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ВСТУП
У вік науково-технічного прогресу ґрунт,  як і біосфера в цілому,  перетворилися із

систем, що контролюються природними факторами, в системи, які функціонують під
сильним впливом антропогенних факторів. Особливо великий негативний вплив на
навколишнє середовище і, насамперед, на земельні ресурси, спричиняється гірничодобувною
промисловістю. У районах з високою концентрацією підприємств гірничодобувної
промисловості відбувається порушення природних ландшафтів і на значних територіях
утворюються промислові відвали, на яких відсутній родючий шар ґрунту. Видобування
корисних копалин, особливо відкритим способом, призвело до утворення великих площ
порушених земель (Пространственная агроекология…, 2013; Єтеревська, 2008; Зверковский,
Тупика, 2003).

Концепція ноосфери академіка В. І. Вернадського з'явилась у зв'язку з оцінкою ролі
людини в еволюції біосфери та усвідомленням взаємодії природи і суспільства, відповідно до
якої розумна людська діяльність стає головним, визначаючим чинником розвитку
(Вернадский, 1991). Діяльність людини багато в чому нанесла шкоду довкіллю, тому одне із
найважливіших завдань екології – це вивчення регуляторних процесів у біосфері, а також
створення засад раціонального використання природних ресурсів.

Широкі можливості сучасної науки і техніки висунули на передній план і нові галузі
знань. Так, наприклад, С. В. Зонн та А. П. Травлєєв (1989) запропонували сучасний напрямок
у ґрунтознавстві – «техногенне ґрунтознавство», що покликане розробляти проблеми
створення штучних ґрунтів на територіях, що піддаються корінним порушенням чи гранично
шкідливим забрудненням, як субстратів, які можуть забезпечувати людство ресурсами
харчування (Травлєєв та ін., 2005).

Повернення у господарське використання техногенно порушених земель передбачено
Земельним кодексом України, Законом України «Про охорону земель» та іншими
нормативними документами, є важливою складовою вирішення комплексної проблеми
охорони навколишнього природного середовища та відтворення родючості порушених
земель. Багаторічними дослідженнями з рекультивації земель, проведених в Україні
М. О. Бекаревичем (1966, 1971, 1978, 1982, 1996, 2001), А. П. Травлєєвим (1981, 1985, 1986,
1989), М. Т. Масюком (1974, 1987, 1989, 1992, 1998, 2003), Л. В. Єтеревською (1979, 1998,
2008, 2012), П. В. Волохом (1987, 1996, 2010), М. К. Шикулою (1962), І. П. Чабаном (1982,
2002, 2008), І. Х. Узбеком (2001, 2002, 2004), В. М. Звірковським (1987, 1997, 2003, 2010),
В. О. Забалуєвим (1984, 1992, 1999, 2001, 2006), М. М. Харитоновим (2003), Ю. І. Грицаном
(2009, 2010), О. О. Мициком (1995, 2012), О. В. Жуковим (1995, 2009, 2015), О. Г Тарікою
(2006), їх співавторами та іншими дослідниками, доведено, що визначальним у вирішенні
цієї проблеми є наукове обґрунтування параметрів антропотехногенних едафотопів
(техноземів). Одним із таких параметрів є фізичні властивості. Взаємодія біотичних та
абіотичних ґрунтових компонентів призводить до формування ґрунтового профілю, визначає
родючість ґрунту,  різні його властивості,  в тому числі й екологічні функції.  Актуальною
проблемою є моніторинг стану ґрунту в процесі рекультивації, його фізичних та водно-
фізичних властивостей, які, перш за все, характеризують ступінь окультурення та
екологічний стан ґрунтового покриву (Демидов, 2012; Anand et al., 2012). Особливості
процесу ґрунтоутворення в техногенних ландшафтах діагностуються за змінами водно-
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фізичних і фізичних властивостей (Андроханов, Курачев, 2010). Ці динамічні показники
залежать від генезису,  а також технологічних операцій як на технічному,  так і на
біологічному етапах рекультивації (Етеревская, 1989).

Проектуючи погляди О. Л. Бельгарда (1971) на генезис лісових ґрунтів у степу,
виникає питання про монопедони й амфіпедони, про географічну й екологічну відповідність
виду ґрунтоутворення умовам формування і положення ґрунту на траекторії філоценогенезу
даного біогеоценозу. Як відомо, кожний ґрунтовий генетичний гори¬зонт складається з
морфонів (Корнблюм, 1982). Екоморфонний аналіз ґрунтового горизонту і профілю в цілому
розглядається залежно від клімату, космічних і наземних факторів, материнської породи,
біоти. Ґрунтовий покрив складається з генетично неоднорідних педонів, кожний з яких, у
свою чергу,  може об'  єднуватися в поліпедони (системи)  –  своєрідні популяції,  з яких
складається генетичний тип ґрунту (Травлєєв та ін., 2005).

Фізичні властивості полідисперсних гірських порід (шпаруватість, щільність,
твердість та ін.) визначають динаміку формування екологічних функцій техноземів у процесі
сільськогосподарської рекультивації земель. Техноземи є новоствореними ґрунтоподібними
тілами. Висновки та рекомендації, які ґрунтуються на значному об’ємі даних стосовно
фізичних властивостей та їх екологічного значення, який напрацьований ґрунтознавцями для
чорноземів, не можуть бути механічно перенесені на техноземи.

Тому актуальною науковою та практичною проблемою є дослідження екологічного
значення фізичних властивостей техноземів. Також актуальність досліджень полягає у
необхідності створення об’єктивних екологічних критеріїв оцінки стану та динаміки
рекультоземів і прогнозування їх розвитку на основі інтегральних показників – індикаційних
та діагностичних властивостей фіто- та зооценозу.

Зоологічна діагностика ґрунтів – це встановлення відповідності та інформаційного
зв'язку між типологічними одиницями ґрунтового покриву та емерджентними властивостями
тваринного населення ґрунтів (Гиляров, 1965). Ґрунтово-зоологічні дослідження дають змогу
використовувати ґрунтових тварин для характеристики ґрунтових умов, їх зміни від
техногенного або господарського впливів (Криволуцкий, 1994). Ґрунтові тварини беруть
безпосередню участь у процесах ґрунтоутворення, в чому і полягає їх діагностичне значення
(Гиляров, 1965). Перевагою зоологічного методу в діагностиці ґрунтів є швидкість реакції
організмів на зміни умов існування. Екологічне розмаїття можна кількісно оцінити на основі
принципів екоморфічного аналізу О. Л. Бельгарда (1950) та системи біоморф М. П. Акімова
(1948). Вперше можливість застосування спектрів екоморф (життєвих форм) ґрунтових
безхребетних для індикації едафотопів показана О. Л. Бельгардом і А. П. Травлєєвим
(Бельгард, Травлеев, 1980). Спектри екоморф дають можливість провести діагностику
істотних властивостей і природних біогеоценозів і техногенно трансформованих ландшафтів.
На основі екоморф базуються діагностичні властивості фіто- та зооценозу (Апостолов, 1981;
Барсов, 1993; Жуков, 1996, 2009).

Видобуток корисних копалин відкритим способом призводить до повного руйнування
ґрунтового покриву – основи біогеоценозу, а також знищує фіто-, зоо- та мікробоценотичний
блоки біогеоценозу (Бекаревич, 1971; Масюк, 1987). Для розробки найефективніших та
раціональних методів рекультивації велике значення має дослідження процесів їх природної
еволюції – відновлення рослинного покриву та тваринного населення як інформативних
компонентів біогеоценозу (Травлеев, 1989; Зверковский, 1997; Узбек, 2001; Волох, 1996;
Забалуев и др., 2002).
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1. БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ
ТЕХНОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ

1.1. Природно-ресурсний потенціал Придніпровського регіону

На сучасному етапі розвитку людства відновлення територій, порушених відкритими
розробками корисних копалин, притаманно майже всім промислово розвинутим країнам.
Науково-технічний прогрес, розвиток промисловості передбачають інтенсивне використання
природної сировини, збільшення видобутку корисних копалин, що призводить до вилучення
з сільського господарства значних земельних угідь, видозмінює ландшафти (Масюк, 1996,
1998; Acady, Smucker, 1989). Техногенні порушення територій досягли таких об’ємів, що
починають впливати на динаміку земельного фонду планети, який характеризується
зростаючою тенденцією до скорочення продуктивних земельних угідь (Забалуєв, 1999;
Brady, Weil, 2002). Нині законодавством визначено, що «… рекультивації підлягають землі, в
яких відбулися зміни в структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів та материнських порід
і в гідрологічному режимі в результаті проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних,
будівельних та інших робіт» (Закон України «Про охорону земель», 2003).

Антропогенний вплив на ґрунт проявляється в його техногенному руйнуванні
відкритим способом добування корисних копалин. При цьому повністю знищуються
ґрунтовий покрив, культурна і природна рослинність, а на зміну їм приходить «місячний
ландшафт» – відвали, нерідко з токсичних порід, що призводить до забруднення природного
середовища, тобто атмосферного повітря, вод, ґрунтово-рослинного покриву продуктами
вивітрювання глибинних порід (Kohnke, 1950; Масюк, 1975). Відбувається запилення
водного і повітряного басейнів, залучення в техногенний процес ландшафтоутворення,
екологічно не властивих, а частіше біологічно шкідливих геохімічних елементів, які
виносяться на поверхню в кількості, що набагато перевищує їх вміст у звичайному
кругообігу. Встановлено, що порушені ділянки несприятливо впливають на територію,
приблизно в 10 разів перевищують площу безпосереднього порушення (Бекаревич, Масюк,
1976; Baumer, 1988). Також відкриті розробки викликають значні зміни гідрологічного
режиму території.

Для робочих процесів, які проходять на кар'єрах витрачають величезну кількість води,
з чим пов'язане зменшення ґрунтових вод у районах діючих кар'єрів, причому зміни
охоплюють території, які приблизно у 25 разів більші, ніж сам кар'єр. Навпаки, в рівнинних
районах часто виникає локальне заболочування території, яке посилюється порушенням
природного стоку акумулятивними формами неорельєфу (Алиев, 1973; Bergkamp,1996;
Chien,  Lee,  1997).  Це призводить до деградації природних ландшафтів як стійких систем і
перетворення їх на антропогенезовані, що проявляється в бідності або корінній видозміні
флори і фауни, зниження їх стійкості до техногенного навантаження (Буевский, Зорин 1965).
Відновлення родючості і повернення в обіг земель, порушених гірськими роботами, можливі
в результаті проведення спеціальних робіт, що отримали назву рекультивація (від лат. rе –
відновлення, або повторність дії чи явища і cultus − обробіток, уведення, розведення;
дослівно «введення у використання», повторне використання).

Рекультивація земель як комплекс робіт, направлених на відновлення продуктивності
та народногосподарської цінності земель, а також покращення умов навколишнього
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середовища, набула актуальності в ряді країн (Лактионов, 1971; Турина, 2013). В Україні
більш ранніми дослідженнями в цій сфері є роботи М.М. Дрюченко (1956). В 1962 році були
розпочаті перші широкомасштабні в нашій країні наукові дослідження по відродженню
порушених земель (Шикула, 1962; Масюк, Бекаревич, 1976; Додатко, 1974). Організатором і
науковим керівником цих досліджень був завідувач кафедри ґрунтознавства
Дніпропетровського сільськогосподарського інституту професор Бекаревич Микола
Омелянович. Першими виконавцями цієї важливої наукової проблеми стали аспіранти
Масюк Микола Трохимович та Узбек Іван Харлампійович. З цього часу вона стає важливою
науково-практичною проблемою, вирішення якої потребує міждисциплінарної інтеграції,
значних технічних і фінансових ресурсів (Масюк, 1989). Рекультивація порушених земель
відповідно з вимогами ГОСТ 17.5.1.01 − 84 повинна здійснюватись у два послідовних етапи:
технічний та біологічний. Технічний етап рекультивації передбачає формування
елементарного техногенного ландшафту. Його головною метою є інженерна підготовка
території, що забезпечить можливість відновлення родючості порушених земель.
Біологічний етап рекультивації включає комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів
по безпосередньому процесу відновлення родючості порушених земель (Bell, Lechowicz,
1991; Курачев, Андроханов, 2003; Кацевич, Єлфімов, 2012). За Л.В. Єтеревською
розрізняють три послідовні етапи рекультивації. Перший, проектно-дослідницький, або
попередній, на якому вивчаються можливості і передумови здійснення рекультивації,
визначається її напрямок і створюється проект усього комплексу робіт (Єтеревська та ін.,
2012).

На другому, гірничотехнічному, здійснюється весь комплекс гірничотехнічних робіт,
передбачених проектом. Основною метою проведення гірничотехнічного етапу є створення
на порушених землях підстилаючого шару із розкривних гірських порід належної потужності
та якості і нанесення на його поверхню шару чорнозему або потенційно родючої розкривної
породи (Field scale variability..., 1994).

Третій, заключний етап при сільськогосподарській і лісогосподарській рекультивації
називають ще біологічним. На цьому етапі формують фітоценоз згідно проекту і об'єкт
рекультивації освоюється згідно з вибраним напрямком.

Основне завдання рекультивації полягає у тому, щоб довести порушені землі до
стану, придатного для їх використання у сільському, лісовому, рибному господарствах, для
промислового та комунального будівництва, створення тепличних господарств і зон
відпочинку, тобто за призначенням. Рекультивація також має соціальне значення –
виховання бережливого ставлення до природних ресурсів. Головною метою рекультивації є
відтворення продуктивності порушених територій і повернення їх у використання, що
передбачає проведення комплексу інженерних, гірничотехнічних, меліоративних,
сільськогосподарських та лісогосподарських робіт (Coleman, Montgomery, 1987; Андроханов
и др., 2000; Адаптація ґрунтозахисних технологій…, 2000; Природний механізм захисту...,
2011). Комплекс робіт включає заходи по покращенню навколишнього середовища, які
усувають негативні фактори – забруднення ґрунтів, ґрунтових вод, трансформацію
деградованих форм рельєфу та ін. У цьому відношенні рекультивація земель ототожнюється
з поняттям ландшафтно-екологічної ґрунтової конструкції – реставрації або формуванні
нового культурного ландшафту (May, 1974; Забалуєв, 2002).

При створенні різних ґрунтових конструкцій у процесі рекультивації земель часто не
беруться до уваги можливі віддалені наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з
особливостями клімату, літології, гідрології та інших техногенних ландшафтів (Создание и
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рациональное использование…, 2003; Соколова, 2009;). У результаті функціонування цих
конструкцій відбуваються значні зміни фізичних властивостей та процесів, які протікають в
рекультиваційному кореневому шарі (Дідух та ін., 2008). У зв’язку з цим постає актуальна
необхідність вивчення властивостей та процесів у рекультиваційних ґрунтових конструкціях,
в аналізі їх сучасного стану та прогнозу еволюції з урахуванням цільового спрямування
ґрунтової конструкції та особливостей конкретних умов (Добровольський, 1979; Zaniewski et
al., 2002).

Насипні ґрунтові конструкції можна віднести до типу техноземів
гумусоакумулятивних (Гаджиев, Курачев, 1992). Техноземи, які сформовані в процесі
рекультивації, значно відрізняються від зональних ґрунтів рівнем родючості (трофністю),
фізичними, водно-фізичними та іншими екологічно важливими показниками (Концепція
рекультивації земель..., 2012; Медведев 2013). Значна горизонтальна неоднорідність є
характерною властивістю рекультоземів. Просторова мінливість властивостей таких насипів
призводить до строкатості екологічних умов для функціонування мікробо-, фіто- і зооценозу
в техноземах (Антропогенные почвы…,  2003).  Для того,  щоб створювати більш стійкі
ґрунтові конструкції необхідно більше знати про процес ґрунтоутворення та перш за все про
фізичні властивості агрегованих і гетерогенних природних тіл, таких, як природні ґрунти
(Skavina, 1969).

Раціональна сільськогосподарська рекультивація передбачає створення на місці
відпрацьованих кар’єрів штучного ґрунтового покриву з оптимальними параметрами
фізичних властивостей і режиму живлення. Головним критерієм якості виповнених
рекультиваційних робіт повинно бути відновлення ґрунтово-екологічних функцій у заново
створюваних ландшафтах (Soil aggregation..., 1955; Забалуєв та ін., 2002). В результаті
багаторічних досліджень встановлено, що родючість властива не лише ґрунтам, а і деяким
гірським породам. Це дозволило згрупувати їх за ступенем придатності для біологічної
рекультивації, в тому числі для сільськогосподарської. Факторами, які визначають
придатність гірських порід до сільськогосподарського використання є їх склад і властивості.
Ґрунт як твердофазна система є опорою для рослин і тварин,  дозволяючи їм зберігати
вертикальне положення (Андрусевич, 2013; Задорожная, 2013). У ній зберігаються тривалий
час насіння та інші види зачатків, тим самим сприяють підтриманню життя в мінливих
екологічних умовах. Ґрунти є не тільки фізичним середовищем існування для живих
організмів. У них вони знаходять для себе джерела поживних елементів і вологи в доступній
формі.  У той же час ґрунт володіє і резервом елементів живлення,  які поступово,  при
руйнуванні мінеральної маси, поповнюють доступні форми, тим самим підтримуючи
необхідні умови існування для живих організмів. Здатність ґрунту містити в собі хімічні
елементи, необхідні живим організмам, у розчинній формі і в той же час утримувати їх від
вимивання пов'язана з її поглинальною здатністю за рахунок величезної поверхні складових
її компонентів (Stys, 1983; Бондар, Жуков, 2009; Zeleny et al., 2010). В результаті
ґрунтоутворювального процесу материнські породи поступово набувають сприятливі для
живих організмів властивості, в них накопичуються необхідні елементи живлення, енергія,
акумульована при фотосинтезі і вивільняється в тепловій та хімічній формі. Ґрунти
здійснюють різні санітарні функції, які полягають у деструкції органічного опаду і в
обмеженні розвитку хвороботворних мікроорганізмів (Харитонов, 2003; Зленко, 2011).

У зв’язку з цим важливого значення набуває вивчення фізичних, хімічних і
біологічних властивостей, винесених на поверхню гірських порід, в яких формується
едафотоп, що рекультивується (у загальноприйнятому значенні едафотоп включає ґрунти та
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підстилаючі їх материнські породи і ґрунтові води за Сукачевим), та будову, товщину і
родючість самого едафотопу, що рекультивується (Бекаревич, Масюк, 1969; Масюк, 1998;
Walker, Kinzig, 1999). На відміну від інших видів рекультивації (лісової, рекреаційної,
заповідних територій та ін.), при сільськогосподарському напрямку рекультивації особливе
значення має формування стабільного рельєфу порушених земель. На стабілізаційному
біологічному етапі рекультивації необхідно інтенсифікувати фізичні процеси, що
відбуваються у ґрунті. Знання цих процесів дозволить визначити найбільш раціональний для
даних умов напрям рекультивації земель (Walker, 1992; Лядська, 2013).

При відкритому способі добування корисних копалин вилучаються із надр,
розпорошуються, накопичуються, перемішуються і переміщуються, тобто опиняються у
змінених геохімічних умовах значні маси гірських порід. Вони є якісно новими едафо-
технічними компонентами екосистем зі специфічним складом та фізичними властивостями і
взаємодією з навколишнім природним середовищем, їх успішне біологічне освоєння
потребує спеціальних наукових досліджень.

Дніпропетровська область – один з найбільш розвинених промислових та аграрних
регіонів України, який займає друге місце в державі за обсягами реалізації
сільськогосподарської продукції. Аграрний сектор області налічує понад 4 тис. підприємств
різних форм власності і господарювання, на яких працює більше 40 тис. чол. Основними
галузями спеціалізації області є гірничодобувна, металургійна, машинобудівна, хімічна та
електроенергетична і ракетно-космічне машинобудування. Чорна металургія
характеризується наявністю повного циклу виробництва, яке включає в себе видобуток
сировини, його переробку і саме виробництво.

Дніпропетровська область є унікальною за різноманітністю родовищ корисних
копалин. У її надрах зосереджена найбільша в Україні мінерально-сировинна база: 299
місценароджень різноманітних корисних копалин, з яких 95 – на сьогоднішній день
розробляються,  і це 50  %  їх загальної по державі видобутку.  У значних кількостях
здійснюється добуток залізних, марганцевих і комплексних титано- цирконієвої руд,
кам'яного вугілля, каолінів, облицювального каменю, газу та нафтопродуктів, сировини для
виробництва будматеріалів, вогнетривких глин, вапняків, прісних підземних, мінеральних і
радонових вод. Виявлено перспективні рудні прояви молібдену, міді, нікелю, ванадію і
вольфраму («Екологічний ...», 2009).

З геологічними формаціями Українського кристалічного щита пов'язані унікальні
родовища Криворізького залізорудного басейну, де розвідано 30 родовищ, з яких 18
експлуатуються. Залізні руди представлені багатими магнетіт-гематитовими рудами,
магнетитовими і окисленими залізистими кварцитами. У південній та північній частинах
басейну серед багатих руд виділяються бурі залізняки. У теоретичних відкладеннях
південного схилу Українського щита розташовані марганцеворудні родовища
Нікопольського басейну – найбільшого у світі за запасами і промисловим значенням.
Титано-цирконієві руди сконцентровані в прибережно-морських піщаних відкладеннях
сарматського ярусу неогену. Розвідано два великих родовища: Малишевське і Вовчанське.
Малишевське родовище інтенсивно розробляється філією «Вільногірський гірничо-
металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський Титан», Вовчанське – силами ТОВ
«Демурінський ДЗК». Третє родовище техногенне – Балка Крута (м. Вільногірськ),
експлуатується ТОВ «Кольорові метали» («Екологічний ...», 2009).

У межах області зосереджені 16 родовищ вуглеводнів, велика частина яких
комплексна. Видобутком нафти, газу та газоконденсату на території області займаються такі
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підприємства, як ГПУ «Полтавагазвидобування», НГУ «Полтаванафтогаз», ГПУ
«Харківгазвидобування».

Балансові запаси кам'яного вугілля зосереджені на 56 об'єктах Донецького басейну. В
області працює 10 шахт ВАТ « Павлоградвугілля». Глибина експлуатації вугільних пластів в
області коливається від 220 до 715 м. Буре вугілля зосереджене на 18 родовищах
Дніпровського басейну і на трьох – у Петриківському вугленосному районі, які ще не
розробляються.

Мінерально-сировинна база області на 30 % складається з паливно-енергетичних
корисних копалин (нафта, газ, конденсат, кам’яне і буре вугілля), на 38 % – із сировини для
виробництва будівельних матеріалів, решта – це руди металів, а також прісні і мінеральні
підземні води. Гірничодобувний комплекс області протягом року випускає 116600000 т
залізної руди,  2,2  млн.  т марганцевої руди,  4,7  млн.  т титанової руди,  11,1  млн.  т вугілля і
53160000 т будівельних матеріалів. Видобуток і переробка мінеральної сировини викликають
значні техногенні навантаження на навколишнє середовище.

Геологорозвідувальні роботи минулих років на території Магдалинівського,
Новомосковського, Юр'ївського районів відкрито 13 нафтогазових родовищ. Родовища
багатоярусні з різними співвідношеннями нафтових і газових ресурсів. За запасами сировини
родовища оцінюються як дрібні. Обсяг видобутку невеликий і становить 10-12 % потреби
області. В результаті проведених геологорозвідувальних організаціями пошукових робіт на
території області виявлено золоторудні родовища «Сергіївське» і «Балка Золота» в
Солонянському районі, «Балка Широка»у Нікопольському районі. Родовища «Сергіївське»,
«Балка Золота» відносяться до Сурської зеленокам’яної структури, яка має істотну схожість
з золотоносними регіонами Канади, Австралії та Південної Африки. У світовій практиці
зеленокам'яні пояси характеризуються високим проявом золотоносності, вміщуючи дві
третини світових запасів золота. Місцезнаходження родовища «Балка Широка» пов'язане з
Чертомською зеленокам'яною структурою.

У Нікопольському промисловому вузлі розташоване одне з найбільших у світі
родовищ марганцевих руд. Його розробку здійснюють два гірничозбагачувальні комбінати –
Орджонікідзевський і Марганецький, які повністю забезпечують виробництво
марганцеворудної продукції в Україні. Орджонікідзевський ДЗК веде експлуатацію західної
частини родовища підземним і відкритим способом. 5 шахт і 2 кар'єри розташовані на
території Нікопольського і Томаківського районів. Ступінь розвідання родовищ на
гірничозбагачувальних комбінатах досить висока. Балансові запаси марганцевої руди
промислової категорії коливаються в межах 80 % від загальних запасів, а на діючих кар'єрах
і шахтах – 85-95% («Екологічний ...», 2009).

1.2. Рекультивовані ландшафти Нікопольського марганцеворудного
басейну

Особливістю екологічної ситуації в Дніпропетровській області є те , що кризові явища
на її території не локалізовані, а охоплюють цілі промислові агломерації, басейни видобутку
корисних копалин (Криворізький залізорудний басейн, Західнодонбаський вугільний басейн,
Нікополь-Марганець-Орджонікідзевський басейн, Дніпропетровсько-Днепродзержинсько-
Новомосковська і Жовтоводсько-П'ятихатсько-Вільногірська агломерації) і прилеглі до них
території. В результаті велика частина території області може бути віднесена до зон
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екологічного лиха. Ці та інші причини призвели до значної деградації земельних ресурсів,
високого рівня забруднення атмосфери промислових міст, підземних і поверхневих вод,
накопичення значної кількості небезпечних, в тому числі і токсичних, відходів виробництва
(Екологічний атлас України, 2009).

Площа порушених земель у нашій країні складає більше мільйона гектарів, глибокі
зміни природних ландшафтів часто докорінно змінюють їх структуру. Вплив
гірничодобувної промисловості можна порівняти з «антропогенним орогенезом» і з
«катастрофічними антропогенними», або, точніше, «техногенними сукцесіями» (Курачев,
Андроханов, 2002).

Сформовані техногенні ландшафти роблять негативний екологічний вплив на
навколишнє середовище, обумовлюючи ланцюг незворотних і згубних для всього живого на
Землі наслідків. Основними причинами довгострокової проблеми в рекультивації
промислових земель є недостатність науково обґрунтованих, економічно доцільних
технологій, які забезпечують високий екологічний та соціальний ефект (Курачев,
Андроханов, 2002; Андроханов, 2005; Галанина, 2007).

Ведучими механізмами трансформації техногенних ландшафтів у природні є
біологічні процеси, які призводять до розвитку біогеоценозу. Формування ценозу будь-якого
рівня визначається ефективністю біологічного етапу рекультивації, яка створює необхідні
ґрунтовобіологічні процеси для відновлення родючості порушених територій (Водолеев и
др., 2007).

Рекультивація – комплексна система заходів перетворення техногенних ландшафтів з
метою досягнення екологічної рівноваги в новій природно-антропогенні системі і створення
умов для цільового використання відновлених територій у різних галузях господарювання
(«Концептуальне...», 2012).

Рекультивація являє собою комплексну науково-практичну задачу з відновлення
функціональності біогеоценотичного покриву, порушеного внаслідок техногенного впливу і
формування нової ієрархічної організації. Необхідно відзначити обмеження по фактору часу,
так як відновлення функцій, втрачених у результаті техногенезу, повинно відбутися в межах
економічно та екологічно виправданого часового проміжку. За функціональністю
рекультивовані землі можуть перевершити вихідний ґрунтовий покрив – ефект Бекаревича.
Але в структурному відношенні рекультоземи значно відрізняються від природних аналогів
на всіх просторово-ієрархічних рівнях. (Устойчивое развитие сложных..., 2005).

Створення оптимально організованих і екологічно збалансованих ландшафтів при
освоєнні порушених земель досягається вдалим поєднанням штучного екотопу і біоти.
Початковим етапом рекультивації служить технічний етап, при якому проводиться
коригування ландшафту і здійснюється нанесення родючого шару ґрунту. Основними
індикаторами, що визначають продуктивність рекультивованих земель і ступінь їх
придатності для існування біоти, є величина актуальної кислотності (рН) та їх засоленість
(Зверковський, 1999).

Заключним етапом відновлення порушених земель є біологічний етап рекультивації
(Цветкова, 1992). Серед біоти важливу роль у створенні механізмів стійкості техногенних
екосистем відіграє ґрунтова мезофауна, зокрема представники її сапротрофного комплексу –
дощові черв'яки, енхітреїди, двопарноногі багатоніжки, стоноги та ін. Ці тварини в
результаті своєї трофо-метаболічної діяльності вносять значний екологічний внесок у
перетворення ґрунтових властивостей ґрунтів (Тиунов, 2007).
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Техногенно порушені землі спочатку малопридатні для активного ґрунтоутворення і
на довгий час залишаються техногенними пустками. Ґрунтотворні породи техногенних
поверхневих утворень поступово втягуються в процеси вивітрювання, вилуговування, інші
біологічні перетворення породного матеріалу в ґрунтову масу.Однак процеси первинного
ґрунтоутворення в них ідуть повільно, навіть незважаючи на те, що оточені природними
екосистемами з великими біологічними, в тому числі ґрунтовими, ресурсами, і схильні до
біогеоценотичного обміну. Біологічна рекультивація, безумовно, активізує відновлення
ґрунтових властивостей, але і в цьому випадку техноземи довгий час не зможуть
розглядатися як ґрунт у Докучаєвському сенсі цього поняття.  Це постлітогенні ґрунти,  у
верхніх горизонтах яких присутні залишки розкривних і вміщуючих порід різного ступеня
консолідованості, різного ступеня дисперсності і міцності, збіднені біогенними елементами.
Тому самопоселенці таких ґрунтів і культурні рослини, привнесені з біологічною
рекультивацією, виявляються в малопридатних умовах життєдіяльності, наближених до
екстремальних (Артамонова, Марченко, 2013).

Поняття «ґрунтово-екологічний стан техногенних ландшафтів» не є
загальноприйнятим. Офіційним можна вважати термін «екологічний стан території»
(Почвенноэкологическое состояние урбанизированных…, 2011). При оцінці цього стану
об'єктом досліджень є екологічний стан будь-якого компонента природного середовища, в
тому числі і ґрунтового покриву. Ґрунтово-екологічні дослідження порушених територій є
вирішенням спільного завдання – діагностики стану конкретного техногенного ландшафту, в
плані оцінки перспектив самовідновлення в ньому ґрунтового покриву як головного
компонента будь наземної екосистеми (Андроханов, Курачев, 2010).

В техногенних екосистемах ґрунти формуються заново практично на безживних
глибинних гірських породах, що винесені на земну поверхню (Кулик, 2003). Техноземи
знаходяться в стані активного ґрунтотворного процесу, мають високий ступінь просторової
неоднорідності, яка формує закономірну просторову структуру (Turner, 1989; Gustafson,
Parker, 1992; Field scale variability..., 1994; Chien et al., 1997; FRAGSTATS: Spatial Pattern ...,
2002; Sepaskhah et al., 2005; Жуков, Задорожна, 2013).

Техногенні екосистеми дуже молоді, схильні до несподіваних трансформацій, але
вони передбачувані за допомогою біоіндикаторів, зміна яких у ході сукцесії
підпорядковується певним закономірностям (Беспалов, 2013). Окремі організми, їх
комплекси, фізіологічні та біохімічні процеси як біоіндикатори, відображають вплив
відносно біосистеми зовнішніх факторів середовища (Дідух, 2012). Виділяють два типи
біоіндикаторів: «індикатори акумуляції» та «індикатори активного моніторингу» (Богач,
1993; Бутовский, 2009).

1.3. Екологічна роль едафотопу техногенних біогеоценозів

У процесі рекультивації цілеспрямовано конструюються ґрунтоподібні тіла, яким
Л. В. Єтеревська та ін. дали загальну назву «техноземи» (Єтеревська, Момот, 2008).
Особливістю техноземів є те, що насипні шари в них, на відміну від природних ґрунтів,
генетично не пов’язані один з одним (Антропогенные почвы…, 2003). М.Т. Масюк та
М. О. Бекаревич своїми дослідженнями довели, що створити кореневмісний шар потужністю
150 см тільки за рахунок ґрунтових ресурсів практично неможливо, гумусовий горизонт
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зональних ґрунтів (Н+Нр) не перевищує 60−65 см у звичайних та 50−55 см у південних
чорноземах. На еродованих ґрунтах потужність гумусового горизонту ще більше
скорочується.  Тому едафотоп,  що рекультивується,  на відміну від зональних ґрунтів,
повинен включати два насипні шари: трофогенний – насипний гумусований шар із
зонального ґрунту; геогенний – підстилаюча основа для трофогенного шару (Бекаревич,
Масюк, 1978; Модели искусственных эдафотопов..., 2001). Так техноземи не мають системи
генетичних горизонтів, але мають більшість екологічних функцій, притаманних природним
ґрунтам (Бекаревич, Масюк, 1978; Добровольский, Никитин, 1990). На початку біологічного
освоєння техноземи, в порівнянні із зональними непорушеними ґрунтами, характеризуються
несприятливими едафічними властивостями, мають більше лімітуючих чинників для росту і
розвитку культурних рослин, а їх обмежувальний рівень більш значний. Однак при їх
сільськогосподарському освоєнні і використанні більшість лімітуючих факторів (поживний
режим, засолення, фізичні властивості) зменшують свій обмежувальний рівень (Забалуєв,
2010). Техногенні території, що утворились при винесенні на денну поверхню гірських порід,
є якісно новими едафотехнічними компонентами екосистем зі специфічним складом і
властивостями та взаємодією з навколишнім середовищем. Геологічні відкладення
голоценолігоценового віку як едафічний компонент екосистеми характеризуються
азональністю, неоднорідністю гранулометричного, мінералогічного і хімічного складу,
різним ступенем дисперсності і низькою забезпеченістю основними біофільними елементами
(Greacen, 1986; Устойчивое развитие сложных…, 2005). Тому під час рекультивації, в першу
чергу, необхідно оцінювати рівень відновлення ґрунтів і ґрунтово-екологічних функцій.

Особливості процесу ґрунтоутворення в техногенних ландшафтах діагностуються за
змінами водно-фізичних та фізичних властивостей (Лядська, 2013). Ці показники залежать
від генезису,  мінералогічного складу порід та хімічних процесів,  що в них відбуваються,  а
також технологічних операцій як на технічному, так і на біологічному етапах рекультивації
(Жуков та ін., 2010). Фізичні властивості і режими під час природного самовідновлення
порушених територій відіграють провідну роль у розвитку і відновленні порушених земель
(Shein, Umarova, 2002; Шипилова и др., 2010). Вони тісно пов'язані з дисперсністю ґрунту –
роздробленістю на окремі частки і ступенем примикання частинок ґрунту одна до одної.
Тверда, рідка та газоподібна фази ґрунту знаходяться у тісній взаємодії. Найменш рухома
частина – тверда фаза ґрунту і особливо мінерали, більше рухливі – органічні речовини, ще
більш динамічні – рідка і газоподібна фази. Завдяки тісному взаємозв'язку між фазами ґрунт
функціонує як єдина система. Співвідношення між обсягами і масами твердої, рідкої і
газоподібної фаз визначає умови прояви ґрунтової родючості, залежить від кліматичних
умов, а також від характеру рослинного покриву (Kladivko, 2001; Шеин, Карпачевский, 2007;
Структурное состояние техноземов…, 2009; Жуков та ін., 2013).

Дослідження фізичних властивостей техноземів ускладнюється рядом умов:
руйнуванням природного стану родючого шару ґрунту, перемішуванням різних за складом і
властивостями геологічних відкладів на технічному етапі рекультивації, нерівномірним
просіданням поверхні та ін. Роздільна розробка, транспортування, укладання ґрунтової маси
і окремих потенційно-родючих гірських порід зменшують строкатість фізичних
властивостей, однак повністю їх не ліквідують. Неоднорідність гранулометричного складу,
різний ступінь ущільнення гірських порід та насипних шарів ґрунту визначають характер
прояву сорбційних та капілярних сил (Забалуєв, 2010). Мінералогічний склад порід суттєво
впливає на їх едафічні властивості. Саме з мінералів у ґрунтовий розчин поступає більшість
необхідних рослинам поживних речовин. Калій у значних кількостях міститься у польових



17

шпатах,  слюдах,  гідрослюдах.  Джерелом магнію є біотит,  вермикуліт,  монтморилоніт,
хлорит, палигорскит та інші мінерали. Фосфор входить до складу апатитів, фосфатів калію,
кальцію, магнію, заліза, алюмінію, титану. Сірка міститься у гіпсі, піриті, мирабиліті.
Мікроелементи знаходяться у багатьох мінералах (Забалуєв, Дітковська 2009; Schoenholtz et
al., 2000).

Взаємозв'язок між мінералогічним складом і фізико-хімічними властивостями ґрунтів
та їх окремих гранулометричних фракцій досліджували В.В. Охотін (1937), С.С. Морозов
(1949), В.П. Ананьєв (1956), М.І. Лактіонов (1971), G. Baumer, B. Brasher (1982),  G. Baumer
(1988),   Т.А.  Зубкова і Л.О.  Карпачевський (2001)  та інші дослідники.  Вивчення
мінералогічного складу основних геологічних відкладів саме Нікопольського
марганцеворудного басейну було проведено В.О. Забалуєвим спільно зі співробітниками
Проблемної лабораторії з рекультивації земель Дніпропетровського аграрно-економічного
університету (Е.Л. Додатко, М.М. Харитонов, Л.К. Камінська, Т.К. Троценко та ін.) та
Інституту геології ДНУ (А.А. Кроїк). У відібраних науковцями зразках була виділена
тонкодисперсна фракція (менше 0,001 мм), яка має найбільший вплив на хімічні та фізичні
властивості субстратів. Встановлено, що основними глинистими мінералами розкритих
гірських порід є каолініт, монтморилоніт і гідрослюда, а також змішано-шаруваті мінерали
(проміжні утворення між монтморилонітом і гідрослюдою). За результатами їхніх
досліджень видно, що найбільш мобільна частина мінералогічного складу гірських порід
суттєво відрізняється як від зонального ґрунту,  так і між собою,  що пояснюється,  перш за
все, їх генезисом. Від мінералогічного складу залежать фізичні властивості (здатність до
набухання-стиснення, вологоємність, водопроникність) (Забалуєв, 2010).

Мінералогічний склад гірських порід суттєво впливає на хімічний склад техноземів і
хід хімічних процесів,  які в них відбуваються.  В.О.  Забалуєв на основі своїх досліджень
стверджує, що основні геологічні відклади суттєво відрізняються за валовим хімічним
складом. Це пов’язано перш за все з їх генезисом. Лесоподібні та червоно-бурі глини -
континентального походження; міоценові та олігоценові глини − морського. Тому в останніх
менше оксиду кремнію, більше полуторних оксидів, а також валових форм калію, фосфору й
магнію. Найбільшу питому вагу в хімічному складі всіх досліджуваних відкладів займає
оксид кремнію. Він хімічно не активний, однак відіграє конституційну роль - входить у
структуру решітки мінералів силікатів і алюмосилікатів, тому суттєво впливає на фізичні
властивості вищезазначених субстратів (Устойчивое развитие сложных..., 2005). Важливим
показником оцінки субстратів за хімічним складом є вміст оксиду кремнію та полуторних
оксидів. Молекулярне відношення SiO2:  R2O3 в зразках субстратів та у виділених із них
мулистих фракціях характеризує дисперсність та особливості мінералогічного складу
субстратів. У субстратах глинистого гранулометричного складу ці відношення досить вузькі
- від 2,2 (у сіро-зелених мергелястих глинах) до 3,8 (у олігоценових вохристо-зелених
глинах), що свідчить про високу дисперсність та переважання в їх складі змішано-шаруватих
гідрослюдисто-монтморилонітових мінералів. У піщаних відкладах відношення SiO2:  R2O3

значно більше. Крім того, полідисперсність і достатньо високий вміст полуторних оксидів у
субстратах дозволяє віднести глинисті відклади до потенційно здатних утворювати
водостійку структуру, яка в процесі біологічного освоєння здатна суттєво покращити фізичні
властивості (Вернадський, 1965; Бекаревич, Масюк, 1975; Забалуєв, 2010). В.О. Забалуєв
доводить, що як субстрати для створення штучних едафотопів, лесоподібні та червоно-бурі
суглинки (голоцен, плейстоцен), червоно-бурі (пліоцен) та сіро-зелені міоценові і
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олігоценові глини мають задовільні характеристики гранулометричного, мінералогічного та
хімічного складу. Вони розміщуються в діапазоні від важкого суглинку до середньої глини,
не містять у своєму складі фітотоксичних сполук (Бекаревич, Масюк, 1982).

Унікальне природне утворення, що надає ґрунту специфічної форми і лежить в основі
всіх ґрунтових функцій – ґрунтовий агрегат, має просторову організацію, де головну роль
«клеючого матеріалу» здійснюють гумусові речовини, мул і такі структуроутворюючі
катіони, як Са, Al, Fe (Костылева, Станкевич, 1958; Henin et al., 1958; Воронин, 1986).
Базуючись на морфологічній будові ґрунтового агрегату, з’явились гіпотези формування
ґрунтової структури. Спочатку була створена коагуляційна теорія агрегатоутворення,
основоположником якої можна вважати К.К. Гедройца: глинисті мінеральні частинки і
органічні ґрунтові колоїди при взаємній коагуляції злипаються, формуючи первинні
мікроагрегати. Причому стійкість цих мікроагрегатів визначає катіон, який знаходиться в
ґрунтовому поглинаючому комплексі (Гедройц, 1926). Іони кальцію, магнію, алюмінію
утворюють найбільш швидкий і стійкий коагуляційний зв'язок (Милановский, 2009). Одне із
суттєвих доповнень в теорію структуроутворення вніс В.Р.  Вільямс (1947),  який зробив
акцент на ролі біологічного фактору. Він підкреслював значення, по перше, кореневих
систем рослин як фактору утворення зернистої структури, а також роль так званої «свіжої»
органічної речовини, що утворюється в анаеробних умовах і є продуктом метаболізму
анаеробних бактерій. У подальшому багато наукових праць присвячені вивченню структури
ґрунту (Hakansson, Lipiec, 2000; Медведев, 2008). Так, В.В. Медведєв своїми дослідженнями
доводить, що це фундаментальна характеристика ґрунту, від неї залежать екологічні і
продуктивні функції, практично всі режими, навіть щільність складення є наслідком
речового та якісного складу структури. Головна її перевага – здатність підтримувати
оптимальний водно-повітряний режим (Медведев, 2008). В.Р. Вільямс з цього приводу
говорив: «Бесструктурность почвы определяет собою эфемерность присутствия в ней воды»
(Вільямс, 1955). Встановлено, що структура ґрунту обумовлена розміром, формою,
кількісним співвідношенням, характером взаємозвязку і розташуванням механічних
елементів і складених з них агрегатів. Головною передумовою утворення агрегатів є:
набухання, стиснення і розтріскування ґрунту в ході циклів зволоження - висушування і
замерзання – відтавання, коагуляція ґрунтових колоїдів, цементація частинок
малорозчинними сполуками, утворення водневих зв’язків між нескомпенсованими зарядами
кристалічної решітки мінералів, адсорбція, механічне зчеплення частинок гіфами грибів,
актиноміцетів і корінням рослин, агрегація частинок при проходженні через кишечник
ґрунтових тварин (Hillel, 1998; Медведев и др., 2004; Гаврюшенко, 2012).

Агрегатний склад техноземів ще на початку 80-х років вивчав П.В. Волох і
О.В. Трухов. Результати їх досліджень свідчать про те, що в зразках, взятих з борту кар’єру,
кількість брилистих агрегатів збільшується з глибиною: лесоподібні суглинки 22,5–54,4 %,
червоно-бура глина 70,0 %, сіро-зелена –78,7%. Кількість мікроагрегатів (<0,25 мм) у таких
субстратах не значна (1,1–3,5 %). У червоно-бурої й сіро-зеленої глин макроструктура
представлена в основному крупногоріхуватими округлими та плитчастими агрегатами
(Волох,  Трухов,  1987).  Найбільшу цінність в агрономічному відношенні мають водотривкі
агрегати. З цього приводу нами зроблено висновок, що лесоподібні суглинки мають не
водостійку структуру, однак при сільськогосподарському використанні вміст водотривких
агрегатів збільшувався. Червоно-бурі глини, навпаки, характеризується високими
показниками водотривкої структури. Автори це пояснюють високим вмістом гідрооксиду
заліза, яке на поверхні агрегатів за твердженням А.Ф. Тюліна (Тюлин 1955) створює
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водонепроникну «плівку». За результатами сухого просіювання коефіцієнт структурності для
лесоподібних суглинків становить 2,2, червоно-бурої та сіро-зеленої глин – 1,2 і 1,0
відповідно (Рекультивация нарушенных земель..., 2010). Розмір і співвідношення агрегатів
мають велике значення для створення оптимального водно-повітряного та поживного
режимів ґрунту, у формуванні сприятливих умов для росту і розвитку рослин, для захисту
ґрунтового покриву від водної та повітряної ерозії (Greacen, 1986; Ditsch, Collins, 2000). Під
дією процесу агрегатоутворення у ґрунті одночасно можуть існувати організми з абсолютно
протилежними вимогами до умов існування, наприклад, аероби і анаероби (Соколова, 2009).
Чим краще агрегатний склад ґрунтів, тобто чим вище коефіцієнт структурності і вміст
водотривких агрегатів, тим менше він піддається впливу несприятливих метеорологічних
умов. У роботах ряду авторів підкреслюється значення мінливості агрегатного складу
техноземів як найважливішого індикатора якості ґрунтів і інтенсивності процесу
рекультивації (Изменения физических свойств…, 1991; Фіторекультивація і стартовий
ґрунтогенез…, 2004; Sepaskhah et al., 2005).

Структура ґрунту фактично формує екологічне середовище з тими чи іншими
можливостями для життєдіяльності багато численних макро-, мезо-, і мікроорганізмів які
живуть у ґрунті.  Добре відомо,  що структурний ґрунт може в сотні і навіть у тисячі разів
швидше вбирати вологу, ніж безструктурний. При цьому різниця між ґрунтами, що
характеризується не однаковим структурним складом, починає відчуватися вже при
мінімальній кількості в ньому пилу. Як що при цьому структурний ґрунт володіє
водотривкими в часі агрегатами, це забезпечує високу екологічну перевагу такому ґрунту.
Ґрунтовна оцінка структурного стану ґрунтів може бути отримана при проведенні наукового
моніторингу (Медведев, 2009).

В.В.  Медвєдєв (2009)  вважає,  що значний вплив структура виявляє на щільність
ґрунту, об’єм і диференціацію порового простору. По мірі покращення умов для створення
структури і формування мікроагрегатів щільність складення зменшується. Це явище має
важливе генетичне, екологічне та агрономічне значення. Так як об’ємна щільність – одна з
найважливіших властивостей, що визначає здатність ґрунту пропускати і утримувати вологу,
повітря, чинити опір знаряддям обробітку ґрунту тощо. Цей показник досить динамічний і
залежить від мінералогічного складу ґрунту, розміру ґрунтових частинок, вмісту органічної
речовини, структурного стану і пористості. Встановлено, що показники щільності штучних
ґрунтів істотно відрізняються від щільності непорушених і залежать, перш за все, від
способу рекультивації (Kutilek, 1994; Журавель та ін., 2013). Важкі машини і механізми при
плануванні і нанесенні шару ґрунту ущільнюють його до критичних показників, тим самим
суттєво погіршуючи фізичні властивості ґрунтів, що рекультивуються. Зменшення щільності
ґрунту може відбуватися в результаті його набухання при зволоженні і наступної усадки в
посушливий період, замерзання і відтавання води в ґрунті, розвитку кореневої системи
рослин, діяльності тварин, що живуть у ґрунті, внесення органічних добрив (Нерпин,
Чудновский, 1967; Cornulier, Bretagnolle, 2006; Бондарь, 2011).

Дослідження О.О. Гаврюшенка (2013) дозволили встановити, що при тривалому
сільськогосподарському освоєнні рекультивованих земель відбуваються зміни щільності
складання по всьому метровому профілю. Вже з першого року створення техноземів
розпочинаються процеси оптимізації цієї важливої едафічної характеристики, причому
одночасно можуть проходити і незалежні процеси – як ущільнення шарів едафотопів,
внаслідок багаторазового техногенного перемішування, розпушування, так і розущільнення



20

надмірно щільних прошарків, сформованих під впливом усадки (Кулинич, 1996;
Гаврюшенко, 2013).

Щільність твердої фази визначається мінералогічним складом ґрунту та вмістом
органічних компонентів. Типова наступна закономірність: чим більше в ґрунтах органічних
речовин, тим нижче щільність твердої фази, і чим більше в ґрунтах мінералів оксидів заліза,
тим вище цей показник (Вадюнини, Корчагина, 1986).

Вченими доведено, що гідрологічний режим як комплекс процесів надходження,
акумуляції та випаровування вологи в ґрунті залежить від щільності складення. Ймовірно,
атмосферна волога, лише у перші хвилини надходить у верхні шари ґрунту по великих
шпаринах і тріщинах, незалежно від щільності. Всі наступні етапи міграції вологи у ґрунті в
тій чи іншій мірі обумовленні щільністю складення. Але розглянувши деякі
експериментальні дані, зібрані В.В. Мєдвєдєвим, Т.Є. Линдіной та ін., бачимо, що, провівши
дослідження, на чорноземах звичайних та південних, взаємозалежність між водопроникністю
та щільністю протягом першої години досліду слабка (Медведев и др., 2004). Аналогічний
результат порівняння щільності з фільтрацією був і в наступних годинах спостережень (у
дослідах це 6−10 годин). Це означає, що в режимі фільтрації значна кількість вологи мігрує
по великих шпарах і мало залежить від щільності складення, це підтверджує наявність
великих шпар не тільки у верхніх, а і у нижніх (перехідних) горизонтах і породі. Вчені
інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. Соколовського відзначають, що низькі коефіцієнти
кореляції між щільністю складення і фільтрацією побічно доводять, що методика
Н.А. Качинського, що передбачає завершення спостережень за водопроникністю до 5−6
години досліду потребує перегляду. Час спостережень треба збільшити (Медведев и др.,
2011).

Дослідження на чорноземних ґрунтах за фільтрацією вологи при постійному напорі
води проведене протягом 20 годин. Встановлено, що до 3−5 години спостережень швидкість
вбирання різко падала і наставав період відносної стабільності в пересуванні вологи, але і до
20-ї години спостережень стабілізації не було. Фільтрація дуже повільно, але
продовжувалась. Все це підтверджує строкатість зв’язку між вологою і ґрунтом
(Агрономічно орієнтоване районування…, 2012).

На щільність складання ґрунту має великий вплив його шпаруватість. Шпаруватість –
один із критеріїв, який найчастіше використовується при оцінці якості ґрунтів. Шпаруватість,
як і щільність складання, має суттєвий вплив на всі режими едафотопу. При критично малих
величинах шпаруватості (26–30 %) у ґрунті дуже мало залишається шпар і капілярів, які при
нормальній шпаруватості (40–55 %) зайняті повітрям і різними категоріями води. В умовах, які
створюються при ущільненні ґрунтів, усе його населення страждає від нестачі кисню і вологи.
Як відомо, рослинність засвоює переважно водорозчинні сполуки, тому при дефіциті вологи
рослинність страждає не тільки від нестачі вологи, але й від зниженої здатності поглинати
необхідні для нормального функціонування поживні сполуки (Горбань, 2006).

Таким чином,  шпаруватість,  як і щільність скелету ґрунту,  відіграє значну роль у
житті ґрунтового біоценозу як важливий екологічний фактор (Горбань, 2008; Медведев,
2009). У процесі ущільнення ґрунтів зменшується не лише загальний об’єм шпар, але і їх
розмір, що впливає на ризосферу ґрунту. Шпари в ґрунті утворюються між окремими
механічними елементами й агрегатами та в середині агрегатів (Birkeland, 1974; Гордієнко та
ін., 1998). Шпаруватий ґрунт створює умови проникнення повітря до коріння рослин,
розвиток мікробіального угруповання, але чим вище пористість, тим нижче фільтраційна
здатність ґрунту (Bradford, 1986; Жуков та ін., 2014).
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Результати досліджень М.Т. Масюка свідчать, що загальна шпаруватість залежить
також від гранулометричного складу ґрунту і його здатності до агрегатоутворення в
порушеному стані: в суглинистих відкладах і ґрунтовій масі вона була меншою на 4,8-11,3
%, ніж у глинистих (Масюк, 1989). Найбільш оптимальні умови для процесів самоочищення
ґрунту від біологічних, органічних, хімічних забруднень створюються при шпаруватості
60−65% (Умарова, 2011).

Від показників пористості в більшій мірі залежить наявність і склад повітря у ґрунті.
Вчені (Бровко, Юхновський, 2010; Ландіна, 1990) підтверджують, що вміст повітря у ґрунті
повинен бути не нижче 10−15%, так як при цьому порушується газообмін між ґрунтовим і
атмосферним повітрям, переважають анаеробні процеси. Дослідження М.М. Ландіної
показали, що склад газового середовища ґрунтового повітря і його динаміка, в першу чергу,
залежать від фізичних умов, які визначаються щільністю складення. Ці умови впливають на
життєдіяльність мікроорганізмів і хід газообміну між атмосферою і ґрунтом (Качинский,
1958; Ландіна, 1990).

Водно-фізичні властивості ґрунтів відбивають їх здатність пропускати і утримувати
вологу, що надходить у вигляді опадів чи поливної води, а також переносити її з глибинних
шарів у поверхневі, до рослин. Волога здатна чинити істотний вплив на хімічні, фізичні,
повітряні та теплові якості ґрунту (Зонн, Травлеев, 1989; Горбань, 2006; Голеусов, Лисецкий,
2009). Для характеристики водно-фізичних властивостей ґрунтів, що проходять у процесі
рекультивації, визначали такі показники вмісту води у ґрунті, як польова вологість, доступна
волога, максимальна молекулярна вологість та вологість в’янення рослин (Harris et al., 1966;
Шеин, 2005). Інтерес до них обумовлений перспективністю їх використання при чисельному
описанні переважних потоків вологи у ґрунті, при рішенні прогнозних задач по водному
режиму ґрунтів, переносу різних речовин, розрахунку екологічного ризику їх використання.
Величини вологості в’янення та найменшої вологоємності є винятково важливими
характеристиками, їх використовують для оцінки доступності ґрунтової води для рослин, яка
визначає значною мірою родючість ґрунтів (Шеин и др., 2006). Доступна волога – це частина
ґрунтової вологи, яка може бути використана рослинами. Рослини в процесі життя
поглинають дуже велику кількість води. Вони витрачають її на транспірацію та утворення
біомаси. Нижня межа доступності – вологість стійкого в'янення рослин – важливий показник
для проведення моніторингу поведінки рослин при тій чи іншій вологості ґрунту (Розанов,
1970; Рожков, Бондарев, 2002). Кількість вологи в точці сталого в'янення рослин залежить
від гранулометричного складу ґрунту, вмісту в ній органічної речовини і легкорозчинних
солей. Винятково важлива характеристика ґрунтової вологи − ступінь доступності її для
рослин, які споживають у процесі свого розвитку величезну кількість води. Для рослин
доступна не вся ґрунтова волога, а тільки та її частина, яка утримується в ґрунті силами
меншими, ніж сисна сила кореневих волосків. Чим менш міцно вода утримується твердою
фазою ґрунту, тим більше вона рухається і доступна рослинам (Specific water regime…, 2013;
Лядська 2015). Оскільки вода в ґрунті знаходиться під дією різних сил, то виділяють певні
інтервали вологості ґрунту, в межах яких вода характеризується однаковою рухливістю і
доступністю рослинам. Межі значень вологості ґрунту, при яких кількісні зміни в рухливості
води переходять в якісні відмінності, О.А. Роде назвав ґрунтово-гідрологічними константами
(Роде, 1947).

Гірські породи суттєво розрізняються за водними властивостями як між собою, так і в
порівнянні із зональним ґрунтом (Харитонов, Лукашенко, 2003; Горбань, 2008; Зленко 2011).
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М.Т. Масюк у своїх дослідженнях відмічає високі показники найменшої вологоємності у
сіро-зелених мергелястих, вохристо-зелених та темно-сірих глин (42,1-43,1 % при 24,9 % у
зональному ґрунті). Незважаючи на високі показники не доступної рослинам вологи в цих
субстратах (23,3−24,0 %), у них формуються досить високі запаси вологи в активному шарі
едафотопу. Як свідчать дані його досліджень, у субстратах глинистого гранулометричного
складу в метровому шарі загальні запаси вологи на початку вегетаційного періоду більші, в
середньому, на 215 мм, а продуктивні - на 70 мм, ніж у зональному ґрунті та суглинистих
гірських породах. Додаткова кількість доступної рослинам вологи (до 700 м3/га) у глинистих
субстратах є суттєвим фактором їх родючості в зоні недостатнього зволоження (Масюк,
1975).

У ґрунті завжди міститься волога, кількість якої постійно змінюється у часі. Ці зміни
залежать від співвідношення процесів надходження води у ґрунт з атмосферними опадами,
поливними та ґрунтовими водами і витрачання її з ґрунту внаслідок фізичного
випаровування, транспірації, стоку тощо (Шеин, Милановский, 2001; The effect of..., 2001).
Здатність ґрунту пропускати за одиницю часу певну кількість води з верхніх у нижні
горизонти називається водопроникністю, який включає в себе вбирання (інфільтрацію) та
фільтрацію. Вбирання проявляється за неповного насичення ґрунту вологою, тобто тоді,
коли пори не повністю заповнені водою, а також включаються сорбційні та капілярні сили.
Фільтрація виникає за максимального насичення ґрунту вологою. В.А. Горбань своїми
дослідженнями доводить, що водопроникність – головна риса характеристики ґрунту. Вона
зумовлює життєдіяльність біоти та визначає водний баланс того чи іншого едафотопу. Від
водопроникності залежить також інтенсивність поверхневого стоку, а, відповідно, і режим
зволоження ґрунту, що має важливе значення для процесів ґрунтоутворення.
Водопроникність, забезпечуючи сприятливий водно-повітряний режим у ґрунті, є одним із
найсуттєвіших чинників родючості (Горбань, 2007).

Показник водопроникності значно залежить від водно-фізичних властивостей ґрунтів
і впливає на їхній гідрологічний режим. Опади під впливом сили тяжіння всмоктуються та
просочуються по порах і тріщинах. У процесі всмоктування частина води заповнює різні
пори, інша частина фільтрується у глибинні горизонти, ще інша випаровується з поверхні, а
також стікає по схилах, утворюючи поверхневий стік. Водопроникність ґрунту залежить від
механічного складу і структури ґрунту. Піщані та структурні ґрунти швидше пропускають
воду, ніж глинисті і безструктурні. На водопроникність впливає також кількість органічної
речовини та колоїдів, які затримують велику кількість вологи. Просторова мінливість таких
ґрунтових властивостей, як механічний склад, структура, вміст P, Ca, Mg, Fe, впливають на
швидкість інфільтрації ґрунту (Антипов-Каратаев, Рабинерсон, 1930; Важенин, 1976). У
свою чергу, від швидкості інфільтрації залежить швидкість фільтрації. Чим менша
водопоглинальна здатність ґрунтів, тим більше води залишається на їхній поверхні і,
відповідно, тим сильніша ерозія. Надходження ж меншої кількості води у ґрунт
супроводжується зниженням продуктивності як окремих популяцій, так і біогеоценозів
загалом (Шеин, 2005; Экологические основы..., 2011). При дослідженні існуючих
особливостей земель, що рекультивуються, потрібно приділяти достатню увагу комплексу
фізичних властивостей ґрунтів та іншим особливостям едафотопів, оскільки вони мають
важливе значення і часто виступають як вирішальний екологічний фактор. Завдяки
існуванню взаємозв’язків між фізичними та іншими властивостями і процесами, що
характеризують ґрунт, вони обов’язково віддзеркалюють стан усього біогеоценозу і можуть
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використовуватися як інтегральний екологічний показник стану ґрунтів (Состояние и
перспективы..., 1989; Карпачевский, 2005; Балюк и др., 2014).

Фізичні властивості мають значний вплив на формування водного режиму ґрунту та
забезпечення вологою рослин, тому їх дослідження у посушливій степовій зоні України
набуває особливої актуальності. Саме в цих умовах волога набуває значення лімітуючого
фактору. Водопроникність поряд з іншими гідрофізичними властивостями використовується
при розробці рекурсивних моделей для прогнозування гідрологічних властивостей ґрунтів
(Судницын, Шваров, 2009; Шипилова и др., 2010, 2011). Фізичні властивості ґрунтів тісно
взаємопов’язані з усіма структурними компонентами біогеоценозу: фітоценозом,
зооценозом, мікробоценозом, кліматом та ґрунтом (Чабан, Забалуев, 2008).

У зв’язку з вищесказаним виникає актуальна необхідність вивчення властивостей та
процесів у рекультиваційних ґрунтових конструкціях, аналізу їх сучасного стану та прогнозу
еволюції з урахуванням цільового направлення ґрунтової конструкції та особливостей
конкретних умов (Семина, Андроханов, 2014; Сова, 2014). Також актуальним є моніторинг
стану ґрунту в процесі рекультивації, його фізичних та водно-фізичних властивостей, які, перш
за все, характеризують ступінь окультурення та екологічний стан ґрунтового покриву
(Лядська, 2009; Демидов и др, 2010). Моніторинг стану ґрунту є необхідним при відновленні
господарської цінності порушених земель, підвищенні продуктивності та покращенні умов
навколишнього середовища (Балюк и др, 1990; Устойчивое развитие сложных…, 2005).

В.О. Забалуєв (2004) вказує на те, що за фізичними властивостями субстрати гірських
порід мають різні характеристики, які обумовлені, перш за все, їх гранулометричним,
мінералогічним та хімічним складом. Субстрати суглинистого і глинистого
гранулометричного складу здатні формувати запаси вологи, достатні для вирощування
сільськогосподарських культур степу - від ксерофітів до мезофітів (Забалуєв та ін., 2004).

На сучасному етапі практика рекультивації порушених земель часто обмежується
лише досягненням тимчасового господарського ефекту і не приділяє достатньої уваги
екологічному аспекту проблеми, що призводить до погіршення екологічної ситуації, а часто і
до втрати отриманого господарського ефекту. Природне самовідновлення функцій
фітоценозу і едафотопу, як головних блоків порушених екосистем, потребує значного
періоду часу і на сучасному етапі не задовольняє рішення природоохоронних і
народногосподарських проблем у регіонах з високою концентрацією техногенних
ландшафтів (Забалуєв, 2010). Отже, можливість сільськогосподарського використання
гірських порід у значних масштабах обумовлює детальне їх вивчення.

Як відзначав В.В.  Докучаєв (1954,  с.  326),  «…почва есть функция (результат)  от
материнской породы (ґрунта), климата и организмов, помноженная на время».

Таким чином, узагальнюючи відомі попередні дослідження, проведені в нашій країні і
за її межами, можна зробити короткі висновки. Незважаючи на вже наявні надзвичайно цінні
результати досліджень, що стосуються екологічного значення фізичних властивостей,
порушених відкритим способом видобутку корисних копалин земель, та процесів
ґрунтотворення у техногенних ландшафтах, тут залишається ще багато невирішених питань.
Були проведені ретельні дослідження вихідних умов і науково обґрунтовані знову створені
ґрунтові конструкції, в тому числі вивчалися і їх фізичні властивості. Але мало вивченими
залишаються фізичні та водно-фізичні характеристики, що сформувалися у техноземах після
майже сорокарічного етапу біологічної рекультивації. Фізичні властивості є маркером
процесу ґрунтотворення. Дослідження даних властивостей у сучасний період дає змогу
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прогнозувати подальшу поведінку сконструйованих техноземів та надати рекомендації щодо
вдосконалення процесу рекультивації порушених територій, який направлений на
відновлення максимально можливої кількості екологічних функцій не тільки штучних
едафотопів, а й ландшафту в цілому.

1.4. Ґрунт як середовище існування тварин

В.  В.  Докучаєв (1936)  відкрив,  що ґрунт є природно-історичним тілом,  та встановив
фактори,  під впливом яких відбувається генезис ґрунтів.  М.  С.  Гіляров (1949)  показав,  що
ґрунт поряд з водним, наземно-повітряним та внутришньоорганізменним середовищем
середовищем життя є специфічним середовищем існування живих організмів.

Ґрунтові безхребетні відіграють важливу роль у функціонуванні екосистем,
розкладаючи рослинні залишки, трансформуючи органічний матеріал, беручи участь у
формуванні гумусового горизонту та покращенні структури ґрунту, кругообігу біогенних
елементів, підтримці гомеостазу ґрунтової біоти та факторів формування екосистем в цілому
(Комаров, 2012). Значення тварин для ґрунтоутворення пов'язане, по-перше, з процесами
розкладання, мінералізації і гуміфікації органічної речовини і, по-друге, з механічним
впливом на ґрунтовий покрив (Абатуров, 1976). Переробка рослинної органічної речовини
здійснюється переважно травоїдними тваринами, що живляться як живими частинами
рослин (зеленояди), так і мертвими (сапрофаги) (Чернов, 1975). Пропускаючи через
кишечник велику масу рослинних тканин, тварини роздрібнюють їх і тим самим
багаторазово збільшують сумарну поверхню рослинного матеріалу, доступну
мікроорганізмам,  а також для впливу повітря і води.  За допомогою власних ферментів і
ензимів симбіотичних мікроорганізмів безхребетні розщеплюють целюлозні компоненти
клітин і вивільняють лігнін, який знаходиться в складному поєднанні з клітковиною, що має
велике значення для розвитку процесів гуміфікації органічних залишків у ґрунті. У ході
травлення в кишечнику ґрунтових безхребетних має місце часткова мінералізація рослинних
залишків, а деяких груп – і часткова гуміфікація. Екскременти тварин – одна зі складових
ґрунтового гумусу (Пономарева, 1950; Стриганова, 1980; Стриганова и др., 1987;
Стриганова, Тиунов, 1988). Більшість ґрунтових тварин заковтують разом з органічними
поживними речовинами мінеральні частки ґрунту, сприяють перетиранню їжі в кишечнику.
Мінеральні частинки перемішуються, спресовуються і склеюються виділеннями кишечнику,
створюючи різної величини структурні окремості ґрунту. Здійснюючи вертикальні міграції у
ґрунті, тварини заносять рослинні залишки в глибокі горизонти і перемішують органічні і
мінеральні частинки. Пересування тварин сприяють поліпшенню умов аерації ґрунту, що
стимулює аеробні процеси розкладання органічних залишків (Криволуцкий, 1994; Бусленко,
Щепна, 2011; Іванців та ін., 2012; Іванців та ін., 2013).

Ґрунтова мезофауна – фауністичний комплекс, що складається з великих за розміром
безхребетних. Важливість вивчення населення ґрунтових тварин обумовлена їх величезною
роллю в житті ґрунту,  де вони не тільки мешкають,  а й активно формують структуру
ґрунтових горизонтів. Представники ґрунтової мезофауни беруть участь у багатьох
ґрунтотворних процесах і є важливими екосистемними інженерами (Soil function in…, 1997).

До найбільш активних середовищеперетворювачів зазвичай відносять найбільших
представників ґрунтової фауни, які радикально перетворюють фізичний стан ґрунтового
середовища своєю локомоторною, будівельною чи трофічною активністю. Головними
средовищеутворювачами, або «екосистемними інженерами» (Jones at al., 1994), у ґрунті є
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дощові черв’яки. Основний вплив на структуру ґрунту вони надають через риючу діяльність
і формування викидів (копролітів) (Knowledge-based analysis..., 2000; Іванців, 2007). Риюча
активність черв’яків сприяє формуванню макро- та мікроагрегатів (Shipilato, Protz, 1989;
Transformation of the soil..., 1993). Копрогенні ґрунти характеризуються підвищеним вмістом
гумусу та рослинних залишків, високою водостійкістю та водоутримуючою здатністю
(Заугольникова, Браславская, 2010).

Ґрунтова мезофауна – основна за біомасою група наземних тварин. Вона різноманітна
у видовому відношенні, створює осіле населення, тісно контактує з ґрунтом (Гиляров, 1965).
Безхребетні мешканці ґрунтового та підстилкового ярусів через специфіку їх місця існування
є групою тварин, які зазнають значних прямих та опосередкованих антропогенних впливів
(Гиляров, Перель, 1966). Ґрунтові безхребетні характеризується значною стабільністю і
стійкістю навіть у сильно змінених людиною екосистемах, де часто ґрунтові тварини
залишаються останньою групою, за якою можна оцінити ступінь впливу на біоту
(Криволуцкий, 1994). Будь-яка зміна середовища існування безпосередньо відбивається на
складі ґрунту та його біоти, що дозволяє використовувати як весь комплекс ґрунтової
мезофауни, так і окремі таксономічні групи, у якості надійних індикаторів стану природних
угруповань (Гиляров , 1965; Криволуцкий, 1994).

Ґрунтові безхребетні живуть здебільшого у верхніх акумулятивних горизонтах ґрунту.
Видовий склад їх угруповань у найбільшому ступені змінюється як у процесі природного
сукцесійного розвитку біогеоценозу, так і при антропогенному впливі, і тому на різних
стадіях природних і антропогенних сукцесій формуються унікальні комплекси ґрунтових
безхребетних (Стебаев, 1963; Мордкович, 1977; Рыбалов, 1979, 1994).

Можливість використання комплексів ґрунтових тварин для діагностики ґрунтів
показана М. С. Гіляровим (1965). Ґрунти класифікуються і діагностуються на основі тих
ознак і властивостей, які відображають їх генезис або хід ґрунтотворного процесу (Докучаєв,
1936; Жуков, 2003; Годунова, Патюта, 2008).

Діагностика ґрунту – процес опису ґрунту відповідно до певних правил з метою
віднесення його до того чи іншого класифікаційного підрозділу (Класифікація
рекультивованих ґрунтів…, 2012).

В основі біологічної діагностики ґрунтів лежить уявлення про ґрунт як середовище
існування. В залежності від поєднання природних факторів, що визначають ґрунтотворний
процес, різні ґрунти розрізняються за складом біоти. Метою біодіагностики та індикації
ґрунтів є використання окремих видів організмів або їх угруповань для характеристики
середовища існування – ґрунту (Мальцева, Баранова, 2011).

Використання сукупності ґрунтово-зоологічних методів дозволяє проводити
діагностику екологічних умов біогеоценозів. Будь-яка зміна середовища існування
беспосередньо відбивається на складі ґрунту і його біоти, що дає можливість
використовувати як весь комплекс ґрунтової мезофауни, так і окремі таксономічні групи в
якості надійних індикаторів стану природних угруповань (Гиляров, 1965; Криволуцкий,
1994).

Якісні та кількісні показники структури мезопедобіонтів відображають особливості –
як стану ґрунтової динаміки, так і фауністичні риси, властиві певним місцям мешкання
(Зиновьева, 1955; Гиляров, 1965; Чернов, 1975). Тому за різноманітністю і чисельністю
ґрунтових безхребетних можна з достатньою точністю проводити оцінку ступеня
трансформації середовища існування («Индикаторний спектр ...», 1996).
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Посилення антропогенного та техногенного тиску викликає необхідність розробки
методів, що дають змогу своєчасно виявити деградацію, встановити довготривалі тенденції
та буферну здатність природних екосистем до негативних факторів з одного боку, а з іншого
дозволяють виявити позитивний розвиток техногенно трансформованих земель, напрямок іх
розвитку, та створити прогноз щодо швидкості відновлення їх продуктивності
(«Биологическая…», 2001).

Зоологічна діагностика ґрунтів – це встановлення відповідності та інформаційного
зв'язку між типологічними одиницями ґрунтового покриву та емерджентними властивостями
тваринного населення ґрунтів (Жуков, 2009). Ґрунтово-зоологічні дослідження дають змогу
використовувати ґрунтових тварин для характеристики ґрунтових умов, їх зміни від
техногенного або господарського впливів, що є перспективним та актуальним питанням у
використанні рекультивованих ґрунтів для сільськогосподарських угідь. Ґрунтові тварини
беруть безпосередньо участь у процесах ґрунтоутворення, в чому і полягає їх діагностичне
значення (Гиляров, 1965). Перевагою зоологічного методу в діагностиці ґрунтів є швидкість
реакції організмів на зміни умов існування (Криволуцкий, 1994). Характерними для типу
ґрунтів є сумарна чисельність мезофауни та чисельність окремих груп безхребетних (Жуков,
2009).

Біологічне різноманіття – один із параметрів еволюційного процесу і в той же час
його підсумок і фактор, що діє по принципу зворотного зв’язку. На різноманітті ґрунтуються
механізми стійкості життя на всіх його рівнях –  від молекулярного та клітинного до
біогеоценотичного. Кругообіг речовин може здійснюватися тільки при достатньому
біологічному різноманітті. Одним із основних фундаментальних напрямів його вивчення є
те, що базується на систематиці (Чернов, 1991).

Формування видового різноманіття тваринного населення під впливом різних
екологічних факторів має важливе теоретичне та практичне значення (Calinski, Harabasz,
1974; Austen et al., 1994; Angermeier, Winston, 1998). Особливо важливо виявлення значення
тих факторів, які сприяють збереженню екологічного різноманіття та визначають складні
біогеоценотичні зв’язки, що обумовлюють високу біологічну продуктивність в екосистемах
(Пахомов, 2003; Alternatives to taxonomic–based..., 2006; Brind'Amour et al., 2011).

Ідея екологічного біорізноманіття лежить в основі методу зоологічної діагностики
ґрунтів (Гиляров, 1965; Симочко, Симочко, 2010; Rai., Varma, 2011). Різноманіття відіграє
суттєву роль у функціональній стійкості та еволюції біогеоценозів (Гиляров, 1982; Гиляров,
1965; Криволуцкий, 1994). Застосування зоологічного методу дає змогу провести
діагностику ґрунту та прослідкувати за зміною ґрунтових режимів (Щербаков, Говоров,
2003). Теоретичною основою застосування зоологічних методів є сформульоване
М. С. Гіляровим у 1949 р. положення про «екологічний стандарт» виду (Гиляров, 1949;
Intercontinental 1 comparison…, 1990; Zobel, 1997).

Зменшення біорізноманіття педофауни приводить до послаблення рівня зоотичних
процесів та деградації ґрунтового покриву. Тому в сучасних умовах актуальним є питання
про охорону ґрунтової фауни. Це завдання повинно вирішуватися не тільки по відношенню
до ґрунтових безхребетних на територіях, що охороняються, але і в ґрунтах, що піддаються
інтенсивному антропогенному навантаженню. Подібні дослідження набули особливого
значення у зв’язку з необхідністю прогнозування екологічного стану навколишнього
середовища (Соколова, 2011).

Інтенсивність процесів життєдіяльності ґрунтових безхребетних, в силу високої
залежності від динаміки ґрунтових процесів, є зручною моделлю, яка відображає зміни умов



27

та стану біоти (Hopkin, 1989; Metal accumulation strategies…, 1997; Anand, 2002; Нагуманова,
Ни, 2005; Soil biodiversity monitoring..., 2009; Paoletti, 2000; Monitoring of soil..., 2006; Babin-
Fenske, Anand, 2010). Аналіз техногенних трансформацій елементів екосистем – основа для
розробки системи екологічної діагностики антропогенних порушень (Воробейчик, 1991).

Одним із чутливих індикаторів змін ґрунтового покриву біогеоценозів під впливом
антропогенних та різноманітних природних чинників є черви родини Lumbricidae, а їх
біорізноманіття виступає критерієм стану ґрунтового середовища. Вивчення зміни видового
складу люмбрицид дає змогу встановити в якому напрямі відбувається перетворення
угруповання, виявити фактори, які змінюють хід відновлювальної сукцесії, впливати на її
швидкість (Бусленко, Щепна, 2014).

Зоологічний метод діагностики використовується для вирішення спірних питань
діагностики ґрунтів. Техноземи є природним тілом антропогенного походження та їх
діагностика є важливим і актуальним питанням в Україні (Андрусевич, 2013).

Дослідження просторового розподілу ґрунтової мезофауни в дерново-літогенних
ґрунтах дає можливість діагностувати дані ґрунти, оцінити вплив різних факторів
середовища, виявити взаємозв'язки життєдіяльності педобіонтів і режимів ґрунтових
процесів (Olden, Jackson, 2002; (Anselin, 1995; Spatial dynamics…, 2000; Cliff, Ord, 1981; Iwao,
1968; Fortin et al., 2002;  Андрусевич, 2014).

Нерівномірність просторового розподілу ґрунтових тварин – одна з найважливіших
характеристик їх реакції на фактори навколишнього середовища (Покаржевський, 2007). Це
так званий «екологічний стандарт» виду (Гіляров, 1965 ) – потреби кожного виду в певному
комплексі умов середовища.

Фактори навколишнього середовища, що впливають на розподіл видів, зазвичай
просторово структуровані, тому угруповання мають також просторову структуру (Ettema,
Wardle, 2002; Dray et al., 2006; Relating plant traits..., 2004; Spatial patterns of..., 2005). Місце
існування характеризується наявністю на деякій території ресурсів і умов для даного виду, в
результаті чого стає можливим заселення цієї території, включаючи його виживання,
розмноження і успіх у конкурентній боротьбі (Hall et al., 1997).

Теоретично відмінність між місцем життя і не місцем життя стає очевидним при
порівнянні композиції властивостей навколишнього середовища ділянок, де вид
зустрічається з ділянками, на яких він відсутній. Однак ділянки, де вид відсутній, виявити
складно. Вид у даній ділянці може бути невстановлений через недосконалість методики
обліку або відсутнім з історичних причин. Не тільки властивості навколишнього середовища
можуть визначати місце існування. Важливою умовою вивчення екологічного простору є
збір множинних даних про його властивості. Нерівномірність розподілу особин пояснюється
варіабельністю характеристик середовища, структурною і функціональною строкатістю
(Relationships between species…, 2011; Rebuilding community ecology..., 2006;
«Пространственная ...», 2013).

Ґрунтовий покрив є безперервним утворенням з розвинутою вертикальною і вздовж
поверхневою неоднорідністю (Самсонова, 2008). Просторова неоднорідність – найважливіша
властивість ґрунту, яка проявляється на різних масштабних рівнях організації педосфери
(Медведєв, 2009).

Неоднорідність техноземів і складний характер динаміки ґрунтотворного процесу
привели до високої різноманітності екологічних умов на ділянці рекультивації. Формування
мозаїчного ґрунтового покриву виникло в результаті особливостей закладки
експериментальної ділянки, на технічному етапі рекультивації, і багаторічної
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сільськогосподарської рекультивації порушених земель (Кунах, Коляда, 2010; Волох, Узбек,
2010; Демидов и др., 2010). Оцінка якості ґрунту вимагає кількісних даних по кожній
індикаторній властивості, яка пов'язана з ґрунтовою якістю, та інформації про просторову
варіабельність цих індикаторних властивостей (Verhagen et al., 1995).

Фактори навколишнього середовища, що впливають на розподіл видів, зазвичай
просторово структуровані,  тому спільноти також мають просторову структуру (Dray  et  al.,
2006). Місце проживання характеризується наявністю на деякій території ресурсів і умов для
даного виду, в результаті чого стає можливою заселеність цієї території, включаючи його
виживання, розмноження і успіх у конкурентній боротьбі (Hall et al., 1997).

За Дж. Хатчинсоном (Hutchinson, 1957) під фундаментальною (потенційною)
екологічною нішею розуміється весь набір умов, при яких вид може успішно існувати і
розмножуватися, а реалізована екологічна ніша - це положення виду в конкретному
угрупованні, де його обмежують складні біоценотичні відносини. Фундаментальна
екологічна ніша характеризує потенційні можливості виду, а реалізована – ту їх частину, яка
може здійснитися в даних умовах, при даній доступності ресурсу.

Екоморфічна структура угруповання ґрунтової мезофауни з точки зору видового
багатства характеризує біотоп як сукупність екологічних умов потенційної екологічної ніші
співтовариства (Жуков, 2009). Представленість широкого спектру екоморф показує весь
комплекс сформованих екологічних режимів. Екоморфічна структура тваринного населення,
в якій враховується чисельність, показує реалізовану екологічну нішу.угруповання.

1.5. Екоморфічні аспекти зоологічної діагностики ґрунтів

Для того, щоб розкрити взаємозв’язок організмів та середовища, з’ясувати ступінь
пристосування окремих компонентів до найбільш важливих елементів ценозу,
використовують екоморфи як адаптації видів до біоценозу в цілому та до кожного із
структурних елементів екотопу окремо (кліматопу, геліотропу, термотопу та ін.) (Бельгард,
1950).

Властивості навколишнього середовища є ареною для існування екоморф та
визначають їх специфіку. Екоморфа є прямою відповіддю організму на конкретні умови
середовища, яке його оточує. Розвиток екоморфи обумовлений впливом складного
комплексу різних факторів навколишнього середовища, але у конкретному середовищі
можливе формування різних екоморф, тому що загальний екоморфічний вигляд організму
визначається як  середовищем його існування,  так і програмою його розвитку,  яка
філогенетично обумовлена (Алеев, 1986).

Екоморфи відбивають ставлення живих організмів до екологічних факторів. За
Вільямсом (1939), до космічних факторів належать світло та тепло, а до наземних – вода та
їжа. Відношення до космічних факторів відбивають кліматоморфи, термоморфи, геліоморфи
рослин та тварин (Бельгард, 1950, 1971; Бельгард, Травлеев, 1980), а також трофоценоморфи
та топоморфи тварин. Ставлення до наземних факторів відбивають трофоморфи та
гігроморфи.

Гігроморфи характеризують преференції організмів до градацій режиму зволоження
ґрунту (Жуков, 2006 а), а трофоморфи (трофоценоморфи тварин) – до градацій трофності
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едафотопу (Жуков, 2007; Жуков та ін., 2007). Гігроморфи та трофоценоморфи виділяються за
допомогою вивчення горизонтальної диференціації живого покриву. З боку вертикальної
диференціації тваринного населення ґрунтів можуть бути виділені топоморфи – підстилкові,
ґрунтові та норні. Топоморфи вказують на ярус, якому віддається перевага екологічною
групою, а також на зосередження функціональної активності тварин (Жуков, 1996; Жуков,
2007; Жуков та ін., 2007). Трофоморфи диференціюють тваринне населення за ознакою
способу живлення та особливості трофічного впливу на середовище існування (Жуков, 1995;
Жуков , 1998; Жуков, 1999).

Спектри гігроморф, трофоценоморф, топоморф і трофоморф дозволяють отримати
уявлення про екологічне розмаїття угруповання. Ці ознаки дозволяють установити стосунки
розбіжності/подібності між видами тварин, що становлять угруповання. Міри квадратичної
або інформаційної ентропії дають інтегральну оцінку екологічного розмаїття угруповань.
(Прокопенко та ін., 2010)

Екологічний аналіз флори за схемою екоморф О.Л.  Бельгарда (1950)  дає змогу
виявити найважливіші екологічні фактори, що впливають на життя рослин у ценозі (Тарасов,
2005). За допомогою екоморфічного аналізу флори та її сукцесійним рядом на дерново-
літогенних ґрунтах можна прослідкувати зміни ґрунтових властивостей та напрямок цих
змін. Біоморфи М. П. Акімова (1948), аналогічна схема екоморф тварин, відбивають
ставлення живих організмів до екологічних факторів. Відношення до космічних факторів
відбивають клімаморфи, термоморфи, геліоморфи (Бельгард, 1950, 1971; Бельгард, Травлеев,
1980), трофоценоморфи, топоморфи, ставлення до наземних факторів – трофоморфи та
гігроморфи (Жуков, 2009).

Отже, екологічне розмаїття може бути кількісно оцінене на основі принципів
екоморфічного аналізу Акімова-Бельгарда. Спектри екоморф дають можливість провести
діагностику істотних властивостей і природніх біогеоценозів і техногенно трансформованих
ландшафтів (Жуков, 2009). На основі екоморф базуються діагностичні властивості фіто- та
зооценозу.

Діагностика техногенних ґрунтів ускладнена переважанням у них протікання
антропогенних процесів над природними, особливо в початковий період розвитку.
Гетерогенність діагностичних показників значно перевищує розкид ознак, які
спостерігаються в природі навіть у випадках дуже строкатого поєднання факторів
ґрунтоутворення. Гетерогенність профілю техногенних ґрунтів часто визначає спорадичний
характер діагностичних ознак. Крім того, відносна і абсолютна молодість рекультивованих
ґрунтів не дозволяє на макрорівні простежити наслідки протікання початкових елементарних
процесів ґрунтоутворення.

Діагностику техногенних ґрунтів можна розглядати у двох аспектах. По-перше, для
вивчення процесів первинного ґрунтотворення – методами мікроморфології, мінералогічного
і валового хімічних аналізів, вивчення групового і фракційного складу органічної речовини,
мікробіологічної складової і т.д. По-друге, для прикладних цілей – шляхом картографування,
визначення якості та грошової цінності, напрямків цільового використання.

Діагностика ґрунтів тісно пов'язана з класифікацією: діагностичні ознаки повинні
прямо виводити на певні класифікаційні одиниці. Рекультивовані ґрунти знаходяться у
невигідному становищі порівняно із зональними, для яких класифікаційні проблеми значною
мірою вирішені. У тих випадках, коли питання класифікації ґрунтів залишаються
дискусійним, використовуються номенклатурні списки ґрунтів, що дозволяє
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використовувати стандартну, зрозумілу і однозначно використовувану термінологію
(«Просторова...», 2013).

Сучасна діагностика ґрунтів використовує досягнення всіх розділів ґрунтознавства
(морфології, хімії, фізики, мінерології та ін.), а також дані геоботанічних та зоологічних
досліджень (біологічна діагностика). В основі біологічної діагностики ґрунтів лежить
уявлення про ґрунт як середовище існування живих організмів. У залежності від поєднання
природних факторів, що визначають ґрунтотворний процес, різні ґрунти розрізняються за
складом біоти. Метою біодіагностики та індикації ґрунтів є використання окремих видів
організмів або їх угруповань для характеристики середовища існування – ґрунту.

Посилення антропогенного та техногенного тиску викликає необхідність розробки
методів, що дають змогу своєчасно виявити деградацію, встановити довготривалі тенденції
та буферну здатність природних екосистем до негативних факторів. А також дозволяють
виявити позитивний розвиток техногенно трансформованих земель, напрямок іх розвитку, та
створити прогноз щодо швидкості відновлення їх продуктивності («Биологическая…», 2001;
Гуров, Пономарева, 2013).

Зоологічний метод діагностики ґрунтів показав свою ефективність для вирішення
спірних питань ґрунтознавства (Гиляров, 1965). Ґрунтово-зоологічні дослідження дають
змогу використовувати ґрунтових тварин для характеристики ґрунтових умов, їх зміни від
техногенного або господарського впливів, що є перспективним та актуальним питанням у
використанні рекультивованих ґрунтів для сільськогосподарських угідь. Ґрунтові тварини
беруть безпосередню участь у процесах ґрунтотворення, в чому і полягає їх діагностичне
значення (Гиляров, 1965). Перевагою зоологічного методу в діагностиці ґрунтів є швидкість
реакції організмів на зміни умов існування («Биологическая…», 2001). Характерними для
типу ґрунтів є сумарна чисельність мезофауни та чисельність окремих груп безхребетних
(Жуков, 2009).

1.6. Біогеоценоз і його екоморфічна організація

Біогеоценози - елементарні одиниці організації біосфери, що виділяються при
вивченні живої природи на комплексному рівні. Це складна єдність, внутрішньо обумовлена
цілісність якої покоїться на тісних взаємних зв'язках і взаємодіях живих і косних
матеріальних тіл, що його складають. Вивчення природи і глибини взаємодій між живими і
косними компонентами біогеоценозу – центральна проблема біогеоценології, основи якої як
науки закладені В.В Докучаєвим, В.Н. Сукачовим, В.І. Вернадським, О.Л. Бельгардом.
Взаємозв'язки можуть бути прямими і складно опосередкованими, облігатними і
факультативними, матеріально-енергетичними та інформаційними. Всі взаємодії дуже
динамічні. Суттєві в одні моменти і при якихось поєднаннях вони можуть відсунутися на
задній план, чі стати менш важливими при інших поєднаннях. Зміни зв'язків компонентів
біогеоценозу в часі можуть бути коливальними і короткочасними і викликати легко оборотні
і легко затухаючі зміни як окремих компонентів, так і систем в цілому, а можуть бути стійко
векторизовані і тоді вести до незворотних змін у стані і роботі біогеоценотичних систем.
Звідси важливість дослідження і оцінки всіх зв'язків, у всій різноманітності їх станів і
режимів (Gause 1931; Дылис, 1975; Chesson. 2000; Multiscale spatial distribution ..., 2005).

Зв'язки між компонентами біогеоценозу визначають його структурно-функціональну
організацію. Серед регулюючих механізмів основне значення мають внутрішньовидові та
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міжвидові взаємовідносини рослин, обумовлені трофічними залежностями і трансформацією
умов навколишнього середовища. У горизонтальному складенні рослинності завжди
спостерігається відома плямистість у вигляді різної густоти стояння рослин, нерівномірності
в розміщенні видів, їх комбінацій, вікових груп і т.д. У вертикальній неоднорідності
біогеоценозу основне значення належить розчленуванню рослинної компоненти на
різновікові яруси і функціонально різні надземні і підземні органи. Нерівномірність у
складенні рослинності неминуче тягне за собою різноманітність характеру матеріально-
енергетичного обміну між компонентами біогеоценозу, розшарування і мозаїчність складу,
структури і властивостей інших компонентів біогеоценозу – ґрунту, атмосфери, тваринного
населення, мікроорганізмів. Виявлення закономірностей просторового розміщення
компонентів біогеоценозу має велике значення для розкриття фізичної структури
біогеоценотічних систем, для визначення ролі, частки і форми участі окремих компонентів у
функціонуванні всієї системи (Gustafson, 1992; Available fuel dynamics …, 2004).

Взаємодії рослинних угруповань з умовами середовища присвячено багато робіт.
Фундамент сучасних комплексних досліджень заклав І.А.  Тітов (1952),  який з 1912 по 1950
рр. досліджував георослинні системи. Необхідні для життєдіяльності рослинності чинники
він розділив на три групи. Перша група включає дві форми сонячної енергії: світло і тепло.
Друга група – елементи живлення, необхідні для існування, росту і розвитку рослинного
організму. Третя група – вода і вільний кисень. На думку В.Р. Вільямса (1944, 1949),
потрібно фактори життя зелених рослин розбити на дві групи: світло і тепло – чинники
космічні, вода і їжа – фактори земні. О.Л. Бельгард (1950), розробляючи принципи
екологічного аналізу рослинного покриву, додав до «екотопу» кліматоп і едатоп. Кліматоп
розділяється їм на термотоп і геліотоп (космічні фактори), едатоп – на трофотоп і гігротоп
(земні чинники).

Для аналізу заходів прояву і значущості екологічних факторів у фітоценології, слідом
за Л.Г. Раменським, утвердилася традиція визначення екологічних режимів на основі реакції
самих видів рослин (в силу зміни їх присутності і кількості). Рослини в даному випадку
відіграють роль своєрідних фітомерів, інтегруючи своєю реакцією вплив прямодіючих
факторів середовища (тобто безпосередніх властивостей геотопів) (Матвеев, 2003;
Загульнова, Тихонова, 2010, с. 156; Верификация балловых оценок …, 1998). Подібні оцінки
виступають в якості характеристик прямих факторів середовища. Такий підхід ґрунтується
на тому, що характеристика екотопу представлена набором екологічних режимів по
основних факторах середовища (водозабезпеченості, кислотності, трофності, освітленості,
температурного режиму та ін.). Взаємозв'язок рослинних організмів і середовища розкриває
робоча схема основних екоморф. На її основі А.Л. Бельгардом (1950) запропонований метод
екоморфічного аналізу видового складу фітоценозу, який, на думку багатьох дослідників, є
найбільш інтегрованим і точним методом діагностування форм динаміки рослинності і
середовища існування. Цей аналіз розкриває просторову сторону явища і відповідає на
питання: на якій підставі та чи інша життєва форма мешкає в даних умовах (Белова,
Травлеев, 1999; Дидух и др., 1997). При розробці методу О.Л. Бельгард використовував
життєві форми Раункієра (1918) в якості клімаморф: фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти,
криптофіти (геофіти,  гідрофіти),  терофіти,  епіфіти і додатково ввів такі екоморфи,  як
ценоморфи (сільванти, степанти, пратанти, палюданти, галофіти, рудеранти), термоморфи і
геліоморфи (космічні фактори В.Р. Вільямса), трофоморфи і гігроморфи (наземні чинники
В. Р. Вільямса). Таким чином, робоча схема екоморф з'ясовує ступінь пристосування,
адаптації окремих видів рослин до найбільш важливих елементів біогеоценозу: до
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фітоценозу в цілому і до кожного з структурних елементів екотопу (термотопу, геліотопу,
трофотопу, гігротопу) (Бельгард, 1950, 1971; Бельгард, Травлеев, 1980). Відповідно
екоморфами називають пристосування видів до біоценозу в цілому і до кожного з його
структурних елементів, зв'язаних зі змінами в морфо-анатомічній структурі живих організмів
(Алеев, 1986). Екоморфічний аналіз дозволяє здійснювати якісну оцінку рослинних
угруповань і їх порівняння між собою, що застосовується дослідниками досить широко
(Бондарь, Жуков, 2011, Матвеев, 2003; Дідух, Плюта, 1994, 1996; Барановский, Емшанов,
1988; Белова, Альбицкая, 1989; Таран, 1990, Кочетков, 2000; Торгашкова, 2002). Оцінки
екологічних режимів здійснюються за допомогою попередньої діагностики екологічних
діапазонів для окремих видів рослин (Экологическая оценка кормових ..., 1956; Цыганов,
1983; Загульнова, Тихонова, 2010; Didukh, 2011) або середини таких діапазонів (Ellenberg,
1974, 1996; Landolt, 1977); вони називаються екологічними шкалами. Позиції угруповань по
кожній зі шкал визначаються або як середні балові значення для всіх видів у складі
угруповання (для точкових шкал), або як середньо зважений бал середини інтервалів видів.
Шкали, побудовані на основі амплітуд толерантності або екологічних оптимумів видів-
індикаторів, рівноцінні (Дідух, Плюта, 1991, 1994). Розподіл оптимумів у межах екологічної
амплітуди по відношенню до різних факторів близький до нормального і тяжіє до центру,
співпадаючи з медіаною і модою (Дидух,  Плюта,  1994).  Подібні оцінки дозволяють
порівнювати екологічні режими за такими чинниками середовища для різних екотопів. На
основі екологічних шкал можна проводити ординацію місцезростань по основних факторах
середовища (Загульнова, Тихонова, 2010), уніфікувати визначення екологічних режимів для
різних ділянок і показати ступінь диференціації різних екотопів.

Розроблено екоморфічний підхід зоологічної діагностики ґрунтів, який базується на
ідеях російського генетичного ґрунтознавства В.В. Докучаєва (1936). Вони виражаються в
тому, що ґрунти повинні діагностуватися на підставі тих ознак і властивостей, які
відображають їх генезис. Інформаційними каналами цього методу виступають екоморфи
тварин (Бельгард, Травлеев, 1980; Жуков, 2003; 2005, 2010; Жуков, Жукова, 1997;
Разнообразие почвенной мезофауны …, 2012; Жуков и др., 2014, 2015; Кунах та др., 2014;
Прокопенко та др., 2014). Зоологічний метод діагностики рекультивованих ґрунтів
запропонований в роботах К. В. Андрусевич (2013, 2014, 2015). Згадані дослідження
базуються на функціональному зв'язку едафічних характеристик з особливостями
тваринного населення і рослинного покриву ґрунтів. Рослини і тварини, виконуючи функцію
виробників детриту, сприяють утворенню гумусу, необхідного для запуску будь-якого
елементарного ґрунтового процесу і виявляються його активними учасниками. У свою чергу,
відбувається метаморфізація ґрунтового матеріалу. Ґрунт, як біокостна система,
пристосовується до умов свого існування в системі ґрунтоутворювальних факторів шляхом
розвитку часової і просторової гетерогенізації, формуванням анізотропної будови зі
специфічним горизонтальним і вертикальним профілями (Медведєв, 2013). Екологічний
характер перетворень формує передумови для формування екоморфічного підходу у
вивченні організації ґрунтового тіла. Проблема екоморф, яка вирішена для біотичних
компонентів біогеоценозу, вимагає свого вирішення для ґрунтів та ґрунтоподібних тіл.
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1.7.  Ґрунт як компонент біогеоценозу

Ґрунт разом з атмосферою відносять до косної частини біогеоценозу, проте, косною є
тільки її мінеральна основа.  В цілому,  ж ґрунт розглядають як біокосне тіло,  що насичене
живими організмами і різноманітними продуктами їх метаболізму. Як і живі компоненти
біогеоценозу, ґрунт має свій вік, онтогенез і філогенез. Ґрунт еволюціонує, а при
пошкодженні має здатність відновлювати свої властивості. Він – перехідна ланка зі світу
живої природи у світ неживої, з біосфери в геосферу (Карпачевский, 1983; Почвенный
покров …,  2007;  Память почв …,  2008).  На думку Н.В.  Диліса,  ґрунт є «результатом,
следствием и как бы зеркалом биогеоценотического процесса» (Дылис, 1975). Механізми
зв'язків ґрунту з іншими компонентами біогеоценозу і його головна ознака – родючість –
визначаються міграцією і перетворенням речовин і енергії, які відбуваються в ґрунтовій
товщі під впливом внесення та винесення біогенних і абіогенних речовин. Матеріально-
енергетичний метаболізм наземних біогеоценозів у чималому ступені залежить від фізичного
стану косної частини ґрунту.

Ґрунт є найбільш консервативним компонентом біогеоценозу. Його буферні
властивості сприяють збереженню даного типу біогеоценозу, регуляції теплового і водного
режимів у біогеоценозах, нейтралізації токсичних речовин, що утворюються в біогеоценозах
під час його життя. Крім того, він утримує поживні речовини від виносу за межі кореневого
шару,  є притулком для багатьох видів тварин і мікроорганізмів,  а також і «зберігачем»
насіння рослин, що складають біогеоценоз. Це сприяє поселенню і відновленню певних
біогеоценозів з властивим їм набором рослин і тварин. Різноманіття ґрунтових функцій
вимагає розробки найрізноманітніших прийомів його вивчення (Дылис, 1975; Роде, 1984;
Карпачевский, 1983, 1980; Anderson et al., 1998; Почвенный покров …, 2007; Heuvelink,
Webster, 2001).

На даному етапі розвитку науки достатньо повно описані режими деяких компонентів
ґрунту (наприклад, води або тепла) і повний баланс, що характеризує всі його мікропроцеси
(в разі води – це надходження вологи в ґрунт з атмосфери і ґрунтових вод, випаровування,
десукція, поверхневий і ґрунтовий стоки). Режими ґрунтових компонентів мають
безпосередній зовнішній прояв – це зміна утримання того чи іншого з'єднання в ґрунтовій
товщі або зміна його фізичної характеристики. Однак багато мікропроцесів не вивчені, чи
вивчені в різному ступені і не можуть бути описані вичерпно. У багатьох випадках
неможливо встановити, що служить причиною спостережуваних змін у змісті того чи іншого
з'єднання: його переміщення в ґрунті або його новоутворення, перетворення або засвоєння
рослинами, тваринами, мікроорганізмами. У таких випадках відомий лише неповний баланс,
в якому визначені тільки деякі статті приходу і витрати речовин. Доводиться обмежуватися
періодичним вивченням фактичної наявності сполуки або явища. Це пояснюється великою
складністю ґрунтових процесів. Вивчення будови і функцій ґрунтів на біогеоценотичному
рівні не має цих недоліків.  На цьому рівні безумовною перевагою дослідження є його
комплексність. Вона передбачає вивчення процесів, що відбуваються не тільки в самому
ґрунті, а й охоплення явищ взаємодії між ґрунтом та іншими природними тілами, що
характеризує морфологічну і функціональну сторони ґрунту як матеріальної системи.
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У біогеоценології ґрунт розглядають як частину перетвореного біотою внутрішнього
середовища. Гетерогенні ґрунтові умови формуються в результаті малого біологічного
кругообігу і визначаються життєдіяльністю ключових видів, що створюють все різноманіття
середовища проживання. Деякими дослідниками ґрунт розглядається як розширений
фенотип рослин (Breemen, Finzi, 1998). Показано, що в лісоподібних суглинках
едифікаторами є деревні рослини, які впливають на морфологію і фізико-хімічні властивості
ґрунтів, змінюючи характеристики середовища на «вході» в ґрунт, перерозподіляючи потоки
вологи і додаючи до ґрунту елементи живлення (Карпачевский, 1977; Лукина, Никонов,
1996; Rhoades, 1997; Berg, 2000; Загульнова и др., 2010, с. 10-19). Взаємозв'язок між
рослинністю і середою показує типологія лісів скандинавських країн А.С. Каяндера,
побудована на взаємозв'язку між видовим складом надґрунтового покриву, родючістю
ґрунтів і продуктивністю середовища. Подібним прикладом є типологічна схема
В.М. Сукачова (1938).

Родючість ґрунтів тісно пов'язана з її морфологічними характеристиками, такими, як
колір ґрунту, структурність, потужність гумусового шару, щільність складання. Головним
прийомом польових ґрунтових досліджень морфологічних характеристик ґрунту і його
генетичного аналізу,  в цілому,  є профільний метод дослідження ґрунтів,  в основі якого
лежить морфологічне виділення генетичних горизонтів і їх послідовне детальне
дослідження, (Розанов, 2004; Травлеев, Белова, 1995; Белова, 1987, 1997, Яковенко, 2008).
Він проводиться з метою з'ясування значення і генетичного сенсу тих чи інших
морфологічних ознак і будується на основі сполученого макро-, мезо- і мікроаналізу,
виходячи з концепції рівнів структурної організації ґрунту. Під структурним рівнем
організації того чи іншого об'єкта розуміється така група матеріальних об'єктів певної
форми, будови і складу, всі індивідуальні представники якої характеризуються принципово
однотипним характером перетворення речовини і енергії та однотипними як за напрямком,
так і за інтенсивністю взаємодіями (Розанов, 2004).

Ґрунт є ієрархічною багаторівневою системою, кожен рівень якої має свою
елементарну структуру, яка є для дослідників безпосереднім об'єктом вивчення (Дмитриев,
2001; Миньковский, 1995; Фридланд, 1984). Безліч елементів кожного рівня знаходиться в
закономірних відносинах і зв'язках один з одним, що дає елементарним структурам нового
рівня особливі властивості, не притаманні ні елементам більш низьких рівнів, ні їх сумі.
Виділення рівнів зручно з точки зору дослідження будови ґрунту як складного природного
явища і досить давно використовується ґрунтознавцями при вивченні будови ґрунту.

У ґрунті виділяються наступні структурні рівні (Воронин, 1979): кристало-
молекулярний (молекулярно-іонний), рівень елементарних ґрунтових частинок, рівень
агрегатів, генетичний горизонт, педон, ґрунтовий покрив території. Однак у зв'язку з
впровадженням в ґрунтознавство математичних та інформаційних методів, методів
моделювання, кількісних характеристик процесів і явищ визначилася проблема стикування
вищих і нижчих рівнів організації ґрунту як природного тіла (Дмитриев, 2001). Суть
проблеми в неузгодженості шляхів виділення елементів організації на субпрофільних рівнях
організації і рівнях ґрунтово-покривних. Відмінності пов'язані з вибором критеріїв
проведення кордонів у ґрунтовому просторі. При ізометрії елементів організації ґрунту
нижчих рівнів на горизонтному рівні організації латеральна протяжність елементів
організації може виявитися на багато порядків вищою, ніж по вертикальній осі. При цьому
окремі горизонти в ґрунтовому покрові нерідко мають різну латеральну протяжність.  Для
вирішення проблеми потрібно у якості деякого вихідного ґрунтового тіла вибрати таке, від
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якого можна перейти як на нижчі,  так і на вищі рівні організації.  Таке тіло обов'язково
повинно охоплювати всю товщу ґрунту, отже, представляти собою позагоризонтні елементи
організації (Дмитриев, 2001).

О.В. Захарченко та співавтори (2007) при вивченні закономірності формування
топологічних і фізичних властивостей внутрішньоґрунтових поверхонь і побудови
математичної моделі вологопереносу в ґрунтових горизонтах відходить від поняття
ґрунтового профілю і пропонує досліджувати тривимірні морфи і їх взаємодію (Захарченко,
2004, 2006, 2007). Він розділяє тіло ґрунту на просторово локалізовані морфоструктури, що
мають індивідуальні фізичні параметри і властивості, та розглядає ґрунтове тіло як систему
просторово і фізично взаємопов'язаних морфонем, що беруть участь у регуляції потоків
речовини і енергії, що надходять у ґрунтове тіло. За Е.А. Корнблюмом (Корнблюм, 1975), ці
тривимірні морфи є «стратонами». Стратон – горизонтальний індивідуум, мінімальна
статистично однорідна частина горизонту (Базовые шкалы свойств …, 1982). Відповідно
поліпедону виділяють «полістратон» – сукупність однакових стратонів, максимальна
статистично однорідна частина горизонту. І, нарешті, відповідно педонелі виділяється
«елементарна комірка стратона» – фрагмент стратона, який містить повний набір середніх
структурних елементів останнього в їх характерному взаємному положенні. Таким чином,
ґрунт – це сукупність горизонтів, поліпедон – сукупність полістратонов, педон – сукупність
стратонів, педонелла – сукупність елементарних комірок (Базовые шкалы свойств …, 1982).
Далі елементарні комірки вже поділяються на їх складові структурні відокремленості (педи).
Отже, морфологічні елементи, виявлені і описані у вищезазначених дослідженнях, лежать у
межах горизонтів, є їх складовими частинами і не задовільняють умовам вибору вихідного
ґрунтового тіла. Крім того, незважаючи на те, що при аналізі взаємодій біогеоценотичних
компонентів із ґрунтом їх диференціюють і розрізняють за належністю до різних генетичних
горизонтів, проте функціонує ґрунт у біогеоценозах як єдине інтегральне тіло, і пошук
вихідного ґрунтового тіла може призвести до розкриття тієї ґрунтової форми, яка є
функціональним елементом біогеоценозу.

В якості вихідного ґрунтового тіла Б.Г. Розанов пропонує прийняти педон (ґрунтовий
індивідуум) (Воронин, 1979; Розанов, 1983). Рівень ґрунтового індивідуума викликає
найбільші дискусії серед ґрунтознавців (Самсонова, 2008). Педон є чимось, що виділяється у
безперервному ґрунтовому просторі, той конкретний обсяг ґрунту, з яким ґрунтознавець
безпосередньо взаємодіє при дослідженні. Поняття «педон» широко використовується в
зарубіжній літературі і розглядається в якості найменшої ґрунтової одиниці в американській
класифікації ґрунтів. Розміри його чітко не фіксуються, однак площа лежить в межах від 1 до
10 м² (Simonson, Gardner, 1960).

Існує дві протилежні точки зору на проблему визначення педону: педон як нормальне
природне тіло і педон як обсяг ґрунту, всередині якого реалізується певна частка просторової
варіабельності властивості (Cline, 1963; Jonson, 1963; Knox, 1965; Карпачевский, 1977;
Козловский, 1991, 1993, 1996, 2003; Самсонова, 2008). На підставі критичного аналізу
наявних матеріалів і слідуючи Докучаєвському вченню про ґрунт як самостійне природно-
історичне тіло, можна вважати найбільш прийнятним на даний час наступне визначення:
ґрунтового індивідууму (педону, ґрунтової особини, елементарної одиниці ґрунту) – це
мінімальний обсяг ґрунту, горизонтальні розміри якого чималі, щоб мати повний спектр
варіабельності співвідношень генетичних горизонтів, відповідний мінімальній
горизонтальній неоднорідності ґрунту по діагностичних ознаках (Жуков, Кунах, 2011;
Дмитриев, 2001). А. Д. Воронін вважає методологічно необхідним виділення відповідного
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структурного рівня організації ґрунту, хоча і визнає, що межі ґрунтового індивідуума не чіткі
і методично важко визначаються. Для Б.Г. Розанова ґрунтовий індивідуум – це реально
існуюче в трьох вимірах тіло природи з певним положенням у просторі (Розанов, 2004).
Однак багатьом авторам сама концепція педона представляється неспроможною ні в
теоретичному, ні в методичному відношенні (Дмитриев, 1988, 2001). Справа в тому, що меж
будь-якого типу, що відмежовують педон від суміжної ґрунтової маси, виявити не вдається, і
будь-яких способів виділення природних кордонів ґрунтових індивідуумів не розроблено.
Такими межами могли б бути кордони диз'юнктивного (засновані на розриві суцільності),
екстремального (пов'язані зі зміною знака градієнта властивості) або градієнтного (градієнт
властивості робиться відмінним від нуля або набуває максимального значення) типу, але в
ґрунтовому просторі для відповідного рівня організації ґрунту їх не знайдено.

Є.А. Дмитрієв підкреслює, що природно існуюча організація ґрунтового простору досі
не може вважатися до кінця зрозумілою і поясненою. Відправним моментом у побудові
ієрархічної системи структурної організації ґрунту Є.А. Дмитрієв пропонує вважати
елементарний ґрунт, який не є елементом організації, а який виступає в якості важливого
елемента випробування, забезпечує можливість виділення елементарних ґрунтово-покривних
тіл, що реалізуються у вигляді граничних структурних елементів ґрунтового покриву і
елементарного ґрунтового ареалу (Дмитриев, 2001). Це повно-профільний елемент
випробування, що фізично представляє собою вертикальну колонку на всю товщину
ґрунтового покриву з деякими умовно прийнятими розмірами і формою горизонтального
перетину, наприклад, у вигляді квадрата з ребром близько 10 см. Такий вибір визначається
головною особливістю елементарного ґрунту, яка полягає в тому, що як елемент
випробування він дає інформацію тільки про мінливість складу і властивостей ґрунту з
глибиною, так як кожен точковий результат вимірювання має відношення до всієї площі
поперечного перерізу колонки. Тривимірному фізичному профілю, таким чином, відповідає
одновимірний аналітичний профіль, що не вирішує класифікаційних проблем. Ґрунтове тіло
– це пов'язана область всередині ґрунтового простору, обмежена з усіх боків деяким
кордоном. Якщо ґрунтове тіло обмежене природними межами, мова йде про природне
ґрунтове тіло (Дмитриев, 2001).

В ієрархічній системі структурної організації ґрунту існує поняття поліпедона і
тессери. Поліпедон являє собою сукупність педонів з профілями, які належать до різних
класифікаційних категорій ґрунтів, що закономірно змінюють один одного. За
Л. О. Карпачевським, тессера – поняття синонімічне поліпедону (Карпачевский, 1977). Цей
термін запропонований Хансом Іенні (Jenny,1958) і визначений ним як елемент мозаїки (в
перекладі з грецького «тессера» –  елемент мозаїки) покриву, в якій враховується
взаємозв'язок ґрунтового і рослинного компонентів. Назви своїх тессер Ханс Іенні давав по
фізіономічних характеристиках рослинних тессер. Н.В. Лукіна зі співавторами (Лукина и др.,
2010, с. 175) при вивченні мозаїчності лісового покриву розглядають тессеру як
мікропарцелу, структуру, що знаходиться всередині парцели та включає і ґрунтовий, і
рослинний компоненти. Межі тессери визначаються поширенням домінуючих видів рослин,
комбінація тессер формує парцелу в розумінні Н.В. Диліса (1969). На думку згаданих
авторів, тессера порівняна з елементарним ґрунтовим ареалом і навіть може бути
представлена різними елементарними ґрунтовими ареалами (Лукина и др., 2010, с. 175)

Л.О. Карпачевський (1977), навпаки, вважає, що сукупність тессер формує
елементарний ґрунтовий ареал. У будь-якому випадку елементарний ґрунтовий ареал
відноситься до ґрунтово-географічних утворень і являє собою одиниці організації ґрунтового
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покриву. Фундаментальну розробку системи одиниць ґрунтового покриву дав
В.М. Фридланд (Фридланд, 1984, 1986). Для виділення елементарної ґрунту, а також
ґрунтового функціонального елементу біогеоценозу ці структурні одиниці не підходять, так
як способи вивчення властивості повинні бути адекватні умовам прояву властивостей у
функціонуючих системах. Вибір визначається адекватністю методологічного підходу тих
явищ і процесів, заради вивчення яких виділяються рівні й елементи організації.

Г.М. Міньковський у роботах про структурний підхід у ґрунтознавстві (Миньковский,
1995) представляє ґрунт як систему морфоелементов різного рангу, кожен з яких має свій
індивідуальний ареал у фізичному просторі й гіперпросторі чинників, лише в деякій мірі
зв'язаний з ареалами інших елементів. Для розгляду питань формування ґрунтових структур
різних рівнів цікаві погляди цитованого автора про існування у ґрунті структурних зв'язків.
У дискусії про структурний підхід у ґрунтознавстві вчений описує два типи зв'язків між
ґрунтовими об'єктами (Миньковский, 1995). Перші – функціонально-процесні, до них
відносяться канали енерго- і масообміну і перерозподілу речовин, які об'єднуються в
«процесні» системи. Зв'язки другого роду, організаційні, утворюють «структурні» системи.
Вони формують певну структурну організацію об'єктів: просторове розташування,
комбінації, взаємопроникнення та ієрархічну підпорядкованість морфоелементів,
відповідальні за ступінь їх диференційованості і підпадають під дію законів організації
макросистеми. Причини формування певного ґрунту в певному місці він бачить не тільки в
субстантивних ґрунтових процесах, пов'язаних із впливом факторів середовища, а й у
закономірностях структурної організації ґрунтової речовини, вживаючи слово
«структурний» у широкому сенсі. Вчений вважає, що кожна ознака (параметр,
морфоелемент) може мати власну внутрішню структуру розподілу, причому характер
просторової реалізації може бути обумовлений не зовнішніми факторами, а внутрішніми
механізмами. Він передбачає існування ґрунтових морфопроцесів формоутворення як такого,
що незалежний від речовини і вважає існуючі форми ґрунтових морфоелементів у тій чи
іншій мірі реалізованими ідеальними структурами – архітектурними проектами, які можуть
бути виконані в різному матеріалі. Форму він інтерпретує як таку, що визначається не
хімізмом або фізикою процесу, а внутрішньо притаманними об'єктам правилами організації
(Миньковский, 1995; Любищев, 1982).

У світлі такого підходу функціонування ґрунту може полягати як у перерозподілі
речовини, зміні речового складу, так і в зміні її структурної організації на різних ієрархічних
рівнях. Морфопроцеси можуть як супроводжуватися, так і не супроводжуватися змінами
речовини. При існуванні деякого взаємозв'язку слід відрізняти морфогенез як
«формоутворення» від субстантивних процесів взаємотрансформації речовин, кругообігу
елементів, міграції речовин у ландшафті та профілі ґрунту, конкретних мікрохімічних,
зоогенних та інших явищ, тому що суть цих двох типів процесів різна. Морфопроцеси – це
зміни форм і структур різного масштабу в часі і просторі: процеси утворення певних типів
морфоелементів ґрунту, а також поява певних значень параметрів структурної організації,
таких, як диференційованість, контрастність, складність. Морфопроцес може торкнутися як
сукупності ознак, так і деякої ознаки окремо. Для його детального вивчення потрібен
інтенсивний розвиток морфологічних досліджень на різних рівнях організації ґрунтового
тіла.

Підсумовуючи літературний аналіз з даного питання, потрібно підкреслити
актуальність визначення універсального механізму існування ґрунту в біогеоценозі. З одного
боку, вирішення проблеми може пролити світло на питання функціонального характеру
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комплексної взаємодії компонентів біогеоценозу. З іншого боку, вирішити класифікаційні
завдання існуючої концепції рівнів структурної організації ґрунту. На думку С.В. Мейна і
Ю.А. Шрейдера, чітко проведена класифікація одночасно підсумовує результати
попереднього розвитку даної галузі пізнання і разом з тим відзначає початок нового етапу в
її розвитку. Така класифікація має велику евристичну силу, дозволяє передбачити існування
невідомих раніше об'єктів або розкриває нові зв'язки і залежності між уже відомими
об'єктами (Мейн, Шрейдер, 1976).

1.8. Поняття неоднорідності ґрунтових властивостей. Твердість ґрунту як
критерій неоднорідності

Поняття неоднорідності досі в ґрунтознавстві дискусійне. Неоднорідність по
Б. Г. Розанову (1983) – це варіювання властивостей у межах досліджуваного об'єкта, поняття,
протилежне константності значень – однорідності. У своїй роботі автор пише, що
неоднорідність поліпедона – це наявність різних за потужністю горизонтів, різний ступінь
вираженості процесів, мікрозони зволоження, засолення і т.п. (Розанов, 1983). Він же в якості
неоднорідності пропонує розглядати регіональну мінливість ґрунтів, обумовлену географією
чинників ґрунтоутворення. На противагу неоднорідності поняття однорідності, загалом,
розглядається як властивість, пов'язана з умовою збігу статистичних характеристик (Каган,
1979), сталість складу фітоценозу або біогеоценозу (Фрей, 1971; Рысин, 1980; Webster, 2000).
За О. А. Роде, у ґрунтовому відношенні однорідною обрана ділянка повинна бути покритою
одним і тим же ґрунтом,  що відноситься до одного і того ж типу,  підтипу,  роду,  виду і
різновиду. Принципово інше, статистичне уявлення про неоднорідність дає Ф.І. Козловський
у своїй роботі «Почвенный индивидуум и методы его определения» (Козловский, 1970,
2003). Вихідною умовою у нього виступає відсутність однаковості, а критерієм
неоднорідності він називає випадковий характер варіювання властивостей. Б.Г. Розанов і
В.М. Фрідланд пов'язують однорідність з нормальністю статистичного розподілу (Розанов,
1983; Фридланд, 1972), а, відповідно, неоднорідність – з її відсутністю. Подібні визначення
вже носять статистичний характер і ототожнюються з анізотропністю ґрунтових
властивостей (Розанов, 1983).

Неоднорідність як одиничне утворення, що відрізняється від суміжних з ним за своїми
властивостями, М.В. Рац запропонував називати елементами неоднорідності (Рац, 1973).
У цьому випадку неоднорідність розглядається вже не як властивість, а як предмет.
Є. А. Дмитрієв при аналізі терміна «неоднорідність» вказує на різницю між його вживанням
щодо як декількох предметів або явищ, так і за відношенням до одного предмета або явища
(Дмитриев, 2001). В одних випадках неоднорідність виявляється подією, результатом
порівняння предметів або явищ між собою з метою виявлення між ними схожості або
відмінності, а в інших – властивістю деякого об'єкта (безлічі), яке характеризує об'єкт в
цілому і відображає особливості його складових частин (Дмитриев, 2001). Автор наголошує
на необхідності суворого визначення критеріїв однорідності-неоднорідності в кожному
конкретному випадку, а також важливість визначення меж між частинами досліджуваного
об'єкта або серед безлічі об'єктів для їх порівняння.

Неоднорідність як властивість об'єкта відображає розрізнення його окремих частин
(елементів), дозволяє їх систематизувати, вивчати їх взаємозв'язки і розвиток,
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диференціювати їх використання або способи спрямованої зміни. У ґрунтах неоднорідність
може проявлятися для різних властивостей і в різних просторах.  У будь-якій точці
ґрунтового покриву існує неоднорідність складу і властивостей ґрунту по глибині (профільна
неоднорідність). У горизонтальному напрямку неоднорідність складу і властивостей ґрунтів,
їх виду, роду, типу визначає характер ґрунтового покриву тієї чи іншої території.
Неоднорідність ґрунтів як природне явище становить інтерес, так як дає можливість судити
про генезис ґрунтів і роль факторів ґрунтоутворення, проводити моніторинг, будувати карти
ґрунтового покриву. Для дослідника особливий інтерес завжди представляє саме
неоднорідність, і як подія, і як властивість. Вона дозволяє розрізняти предмети або явища,
здійснювати їх систематизацію (Дмитриев, 2001; Медведев, 2010; Самсонова, 2008;
A combined approach ..., 2013; Baveye., Laba, 2015)

Неоднорідність складу і властивостей ґрунтів практично всюдисуща і проявляється в
різних масштабах простору, що відрізняються один від одного на багато порядків. У зв'язку з
цим вивчення неоднорідності, яка є наслідком відомих причин або умов, завжди ведеться на
тлі неоднорідності, природа якої або невідома, або не враховується. Таку фонову
неоднорідність називають варіюванням і часто відносять до випадкової. Однак без знання і
врахування закономірностей такого варіювання не можна здійснювати науково обґрунтоване
планування експериментів і коректно пояснювати результати проведених досліджень.

Наявність просторової неоднорідності фізико-хімічних властивостей і ґрунтово-
фізичних процесів – необхідна умова для формування відповідної структури і функції на
кожному ієрархічному рівні ґрунту. На рівні ґрунтової текстури і структури неоднорідність
проявляється у відмінності властивостей внутрішнього середовища частинки та її поверхні.
Основну роль в утворенні неоднорідності на даному рівні грає вихідна неоднорідність
материнських порід (загальна властивість усіх глинистих природних систем – наявність
мікроагрегатів розмірами 1–5 мкм) і утворення ґрунтовою біотою специфічного ґрунтового
гумусу зі структуроутворюючими властивостями в одночасно існуючих, але просторово
розподілених аеробних і анаеробних умовах (Степанов, 2000; Шеин, Милановский, 2001;
Геостатистическое оценивание …, 2015). За рахунок формування неоднорідної в просторі
агрегатної структури ґрунтів, у ґрунтовому профілі на рівні ґрунтового горизонту та
індивідуума також формуються зони, що розрізняються за фізичними властивостями,
зокрема, за щільностю. Неоднорідність даного масштабу призводить до формування
переважних потоків вологи і розчинених у ній речовин, що є основою транспортної ролі
ґрунтів (Шеин, Милановский, 2001; Умарова, 2011; Жуков и др., 2014; Агрегатна структура
ґрунту …, 2015). Вона формує в ґрунті зони з підвищеною вірогідністю виникнення
ксерофітних і, навпаки, гідроморфних умов. Таким чином, ґрунт завжди представляє різні
умови для внутрішньо- і приґрунтової фауни і флори (Valbuena Calderon et al., 2008). На рівні
ґрунтового покриву і ландшафту просторова неоднорідність ґрунтово-фізичних режимів
(водного, повітряного, теплового) є основою сталого існування різноманітних умов для
різних біоценозів, основою біорізноманіття глобального рівня (Turner 1989; Шеин,
Милановский, 2001; Татаринцев, 2005; Отображение пространственного варьирования …,
2008).

Причини виникнення неоднорідності ґрунтових властивостей різняться за своєю
природою і можуть бути як біотичними, так і абіотичними. Абіотичні фактори в своєму
різноманітті істотно залежать від біотичних. Така залежність привела, зокрема, до
різноманітності ґрунтоутворюючих гірських порід, що виникли в результаті розвитку життя
на Землі. Успадкована літологічна неоднорідність проявляється в неоднорідності
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літологічного, мінералогічного, гранулометричного складів. Роль окремих факторів, що
визначають неоднорідність, далеко не однакова. Вплив окремих факторів провокує
включення в роботу інших. Неоднорідність, що пов'язана з впливом сучасних процесів,
накладається на неоднорідність, успадковану від попередніх етапів ґрунтоутворення.
Описані процеси створюють систему великої складності. Б.Г. Розанов (1983) вважає, що
неоднорідність як властивість збільшується в міру протікання процесу ґрунтоутворення. На
думку Є. А. Дмитрієва (2001), неоднорідність, що з'явилася природним шляхом або штучно
створена, завжди в чомусь не відповідає даним екологічним умовам, трансформується,
переробляється біогеоценозом у напрямку згладжування піків екстремумів і різких кордонів.
Відбувається гомогенізація занадто неоднорідних ґрунтових мас і диференціація
гомогенізованих (Дмитриев, 2001; Михеева, 2005; The role ..., 2013). В результаті великих
екзогенних порушень (наприклад, видобутку корисних копалин або природних катастроф)
зазвичай зникає гетерогенність, зумовлена ендогенними процесами, ґрунтовий і живий
(біогеоценотичний) покриви стають, як правило, відносно гомогенними. Надалі за рахунок
внутрішніх механізмів формування відбувається нова трансформація ґрунту, який прагне до
свого природного стану з певним рівнем неоднорідності, відповідним його стану та віку.

А. М. Кремер (1970), розглядаючи причини, що зумовлюють неоднорідний
просторовий розподіл властивостей ґрунтів, називає дві групи ґрунтових неоднорідностей за
їх походженням. Шляхи утворення неоднорідностей першої групи він визначає як
обумовлені неоднорідністю клімату. Це максимально можливі за своїм обсягом ґрунтові
неоднорідності, які характеризують образ континентів. Походження другої групи ґрунтових
неоднорідностей він пов'язує з неоднорідностями літолого-геоморфологічної будови самої
поверхні, включаючи різновікові ділянки (Кремер, 1970). Це спрощена, причинно-факторна
модель зв'язку строкатості ґрунтового покриву з неоднорідними умовами місцевості.
Спираючись на дані інших авторів, у цій же роботі вчений дає детальний опис більш
складних причинних зв'язків кібернетичного типу між ґрунтом і факторами ґрунтоутворення,
а також між сусідніми ділянками ґрунтів. Ці зв'язки призводять до формування
неоднорідності, що не залежить від первинних причин і типів сформованих біогеоценозів, а є
результатом самоорганізації системи взаємодіючих і взаємообумовлених біогеоценотичних
ареалів. Автор вважає, що в умовах однієї біокліматичної провінції, на тлі однорідних
літолого-геоморфологічних умов є достатня кількість незалежних від ґрунтоутворення
випадкових факторів. До них відносяться нерівномірність снігового покриву через
турбулентність повітряних потоків над землею, плямистість сніготанення і розмерзання,
поява порожніх ходів всіляких землериїв, різночасне розкладання коренів, випадкова
плямистість у розподілі рослинного опаду, неоднорідності клімату приземного шару повітря.
Подібні явища служать першопричиною нестійкої первинної плямистості фітоценозів на
однорідних по літології і рельєфу поверхнях. Виникаюча плямистість фітоценозів створює
неоднорідність мікроклімату над поверхнею, неоднорідність умов зволоження і термічного
режиму ґрунту, умов новоутворення і міграції ряду ґрунтових речовин. З'являються
передумови для неоднакових тенденцій у самих ґрунтоутворювальних процесах. Виникають
стійкі відмінності у властивостях ґрунтів, що закріплюють і посилюють диференціацію
рослинних угруповань (Zelený et al., 2010). Це у свою чергу, робить зворотний вплив на
посилення контрастності в тенденціях ґрунтоутворення і призводить до нерівномірного
накопичення різноякісних залишкових необоротних властивостей (Роде, 1984; Zhi-Peng Liu,
2013). Нарешті, при значній тривалості та інтенсивності саморозвитку ґрунтової
неоднорідності контрастність ґрунтоутворюючих процесів у деяких випадках призводить до
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зміни будови самої поверхні, появи мікрорельєфу. Останній, у свою чергу, впливаючи на
перерозподіл кліматичних факторів, ще більше посилює тенденцію розвитку неоднорідності
на тлі постійної зміни зовнішніх чинників внаслідок циклічності макроклімату і триваючого
рельєфоутворення.

Первинною умовою, яка необхідна для виникнення ідеальної автоморфної
неоднорідності ґрунтового покриву, на думку А.М. Кремера (1970), є неоднорідне,
нерівномірне за площею поширення динамічних властивостей (вологості, температури
ґрунту), пов'язане з якимись випадковими для ґрунтоутворення зовнішніми причинами.
Однак ідеально самовиникаючих ґрунтових неоднорідностей у природі не існує. Тому,
кажучи про саморозвиток ґрунтової неоднорідності, автор має на увазі основні тенденції,
основні рушійні сили процесу її формування. При цьому першопричиною, поштовхом для
початку процесу в реальній обстановці можуть бути, наприклад, слабко виражені первинні
мікронеоднорідності будови поверхні. Виникає ланцюг прямих і зворотних зв'язків, який раз
виникнувши, сам сприяє своєму існуванню і зміцненню. Таким чином, повсюдно
виявляється просторова неоднорідність властивостей ґрунту, пов'язана з неоднорідностями
такого порядку, коли значні за амплітудою ритмічні коливання властивостей
спостерігаються протягом будь-яких десятків сантиметрів земної поверхні (Кремер, 1970).

Виявляється неоднорідність як у вертикальному, так і горизонтальному
(латеральному) напрямках. Природна вертикальна неоднорідність ґрунтових властивостей і
складу проявляється в будь-якій точці земної поверхні,  покритої ґрунтом.  Це профільна
неоднорідність, яка визначається специфікою кожного конкретного ґрунту і проявляється у
диференціації ґрунтової товщі на горизонти. Горизонтальну просторову гетерогенність
властивостей ґрунтів пов'язують з мозаїчністю будови біогеоценозів (Карпачевский, 1977;
Загульнова и др, 2010, с. 10-19). Межі між елементарними одиницями цієї мозаїки проводять
за критерієм зміни рослин-домінантів. На прикладах ґрунтів бореальних лісів показано, що в
деяких випадках вони реалістично відображають зміну властивостей ґрунту (Лукина,
Никонов, 1996, 1998; Пространственная изменчивость кислотности …, 2002; Лукина и др.,
2005, 2006, 2008, 2010; Орлова и др., 2003, 2015). Однак процедури розмежування та їх
результати принципово різняться в залежності від того, за якою ознакою або властивістю
встановлюється неоднорідність. Неоднорідним ґрунт може бути за кислотністю,
гранулометричним і агрегатним складом, вологістю, теплофізичними властивостями,
вмістом хімічних елементів та ін. (Wright, 1998; Goncalves et al., 1999; Spatial variability …,
1999; Relationships between biological …, 1999; Самсонова, 2008; Anisotropy of saturated ...,
2010; Mедведев, Мельник, 2010; Soil nutrient’s spatial ..., 2013; Soil organic carbon ..., 2014;
Агрегатна структура ґрунту ..., 2015). Залежно від того якими критеріями користуватися при
встановленні неоднорідності ґрунтового простору, межі можуть володіти різними
особливостями і проходити в різних місцях. Тому найбільш ефективно при розмежуванні
ґрунтового простору в якості критеріїв використовувати інтегральні характеристики
ґрунтових властивостей. Такі характеристики повинні відображати композитні зміни
властивостей ґрунтового простору. Подібною властивістю ґрунту є її твердість. Твердість –
високоінформативний маркер, який відображає фізичний стан ґрунтового тіла. Просторове
варіювання твердості ґрунту достовірно корелює з такими показниками, як щільність
складання, електропровідність, проективне покриття, фітомаса, агрегатний склад верхнього
шару ґрунту (Жуков, 2015; Задорожная, 2012; Медведев, 2010, Development of pedotransfer
…, 2001; Ball, Sullivan, 1982; Bajla, Minarik, 2003; On-the-go measurements ..., 2006).
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Твердість – важливий генетичний і агровиробничий показник, за допомогою якого
характеризують фізико-механічні властивості ґрунтів, точніше опір ґрунту росту коренів, або
опір ґрунту, який треба подолати ґрунтообробному робочому органу в процесі його обробки
(Медведев, 2009; Пространственная агроэкология, 2013).

Твердість – незамінний показник для оцінювання умов проростання насіння та їх
розвитку на перших етапах онтогенезу, в тому числі оцінки відповідності кореневих волосків
освоювати не тільки між-, а й внутрішньоагрегатний простір. Під час росту кореня, при
пересуванні ґрунтообробного знаряддя в ґрунті відбуваються різноманітні фізико-механічні
процеси розклинювання, зсуву, долаються сили внутрішнього зчеплення. Узагальненим
адекватним індикатором цих процесів є твердість. Показник твердості здатний оцінити не
тільки міцність грудки, але і якість складання, причому таку оцінку практично неможливо
одержати, використовуючи тільки традиційний показник щільності складання. Використання
показника твердості на додаток до показника щільності складання дозволяє отримати більш
досконалу оцінку фізичного стану ґрунту, а в землеробстві поліпшити ґрунтообробні
знаряддя і ефективність їх експлуатації (Медведев, 2009).

Ґрунт у залежності від рівня зволоження може бути пластичним, пружним або майже
твердим тілом. Дослідження твердості ґрунту в кожному із цих станів становить практичний
і теоретичний інтерес. Адже щільність складання як оцінка маси сухого ґрунту в одиниці
об'єму має при цьому куди більш скромні інформаційні можливості. Таким чином, на відміну
від щільності складення, що є ваговою, масовою характеристикою ґрунту (Липатов, 2000;
Development of pedotransfer ..., 2001; Vagans et al., 2004; Медведев и др., 2004), твердість –
силова, характеризуюча міцність (Слободок, 1997; Медведев, 2009; Topsoil Properties …,
2009). За її допомогою оцінюють величину опору ґрунту при впливі на неї тіл певної форми.
Саме тому твердість є кращою характеристикою при оцінці ґрунту як середовища для
функціонування коренів або як об'єкта механічної обробки (Lipiec, Tarkiewicz, 1990).
Твердість може використовуватися замість питомого опору ґрунтів – дуже популярного і
поки незамінного показника, використовуваного в нормуванні механізованих польових
робіт, так як показує опір ґрунту різним видам деформації при виборі інтенсивності та
глибини обробки, а також у конструюванні ґрунтообробних робочих органів (Медведев,
2009). Твердість, якщо вона вимірюється із застосуванням плунжерів різноманітної форми,
може служити досить коректним індикатором фізичних (і серед них щільності складення,
перш за все), фізико-механічних (різних видів опору, в тому числі найбільш важливого в
прикладному аспекті питомого опору ґрунтів при оранці), і технологічних властивостей
ґрунтів, маючи на увазі під останніми фізичну стиглість, тертя і реологічні характеристики.

Дані авторів, які проводили паралельні спостереження за твердістю і щільністю,
свідчать про те, що, незважаючи на більш часте застосування показника щільності (Hammel
1989;  Håkansson,  Lipiec,  2007),  твердість є більш наочним і об'єктивним показником для
оцінки стану ґрунту. Ступінь зміни значень твердості набагато вище, ніж зміна щільності
(Reinert, 2001). За В.В. Медведєвим (1988), твердість чорнозему типового важкосуглинистого
при механічному навантаженні зростає по відношенню до контролю порівняно зі щільністю
значно швидше (300-800% порівняно з 15-20%) при збереженні однакового характеру
залежності. Крім того, поширені способи оцінки якості обробки ґрунту по кришінню і
щільності характеризуються істотною похибкою, обмеженою інформативністю і високою
трудомісткістю вимірів.

Багато дослідників звертають увагу на те, що твердість є більш зручним показником
порівняно зі щільністю в силу простоти і точності вимірювання. Вимірювати твердість
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коректніше і простіше,  бо твердість –  по суті,  і є опір ґрунтів.  Щільність визначає
співвідношення органічної та мінеральної частин, а твердість – міцність
внутришньоагрегатних та міжагрегатних зв'язків. У той же час якісний склад органічної і
мінеральної частин (ступінь перетворюваності органічної речовини, наявність в ньому
агрегатоутворюючих гумінових компонентів, з одного боку, і розмір, речовий склад і
колоїдні властивості тонкодисперсної частини, з іншого боку) впливають на обидві
характеристики ґрунту. Таким чином, вагові показники і міцність пов'язані між собою.
Зв'язки можуть бути описані задовільними лінійними педотрансферними моделями (Reinert
et. аl., 2006).

Твердість залежить від вологості ґрунтів,  від вмісту в ґрунті органічної речовини,
складу поглинених катіонів, співвідношення структурних агрегатів, і дуже помітно від
гранулометричного складу (Vachel, Ehrlich, 1988; Young et al., 2000; Soil layer models ..., 2001;
Vagans et al., 2004; Laboratory calibration ..., 2003). Все це обумовлює перспективність
використання твердості і в ґрунтово-генетичних, і в агрономічних дослідженнях. З ґрунтово-
фізичних факторів, що впливають на твердість, на перше місце слід поставити вміст води в
ґрунті та її енергетичний стан (Soil strength modification ..., 1972; Lipiec J., Tarkiewicz, 1990;
Soil strength ..., 1998; Медведев, 2009; Young et al., 2000). Далі з фізичних факторів –
гранулометричний склад, щільність складання, структурний склад, розмір пір і
співвідношення великих і тонких пір та інші (Ermich.,  Landmann, 1982; Ball., Sullivan, 1982;
Nettleton, Brasher, 1983; Bussoher et al., 2000; Development of pedotransfer ..., 2001; Bajla,
Minarik,  2003;  On-the-go  measurements  ...,  2006).  Як вважає J.  Morrison  та його співавтори
(2000), перераховані чинники вирішальним чином впливають на показник сили конуса і
здатність ґрунту стискатися. У тій же роботі приведено співвідношення між вмістом у ґрунті
глини і піску та зміною, так званої, величини конічного показника (тобто опору ґрунту) у
зв'язку з її зволоженням. Як і слід було очікувати, опір ґрунту зростає зі зменшенням її
зволоження незалежно від співвідношення глини і піску. Однак такі процеси в ґрунті, як
цементація і утворення кірки, динаміка щільності складення при обробці вносили корективи
в усталені залежності. Зокрема, зібрані дані про те, що при однакових величинах щільності
складення і зволоженні показник сили конуса в ґрунтах різного генезису неоднаковий.
Найменшу твердість мають ґрунти легкого гранулометричного складу, а також добре
гумусовані, оструктурені, свіжозорані ґрунти, зі збільшенням у складі гранулометричних
фракцій глинистих частинок. Твердість важких глин після висушування досягає 150–180
кгс/см2, що у перерахунку складає 15–18 МПа (Інновації тенденції в обробітку …, 2006;
Медведев, 2009).

Залежно від гранулометричного складу змінюються абсолютні показники твердості
(легкий, погано оструктурений ґрунт має більш високі показники, ніж добре оструктурений
ґрунт середнього гранулометричного складу), але співвідношення в показниках твердості
між сухим і вологим ґрунтами залишаються практично незмінними. Сухий ґрунт у 2–3 рази
твердіше вологого. Ґрунти легкого гранулометричного складу менш тверді, ніж ґрунти важкі.
Помітний вплив на твердість надає структурний стан ґрунту. Деградований розпорошений
ґрунт робить значно більший опір пенетрації або проникненню кореневих систем, ніж добре
оструктурений ґрунт (Слободок, 1997; Rosolem et al.,2002). У зв'язку з цим цікава робота
О.В. Жукова (2015) з вивчення впливу звичайних і здвоєних коліс на твердість ґрунту. У ній
описаний характер профільних змін твердості в різних зонах впливу коліс і наближення до
поверхні критичних значень твердості ґрунту під впливом коліс сільськогосподарської
техніки.
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Залежність твердості від вологості близька до лінійної. Ця обставина відкриває шлях
до більш широкого використання показника твердості у виробничих умовах. Наприклад,
можливість по твердості встановити, стиглість ґрунту, вибрати активний чи пасивний спосіб
підготовки ґрунту до посіву або для проведення основного обробітку. За даними
П. У. Бахтіна (1954), твердість і вологість пов'язує переважно спадна прямолінійна
залежність:

,
де Т – шукана твердість (кгс/см2); W – відносна вологість ґрунту (%).

Висока твердість ґрунту в будь-якому шарі сприяє зменшенню руху вологи в цілому
через профіль ґрунту і обмежує поширення кореневої системи (Липатов. 2000; Soil strength
..., 1998; Медведев, 2009; The effect of ...,2001; On-the-go measurements ..., 2006; Riedel et al.,
2006; Linear and spatial …, 2008; Kozlowski, 1999; The impact …, 2002; Bayhan, 2002), тобто
має негативний вплив на довкілля, ґрунт і рослини. Більшість робіт у цьому напрямку
написано при дослідженні впливу твердості на врожайність сільгоспкультур.

Е. Bolenius зі співавторами.(2006) використовував показники твердості в якості
інтегрального показника фізичного стану ґрунтів. Якщо раніше у Швеції строкатість врожаю
найчастіше розглядали як наслідок перерозподілу поживних елементів у ґрунті, то в цій
роботі надзвичайно широкий розкид врожайних даних на поле (від 4,0 до 11,5 т зерна/га)
пояснили варіабельністю твердості ґрунту. Була встановлена досить ясна закономірність:
врожай був вище там, де менше твердість. Одночасно було встановлено відмінності в
динаміці розвитку кореневих систем протягом вегетації ячменю. За іншими даними (Ворона,
Медведев, 1983; Гордиєнко зі співав., 1998), зернові культури цілком переносять підвищену
твердість (20-25 кгс/см2), у той час як для просапних, коренеплодів, садових і овочевих вона
неприйнятна. Оптимальні параметри в цих випадках не перевищують 5–10 кгс/см2. Твердість
вище 30 кгс/см2 і особливо вище 40-50  кгс/см2 сильно пригнічує і навіть зупиняє ріст
кореневих систем більшості культур. Також було встановлено, що твердість ґрунту корелює
з індикаторними значеннями освітленості за Елленбергом. У свою чергу, відмінностей в
індикаторних значеннях азотного харчування між рослинами, різними за ступенем
толерантності до твердості ґрунту, виявлено не було (Godefroid, Koedam, 2003).

На думку В.Ю. Бондаревої (1982), верхньою межею твердості ґрунту для більшості
зернових культур, після якої різко погіршуються умови їх розвитку, слід вважати 15–
19 кгс/см2, для коренеплодів – 5–10, для картоплі – 5 кгс/см2.  З точки зору зусиль,  що
витрачаються при оранці, оптимальною є твердість 10–20 кгс/см2.  За даними,  що були
отримані для легкосуглинистого ґрунту з Південної Дакоти (США), врожай кукурудзи
негативно корелює з твердістю ґрунту, причому зниження врожаю особливо відчувається по
фону нульового обробітку (Riedell et al., 2005; Tillage and crop ..., 2006).

Існують і дослідження, спрямовані на з'ясування впливу зниженої твердості ґрунту на
її родючість. П.У. Бахтін (1969) у своїй узагальнюючій роботі посилається на цікавий досвід
В.К.  Міхновського,  в якого на ґрунті з мінімальною твердістю отримано мінімальний
врожай. Напрошується аналогія з численними даними про вплив щільності складення на
врожай, яка також може впливати негативно при дуже низьких її величинах (Медведев и др.,
2004). Значить, як висока, так і низька твердість негативно відбиваються на розвитку рослин
та їх продуктивності.

Систему «твердість ґрунту – корінь» не можна представляти як односторонній вплив
твердості на формування і розвиток коренів. Корінь також впливає на ґрунт, причому в
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залежності від культури і особливостей її кореневих систем іноді цей вплив сягає істотної
значущості (Soil strength modification ..., 1972; Comfort, Jnskeep, 1991; Montagu et al., 2001;
Vagans. еt al., 2004; Godefroid, Koedam, 2004). Наприклад, у посівах прутняку безпосередньо
під кущем твердість навіть при нестачі вологи не перевищує 2,0–2,5 кгс/см2, у той час, як у
міжрядді (в 15–25 см від рослини) вона коливається від 15 до 53 кгс/см2 (Смагин, 2004).
Аналогічні результати отримані В.В.  Медведєвим,  Т.Є.  Линдіною і Т.  Н.  Лактіоновою,  які
спостерігали твердість у ряду і міжрядді посівів кукурудзи, цукрових буряків і навіть
зернової культури суцільної сівби при відстані між рядами 7 см (Медведєв и др., 2004). За
допомогою показників твердості добре розрізняються посіви просапних культур і культур
суцільної сівби. Останні, як правило, мають твердість на 5–10 кгс/см2 більше (Медведев,
2009).

Твердість знаходиться в тісній залежності з розміром агрегатів, що складають
структуру, а також безпосередньо визначають умови зростання рослин (Soil structure
rehabilitation ..., 2002). У ґрунтах, що характеризуються значною твердістю, порушуються
водний, повітряний і біологічний режими, що негативно позначається на розвитку рослин і
врожаї (Бондарева, 1982; Hammel, 1989, Soil strength modification ..., 1972; Soil strength ...,
1998; Soil layer models ..., 2000, 2001; Медведев, 2009; Intervalo hidrico otimo ..., 2008).
Твердість ґрунту суттєво змінюється протягом сезону (Reinert et al., 2006). Загалом,
дослідники виділяють основні закономірності зміни твердості в залежності від визначальних
її факторів:

– висока чутливість до вологості ґрунтів,
–  висока чутливість до зміни в ґрунті вмісту гумусу,  поглинутих основ,

співвідношення структурних агрегатів, і навіть гранулометричного складу,
– висока чутливість до агрофону.
Найбільш широко твердість як показник фізичного стану ґрунту використовується в

землеробстві та агрономії. За допомогою твердості встановлюють конфігурацію плужної
підошви і вирішують питання про те, потрібно чи не потрібно її руйнувати. В рівній мірі це
ж можна віднести до ґрунтової кірки, твердість якої визначає вибір знаряддя для
розпушування ґрунту і в цьому випадку. Також показники твердості використовують для
визначення несучої здатності ґрунтів, важливого явища при інтерпретації буксування
мобільних агрегатів і їх прохідності в складних умовах, для визначення фізичної стиглості
ґрунтів. Для оцінки якості обробки ґрунту твердість широко використовується в сучасних
дослідженнях (Горохов, 1990; Panayiotopoulus et al., 1994; Слободюк, 1997; Bussoher et al.,
2000; The effect of physical soil …, 2001; Herrick, Jones, 2002; Soil penetrometers …, 2002; 3D
spatial variation …, 2004; Медведев, 2007, 2009, 2010, 2013; Агрономічно орієнтоване
районування…, 2012, Технологія i мобільна установка …, 2004; Медведев и др., 2010;
Інновації тенденції в обробітку …, 2006).

При вимірюванні твердості ґрунтів використовують різного роду пенетрометри.
Пенетрометри – пристрої, призначені для введення в ґрунт металевих тіл (плунжерів) певної
форми з мінімальним порушенням будови ґрунту при проведенні вимірювань. При поведінці
спеціальних досліджень використовуються металеві плунжери різних форм. Зазвичай це
клин (для дуже твердих ґрунтів і порід), конус, куля, циліндр або плоский диск (для помірно
твердих і розорюваних ґрунтів). Мінімальне порушення досягається при використанні
конічного плунжера з невеликою площею поперечного перерізу. У всіх інших випадках і,
особливо, при застосуванні плоского диска зі значною площею поперечного перерізу в ґрунті
відбуваються, крім розклинювання деформації типу здавлювання і зминання. Наконечники
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інших форм (циліндричні, плоскі, кулясті) дають величини твердості, що відрізняються від
клиновидних. Отримані при цьому дані характеризують взаємодію з ґрунтом різних
ґрунтообробних знарядь і використовуються в розрахунках витрат енергії на обробку ґрунтів
та оптимізації форм робочих органів (Morrison, Bartek, 1987; Vanags et al., 2004; Медведев,
2009; Bengough et al., 2001).

Якщо твердомір забезпечений кількома наконечниками з різною формою і кутом
атаки, можна отримати можливість досліджувати різні види опору ґрунту і задовільно
моделювати роботу кореня або ґрунтообробного знаряддя з усіма наслідками, що
випливають з цього для розвитку теорії міцності ґрунту і для практичного конструювання
енергоекономічних робочих органів (Медведєв 2009 ).

Переваги пенетрування стають ще більш очевидними, якщо твердомір встановлений
на мобільний засіб, що дозволяє істотно збільшити продуктивність цього виду обстеження
території (Rooney, 2001). Застосування твердоміра у сільськогосподарських дослідженнях
дозволяє детально зафіксувати на полі зони з різним ступенем деформації, що не
виявляються іншими способами досліджень (Медведев и др., 2004; Інновації тенденції в
обробітку …, 2006). Загалом, для землеробської практики цей показник унікальний. Їм
можуть скористатися фахівці різних напрямків – агрофізики, меліоратори, інженери із
землеробської механіки, агрономи-практики при проведенні моніторингових робіт і навіть
геологи (Rooney et al., 2001). Існують докладні методичні керівництва з використання
твердомірів у різних дослідженнях (Soil landscape models ..., 2000)

Твердість вимірюється в одиницях – кгс/см2, Н/м2, Па, кПа, МПа (1 кгс/см2 ≈ 1 × 105

Н/м2 = 1 × 105 Па = 1 × 102 кПа = 1 × 10-1МПа). Показники твердості легко трансформувати в
роботу (вимірювану, як відомо, у джоулях), якщо витрачене зусилля помножити на відстань,
яку долає в ґрунті наконечник твердоміра. Останнє використовують у нормуванні операцій з
обробки ґрунтів.

Твердість розраховується наступним чином:

Т =
h cp x q

,    S
де Т – твердість ґрунту, в кожній із зазначених одиниць; hcp – величина середньої ординати
на твердограммі, м або см; q – масштаб пружини, Н / м або кг / см; S – площа плунжера, м2

або см2.
В США розраховують аналогічний показник, званий конічним індексом.
Переваги, які забезпечує використання твердості в якості індикатора фізичного стану

ґрунту:
– висока інформативність і продуктивність (карту твердості ґрунтів поля можна

скласти буквально за кілька годин);
– відносна простота і висока точність вимірювання;
– можливість охоплення дослідженнями значного за розмірами простору поля в

режимі on-line з автоматичним записом вимірювань, тобто, в режимі безперервної реєстрації;
– одночасна можливість отримання (експериментально або розрахунковим шляхом)

додаткових характеристик (вологість, температура, виконана робота).
В цілому, ми маємо цінний показник фізико-механічних властивостей ґрунтів, що дає

чітке уявлення про параметри міцності і реологічні властивості. Дослідження із
застосуванням показників твердості грає ключову роль у становленні принципово нового
типу картографування у 2-х і 3-х-вимірному форматах і, особливо, для розвитку вчення про
горизонтальний профіль ґрунтів (Горячкин, 2006). Дослідники бачать перспективу в
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застосуванні показників твердості для конструювання і експлуатації ґрунтообробної техніки
– найважливіший напрям досліджень, що пояснює силові взаємодії кореня з ґрунтом в
отриманні даних про оптимальні і неоптимальні рівні твердості ґрунту для конкретних
сільськогосподарських культур, картографування фізичного стану ґрунтів з метою
обґрунтування того чи іншого способу обробки, глибини розпушування, необхідності
руйнування плужної підошви, а також у точному землеробстві, в меліоративній практиці
(Samara, Sing 1990; Halfmann, 2005). Рідше зустрічаються роботи, що описують перспективи
застосування твердості в генетичному ґрунтознавстві, наприклад, при вивченні
анізотропності будови ґрунтів, при вертикальному зондуванні диференційованих профілів
(Медведев, 2009). Існують поодинокі роботи, в яких застосовують показники твердості для
вивчення функцій ґрунту як компонента екосистеми і його зв'язку з тваринним і рослинним
світом. Перш за все, це роботи з вивчення просторового варіювання екоморфічної структури
ґрунтової мезофауни урбанізованих територій на різних ієрархічних рівнях (Жуков с соавт.
2014, 2015) і рекультивованих земель (Андрусевич, 2013, 2014). У них відображена
залежність розподілу угрупування ґрунтових тварин від варіабельності едафічних
характеристик, в число яких входить твердість ґрунтів. Взаємозалежність умов
місцеперебування дощових черв’яків та їх ролі у регенерації твердих ґрунтів показана на
основі польових та лабораторних спостережень (Experimental evidence ..., 2009)

М. В. Трифанова зі співавторами при вивченні впливу консортивних зв'язків колонії
сірих чапель на ґрунтову біоту в якості однієї з характеристик екотопа використовувала
твердість ґрунту (Трифанова та ін., 2013). Авторами встановлено залежність твердості
ґрунту, його температури, целюлозолітичної активності поверхневого шару ґрунту і відстані
від дерев,  на яких розташовані гнізда птахів.  Показано,  що на ділянках,  де твердість ґрунту
підвищена у шарі 20–25 см від поверхні, спостерігається відносно низька целюлозолітична
активність поверхневого шару, в той час як високі показники твердості ґрунту на глибині
25–30 см корелюють з підвищеними показниками целюлозолітичної активності.

Вивчено екологічний аспект твердості ґрунту в пристінній діброві (Кунах, Балдин,
2011), показані складні зв'язки різних показників природного біогеоценозу. Наведені дані
свідчать про те,  що твердість ґрунту є важливим фактором,  що впливає на ряд суттєвих
екологічних властивостей цього біогеоценозу. За даними цих авторів, лімітуюче значення
для проективного покриття трав'янистої рослинності має глибина, з якої починається
твердість ґрунту 5 МПа. При наближенні цього рівня до поверхні ґрунту проективне
покриття трав'янистої рослинності скорочується. Проективне покриття впливає на трофічну
активність ґрунтових тварин і електричну провідність ґрунту. Розвиток рослинного покриву
надає обмежуючий вплив на потужність мертвого рослинного покриву. Зменшення
проективного покриття сприяє зростанню потужності підстилки, яка також впливає на
трофічну активність ґрунтових тварин і на електропровідність ґрунту.  Виходить,  що
твердість прямо чи опосередковано впливає на всі згадані показники.

При вдосконаленні методів фітоіндикаційного оцінювання шляхом багатовимірного
шкалювання структури рослинного співтовариства ділянки лісового масиву дані твердості
ґрунтів включені до складу едафічних характеристик для перевірки ступеня точності
відображення фітоіндикаційними шкалами навколишніх умов (Жуков, 2015).

Екологічне значення просторової мінливості твердості ґрунту вивчено на полях, які
обробляються за технологією природного і традиційного землеробства (Жуков и др., 2014).
Встановлено і доведено зв'язок між формуванням профілю чорнозему за твердістю і
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біологічною продуктивністю агроценозів за показниками нормалізованого різницевого
вегетаційного індексу.

Твердість ґрунту як показник використовувалася при розробці адаптивної стратегії
відбору проб для оцінки просторової організації угруповань ґрунтових тварин урбанізованих
територій на різних ієрархічних рівнях (Адаптивная стратегия отбора …, 2014).

Аналіз результатів перерахованих вище робіт дозволяє говорити про те, що твердість
ґрунтів – інтегральна характеристика, яка відображає композитні властивості ґрунту як
субстрату для вкорінення рослин, життя ґрунтових тварин і мікроорганізмів. Просторове
варіювання твердості ґрунту як індикатор неоднорідності ґрунтових властивостей має
незаперечну перевагу перед іншими її властивостями і характеристиками в силу
інтегральності і великої кількості взаємозв'язків з іншими едафічними характеристиками. До
цих переваг також слід віднести високу інформативність і продуктивність, відносну простоту
і високу точність вимірювання. Час, що витрачається на відбір і аналіз даних у цьому
випадку не менш важливий, ніж ґрунтовогенетична інформативність властивості, так як
вивчення просторової неоднорідності вимагає великого обсягу експериментального
матеріалу.

1.9. Аспекти пізнання техноземів як ґрунтоподібних штучних утворень

Техногенні ґрунти є складовою частиною класу антропогенних ґрунтів. Така назва
ґрунтового тіла виходить з того, що ці ґрунти є продуктом взаємодії техніки з природним
середовищем. Вони утворені в техногенних ландшафтах, де за допомогою потужної техніки
руйнується ґрунтовий покрив, а потім відтворюється інший, який не має ґрунтового профілю
в генетичному Докучаєвському сенсі (Єтеревська зі співавт., 2008). Від природних ґрунтів ці
специфічні техногенні утворення, перш за все, відрізняє не тільки відсутність генетичних
горизонтів в класичному розумінні, а й наявність ґрунтово-техногенних горизонтів, які
відчувають сукупний вплив антропогенних чинників і природних процесів ґрунтоутворення.
Також техногенні ґрунти характеризуються трансформованим гумусованим шаром ґрунту
або його відсутністю, специфічними включеннями техногенної природи, наявністю
специфічної структури нижньої частини гумусованого шару ґрунту або верхнього підґрунтя.
Щільна горіхувато-призматична структура нижньої частини гумусованого шару є наслідком
впливу важкої техніки при формуванні тіла ґрунту. Діагностика техногенних ґрунтів
ускладнена переважанням у них протікання антропогенних процесів над природними,
особливо в початковий період розвитку. Гетерогенність діагностичних показників значно
перевищує розкид ознак, які спостерігаються в природі і часто визначає їх спорадичний
характер (Parackova, Zaujec, 2001; Антропогенные почвы …, 2003; Kariuki, Meer, 2004;
Устойчивое развитие …, 2005; Рекультивация нарушенных земель…, 2010; Пліско,
Трускавецький, 2010).

Відносно термінології рекультивованих земель немає єдиної точки зору. У Молдові їх
виділяють під назвою реплантовані ґрунти, у Росії – рекультивовані ґрунти, реплантоземи.
Деякі автори називають рекультивовані ґрунти «насипними ґрунтами», що віддзеркалює
господарський вплив людини та генезис ґрунтів, але генетична природа цих ґрунтів у такій
назві віддзеркалюється не повністю. М. І. Полупаном та іншими дослідниками
запропоновано термін «рекультизем» (Полупан та ін., 2005; Визначник еколого-генетичного
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…, 2005). У роботах А. П. Травлєєва використовується термін «техногенні ґрунти»,
«техноземи» (Состояние и перспективы...,  1989).  На погляд Л.В.  Єтеревської,  яка є одним з
найдосвідченіших фахівців галузі рекультивації земель в Україні та світі, це найбільш вірна
назва, оскільки техногенні ґрунти є продуктом взаємовпливу техніки з природним
середовищем і вони утворені в техногенних ландшафтах.

Техноземи вперше були описані Л.В. Єтеревською (1977, 1989) в якості псевдоґрунтів
з насипним гумусовим горизонтом, у профілі яких послідовність шарів зверху вниз створює
подобу природних ґрунтів. На вигляд і розвиток техноземів впливають хіміко-
мінералогічний склад і складення порід, а також властивості гумусованого шару ґрунту-
донора.

Надалі різними дослідниками були дані інші визначення терміну «технозем». Так,
Н.П.  Солнцева з співавторами (1990)  в якості техноземів виділяє групу ґрунтів і
ґрунтоподібних тіл, в яких відсутні нормальні генетичні горизонти. Вони можуть бути
порушені, перемішані, знищені, або до них додано породний матеріал. Наявність родючого
шару у визначенні техноземів не обов'язкова, головною їх властивістю є техногенний
механізм утворення.

І.М. Гаджієв і В. М. Курачев (1992) техноземами називають штучні ґрунтоподібні тіла
з використанням або без використання насипного родючого шару ґрунту.

В.І.  Терентьєв і П.А.  Суханов (1998)  під техноземами розуміють штучні
ґрунтоподібні, створені або самоутворені тіла з насипним або фрагментарним чи суцільним
гумусовим горизонтом, що розвивається. Серед техноземів ці автори виділяють:
амбраземи – ґрунти, в яких техногенно видалені верхні горизонти і розкриті
ґрунтоутворювальні або підстилаючі породи;
ліноземи – ґрунти, перекриті з поверхні і просочені рідкими, напіврідкими, пастоподібними і
тому подібними речовинами: нафтопродуктами, фекальними стоками та ін.

У запропонованій Л.В. Єтеревською зі співавторами (Єтеревська та ін., 2008)
класифікації діагностику техногенних ґрунтів будують на основі комплексу морфологічних
ознак як самого техногенного ґрунту, так і вихідного ґрунту, який був порушений у
результаті техногенезу, а також сукупного впливу сучасних елементарних
ґрунтоутворювальних процесів, антропогенних навантажень. Найвищою таксономічною
одиницею при класифікації техногенних ґрунтів виступає клас «антропогенні ґрунти», який
об'єднує всі ґрунти, що сформовані в результаті впливу антропогенного чинника. У класі
виділено ряд «рекультивованих» («техногенні ґрунти», «техноземи»), які створені в процесі
технічної рекультивації земель. У ряді «техногенні ґрунти» виділені типи за будовою
техногенного профілю:
педоземи – профіль складається з двох горизонтів: верхнього – насипної ґрунтової маси,
нижнього - перевідкладених порід, або відвальної суміші гірських порід;
літоземи – складені гірськими породами, їх профіль складається з одного горизонту;
дерново-літогенні – сформувалися на літоземах у всіх природно-кліматичних зонах,
набуваючи свої зональні властивості; профіль цих ґрунтів представлений двома
горизонтами: верхній гумусово-акумулятивний малопотужний, який відображає розвиток
процесів ґрунтоутворення на початковій стадії; нижній - складений гірськими породами або
їх сумішами;
хемоземи – штучно створені породи в процесі переробки корисних копалин і промислових
відходів (шлами, золовідходи); профіль представлений одним хемогенним горизонтом;
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хемоземи рекультивовані, які знаходяться в стані, придатному для використання в рекреації,
санітарно-гігієнічних цілях, в сільському і лісовому господарстві шляхом перекривання їх
гірськими потенційно родючими породами; їх профіль може складатися з трьох або більше
горизонтів, а нижній горизонт, як правило, хемогенний (Классификация и диагностика…,
1977; Пространственная агроэкология …, 2013, Єтеревська зі співавт., 2008).

Далі техногенні ґрунти діляться на підтипи в зональному аспекті на лісолучні,
лісостепові, степові, сухостепові. Педоземи поділяють на роди за властивостями,
успадкованими від зональних ґрунтів, які були матеріалом для її створення (чорноземні,
каштанові, остаточно опідзолені, остаточно оглеєні, буроземні, коричневі та ін.). Літоземи,
дерново-літогенні ґрунти і хемоземи виділяють за властивостями, успадкованими від порід,
які складають профіль (лесові, гліноморфні, песчаноморфні, вапнякові, зольні, шламові,
органогенні та ін.) Залежно від ступеня вираженості види ґрунтів поділяють за потужністю
гумусового шару, акумулятивного гумусного горизонту, за вмістом гумусу в насипному шарі
ґрунту, за насиченістю поглинаючого комплексу основами, за глибиною залягання
карбонатів, засоленої породи, шламу, гіпсу, солонцевого горизонту, за ступенем засолення,
характеру і ступеня оглеєння і т.д. (Классификация …, 1977; Етеревская,1989)

По суті, ґрунти, що розвиваються на природних субстратах кар'єрних виїмок, є
аналогами природних слабкорозвинених ґрунтів. Їх розвиток включає в себе
гумусонакопичення, вилуговування карбонатів і винесення легкорозчинних солей,
структурну переорганізацію твердої фази, вивітрювання первинних мінералів. Швидкість
формування гумусового горизонту залежить від біоклиматичних і літолого-
геоморфологічних умов. Найбільш сприятливими вважаються лесовидні породи та
лісостепова і степова зони. Дослідження процесу гуміфікації в умовах порушення ґрунтових
режимів і водно-фізичних властивостей свідчить про утворення рухомих форм гумусу на
найраніших стадіях ґрунтоутворення (4-6  років).  Згодом якість гумусу змінюється в бік
більшої гуматності, шари технозему набувають ґрунтові ознаки: кордони між шарами стають
менш різкими, з'являються педогенні структури завдяки розвитку кореневих систем трав,
перемішування ґрунтовими тваринами, усадки і міграції розчинів суспензій (Антропогенные
почвы …, 2003).

У розкривній товщі геологічних відкладень родовищ корисних копалин cтепу України
основну масу складають полімінеральні полідисперсні нефітотоксичні гірські породи, які
використовуються як підстилаюча основа (підґрунтя педоземів) при створенні штучних
едафотопів з насипним шаром ґрунтової маси або без покриття шаром ґрунту (літоземи). За
термодинамічними показниками полімінеральні гірські породи характеризуються як
потенційно-здатні до ґрунтоутворення. Кращі характеристики за ступенем прояву в них
потенційної ефективної родючості мають сіро-зелені мергелисті, темно-сірі, червоно-бурі
глини та лесоподібні суглинки (Условия минерального питания ..., 1992; Забалуев, 2006).

Найбільш сприятливими фізико-хімічними властивостями для сталого розвитку
складних біогеоценотичних систем має насипний родючий шар чорнозему. За своїми
агрохімічними показниками цей варіант рекультивованих земель наближений до показників
повнопрофільного зонального чорнозему. Однак, у результаті дефіциту родючої ґрунтової
маси частина кар'єрних територій складена лесовидними суглинками, червоно-бурими і сіро-
зеленими глинами. В результаті вивчення їх фізичних, фізико-механічних і хімічних
властивостей встановлено, що глинисті породи розкриву в природному заляганні дуже
щільні, в'язкі, відрізняються великою липкістю і несприятливим повітряним режимом
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(Greene-Kelley, 1974; Ross, 1978; Shrink-swell potential …, 1988; Андроханов и др., 2000;
Пространственная агроэколгия …, 2013; Жуков та ін., 2014; Андрусевич, Лядська, 2014).

При винесенні на денну поверхню глинисті породи розкриву згодом зазнають значних
змін, які відбуваються під впливом атмосферних факторів і рослинності, що виростає на них.
При цьому рослини (особливо їх підземна частина) виконують особливо важливу роль. Вони
постачають породам органічну речовину, надають мікроорганізмам можливість
функціонувати в жорстких ґрунтових умовах і тим самим перетворюють майже безплідну
гірську породу в біологічно діяльне середовище. Тривале, 35-річне, перебування в стані ріллі
сприяє значному окультуренню властивостей техноземів: збільшується вміст гумусу і
основних елементів живлення, покращуються фізико-хімічні властивості, підвищується
рівень біогенності і т.д. Отже, з плином часу під впливом рослин йде інтенсивне
накопичення елементів ґрунтової родючості, причому із самої поверхні. У цьому процесі
важливу роль відіграють і еолові наноси із сусідніх староорних, ще не порушених
розробками полів (Van Voast et al., 1976.; Пространственная агроэкология …, 2013).

За своїми фізико-хімічними властивостями вищезазначені породи істотно
відрізняються від зональних чорноземів низьким рівнем родючості. Перш за все, вони
містять дуже мало азоту, що підказує необхідність впровадження спеціальних сівозмін,
насичених багаторічними бобовими травами. Автори відзначають наявність у цих субстратах
залишкової родючості. Вона успадкована від стародавнього ґрунтоутворення, через яке
пройшли леси і мілководні осадові породи, зберігши при цьому запаси енергії і біофільні
елементи, накопичені раніше. Нетоксичність цих субстратів і наявність у них рухомих форм
калійних і фосфорних сполук сприяють швидкому зростанню саме рослинності, що засвоює
азот. Її густий, стійкий трав'янистий покрив створює сприятливі умови для розвитку
складних біогеоценотичних систем (Узбек, 2002). Оцінка гранулометричного складу,
сольового складу, ступеня засоленості, розподілу водорозчинних солей за профілем,
електропровідності цих ґрунтів дані в роботах (Zabaluev et al., 2002; Ворон, 2006, 2009, 2010;
Забалуєв, 2006; Грицан и др.., 2010; Жуков, Кунах, 2010; Пространственная агроэкология …,
2013; Демидов, 2012, 2014). Вивчено целюлозолітичну активність цих субстратів (Зленко,
2012).

Порушені при гірничих роботах землі підлягають рекультивації. Рекультивацією
називається комплекс робіт, спрямованих на відновлення продуктивності і
народногосподарської цінності земель, порушених у результаті видобутку корисних
копалин. Вона набула своєї актуальності у 60-х роках ХХ сторіччя, коли розпочалось широке
впровадження кар’єрного способу гірничих розробок. З тих пір вона стала важливою
екологічною проблемою, вирішення якої потребує міждисциплінарної науково-практичної
інтеграції, значних технічних і фінансових ресурсів (Забалуев, 2005, 2006; Гаврильева, 2005;
Кораблева, Шматков, 2012). Переважна більшість досліджень властивостей техноземів, їх
режимів та часових змін направлена на рішення практичної задачі господарського
використання цих земель. Накопичений певний позитивний досвід відновлення порушених
земель: створення сільськогосподарських, лісових насаджень і лісогосподарських угідь,
водних, рекреаційних, заповідних та інших об’єктів (Возделывание бобовых культур …,
1974; Модели искусственных эдафотопов ..., 2001; Бекаревич, Забалуев, 1996; Бекаревич,
Колбасин, 1982; Бекаревич, Масюк, 1982; Бурыкин, 1985; Изменения физических свойств ...,
1991; Забалуев, 1984, 2006, 1992, 1999, 2001, 2002, 2005, Исследование эффекта совместного
…, 2000; Біоенергетичні і термодинамічні характеристики ..., 2002; Кабаненко, 1987;
Кулинич, 1996; 2001; Масюк, 1998; Масюк, Забалуев, 1996; Медведев, 1985; Мыцык, 1995,
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1997; Мицик, 2012; Панас, 1989; Петренко, 1984; Узбек, 2001; 2002; Чабан, Зленко, 2002;
Шемавнев, 2002; Создание и рациональное …, 2003, Зверковский, 1987, 1995, 1999; 2010;
Лесная рекультивация нарушенных …, 1997; Вопросы оптимизации техногенных …, 1980;
Травлеев и др., 1985; Состояние и перспективы…, 1989; Биоэкологическое обоснование
методов …, 1997; Травлеев, Зверковский, 1986, Булахов, 2000; Природне формування …,
2001; Гибсон и др., 2003). Головним підсумком цих досліджень стало формулювання
положення про родючість гірських порід: осадкові полімінеральні полідисперсні не
фітотоксичні геологічні відклади голоцену, плейстоцену, пліоцену, міоцену та олігоцену є
родючими субстратами для певних еколого-трофічних груп рослин (Модели искусственных
эдафотопов ..., 2001; Забалуев, 2006). Дослідження особливостей організації, функціонування
та еволюції рослинних і тваринних угрупувань техногенних ландшафтів як теоретичної
основи вчення про рекультивацію земель, що ґрунтуються на системному підході, викладені
в роботах М.О. Бекаревича, М.Т. Масюка та М.Г. Бабенка (Бекаревич, Масюк, 1985; Масюк,
Бабенко, 1992), Б.П. Колесникова (Колесников, 1974), С.С. Трофімова з співавторами
(Трофимов и др., 1986), А.П. Травлєєва з співавторами (Вопросы оптимизации техногенних
…, 1980; 1981; Травлеев, 1985, 1986), В.М. Звєрковського (Зверковский, 1987 1995;
Зверковский, Тупика, 2003; Лесная рекультивация нарушенных …, 1997), О. З. Глухова
(Глухов, Прохорова, 2008; Теоретические предпосылки …, 2010; О применении
популяционных …, 2010; Фитоадаптивная типизация …, 2012), О. А. Демідова з
співавторами (Просторова агроэкология …, 2013), О.В. Жукова и О.М. Кунах (Жуков, Кунах,
2011), О. В. Жукова та ін. (Жуков и др., 2010), Г.О. Бондарь зі співавторами (ГИС-анализ ...,
2011). Проведені дослідження мінералогічного і речовинного складу геологічних відкладень,
що з'являються на поверхні в результаті техногенезу, а також режими їхньої гіпергенної
трансформації (Горбунов и др., 1970; Effects of Calcium ..., 2000; Забалуев 2006; Масюк, 1975,
1989; Осадчий, 1987; Williams, Schuman, 1987; Таріка, 2006; Жуков и др, 2013, 2014;
Динаміка усадки …, 2013).

Значна горизонтальна неоднорідність на різних масштабних рівнях є характерною
властивістю антропогенних земель, створених у результаті видобутку корисних копалин
відкритим способом (Кунах, Коляда, 2010; Жуков, Кунах, 2011; Пространственная
агроэкология …, 2013; Жуков, Задорожная, 2013, 2015; Жуков, Андрусевич, 2013;
Разнообразие почвенной мезофауны … 2012; Жуков и др., 2014). Розкривні гірські породи,
які розробляються навіть з одного стратиграфічного ярусу, не можуть бути охарактеризовані
як однорідні субстрати (Устойчивое развитие сложных ..., 2005). Сучасний технологічний
процес розкриву надрудної товщі геологічних відкладень не в змозі селективно розробляти
кожен ярус окремо. Технологічним обладнанням за один прохід розробляється 6–8 м
геологічної товщі, до складу якої входять різноякісні за складом і властивостями гірські
породи. Це обумовлює формування відвалів з різними едафічними характеристиками. Таким
чином, вертикальна неоднорідність товщі гірських порід у результаті техногенезу
перетворюється в горизонтальну неоднорідність рекультивованих земель (Забалуев, 2005;
Пространственная агроэкология …, 2013). Вивчення просторової мінливості екологічних і
едафічних властивостей, продуктивності і родючості відновлюваних територій є
найважливішим методичним прийомом для оцінки ефективності процесу рекультивації
(Пространственная агроэкология …, 2013).

Облік просторової диференціації елементарних едафічних процесів у зональних
ґрунтах, розкривних породах і рекультивованих землях необхідний для глибокого розуміння
можливості сталого управління розвитком техногенних систем, еколого-біогеохімічних
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закономірностей генезису і еволюції палеоґрунтосфери в сучасних умовах. Просторова
мінливість властивостей ґрунтів призводить до строкатості екологічних умов для
функціонування мікробо-, фіто- і зооценозу на рекультивованих землях. Локальні просідання
поверхні рекультивованих земель також можна визнати результатом просторової
неоднорідності. За принципом позитивного зворотного зв'язку локальні просідання самі
сприяють наростанню мінливості властивостей техноземів у горизонтальному і
вертикальному напрямку, що представляє особливу проблему при формуванні стійких
техногенних ландшафтів (Пространственная агроэкология …, 2013; Жуков, Кунах, 2011).

В останні роки з'явилися роботи, в яких враховується просторова неоднорідність
екологічних умов і оцінюється значення цього явища для існування, динаміки,
функціонування і різноманітності біоценозів у межах техногенних ландшафтів, де
проводиться рекультивація порушеного ґрунтового покриву. В результаті таких досліджень
встановлені закономірності просторової мінливості фітомаси і проективного покриття
фітоценозів, сформованих на техноземах (Жуков, Лядская, 2010; Жуков и др., 2010) і
целюлозолітичної активності техноземів (Жуков, Лядская, 2009). Був показаний зв'язок між
просторовою мінливістю електропровідності техноземів та ланцюгом едафічних
властивостей, які впливають на продуктивність фітоценозу: кількість гумусу, хімізм водної
витяжки, агрегатний склад (Яшна, Жуков, 2012; Жуков, Кунах, 2010; Пространственная
агроэкология …, 2013). Це дозволило запропонувати технологію оптимального розміщення
точок збору ґрунтових зразків на підставі попередніх даних про просторову мінливість
електропровідності (Жуков и др., 2012). Розроблено експрес-метод визначення вмісту гумусу
в техноземах і показана його придатність для оцінки його просторової мінливості (Горовая и
др., 2011; Применение спектральных характеристик ..., 2013).

Застосування засобів 3D-геостатистики дозволило встановити закономірності
просторової неоднорідності твердості рекультивованих ґрунтів у горизонтальному і
вертикальному напрямку (Жуков, Кунах, 2011; Кунах и др., 2011). Показано, що зміни
форми ґрунтового мікрорельєфу внаслідок закономірних відмінностей твердості призводять
до посилення контрастності перерозподілу вологи між мікростаціямі. Ділянки з підвищеною
твердістю ґрунту розглядаються як едафогенні арідускули (Бельгард, 1950), а ділянки з
меншою твердістю – як едафогенні потускули. За Г. Н. Висоцьким, потускулами є такі
ділянки ґрунтового покриву, які посилено промокають порівняно з тими, що їх оточують. На
противагу потускулам зустрічаються місцеперебування, які не тільки не отримують
додаткового живлення, але, навпаки, частина опадів, що випадає стікає або зноситься в
сусідні місцеперебування, що створює умови для геоморфогенного утворення потускулів і
арідускулів. Описані процеси гетерогенізації ґрунтової маси є причиною появи більш
яскраво вираженої неоднорідності.

Техноземи характеризуються специфічною агрегатної структурою, що показано при
вивченні просторової неоднорідності агрегатного складу і підтверджено статистично
(Демидов и др., 2010; Пространственная агроэкология …, 2013; Жуков та ін., 2013). Автори
пов'язують формування мозаїчного ґрунтового покриву з особливостями закладки
експериментальної ділянки (технічний етап рекультивації) та багаторічної
сільськогосподарської рекультивації. Складний і багатовекторний характер процесів
ґрунтоутворення в техноземах на ділянці рекультивації проявляє себе в тому, що агрегатні
фракції характеризуються специфічними особливостями свого просторового розподілу в
межах досліджуваної території. Аналіз агрегатної структури має велике інформаційне
значення в оцінці якості сільськогосподарських земель (Жуков с соавт, 2015). Цей підхід
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рекомендований для оцінки строкатості ґрунтового покриву і виділення одиниць управління
в системі точного землеробства для рекультивованих земель, так як простота і дешевизна
процедури дозволяє отримувати кількість інформації, достатної для геостатистичного
аналізу. (Oden et al., 1992; Грицан и др., 2009,2010; Пространственная агроэкология …, 2013).

Доцент Г.О. Бондар зі співавторами описали закономірності просторової мінливості
структури рослинного покриву, який сформувався при самозаростанні техноземів. Показані
високі можливості для фітоіндикації просторової неоднорідності едафічних властивостей
техноземів на мезорівні, описаний процес трансформації агроценозів у біоценоз (ГИС-анализ
..., 2011; Бондарь, Жуков, 2011).

Дослідженням відновлення рослинного покриву як найбільш інформативної частини
біогеоценозів у техногенних умовах рекультиваційних земель Нікопольського
марганцеворудного басейну займалися К.В. Андрусевич і Ю.О. Штірц (Андрусевич, Штирц,
2014). При оцінці сформованих рослинних угруповань з точки зору їх місця і ролі в
рослинному покриві регіону встановлена порівняно невелика екологічна ємність
місцеперебування техноземів для підтримки таксономічного та екологічного різноманіття
рослинних угруповань. Представленість сімейств на техноземах значно менше, ніж у
цілинному степу. Автори припускають, що лімітуючим фактором може бути мінливість
екологічних режимів місцеперебування, про що свідчить значний діапазон різних
екоморфічних спектрів, характерних для рослинних угруповань на техноземах. Стан
динамічної трансформації угруповання на техноземах встановлено за часткою малолітників
у спектрі життєвих форм рослин, яка перевищує той же показник у природному біогеоценозі
більш ніж у 1,5 рази. Відзначено, що провідну роль фіторізноманіття техноземів у 2012 році
формували рудеральні види рослин, які є індикаторами підвищеного антропогенного і
техногенного навантаження. Ботанічний склад піонерних фітоценозів техногенних
ландшафтів степової зони України досліджений М.Т. Масюком (Масюк, 1974, 1975),
Г. О. Бондар (Бондар, 1971), М.Л. Ревою та Забалуєвим (Рева, В.А. Забалуев, 1988),
Я. В. Маленко (Маленко, 1996). Ботанічну оцінку й прогнозування успішності
фіторекультивації деяких категорій техногенних земель (терикони вугільних шахт, породні
відвали гірничорудних розробок, насипи і відвали металургійних шлаків, різні
шламосховища й інші техногенні об’єкти) надала Є.М. Кондратюк (Кондратюк, 1985).

Техноземи представляють собою специфічні антропогенно-природні ґрунтові тіла,
для діагностики яких може бути застосований зоологічний метод. Екологічна
різноманітність тваринного населення є основою інформаційної цінності комплексів тварин
(Жуков, 1997, 2011; Пилипенко, Жуков, 2001). Зоологічний метод діагностики ґрунтів
показав свою ефективність для вирішення спірних питань ґрунтознавства (1965).
Дослідження просторової мінливості структури і різноманітності тваринного населення
рекультивованих територій розпочато Р. Уїттекером (1960). Він уперше запропонував
розділити різноманітність на альфа, бета і гамма компоненти для характеристики різних
аспектів різноманітності. Це новий напрямок у розвитку зоологічного методу діагностики
ґрунтів (Anderson, 2011). Принципи зоологічної діагностики для вирішення завдань
рекультивації земель у межах парадигми просторової екології ґрунтових тварин з успіхом
розвинули О.В. Жуков і К.В. Андрусевич (Разнообразие почвенной мезофауны ..., 2012;
Андрусевич с соавт., 2014, Андрусевич, 2014, 2015). Одержані у даному дослідженні дані
дозволили зробити диференційний діагноз техноземів Нікопольського марганцеворудного
басейну. Встановлено, що діагностичною ознакою техноземів є переважання епігейної
топоморфи, яка становить не менше 63 % від сумарної чисельності угруповання
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мезопедобіонтів. Видове багатство складає понад 126 видів, а загальна чисельність ґрунтової
мезофауни знаходиться на рівні 177,8 екз/м². Домінуючими видами є ківсяк R. kessleri та
молюск B. cilindrica. Авторам вдалось побудувати екоморфічну матрицю угруповань
ґрунтової мезофауни, що є інформаційною основою для зоологічної діагностики техноземів.
Інформація, яка міститься у матриці, відображає характер участі угруповань ґрунтових
тварин у ґрунтотворному процесі, що саме і визначає її інформаційну цінність для
зоологічної діагностики техноземів. На основі екоморфічних матриць угруповань ґрунтової
мезофауни створений діагностичний ключ для встановлення типів техноземів за ґрунтово-
зоологічними даними (Андрусевич, 2015).

У дискусії про техноземи часто звучить питання про правомірність надання їм статусу
ґрунтів. З якого моменту винесена на поверхню геологічна порода починає функціонувати як
ґрунтове тіло (ґрунт),  коли відомо,  що деякі материнські породи мають властивості,  що
забезпечують їх родючість з моменту свого експонування як породи на денній поверхні
(Забалуев, 2006). Якщо відкладений субстрат не перетворено ґрунтоутворенням у силу
малого часу або обмежень для біоти (токсичність, грубий гранулометричний склад,
холодний або сухий клімат), даний об'єкт не може бути віднесений до ґрунтів, і його слід
класифікувати як техногенні поверхневі утворення (Тонконогов, 2001; Антропогенные
почвы..., 2003). У техногенних поверхневих утвореннях відсутні генетичні ґрунтові
горизонти, а також ознаки педогенних структур, акумулятивних, ілювіальних та інших
ґрунтових процесів, за винятком дуже слабкого і поверхневого фрагментарного
перетворення субстрату піонерною рослинністю. Проте техногенні поверхневі утворення,
будучи «неґрунтами» і не маючи генетичного профілю, частково функціонують як ґрунти: на
них виростають вищі рослини, вони мають певні термічні і водні режими. З плином часу в
техногенних поверхневих утвореннях починають формуватися ґрунтові ознаки, розвиватися
генетичні горизонти, і вони поступово перетворюються в ґрунт. На цьому не дуже довгому
еволюційному шляху буває важко визначити момент, коли техногенне поверхневе утворення
можна вважати ґрунтом (Антропогенные почвы..., 2003).

Робота в Західному Донбасі, присвячена вивченню екології і техногенезу ґрунтів як
складової частини рекультивації порушених земель, була розділена на 2 частини (Травлєєв
та ін., 2005). Перша – це вивчення нормальних (еталонних) алювіальних лісо-лучних, лучно-
лісових, лучних і ін. генетичних типів ґрунтів (едафотопів), а також ґрунтів різного ступеня
деструкції, руйнування і загибелі під впливом просадних деформацій і підтоплення. Друга
частина роботи зосереджена на дослідженні екологічної мікроморфології, фізико-хімічних
первинних і пролонгованих процесах ґрунтоутворення, розробці методів конструювання
штучних ґрунтів шляхом створення ґрунтових горизонтів і ґрунтового профілю в цілому
відповідно до підбору деревних і чагарникових порід, впровадженні принципів типології
штучних лісів для умов лісової рекультивації шахтних відвалів в Україні. Тут особлива увага
зверталася на сингенетичні процеси: первинне ембріональне ґрунтоутворення, становлення
функціональних атрибутів, необхідних для нормального функціонування лісового ґрунту,
його прогресив¬ного розвитку; потужність і властивості ґрунтового профілю, а також
окремих горизонтів (насипних шарів) ґрунту;  часту відсутність історико-генетичних зв'
язків та несумісність окремих насипних шарів ґрунтових (геологічних) горизонтів; ступінь
біологічної сумісності горизонтів; можливість розвитку еколого-біологічних взаємних
процесів між окремими горизонтами штучного едафотопу; рівень екологічної відповідності
лісового культурфітоценозу умовам штучного середовища на відвалах; досягнення повної
екологічної відповідності лісового культурбіогеоценозу умовам зростання; багаторічну
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динаміку лісорослинного ефекту штучних ґрунтів у виробничому експерименті лісової
рекультивації шахтних відвалів (Травлєєв та ін., 2005).

В.О. Таргульян (Таргульян, 1999) висловлює думку про те, що в момент винесення
породи на денну поверхню відбувається формування біокосної системи у двох фазах:
надземної - атмосферної та підземної - літосферної, яка може бути представлена будь-яким
твердофазним субстратом природного (ендо- або екзогенного) або штучного (техногенного)
походження. Тверда фаза, складова нижнього, підземного біолітосферного блоку, є
нерухомою, тією, що перемішується та оновлюється. У цій системі вже утворилася підземна
зона функціонування, охоплена потоками речовини та енергії (біокругообігу, кругообігу
води і газів, теплообмін і т.д.) зона потенційного ґрунтоутворення. Функціонуюча ґрунтова
система вже працює, а формування ґрунтового тіла (профілю, покриву) ще не настало. У той
же час Л.В. Єтеревська зі співавторами, дослідивши речовинний склад, рівень біогенної
акумуляції вуглецю й азоту як показників впливу рослинності на цій фазі розвитку
ґрунтового профілю, стверджує, що техногенні ґрунти на ранніх стадіях розвитку завдяки
інтенсивності ряду елементарних ґрунтових процесів відносно швидко накопичують ознаки і
властивості, що свідчить про напрямок ґрунтоутворювального процесу за зональним типом
(Етеревская и др., 1982). У молодих ґрунтах на рекультивованих землях вже на ранніх
стадіях розвитку формуються морфологічні, фізико-хімічні й інші властивості, які характерні
для основних типів зональних ґрунтів структури ґрунтового покриву поруч розташованих
біогеоценозів (Забалуев, 2006). Для вирішення поставлених питань М.Т. Масюк та
М.Г. Бабенко (Масюк, Бабенко, 1992) досліджували формування морфологічних ознак і
рівень родючості за профілем у лесоподібних суглинках, сіро-зелених мергелистих глинах і в
червоно-бурих глинах, які протягом двадцяти років знаходилися у сільськогосподарському
використанні. Досліджувалася продуктивність вегетативної маси Hordeum sativum Jessen та
Pisum sativum L.  у зразках,  відібраних через кожні 10  см на глибину до 1  м.  В якості
контрольного субстрату виступали гірські породі, відібрані з борту кар'єру, а також зразки
орного шару чорнозему. Результати досліджень показали стратиграфічний поділ дослідженої
товщі на чотири біогоризонти. Висока продуктивність досліджуваних культур (в 2,6-3,2
рази) відрізняла шар 0-20 см від зразків цих же порід, відібраних з борту кар'єру зразках, які
до початку дослідів не випробували ніяких сучасних біотичних і абіотичних впливів.
Порівняння з орним шаром зонального ґрунту показало, що виражена продуктивність тест-
рослин склала 54-84% від рівня зонального ґрунту. Шар 20-40 см від поверхні
характеризувався меншими показниками продуктивності: рівень ефективної родючості
досягав 36-76%. У горизонті, розташованому на рівні 40-70 см у лесоподібних суглинків і
50-80 см у сіро-зелених мергелистих і в червоно-бурих глинах продуктивність ярового
ячменю на досліджуваних субстратах була у 1,1-1,5  рази вище,  ніж на свіжих гірських
породах. Ефективна родючість склала 22-31% по Hordeum sativum і 38-50% по Pisum
sativum. Продуктивність тест-рослин у шарах 70-100 см у лесоподібних суглинків і 80-100
см у сіро-зелених мергелистих і в червоно-бурих глинах була майже такою ж, як і на свіжих
гірських породах. Одержані дані, а також результати попередніх досліджень (Масюк. 1974,
1981, 1989, 1998) дозволили авторам зробити висновок про те, що не зважаючи на
різноякісний склад і властивості гірських порід, ґрунтоутворювальний процес у них
відбувається за зональним типом. Виходячи з генетичної моделі чорнозему, автори
прогнозують, що шар 20-40 см від поверхні – це прообраз гумусового горизонту (H);
наступні досліджені ґрунтові шари у майбутньому сформуються у перший перехідний
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горизонт (Hp) та другий перехідний горизонт (Ph). Враховуючи, що первинний рівень
родючості досліджуваних едафотопів був однаковим,  а вже через 20  років їх товща чітко
диференціювалася на біогеогоризонти, автори роблять висновок про високу потенційну
родючість випробуваних гірських порід. Виділені біогеогоризонти, ще не набувши
морфологічних ознак, складу і властивостей відповідних генетичних горизонтів зонального
ґрунту, мають майже однакову з ними ефективну родючість.

Безумовно, техногенні едафотопи, які сформовані в процесі рекультивації, значно
відрізняються від зональних ґрунтів рівнем родючості (трофності), фізичними, фізико-
хімічними, агрохімічними та іншими екологічно важливими показниками. Однак придбання
ними ознак ґрунтоутворювального процесу - морфологічних і функціональних змін, про що
свідчить велика кількість процитованих наукових робіт, дає право називати їх ґрунтами з
обов'язковим уточненням походження та напрямки ґрунтоутворювального процесу.

В цілому, огляд літературних даних щодо пізнання техноземів як ґрунтоподібних
штучних утворень дозволяє зробити висновок про те, що рекультивовані ґрунти в
прикладному аспекті оцінки ефективності рекультивації і розробки її методик
досліджуються досить інтенсивно. Це пов'язано з тим, що вивчення становлення
техногенних ґрунтів, набуття ними ознак зональних ґрунтів сприяє вирішенню проблем
можливості їх використання в якості сільськогосподарських, лісогосподарських,
рекреаційних і заповідних об'єктів. Масштаби порушених гірничодобувною промисловістю
земель у нашій країні не відповідають умовам відновлювального природокористування, яке
передбачає, що доцільно експлуатований ресурс повинен, спираючись на механізми
гомеостазу, самостійно відновлювати свою чисельність до рівня експлуатаційної
(промислової) (Schaller, Sutton, 1978; Nieman, Merkin, 1995; Добровольский, 2002;
Екологічний потенціал наземних …, 2003; Пространственная агроэкология…, 2013; Binger,
Wells, 1992). Практика рекультивації порушених земель часто обмежується лише
досягненням тимчасового господарського ефекту і не приділяється достатньої уваги
екологічному аспекту проблеми, що призводить до погіршення екологічної ситуації, а часто
й до втрати одержаного господарського ефекту (Забалуев, 2006). Недостатньо обґрунтована
структура напрямків рекультивації і невисокий ефект відновлення техногенних ландшафтів
на тлі перевищення екологічно обґрунтованих норм сільськогосподарського освоєння в
Україні (Устойчивое развитие сложных ..., 2005; Патика, 2002) робить техноземи дуже
актуальним предметом дослідження. Проблема оптимізації навколишнього середовища
завжди була і залишається надзвичайно важливою, особливо для промислових регіонів нашої
країни. Актуальність питання ще більш зростає у зв'язку з проблемою опустелювання, що
насувається як прояв ефектів зниження біорізноманіття, стійкості та продуктивності
екосистем. Не дивлячись на те, що молоді ґрунти рекультиваційних земель є наочною
моделлю для вивчення розвитку ґрунтів з «нуль-моменту» (Антропогенные почвы…, 2003;
Merkin, Nieman, 1996) робіт фундаментальної спрямованості набагато менше. Ймовірно, це
пов'язано з великим часом розвитку ґрунтового тіла і молодістю даного наукового напрямку.
Найбільш цінними є дослідження, що носять комплексний характер: вивчення будови і
функцій ґрунтів на біогеоценотичному рівні. Такі дослідження припускають охоплення явищ
взаємодії між ґрунтом та іншими природними тілами і сприяють розкриттю загального
зв'язку явищ у природі.
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Загальна характеристика досліджуваної території

Роботи проведені на науково-дослідному стаціонарі Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету в місті Покров (раніше – Орджонікідзе). Науково-
дослідний стаціонар ДДАЕУ і ОГЗК створений на зовнішньому відвалі Запорізького
марганцеворудного кар'єру (Бекаревич, Масюк, 1976). Дослідження проводились на
штучному едафотопі,  що представляв собою сплановані вскришні породи товщиною 2  м,
винесені з різної глибини. Експериментальний полігон для проведення досліджень і
з'ясування оптимальної товщини насипного пласту ґрунтової маси був створений у період з
1968 по 1970 рр. (Узбек, 2001; Рекультивация нарушенных земель…, 2010).

Площа зовнішнього відвалу, яка підлягала рекультивації, спочатку була вирівняна
екскаваторами і відсипана розкривними породами. Потім поверхня була спланована
бульдозерами і скреперами з пристроєм ступінчатої основи в 30, 50 і 70 см.

Влітку 1969 р.  після усадок,  які відбулися в осінньо-зимовий період,  було проведено
повторне планування бульдозерами і скреперами. Такі багаторазові переміщення гірської
маси призвели до утворення у верхній частині підстилаючих порід багаточисельних сумішей
з переважанням в їх складі однієї або декількох розкривних гірських порід. Восени 1969 р. на
ділянках була відсипана ґрунтова маса трьома послідовно наростаючими пластами: 30, 50 і
70 см, а потім старанно вирівняна.

Навесні 1970 р. було повторно зроблене планування відсипаної ґрунтової маси і
остаточно визначилося варіювання її потужності. В результаті обстеження
експериментальної ділянки виявилося, що потужність ґрунтової маси коливається від 20 до
60  см.  На ділянці з нормованим прошарком у 30  см після двох планувань потужність
насипного прошарку становила від 20 до 40 см, на 50 см − відповідно від 40 до 60 см і у шарі
70 см − від 60 до 80 см. У зв'язку з цим угруповання отриманих експериментальних даних
відбувалося в межах трьох вище зазначених екологічних рівнів (Масюк, 1975).

Крім того, частина площі залишена без насипного пласту ґрунтової маси, поверхня
якої була відсипана лесоподібними суглинками, червоно-бурими і сіро-зеленими глинами.
Створення цих полів закінчилося в 1972 році.

Дослідницькі поля створювалися відповідно спеціальної схеми, розробленої
співробітниками кафедри ґрунтознавства Дніпропетровського сільськогосподарського
інституту (нині − кафедра екології та охорони навколишнього середовища
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету), а будівництво
дослідних полів здійснювалося Орджонікідзевським ГЗК. Породи селективно відбиралися з
надрудної товщі Запорізького марганцеворудного кар'єру і завозились автотранспортом на
створювані дослідні поля.  Оскільки в товщі лесоподібних суглинків глибше 4−5  метрів
зустрічаються різною мірою засолені пласти, то ці породи відбиралися, головним чином, з
верхніх незасолених або слабозасолених ярусів з глибини 1−5 метрів від поверхні. Червоно-
бурі глини відбиралися з глибини 7−12 метрів, сіро-зелені глини з глибини 12−47 м від
поверхні. Відсипання порід проводилося на заздалегідь сплановану поверхню відвалів, які
складалися з технічної суміші різноманітних пухких гірських порід,  які входять до складу
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надрудної товщі. Товщина привезених і відсипаних автотранспортом порід становила до
1,5−2 метрів (Таріка, 2006).

Окрім науково-дослідного стаціонару експериментальні полігони закладені на схилі
балки Кам'януваста − східна околиця міста Дніпропетровська, 48°23'11"П.Ш., 48°23'11"С.Д.
Схил південно-східної експозиції з середнім ухилом 13°. У напрямку вниз по схилу балки
(перпендикулярне напрямку тальвегу балки) були закладені 3 полігони.

Середній з полігонів знаходиться в зоні найбільшого вигину схилу балки – «чола» і
умовно позначений як такий, що знаходиться в середній третині схилу. Вище від нього в
15 м розташований полігон з умовним позначенням як такий, що знаходиться у верхній
третині. Цей полігон знаходиться в зоні виположування схилу і переходу його в плакор.
Нижче середнього полігону на 15 м розташований третій полігон з умовним позначенням як
такий, що знаходиться в нижній третині схилу. Для цього полігону характерний високий
ухил, але практично нульова кривизна рельєфу (рис. 1).
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Рис. 1. Карта ґрунтів Дніпропетровської області
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Кожен з полігонів являє собою сукупність з ряду точок з інтервалом 30  см (вісь
абсцис, спрямована вздовж схилу, утворена послідовністю з 7 точок). Таких рядів 15, вони
розташовані з інтервалом 40 см (вісь ординат, перпендикулярно схилу). Полігони своїми
основами розташовані на схилі балки і при збільшенні координат по осі ординат заходять в
локальну улоговину на схилі – папіляр стоку (Природне формування..., 2001; Задорожна,
2012; Черноземы СССР (Украина), 1981).

2.2. Геологія та гідрогеологія території

У геологічній будові Нікопольського басейну беруть участь докембрійські кристалічні
породи, древня кора вивітрювання, осадові відкладення третинного і четвертинного віку. На
рисунку 2 наведений зведений стратиграфічний розріз Запорізького кар’єру, типової
структури Нікопольського марганцеворудного басейну (Масюк, 1975). Опис гірських порід
наводиться в стратиграфічній послідовності зверху вниз.

Рис. 2. Зведена стратиграфічна колонка Нікопольського марганцеворудного
басейну (Масюк, 1975)

Четвертинний покрив постпліоцену, плейстоцену і голоцену представлені в
основному піщано-глинистими породами. Четвертинні відкладення поділяються на такі
генетичні типи: алювіальний, алювіально-делювіальний, еоловий, елювіальний, елювіально-
делювіальний, делювіальний та пролювіальний. Перші три розповсюджені в річкових
долинах та балках, інші – в межах межирічних рівнин та їх схилів.

Четвертинні відкладення Нікопольського басейну відносяться до трьох відділів:
нижнього (постпліоцен), середнього (плейстоцен) і верхнього (голоцен). По цій схемі
початок четвертинного періоду відповідає відмиранню епіконтинентального басейну
куяльницького віку і відкладенню переважної частини континентальної товщі червоно-бурих
глин (Личук, 2007). Лесами покрита вся територія вододілів шаром завтовшки 5–27 м, у
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середньому, 14,5 м. Про їх генезис ще немає загальної думки. Найбільш вірогідно, що леси –
утворення полігенетичні. Лесові породи в даній зоні представляють собою пилуваті
суглинки, в основному середні та легкі по гранулометричному складу палево та буровато-
жовті. Глибше переходять в важкі, червонувато-бурі, рідше бурі суглинки.
Характеризуються великим вмістом пилуватої фракції (37,2–74,1 %). Їхня товща 1–3
прошарками похованих ґрунтів розділяється на 2–4 яруси. Нижній відділ четвертинного
періоду (постпліоцен) включає давньоалювіальні піски і глини (на терасах), а також червоно-
бурі суглинки. Вони є щільні, пилуваті, в нижньому шарі містяться включення гіпсу та
вапняку. Потужність покладів червоно-бурих суглинків 3–4,5 м.

Нижче четвертинних відкладень на верхньому сарматі залягають червоно-бурі глини.
Вони містяться на косовських шарах, але можуть розміщуватися і на древніших утвореннях,
де відсутні понтичні відкладення. Ці глини щільні, не шаруваті, містять вапнякові конкреції і
кристали гіпсу. Свою назву отримали від забарвлення, хоча нерідко бувають не тільки
червоно-бурими, а навіть і червоними, бурими, коричневими та жовто-бурими. Колір
змінюється не тільки у вертикальному, а й у горизонтальному направленні.
Гранулометричний склад різний, але їх відмінною характеристикою є збільшення кількості
фракції дрібного пилу 0,01–0,005 (59,99–94,18 %).

Відкладення верхнього сармату у даному регіоні представлені мергелястими глинами,
мергелями та вапняками, інколи з прошарками дрібнозернистого кварцового піску. Широко
розповсюджені глини сіро-зеленуваті, рідше темно-сірі та чорні. Глини та мергелі – осадки
мілководного басейну; про це свідчить наявність у них вапнякової гальки та глинистих
катунів. Глини ці щільні, іноді шпаруваті.

Марганцеві руди приурочені до третинних відкладень палеогену. Згідно з
результатами досліджень, проведених Л.О. Станкевич та Н.В. Костильовою (Костылева,
Станкевич, 1958), глинисті мінерали рудних та надрудних відкладень Нікопольського
родовища марганцевих руд за складом відносяться до гідрослюд, які утворилися з глауконіту
на пізній стадії діагенезу та епігенезу.  Поклади руди мають потужність 1,5–4,  рідше 5,5  м.
Вони представлені піскуватою глиною, серед якої залягають включення марганцевої руди у
вигляді сажі або конкрецій діаметром до 25 см. Поряд з рудними включеннями зустрічається
галька вапняку та кварцу, або ж руда переверствована з лінзами грубозернистого піску.
Марганцеві конкреції здебільшого округлі, поверхня їх нерівна, будова концентрично-
шкаралупувата;  в центрі вони часто включають зуби акул,  раковини молюсків тощо.
Підрудна товща представлена піщано-глинистими відкладами, верхню частину якої
становить ясно-зелена досить грузла, щільна, місцями піщаниста опокоподібна глина
потужністю 1–2 м. Вона служить переважно підошвою рудному горизонту (Личук, 2008).

Дослідна територія по широтно – зональному положенню знаходиться в межах під
зони південних (типчаково-ковилових) степів степової зони, а з погляду геоботанічного
районування належить до Приазовсько-Причорноморскої підпровінції Причорноморської
(понтичної) степової провінції Євроазіатської степової області.

Всі різновиди природних і штучних ландшафтів розташовуються в одній фізико-
географічній зоні – степовій і в одному геоботанічному районі, у прибережному
центральному лучно-ковиловому степу.

За геоморфологічним районуванням Дніпропетровської області територія
Нікопольського марганцевого басейну відноситься до пагорбкуватої рівнини, особливості
рельєфу якої обумовлюються структурою щита. Цей район знаходиться на південній окраїні
Українського кристалічного щита та північній частині Причорноморської впадини. В цілому,
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ця територія – акумулятивна рівнина, розчленована долиною Дніпра та його притоків.
Найбільш крупні праві притоки: річка Базавлук з притоками – річки Солона, Базавлучок,
Кам’янка, Томаківка; ліві притоки: річки Білозерка та Кінська. Територія басейну
розчленована також численними балками. В межах акумулятивної рівнини виділяються:
а) ділянки водороздільної рівнини та її схили та б) річкові долини.

В долині Дніпра, в межах Нікопольського марганцевого басейну виражені в рельєфі
тільки три акумулятивні тераси: заплава та дві надзаплавні. Перша тераса (заплава) в долині
Дніпра зараз затоплена водами Каховського водосховища. До затоплення її ширина місцями
становила 16–20 км і представляла вона собою низинну рівнину з численними протоками,
рукавами, великою кількістю озер та заболочених ділянок на її поверхні. Друга тераса
розвинена незначною мірою. Над рівнем води вона піднімається на 5–10 м. Із акумулятивних
терас четвертинного віку найбільш древня третя чітко виражена в рельєфі й у порівнянні з
другими терасами має найбільше площинне поширення. Поверхня тераси слабко хвиляста,
розчленована порівняно невеликою кількістю балок.

Яружно-балкова сітка на правобережжі Дніпра в межах Нікопольського марганцевого
басейну густа, але її розвинення нерівномірне по всій площі, причому водороздільна рівнина
розчленована сильніше, ніж район древніх терас. Характер схилів балок, які закладені в пухких
породах, неодноманітний. Так, при врізанні в товщу лесових порід і червоно-бурих глин вони мають
полого-випуклі схили. В товщі лесів яри дуже глибокі та мають вертикальні стінки.

У гідрогеології дослідної території виділяють два райони: північний і південний.
Північний район обмежується контуром рудного покладу, що розташовується в межах плато,
і характеризується наявністю в надрудній товщі декількох водоносних горизонтів, що
залягають один над іншим. Південний район охоплює рудний поклад, що лежить у межах
площі древнього розмиву Дніпра і в надрудній товщі має тільки один водоносний горизонт.

У Нікопольському басейні виділяються такі водоносні горизонти:
1) ґрунтові води в четвертинних утвореннях; 2) води у вапняках верхнього і середнього
сармату; 3) надрудний нижньосарматський горизонт; 4) надрудний древньочетвертинний
алювіальний горизонт; 5) підрудний горизонт олігоцену.

Перші два горизонти мають слабку водоносність і поширені тільки в північній
половині родовища. Третій і четвертий горизонти поширені в південній частині родовища, а
п'ятий – повсюдно.

Надрудний нижньосарматський водоносний горизонт приурочений до
дрібнозернистих глинистих пісків. Водоносні піски дуже рідко залягають безпосередньо в
покрівлі рудного пласту. Зазвичай вони відділені від нього проміжним шаром глин
потужністю 3–5  м,  а нерідко й 8–10  м,  завдяки чому верхня пачка рудного пласту майже
всюди безводна. Водоносний горизонт в основному безнапірний. Дебіт свердловин – 0,2–2
м3/год. За хімічним складом ці води слабко мінералізовані.

Надрудний древньочетвертинний алювіальний горизонт приурочений до
древньоалювіальних пісків. Потужність піщаного шару зазвичай 7–8 м. На значних площах
водоносні піски залягають безпосередньо в покрівлі рудного пласту, що ускладнює
експлуатацію родовища.

Підрудний водоносний горизонт олігоцену приурочений головним чином до
підрудних пісків і піщаних глин, а також місцями до рудного пласту. Підрудний горизонт
має гідростатичний напір і є головним джерелом обводнення шахтних виробіток.
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2.3. Клімат
Науково-дослідний стаціонар проблемної лабораторії з рекультивації земель

Дніпропетровського державного аграрного університету, де проводяться дослідження,
розташований поблизу м. Покров Дніпропетровської області в Степовій зоні з помірно-
континентальним кліматом, що відрізняється спекотним і сухим літом і не дуже холодною
зимою. Басейн річки знаходиться в південній частині Дніпропетровської області, верхів’я
басейну заходять у Запорізьку область, в її північно-західну частину.

Клімат обумовлений впливом повітряних мас, що приходять з Атлантики, Арктичного
басейну або сформувалися над великими територіями Євразії. Взимку дуже розвинена
циклонічна діяльність. Перехід до холодного періоду пов'язаний із початком вторгнення
арктичного повітря – у цей час тут найбільш часто розташовується центральна частина
відрогів підвищеного тиску. Відмінною рисою зим є відлиги, що викликаються
переміщенням циклонних утворень з Атлантики, Середземного і Чорного морів. У квітні і
травні ще спостерігається повернення холодів і заморозки, що викликаються вторгненням
арктичного повітря.

Влітку воно майже цілком припиняється й у цей час переважає погода, сформована
Азорським антициклоном, із великою кількістю ясних і сонячних днів. Це сприяє
трансформації, прогріву повітря, а також виникненню пилових бур і суховіїв. Літні процеси
продовжуються приблизно до середини серпня, потім характер циркуляції різко змінюється.
У жовтні-листопаді починає руйнуватися Азорский антициклон і замість нього розвивається
Сибірський. У зв'язку з цим збільшується повторюваність туманів, часто спостерігається
похмура погода з мрячними опадами. У другу половину осені посилюється діяльність
південних і західних циклонів, що обумовлюють велику кількість похмурих днів, обложні
опади і тумани.

Температура повітря. Середньобагаторічна температура повітря дорівнює +8,5°С.
Найбільш спекотний місяць – липень (середня температура +22,0°С), найбільш холодний –
січень (мінус –4,1°С).

Абсолютний максимум температур +39°С спостерігався у липні та серпні,
абсолютний мінімум – мінус −34°С – у лютому. Весняний перехід середньодобових
температур повітря через 0º до позитивних значень відбувається звичайно 11 березня, через
+5° – 30 березня.

Осінній перехід через +5° відбувається 5 листопада, через 0° до негативних –  30
листопада. Тривалість безморозного періоду дорівнює 179 дням, найбільша – 225 дням,
найменша – 129 дням. Сума ефективних температур повітря вище +10°С, у середньому,
дорівнює 1505°С. Сума активних температур більш +10°С складає 3275°С. За останні 30
років спостерігається поступовий ріст середньорічної температури повітря. В середньому, по
року за 1961−90 рр. ріст температури склав +0,2°С, найбільше потеплення здійснилося в
холодний період року: в грудні – на 1,4°С, в лютому на 1,0°С и в листопаді на 0,8°С. В літній
час середньомісячна температура повітря знизилась на 0,7−0,9°С (липень, серпень).

Опади.  Атмосферні опади відіграють істотну роль у процесі формування як
поверхневого, так і підземного стоку. Територія будівництва відноситься до зони нестійкого
зволоження. Влітку часто спостерігаються бездощові періоди. Вони бувають тривалістю
більш 20 днів по двоє щорічно, більш 30 днів – щорічно, 40 днів – 6−9 разів у десятиліття.
Річна норма опадів за 30−річний період 1961−90 рр. дорівнює 465 мм, із яких за теплий
період (IV−X) випадає 274 мм (59 % річної кількості), за холодний період (XI−III) – 191 мм.
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Найменша кількість опадів припадає на вересень – 28 мм, у березні і жовтні опадів
випадає по 29 мм, найбільша – на червень – 48 мм. Найбільше значення для формування
процесів підтоплення і поверхневого стоку здійснюють інтенсивні опади. Найбільша річна
сума опадів у 2004 р. склала 733,5 мм. Абсолютний добовий максимум опадів 7 червня
1936 р. склав 69 мм. У середньому, по року частка рідких опадів складає 80 %, твердих – 9 %
і змішаних – 11 %. За холодний період року співвідношення опадів складає 49 %, 24 % і 27 %
відповідно.

Кліматична характеристика району приведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Кліматична характеристика (м/с Нікополь)

 Показники
Місяці По сезонах

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII VI−X XI−III

1. Температура
повітря, °С

−4,1 −2,9 1,8 10,0 16,4 20,2 22,0 21,1 16,1 9,3 3,7 −0,7 16,4 −0,4
мін.: − середній −7,3 −7,0 −2,1 4,0 10,4 14,1 16,1 15,2 10,1 4,8 −0,3 −4,6
− абсолютний −33 −34 −26 −9 −4 3 7 5 −5 −19 −23 −25 −19 −34

макс.: − середній −1,5 −0,6 6,2 15,2 22,8 26,1 29,2 28,3 22,7 14,8 6,6 0,6
− абсолютний 14 15 25 31 35 38 38 39 36 34 26 14 39 26

2. Сума опадів:
− середня, мм

43 35 29 37 44 48 46 42 28 29 38 46 274 191
− максимальна,

мм
69 105 45 77 114 88 100 112 87 93 114 131 411 295

− добов. макс.,
мм 24 21 19 41 45 62 69 57 42 33 34 30

3. Висота снігового покриву, см:
− середня 4 4 1 − − − − − − − − 1 − 2

− максимальна
4. Відносна
вологість повітря,
% 86 85 81 66 61 61 58 59 64 76 85 87 64 85

5. Абсолютна вологість повітря,
 мб. 4,4 4,5 5,4 7,8 11,1 14,5 15,8 14,8 11,4 8,9 7,0 5,0 12,0 5,3

6. Хмарність, бали 7,7 7,6 6,9 6,2 5,7 5,1 4,0 3,9 4,1 5,7 7,5 8,2 5,0 7,6
7. Випаровування з водної поверхні,

 Мм − − 25 50 109 142 167 159 109 59 16 − 795 41
8. Випаровування з поверхні суші,

 Мм 5 13 36 56 76 81 70 60 46 33 9 2 422 65
9. Середня швидкість вітру,

 м/с 4,5 4,6 4,8 4,3 3,9 3,4 3,1 3,0 2,9 3,5 4,1 4,5 3,4 4,5
10. Число днів зі швидкістю

 вітру > 15 м/с 1,8 2,5 2,7 2,5 1,5 0,7 0,9 0,5 0,6 1,0 1,4 1,0 7,7 9,4
11. Повторюваність вітрів за напрямками, %
  ПН 9 10 10 11 11 15 19 15 14 11 8 7 14 9
 ПНС 20 16 16 17 17 17 16 19 17 18 16 18 17 17
 С 18 16 17 20 19 14 11 14 16 19 27 21 16 20
 ПДС 13 14 13 13 12 9 6 7 9 11 14 16 10 14
 ПД 8 8 10 9 9 8 5 7 7 8 8 10 8 9
 ПДЗ 11 12 12 12 14 14 13 12 13 11 9 10 13 11
З 11 12 11 9 8 9 13 12 11 12 9 10 11 11
 ПНЗ 10 12 11 9 10 14 17 14 13 10 9 8 12 10
 Штиль 3 3 4 4 5 6 8 7 9 6 5 4 6 4
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Сніговий покрив.  Строки утворення і сходу снігового покриву залежать від
погодних умов і з року в рік значно змінюються. Через часті відлиги, що супроводжуються
дощами, сніговий покрив нестійкий і часті випадки повного його зникнення серед зими.
Стійкий сніговий покрив у регіоні відсутній у 60 % зим. Середнє число днів зі сніговим
покровом дорівнює 61 дню. Висота снігового покриву невелика і дуже нерівномірна; вона
складає, в середньому, 1−6 см. В окремі роки висота снігу досягає 28 см. Щільність снігового
покриву постійно змінюється. Середня багаторічна величина щільності снігу при найбільшій
декадній висоті складає 0,22 г/см3 при запасах води в снігу 26 мм.

Вологість повітря залежить від циркуляційних процесів і особливостей поверхні
землі і характеризується абсолютною і відносною вологістю. Абсолютна вологість має
яскраво виражений річний хід. Найменших значень вона досягає в січні – 4,4 мб., у березні
абсолютна вологість підвищується, максимум спостерігається в липні і досягає 15,8 мб., у
середньому за рік вона складає 9,2 мб. Відносна вологість має зворотній хід: у зимові місяці
вона найбільша – 85−87 %, влітку – найменша – 58−61 %, у середньому за рік 72 %.

Повітряний режим характеризується частою зміною напрямків вітру в часі. У теплий
періоду року переважає вітер північних напрямків, у холодний період року переважає вітер
південно-східних напрямків, що пов'язано із загальною циркуляцією атмосфери. Влітку
спостерігається спекотний сухий вітер – суховій (рис. 3).

Рис. 3. Роза вітрів Нікопольського району
Ранньої весни після сніготанення і рідкому трав’яному покриві можуть виникнути

пилові бурі. Це негативно впливає на ґрунтовий покрив території, так як вітром, під час
пилової бурі видуваються агрономічно цінні фракції ґрунту. Середньобагаторічна швидкість
вітру дорівнює 3,9 м/с, найвітряніший місяць – березень (4,8 м/с), найтихіший місяць –
вересень (2,9  м/с).  Середнє число днів з сильним вітром більше 15  м/с складає 17,1  на рік,
максимальне число днів із сильним вітром складає 42 на рік. Щорічно спостерігаються вітри
з швидкостями 20 м/с, один раз у 20 років можливі вітри до 27 м/с.
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2.4. Рослинність

В ботаніко-географічному відношенні Нікопольський район розташований у межах
зони справжніх степів і представляє собою перехідну зону від дернинно-злакової
багаторізнотравної підзони до дернинно-злакової біднорізнотравної (Лавренко, 1940).

Природна рослинність у районі проведення досліджень практично не збереглася через
високий рівень розораності земель. Змінена природна рослинність інколи зустрічається на
невеликих ділянках схилів та балок (родини Stipa L., Festuca L.,Koeleria Pers., Achillea L.,
Artemisia L., Euphorbia L. та ін.).

Специфічна рослинність формується на ґрунтах засоленого та гідроморфного ряду,
які залягають у заплавах річок Базавлук, Солона та Чортомлик, балочних та інших ділянках.
Незасолені сухі та особливо вологі луки характеризуються різними форми лучних асоціацій,
представлених злаковими, злаково-різнотравними та різнотравно-бобово-злаковими
угрупуваннями.

Підвищення рівня засолення едафотопів у цій зоні супроводжується появою в
асоціаціях рослин роду Scirpus L., Salicornia L та інших галофітів. Часто такі луки, особливо
по днищах балок, через інтенсивний випас перетворюються в збої, де панують рослини роду
Chenopodium L. та родини Polygonaceae.

Знання структурно-функціональної організації природних фітоценозів дозволяє
обґрунтовано підходити до підбору асортименту рослин для складних агроценозів при
освоєнні та використанні рекультивованих земель.

Основними культурами, які вирощуються в господарствах, території яких прилягають
до зони проведення рекультиваційних робіт є пшениця озима, ячмінь ярий, кукурудза,
люцерна, еспарцет, овочеві та інші культури, типові для південного Степу України.

Тип рослинності, представлений у межах балки Кам'януваста – різнотравно-
типчаково-ковилового степу. У рослинному покриві представлено 52 види судинних рослин.
Домінуючими є костриця валіська (Festuca valesiaca), пирій повзучий (Elytrigia repens),
ковила волосиста (Stipa capillata), молочай степовий (Euphorbia stepposa), чебрець Маршалла
(Thymus marschallianus). Проективне покриття рослинності – 30–60 %. Це є свідченням
досить високого відсотку проективного покриття рослинності, що є добрим попередником і
захисником від вітрової і водної ерозії ґрунту. Саме коренева система рослин запобігає
розструктуренню верхніх шарів ґрунту. За фітоіндікаційними шкалами Д. Н. Циганова
(1983), термоклімат екотопу можна оцінити як суббореальний − неморальний (Tm = 8,92 –
44,6 ккал/см2 рік), континентальність – материкова (Kn = 9,69), омброклімат – субаридний
(Om = 7,11, Р – Е = -168,21 мм/рік, Р – опади мм/рік, E – випаровування мм/рік), кріоклімат –
помірних зим − м'яких зим (Kr = 8,09, середня температура найхолоднішого місяця – 7,18°С),
вологість – лучно-степовий тип, екологічна група – волого-степова (Hd – 9,16), режим
загального засолення і трофності ґрунтів – багаті ґрунти (Tr = 9,39), азотне живлення – дуже
бідні азотом − бідні азотом ґрунти (Nt – 4,87), кислотність ґрунту – слабкокислі − нейтральні
ґрунти (Rc = 8,29), світловий режим – відкритих − напіввідкритих просторів (субсвітовий)
(Lc = 2,73).
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2.5. Методика проведення досліджень фізичних і водно-фізичних
властивостей

Дослідження проводились протягом 2008–2016 років на ділянці рекультивації
Нікопольського марганцеворудного басейну в м Покров. Експериментальна ділянка по
вивченню оптимальних режимів сільськогосподарської рекультивації була створена 1968–
1970 рр. на зовнішньому відвалі Запорізького марганцеворудного кар’єру. На ділянці були
створені штучні едафотопи двох типів. Перший – на спланованій суміші розкривних порід з
відсипанням на їх поверхню різних за потужністю шарів чорноземної маси. Другий являв
собою сплановані розкривні породи товщиною 2 м, що були винесені з різних глибин.
Об’єктами дослідження були обрані дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах, сіро-
зелених глинах, лесоподібних суглинках та педозем. Назви ґрунту наведені за
Л. В. Єтеревською (Єтеревська та ін.., 2008). На даний час тип рослинності представлений
бобово-злаковою сумішшю та різнотрав’ям.

Природна степова ділянка (контроль) представлений
пробним полігоном, закладеним на схилі балки Кам'янистої
(східна околиця м. Дніпропетровська, 48 ° 23'11 "С.Ш., 48°
23'11" В.Д.,). Схил південно-східної експозиції з ухилом 13°.
Схил південно-східної експозиції з ухилом 13°.

Полігон у верхній третині схилу балки Кам’януваста
Зональний тип ґрунту – чорнозем звичайний.
Гранулометричний склад і вологість: сухуватий. Тип
рослинності − різнотравно типчаково-ковиловий степ.
Н0 0–2 см: повсть із переплетених між собою живих і відмерлих
трав. Перехід до наступного горизонту малопомітний за зміною
щільності.
Нdk 2–7 см: поверхневий гумусо-акумулятивний, дерновий,
карбонатний горизонт. Темно-сірий з бурим відтінком, сухий,
рихлий, грудкувато-пилувато-зернистої структури. Багато
кореневих систем трав. Зустрічаються капсули та ходи
ґрунтових тварин, які заповнені копролітами. Перехід до
наступного горизонту виразний за зміною кольору та мало
помітний за зміною щільності.
Нk 7–20 см: гумусо-акумулятивний, карбонатний горизонт.
Темно-сірий, сухий, рихлий, грудкувато-зернистої структури.
Багато кореневих систем трав. Зустрічається намисто на
коріннях рослин. Перехід до наступного горизонту виразний за
зміною кольору. За зміною щільності перехід до наступного
горизонту мало помітний.
Нpk 20–35 см: перший перехідний карбонатний горизонт.
Світло-сірий з бурим відтінком, сухий, рихлий, пилувато-
дрібнозернистої структури. Незначна тріщинуватість, корінців
дещо менше, порівняно з попереднім горизонтом. Є ходи
ґрунтових тварин, які заповнені копролітами. Місцями

Рис. 4. Профіль
чорнозему звичайного
(верхня третина схилу
балки Кам’януваста)
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зустрічаються примазки світло-коричневого кольору. Перехід до наступного горизонту
виразний за зміною кольору. Також значно помітний за зміною щільності.
Phk 35–57 см: другий перехідний карбонатний горизонт. Світло-сірий суглинок, доволі
щільний, сухий зі слабко вираженою пилувато-грудкуватою структурою. Зустрічаються
корінці трав та капсули ґрунтових тварин (С-подібно зігнених личинок пластинчастовусих).
Перехід до наступного горизонту виразний за зміною кольору. Щільність складення також
відрізняється від щільності у наступному горизонті.
Pk 57–100 см: світло-жовтий лесоподібний суглинок, дуже щільний, сухий, безструктурний.
Діагноз: чорнозем звичайний еродований сильнокарбонатний середньопотужний
важкосуглинковий на лесоподібних суглинках.

Полігон у середній третині схилу балки Кам’януваста
Зональний тип ґрунту − чорнозем звичайний.
Гранулометричний склад і вологість: сухуватий. Тип
рослинності - різнотравно типчаково-ковиловий степ.
Н0 0–2 см: повсть із переплетених між собою живих і відмерлих
трав. Зустрічаються ходи різних ґрунтових тварин. Перехід до
наступного горизонту малопомітний за зміною щільності. Також
малопомітний за не значною зміною кольору.
Нdk 2–9 см: поверхневий дерновий карбонатний горизонт.
Палевого кольору, гумусований, сухий, рихлий, пилувато-
зернистої структури. Зустрічається багато кореневих систем
рослин, також спостерігається намисто на кореневих волосках.
Є ходи ґрунтових тварин. Перехід до наступного горизонту
плавний та малопомітний за зміною кольору і за зміною
щільності
Нk 9–25 см: карбонатний горизонт. Темно-сірий, гумусований,
сухий, більш рихлий, пилувато-зернистої структури.
Зустрічаються ходи та капсули ґрунтових тварин, також багато
кореневих систем. Перехід до наступного горизонту виразний за
зміною кольору та значно помітний за зміною щільності.
Нрk 25–42 см: перший перехідний карбонатний горизонт.
Палевого кольору, сухий, щільний, глибистої структури.
Зустрічаються корені трав, але їх дещо менше, ніж у попередніх
горизонтах. Зустрічаються також ходи ґрунтових тварин, які
заповнені копролітами. Перехід до наступного горизонту
виразний за зміною структури. А ось за зміною кольору перехід
до наступного горизонту мало помітний і не виразний.
Phk 42–100 см: материнська порода. Світло-коричневий, сухий,
дуже щільний, безструктурний. Зустрічаються кореневі системи
трав, але не так часто, як у попередніх горизонтах. Також
спостерігаємо капсули ґрунтових тварин, що заповнені
копролітами.
Діагноз: чорнозем звичайний еродований сильнокарбонатний середньопотужний
важкосуглинковий на лесоподібних суглинках.

Рис. 5. Профіль
чорнозему звичайного
(середня третина схилу
балки Кам’януваста)	
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Полігон у нижній третині схилу балки Кам’януваста

Зональний тип ґрунту − чорнозем звичайний еродований.
Гранулометричний склад і вологість: сухуватий. Тип рослинності
- різнотравно типчаково-ковильний степ.
Н0 0–5 см:  повсть із переплетених між собою живих і відмерлих
трав. Зустрічаються ходи ґрунтових тварин та копроліти. Перехід
до наступного горизонту малопомітний за зміною щільності.
Також малопомітний занезначною зміною кольору.
Нdk 5–11 см: поверхневий, дерновий, карбонатний горизонт.
Світло-сірий, гумусований, сухий, рихлий, пилувато-зернистої
структури. Зустрічається багато кореневих систем рослин, також
намисто на кореневих волосках. Є ходи ґрунтових тварин, які
частково заповнені копролітами. Перехід до наступного
горизонту плавний та малопомітний за зміною кольору та
малопомітний за щільністю складення.
Нk 11–43 см: карбонатний горизонт. Сірий зі світло-бурим
відтінком суглинок, сухий, щільний, пилувато-зернистої
структури. Зустрічаються кореневі системи рослин, є копроліти.
Незначна тріщинуватість. Перехід до наступного горизонту
плавний, малопомітний за структурою. Але перехід до
наступного горизонту є більш виразним за зміною кольору від
світло бурого у даному горизонті до світло-палевого у
наступному горизонті.
Нрk 43–60 см: перший перехідний, карбонатний горизонт. Світло-
палевий, сухий, щільний, пилувато-грудкуватої структури.
Зустрічається багато кореневих систем рослин, також намисто на
кореневих волосках. Є ходи ґрунтових тварин, які частково
заповнені копролітами. Перехід до наступного горизонту
виражений за зміною кольору і за зміною щільності.
Phk 60–100 см: материнська порода. Світло-коричневий, сухий,
дуже щільний, безструктурний. Зустрічаються кореневі системи
трав та капсули ґрунтових тварин.
Діагноз: чорнозем звичайний еродований сильнокарбонатний
середньопотужний важкосуглинковий на лесоподібних
суглинках.

Для визначення фізичних та водно-фізичних властивостей техноземів за профілем на
дослідній ділянці було закладено ґрунтові розрізи. Проби відбиралися пробовідбірником
Качинського, по шарах: 0–10, 10–20, … 90–100 см у триразовій повторності. Зразки ґрунту
були відібрані 19 жовтня 2012 р. Загалом було відібрано 120 проб ґрунту.

У червні 2013 року у верхньому шарі 0−10 см було відібрано по 105 проб на дерново-
літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах, на лесоподібних суглинках, червоно-бурих
глинах та на педоземах.  Всього було відібрано 420  зразків ґрунту по 500  г кожний,  для
визначення агрегатного складу ґрунту у горизонтальному напрямку. В балці Кам'януваста
було закладено три ґрунтових розрізи – у верхній, середній та нижній третинах балки.

Рис. 6. Профіль
чорнозему
звичайного (середня
третина схилу балки
Кам’януваста)
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Проби також відбиралися вертикально по шарах в триразовій повторності, загалом
відібрано 90 зразків ґрунту.

Агрегатний склад визначали методом сухого просіювання за Савіновим (ДСТУ
4744:2007). За даними сухого просіювання розрахували коефіцієнт структурності:

Кстр. = А/Б,
де Кстр. – коефіцієнт структурності; А – сума макроагрегатів розміром від 0,25 до 10 мм, %;
Б – сума агрегатів <0,25 і грудок >10 мм, %.

Чим вище Кстр., тим ґрунт краще оструктурений (Вадюнина, Корчагина, 1986).
Гранулометричний склад дерново-літогенного ґрунту на лесоподібному суглинку

визначали методом піпетки (ДСТУ Б В. 2.1 – 19:2009).
Вміст органічної речовини визначали в лабораторії (ДСТУ Б В. 2.1 – 16:2009).
Кислотність ґрунту визначали рН-метром (ГОСТ 17.5.4.01 – 84).
Хімізм водної витяжки визначали за загальноприйнятими методиками в лабораторії

(ГОСТ 26424-85; ГОСТ 26425-85; ГОСТ 26427-85; ГОСТ 26428-85).
Щільність ґрунту розраховували як масу одиниці об'єму абсолютно сухого ґрунту за

формулою (Доспехов, 1985; ДСТУ Б В. 2.1 – 21:2009):
dv = P/V,

де dv –  щільність ґрунту (г/см3);  Р –  маса сухого ґрунту не порушеного складу у певному
об’ємі; V – об’єм ґрунту.

Оцінку щільності ґрунту зробили за класифікацією Н.А. Качинського (1965).
Щільність твердої фази ґрунту визначали за допомогою пікнометричного методу

(Вадюнина, Корчагина, 1986). Ця методика була розроблена професором Н. А. Качинським і
включає наступні етапи:

- визначення об’єму пікнометру за формулою:
V = а1 – а/D,

де V  –  об’єм пікнометра в см3;  а1 – маса пікнометра з водою; а – маса сухого пікнометру;
D – щільність води при даній температурі.

- підготовку ґрунту до аналізу;
- визначення щільності твердої фази за формулою:

d = p1*100/(100+Wг) * V = p/ V,
де d  –  щільність твердої фази ґрунту;  p1 –  маса повітряно-сухого ґрунту у пікнометрі,  г;
p  –  маса абсолютно сухого ґрунту,  г;  V  –  об’єм ґрунту в пікнометрі,  см3;  Wг – вологість
зразка ґрунту, %.

Шпаруватість розраховували як сумарний об’єм пор, заповнених повітрям в одиниці
об’єму за формулою:

Pаер. = Pзаг. – (d*х),
де Раер. – шпаруватість аерації, %; Pзаг. – загальна пористість ґрунту; d – щільність ґрунту,
г/см3; х – вологість ґрунту.

Кількість максимальної гігроскопічної вологи у ґрунті встановлено шляхом
насичення зразків над насиченими розчинами солей: К2SO4 (0,98  %),  КСl  (0,86  %),  NH4Cl
(0,79 %), K2HPO4 * 3H2O (0,45  %),  CaCl2 * 6H2O (0,35 %) протягом місяця (Умарова и др.,
2010).

На основі величини максимальної гігроскопічної вологості розрахували вологість
в’янення рослин, приймаючи перевідний коефіцієнт 1,34 – за інструкцією
гідрометеорологічної служби. Також вологість в’янення рослин вивчали методом
вегетаційних мініатюр (Вадюнина, Корчагина, 1986).
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Польову вологість визначили в лабораторних умовах відразу після відбору проб.
Від найменшої вологості відняли вологість в’янення рослин і отримали діапазон

доступної вологи.
Статистична обробка одержаних результатів проведена за допомогою програми

Statistica 10.0.
Протягом липня – серпня 2013 року досліджували просторову варіабельність

швидкості водопроникності ґрунту методом рам (Вадюнина, Корчагина, 1986) на прикладі
лізиметрів з різною стратиграфією закладених моделей (Забалуєв, 2010).

Усього на ділянці було досліджено 57  лізиметрів.  У кожен лізиметр поміщали два
кільця на поверхню ґрунту при природній вологості: зовнішнє – велике (діаметром – 50 см), і
внутрішнє – маленьке (діаметром – 10 см). Ці два кільця необхідні для того, щоб гарантувати
лінійний потік, запобігти боковому розтіканню води при фільтрації. Саме тому зовнішнє
кільце називають захисним, а внутрішнє – вимірювальним (Шеин, 2005; Umarova, Ivanova,
2008).

Протягом перших 3−4 годин досліду вимірювали витрати води в часі у внутрішньому
кільці, підтримуючи постійний напір води на поверхні ґрунту 5 см в середині обох кілець.
Отримані результати дослідження дали змогу розрахувати коефіцієнт вбирання, що дозволяє
оцінити швидкість водопроникнення у представлених техноземах. При подальшому
проведенні дослідження потік води стабілізувався і почалась стадія фільтрації.

Отримавши дані досліджень, розрахували коефіцієнт фільтрації за формулою:

Кt=Q*10/S*T,

де Кt – водопроникність, мм/вх., при даній температурі; Q – кількість води, що просочується
см3; 10 – перерахунок см3 в мм вод.ст.;  S  –  площа кільця см2;  Т –  час,  хв.  (Вадюнина,
Корчагина, 1986).

Початкова стадія швидкого проникнення води в ненасичений вологою ґрунт при
деякому гідравлічному тиску називається впитуванням (або інфільтрацією). Потім по мірі
насичення всього порового простору ґрунту водою потік стабілізується. Настає стадія руху
води в насиченому ґрунті – стадія фільтрації. Отже, вбирання – переміщення вільної води в
ненасичений вологою ґрунт – перша стадія водопроникності. Друга стадія водопроникності –
рух води в насиченому вологою ґрунті – фільтрація (Шеин, Карпачевский, 2007;
Структурное состояние техноземов…, 2009 ).

За допомогою трубочок Качинського визначали просторову мінливість швидкості
інфільтрації у горизонтальному напрямку на дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених
глинах, на червоно-бурих глинах, на лесоподібних суглинках та на педоземах. Всього було
встановлено по 105 трубочок на кожному типі технозему.

Аналогічні дослідження були проведені на чорноземах звичайних еродованих.
Експериментальні полігони закладені на схилі балки Кам'янистої. Кожен з полігонів являє
собою сукупність з ряду точок з інтервалом 30 см (вісь абсцис, спрямована вздовж схилу,
утворена послідовністю з 7 точок). Таких рядів 15, вони розташовані з інтервалом 40 см (вісь
ординат, перпендикулярно схилу). Полігони своїми основами розташовані на схилі балки і
при збільшенні координат по осі ординат заходять у локальну улоговину на схилі – капіляр
стоку (Полупан, та ін., 2007). Всього було встановлено 420 трубочок на техноземах і 315 на
чорноземі звичайному еродованому.
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      1         2 3     4        5           6 7     8       9        10  11     12        13            14   15     16

Умовні позначення:

− Лесоподібний суглинок, з борта кар’єру

− Технічна суміш, яка складається із 50 % ЛС та 50 % ЧБГ, з борту кар’єру

− ЧБГ з борту кар’єру

− СЗГ з борту кар’єру

− Чорнозем

Рис. 7. Стратиграфія закладених моделей (1 ряд) (за Забалуєв, 2010)
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    1         2            3           4     5         6           7   8      9        10           11 12      13        14           15  16

     17         18  19

Умовні позначення:

− Лесоподібний суглинок з фітомеліоративної сівозміни

− Червоно-бурий суглинок з фітомеліоративної сівозміни

− Сіро-зелена глина з фітомеліоративної сівозміни

− Червоно-бура глина з фітомеліоративної сівозміни

− Лесоподібний суглинок з борту кар’єру

− Пісок

− Чорнозем

Рис. 7. Стратиграфія закладених моделей (2 ряд) (Продовження) (за Забалуєв, 2010)
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      1           2   3

Умовні позначення:

− Чорнозем

− Пісок

Рис. 7. Стратиграфія закладених моделей (3 ряд) (Продовження) (за Забалуєв, 2010)
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         1 2     3       4           5 6     7        8           9 10     11        12           13   14     15

              Контроль                      Добрива в шарі     Добрива в шарі     Добрива в шарі               Добрива в шарі
без добрив 0,3 − 0,5 м             0,5 − 0,7 м          1,00 − 1,25 м        1,25 − 1,5 м

Умовні позначення:

−Чорнозем

−Лесоподібний суглинок з борту кар’єру

−Пісок

−СЗГ з борту кар’єру

Рис. 7. Стратиграфія закладених моделей (4 ряд) (Закінчення) (за Забалуєв, 2010)
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Також трубочки встановлювали горизонтально по шарах (0−10, 10−20…90−100 см) у
кожному розрізі (Вадюнина, Корчагина, 1986). Для цього брали пластикові трубочки
(діаметр 3 см, висота 12 см). На підготовлену площадку в кожному шарі встановлювали 10
трубочок на відстані 13–15  см одна від одної,  в два ряди у шаховому порядку.  Кожну
трубочку занурювали в ґрунт натисканням рукою на глибину 2 см. Встановивши, в них
наливали воду.  Протягом деякого часу вода в трубочках підтримувалась на одному рівні.
Після чого за допомогою лінійки заміряли висоту стовпа води, що просочилась.
Водопроникність при цьому методі роботи виражали в мм вод. ст., який проходить через
одиницю площі в одиницю часу, розрахували за формулою:

Кt = h/T,

де Кt – водопроникність ґрунту при даній температурі, мм вод.ст.; h – висота стовпа
води, що просочилась мм, см; Т – час, хв.

Швидкість фільтрації визначали у лабораторних умовах за допомогою монолітних
зразків методом трубок (Ананьев, 1956). У пластикові циліндри об'ємом 1 л помістили
моноліти досліджуваних ґрунтів. Усього було відібрано 70 зразків непорушеного складу: 10
– з педоземами (Ч1–Ч10), 10 – з лесоподібними суглинками (Л1–Л10), 10 – з червоно-бурими
глинами (К1–К10), та 10 – із сіро-зеленими глинами (С/З1–С/З10), та 30 зразків було
відібрано з ґрунтових розрізів, що знаходяться у балці Кам’януваста: верхня третина схилу
(1.1–1.10), середня третина балки (2.1–2.10), нижня третина балки (3.1–3.10).

Дослідження проводили в 2 етапи:
1) відібрані зразки ґрунту насичували вологою. Для цього моноліти поміщали у

пластикові ємності більшого об’єму. Ємності з ґрунтом мали на дні перфорації розміром 1
мм для вільного проникнення води. У більші ємності поступово додавалась дистильована
вода для плавного насичення ґрунтового зразка вологою без защемлення повітря. При
досягненні рівня води у зовнішній ємності рівня ґрунту в моноліті додавання води зупиняли.
Після цього для повного насичення ґрунтовий зразок залишали на добу в умовах оточення
водою у зовнішній ємності;

2) фільтрація виникає за максимального насичення ґрунту вологою. Вимірюють
водопроникність висотою стовпа води, яка просочилась у ґрунт за певний час, і називається
ця величина коефіцієнтом фільтрації. Після повного насичення ґрунту вологою, ставили
трубки в ґрунтовий моноліт діаметром 3 см та довжиною 30 см. Потім всередину цих трубок
заливали воду до її країв і таким чином вимірювали швидкість фільтрації води за певний
проміжок часу. Кількість повторності досліду проводили 3 рази.

Оцінка ступеня просторової залежності змінних проведена за допомогою показника
SDL (spatial dependence level), або просторового відношення:

SDL = (100 * С0 / (С0 + С1))

Показники С0,  С1 і радіус впливу (R) отримані на основі моделювання варіограмм
просторової мінливості твердості ґрунту (Legendre and Fortin, 1989; Webster and Oliver, 2007).

Електропровідність ґрунту визначали за допомогою кондуктометру (ДСТУ ISO
11265-2001).

Твердість ґрунту визначали за допомогою пенетрометру (ДСТУ 5096:2008).



77

Всі необхідні обчислення зроблені за допомогою програми Statistica 7.0.
Геостатистичні оцінювання та побудова карт проводилась за допомогою програми Surfer
11.4.

У техноземах тільки відбувається утворення морфологічних структур, які у
подальшому перетворяться на генетичні горизонти, гомологічні генетичним горизонтам
природних ґрунтів.  Тому відбір проб здійснювався по шарах,  які мають фіксовану висоту –
10 см. Для встановлення подібних за властивостями шарів, які можна розглядати як зародки
майбутніх генетичних горизонтів, було використано поняття гомогенності (однорідності)
шарів. Вважали два або декілька шарів гомогенними за певною ознакою у тому випадку,
якщо: 1. Гомогенні шари повинні бути сусідніми. 2. Значення цієї ознаки між цими шарами
статистично не вірогідні. Очевидно, що можна виділити різні групи гомогенних шарів за
різними ознаками.

Для вивчення поставлених завдань застосовували метод польового експерименту, що
дає змогу отримати максимально точну картину змін властивостей досліджуваних
техноземів та чорнозему звичайного еродованого.

Лабораторні методи надають змогу більш детально визначити фізичні та водно-
фізичні показники досліджуваних ґрунтів.

Для оцінки впливу категоріальної змінної «шар ґрунту» на континуальну зміну, яка
характеризує певну ґрунтову ознаку, застосували дисперсійний аналіз (або ANOVA). Для
цього обраховувалося F− відношення та відповідний р-рівень значущості, за допомогою
якого приймали рішення про вірогідність впливу.

Всі необхідні обчислення зроблені за допомогою програми Statistica 7.0.
Геостатистичні оцінювання та побудова карт проводилась за допомогою програми
Surfer 11.4.

2.6. Методика проведення досліджень просторової неоднорідності ґрунтів

Екоморфічну будову ґрунту визначали за допомогою показників твердості ґрунту,
яка вимірювалась у польових умовах на глибину 50  см з інтервалом 5  см (Grunwald  et  al.,
2001; Cecilia et al., 2012; Бец, 2013; Жуков, Задорожная, 2013, 2015; Moисеев, 2013).
Твердість ґрунту вимірювалась протягом трьох років (2012−2014) на полігонах, що були
закладені на чотирьох типах техноземів ділянки рекультивації Нікопольського
марганцеворудного басейну та чорноземі звичайному на схилі балки Кам’януваста.
Дослідний полігон являє собою регулярну сітку, яка складається з точок відбору проб,
відстань між якими становить 3  м і складається з 7  трансект по 15  проб.  Відповідно його
розміри становлять 42×18 м.

Для вимірювання твердості був використаний ручний пенетрометр Eijkelkamp. Це
портативний пристрій, що складається зі стрижня 1 м завдовжки з відмітками кожні 5 см і
Т-подібною ручкою для ручного застосування сили на стрижень. Основною робочою
частиною приладу є плунжер, нагвинчений на нижній кінець штока, який за допомогою
рукоятки крізь пружину заштовхується в досліджений ґрунт. При цьому пружина, що
вимірює, стискається пропорційно величині опору деформації ґрунту. Дані спостерігаються
безпосередньо і реєструються вручну. Середня похибка результатів вимірювань приладу
становить ±  8  %.  У нашому дослідженні вимірювання твердості ґрунту зроблені конусом
поперечного перерізу 2 см2 у кожному осередку полігону.

Оцінка середніх показників (x), стандартної помилки (SE) і коефіцієнта варіації (CV)
зроблена за допомогою інструментів описової статистики. Для визначення рівня просторової
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залежності показників твердості техноземів застосовувався геостатистичний аналіз даних
(Veronese Junior et al., 2006; Webster and Oliver, 2007; Valbuena Calderon et al., 2008). Рівень
просторової залежності розрахований за формулою, наведеною на стор. 75.

Ступінь спряженості просторового розподілу показників ґрунтового тіла в різні роки
дослідження встановлена за допомогою кореляційного аналізу.

При фітоіндикаційному оцінюванні шкали наведено за Я.П.  Дідухом (Дідух,  2012).
До едафічних фітоіндикаційних шкал належать показники гідроморф (Hd), змінності
зволоження (fH), аерації (Ae), режиму кислотності (Rc), сольового режиму (Sl), вмісту
карбонатних солей (Ca), вмісту засвоюваних форм азоту (Nt). До кліматичних шкал належать
показники терморежиму (Tm), омброрежиму (Om), кріорежиму (Cr) і континентальності
клімату (Kn). Крім зазначених, виділяється ще шкала освітлення (Lc), яку характеризують як
мікрокліматичну шкалу. Теплові властивості ґрунтів індикуються шкалою терморежиму, а
гідротермічні – шкалою омброрежиму. Ценоморфи рослин наведені за О.Л. Бельгардом
(1950) і В.В. Тарасовим (2012). Рівень вологості за гігроморфічною структурою (Hygr)
оцінено як:
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де i – рівень вологості; Pi – проективне покриття рослин відповідної гігроморфи.
Рівень трофності за трофоморфічною структурою (Troph_B) оцінено як:
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де j – рівень трофності; Pj – проективне покритя рослин відповідної трофоморфи.
Рівень освітлення за геоліоморфічною структурою (Hel) оцінено як:
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де z – рівень освітлення; Pz – проективне покриття рослин відповідної геліоморфи.
Для зниження розмірності простору показників твердості ґрунту було використано

неметричне багатовимірне шкалювання (Minchin, 1987; Новаковский, 2008; Шитиков и др.,
2003; Toлстова, 2006).

2.7. Методика проведення ґрунтово-зоологічних досліджень

Ґрунтово-зоологічні проби відібрано за регулярною сіткою – 7 трансект, у кожній по
15 проб. Відібрано 1575 ґрунтово-зоологічних проб, 4725 проб герпетобіонтних молюсків,
проведено 1575 геоботанічних описів, виконано 15750 вимірювань твердості ґрунту,
відібрано 420 ґрунтових проб для визначення агрегатної структури.

Кількісний облік ґрунтових безхребетних методом ґрунтових прикопок. Найбільш
універсальний, технічно простий у ґрунтах з різним механічним складом метод пошарового
викопування і розбирання проб ґрунту. При розкопках у вологий час року оптимальним
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розміром проби слід визнати прийнятий на практиці ґрунтово-зоологічних досліджень
(Гиляров, 1941) і вживаний при роботах на службі обліку шкідливих комах розмір проби 0,25
м2 (50×50 см). Там , де дозволяє глибина ґрунтового профілю і механічний склад,
рекомендується брати проби площею в 1/16 кв.м. (25×25 см) (Пространственная экология
почвенных…, 2007). При цьому можна збільшити число проб з однієї ділянки в кілька разів.

Процес взяття проби проходить таким чином. Спершу візначають площу проби, потім
від меж відміряної площі відгрібають калдан або підстилку.  Поруч із пробою розкладають
плівку, мішковину, на яку поміщають вибраний із проби ґрунт. Його ретельно вручну
перебирають, враховуючи і збираючи всіх знайдених при цьому тварин.

Для обліку великих ґрунтових безхребетних найбільш сприятлива така вологість
ґрунту, при якій його жменя, затиснута в кулак, утворює ком, який зберігає свою форму при
відкритті руки,  але легко розсипається від легкого удару,  а ґрунт не пристає до руки.  При
такій вологості поверхневого шару ґрунту безхребетні тримаються біля поверхні, а ґрунт при
розбиранні легко перебирається і просівається («Количественные...», 1987).

Найчастіше глибина розбирання проб обмежується 30–60 см. Порівняно з
промиванням та просіванням ручне розбирання проб дає 50% від загальної чисельності та
80% від загальної біомаси угруповання дощових черв‘яків. Чим меші розміри має тварина,
тим більша ймовірність того, що вона не потрапить у пробу. Це ж стосується і фізіологічно
менш активних особин. Цей метод дає незадовільні результати для особин з біомасою
меншою за 160–200  мг або з меншою,  ніж 2  см,  довжиною тіла.  З іншого боку,  великі
черв‘яки-норники можуть швидко мігрувати в глиб ґрунту по норах та уникнути урахування
при ручному розбиранні проб (Schwert, 1992).

Методи збору герпетобіонтних молюсків. Для якісних малакологічних досліджень,
метою яких є складання максимально повних списків видів для певних територій або певних
типів біотопів (для вивчення біотопічного розподілу наземних молюсків), доцільно оглядати
передусім місця підвищеної концентрації цих тварин (Гураль-Сверлова, Гураль, 2012).
Кожну ділянку обстежують кілька разів,  у різні періоди року та за різних погодних умов .
Починати малакологічні дослідження доцільно навесні, у період від танення снігу до початку
активного росту травостою, закінчувати – у першій половині осені (Крамаренко, 1997).
Перші весняні збори зорієнтовані переважно на добре помітні у цей період порожні
черепашки, наступні – на вивчення живих молюсків (Гураль-Сверлова, Гураль, 2012).

Види, які регулярно підіймаються на трав’яні рослини, найкраще збирати зранку до
висихання роси. Сприятливою для малакологічних досліджень є дощова погода, коли багато
молюсків виповзає на стебла рослин, у населених пунктах – на асфальтовані доріжки, де їх
значно легше помітити та зібрати.  У суху погоду молюсків шукають переважно під
різноманітними укриттями (камінням, дошками, поваленими стовбурами дерев тощо), у
гниючій деревині або під листяною підстилкою. Великих і середніх за розміром молюсків
збирають руками. Дрібні види або молодь великих видів можна викошувати з трави
ентомологічним сачком, але його ручка і мішок не повинні бути надто довгими. Дрібних
молюсків з ґрунту або вологої листяної підстилки краще вибирати в лабораторії при гарному
освітленні за допомогою 4-х або 7-кратної лупи. Пробу невеликими частинами викладають
на  поліетиленову плівку і перебирають руками або препарувальними голками, обережно
розтираючи грудочки ґрунту або відокремлюючи кожен листок підстилки.

Відбираючи ґрунтові проби, не варто заглиблюватися у ґрунт більше, ніж на 5 см,
оскільки переважна більшість молюсків населяє лише верхні його шари (Гураль-Сверлова,
Гураль, 2012).
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Таксономічне визначення ґрунтової мезофауни. Видове визначення дощових
черв'яків проведено за Т. С. Перель (1979), Т. С. Всеволодовою-Перель (1997), О. Н. Кунах і
співавт. (2010). Павуки визначені до рівня родини. Літобіоморфні багатоніжки визначені за
Н. Т. Залеською (1978), сколопендроморфні – за Н. Т. Залеською та А. А. Шилейко (1991),
геофіломорфні –  за Л.  Бонато і співавт.  (ChiloKey  …,  2005)  та П.  Стоєв (Stoev,  2002),
двупарноногі багатоніжки –  за Н.  Г.  Чорним і С І.  Головачем (1993).  Герпетобіонтні жуки
визначені проф. О. М. Сумароковим. Личинки комах визначені за С.І. Медведєвим (1952),
Визначник ... (1964), В. Г. Долиним (1978), Р. В. Андреєвою (1990), О.Н. Кабаковим (2006),
за М. Г. Кривошеїною (2012). Мокриці визначені за К. Шмольцером (Schmolzer, 1965),
наземні молюски – за І. М. Ліхаревим, Є. С. Раммельмейером (1952) і Н. В. Гураль-
Сверловою і Р. І. Гуралем (2012). Фітоіндикаційні шкали рослинності наведені за
Д. М. Цигановим (1983). Характеристика екоморф рослин наведена за О. Л. Бельгардом
(1971) і В. В. Тарасовим (2005), екоморфи ґрунтових тварин наведені за О.В. Жуковим
(2009), екоморфи герпетобіонтних твердокрилих наведені за О.М. Сумароковим (2009).

Методика опису рослинного покриву. Ступінь участі кожного виду в рослинному
угрупованні називається рясністю. Вона є одним із характерних показників кількісних
відносин між видами у фітоценозі. Рясність виду – ознака будови рослинного угруповання,
що включає чисельність особин, щільність, простір, який вони займають. У загальному
розумінні, рясність може означати усі кількісні співвідношення.

До форм рясності у рослинному угрупованні належить рясність домінанта і щільність
фітоценозу, під якою розуміють сукупність особин, що населяють певну одиницю площі.
Визначають рясність виду різними видами, серед яких одними із найпоширеніших є
окомірна оцінка рясності виду, безпосередній підрахунок рясності кожного виду, маси
органічної речовини, визначення просторового розташування особин виду та інші.

Окомірний метод прямого обліку застосовують при маршрутних обстеженнях
рослинності. Такий облік звичайно проводять за відносними показниками, які виражаються
кількісно, площею (проективна), об’ємом чи вагою. Проективне покриття – це площа
проекцій надземних частин рослин на поверхню ґрунту, без рахування прогалин між
листками та гілками (Абдулоєва, Соломаха, 2011). Загальне проективне покриття і
проективне покриття окремо кожного виду проводилося за стандартною методикою
геоботанічних досліджень – за візуальною шкалою з градаціями 0, 10, ..., 90, 100% (Воронов,
1973).

Виділення фізіономічних типів рослинності. Фізіономічні типи рослинності
виділені на основі з спектральної відбивної здатності цифрових знімків поверхні рослинного
покриву, які умовно можна охарактеризувати як: 1 – злаки; 2 – зонтичні; 3 – складноцвіті;
4 – бобові; 5 – сухостій; 6 – ґрунт.

Цифрові знімки отримано за допомогою цифрової камери Canon PowerShot A 590 IS
(роздільна здатність 8 Мегапіксилів). Фотографування здійснено за регулярною сіткою в
точках відбору ґрунтово-зоологічних проб (Андрусевич, 2014).

Методи ординації угруповань. Оцінка властивостей оселищ є необхідною умовою
для прогнозу впливу перетурбацій на угруповання живих організмів і для ідентифікації
властивостей навколишнього середовища, які важливі для охорони різноманіття та
підтримки функцій екосистем (Brind'Amour et al., 2011). Розбіжності композиції видів в
угрупованні та мінливість реакції на умови навколишнього середовища є ключовою
перешкодою для розроблення моделі оселищ, що могла бути застосована до різних видів у
різних екосистемах (Olden, Jackson, 2002). Функціональна класифікація тварин, у якій види,
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що характеризуються подібністю екологічних особливостей, поєднуються разом,
представляє альтернативу індивідуальним моделям вид – навколишнє середовище та може
обійти зазначену вище перешкоду (Brind'Amour et al., 2011, McGill et al., 2006). Групи видів,
що мають спільні екологічні властивості,  формують операційні одиниці,  які реагують на
фактори навколишнього середовища більше передбачувано, ніж окремі види, значно
збільшуючи прогнозні здатності моделі оселищ порівняно з моделями, створеними для
високих рівнів таксономічної роздільності, таких, як вид (Bernhardt–Romermann et al., 2008).
Об'єднання видів відповідно до їх екологічних особливостей є також засобом ідентифікації
функціональних груп (Bernhardt–Romermann  et al., 2008; Mouillot et al., 2006). Гіпотеза
«фільтрації оселищ»  (Tonn  et  al.,  1990)  припускає,  що види,  які мають подібні екологічні
потреби,  формують функціональні групи,  які заселяють подібні біотопи (Zobel,  1997).
Об'єднання видів за такими ознаками, як морфологія або поведінка, є одним зі способів
спростити вивчення угруповань, різноманітних за видовим складом (Angermeier, Winston,
1998).

Взаємини між видовими особливостями і властивостями навколишнього середовища
можуть бути оцінені за допомогою двокрокового аналізу, за яким чисельність видів
пов'язується з умовами навколишнього середовища, а їх реакція на гетерогенність
середовища співвідноситься з біологічними або фізіологічними особливостями (Brind'Amour
et al., 2001; Santoul  et al., 2005; Thuiller et al., 2004). Аналіз RLQ дозволяє співставити
екологічні особливості видів з умовами навколишнього середовища (Doledec et al., 1996).
Цей аналіз досліджує спільну структуру за трьома таблицями даних: R-таблиця (містить
змінні навколишнього середовища), Q-таблиця (містить видові особливості) і L-таблиця
(чисельність видів у точках відбору проб) (Doledec et al., 1996; Dray et al., 2002). L-таблиця
виконує функцію зв'язку між таблицями R і Q  і містить дані щодо інтенсивності зв'язку між
ними. Безпосередньо перед розглянутою процедурою проводяться три окремих аналізи.
Аналіз відповідностей застосовується для L-таблиці, у результаті чого одержують
оптимальну кореляційну структуру між точками відбору проб (для їх більш стислого
позначення можна застосувати англомовну кальку «сайт», яка вже вживається в науковій
літературі) й вагами чисельності видів (застосовуються не безпосередньо дані про
чисельність, а їх нормалізовані індекси – ваги чисельності). Ординація таблиць R і Q
виконується за допомогою аналізу головних компонентів.

Таким чином, за допомогою RLQ виконується аналіз коінерції крос-матриць R, Q і L.
Цей аналіз максимізує коваріацію між вагами досліджуваних сайтів (значення кожного сайту
можна кількісно оцінити за допомогою ваги, яку можна порівняти з вагою виду) з
урахуванням властивостей навколишнього середовища, виражених у таблиці R, і вагами
видів з обліком їх екологічних властивостей, виражених таблицею Q (Minden et al., 2012). У
результаті може бути отримана краща спільна комбінація ординації сайтів за
характеристиками навколишнього середовища, ординації видів за їх властивостями і
одночасно ординація видів і сайтів (Thuiller et al., 2004). RLQ-аналіз поєднує три окремих
ординаційних рішення з максимізацією коваріації між особливостями видів і властивостями
навколишнього середовища за допомогою аналізу коінерції (Bernhardt–Romermann, et al.,
2008). Далі, ієрархічний кластерний аналіз ваг видів за двома вісями RLQ згідно з методом
Варда дозволяє встановити функціональні групи (Minden et al., 2012). Оптимальну кількість
груп можна одержати за допомогою критерію Калінського (Calinski, 1974). Кластери
показують розподіл видів у просторі особливості видів, який визначають як екологічний
простір (Minden et al., 2012).
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Серед технік багатомірної обробки екологічних даних аналіз відповідностей
(Correspondence Analysis – CA) (Hill, 1974), який також відомий як реципрокне усереднення
(Reciprocal Averaging – RA) (Hill, 1973), є методом ординації угруповань для дослідження
розподілу екологічних ніш видів або їх екологічної амплітуди (Chessel  et  al.,  Doledec  et  al.,
2000). Розвиток цього аналізу призвів до створення канонічного аналізу відповідностей
(Canonical Correspondence Analysis – CCA) (Ter Braak, 1986), який призначений для вивчення
диференціації ніш видів уздовж градієнтів навколишнього середовища. Канонічний аналіз
відповідностей найбільшою мірою підходить для тих випадків, коли реакція видів на
фактори навколишнього середовища має характер унімодальної кривої (Palmer, 1993). Аналіз
надмірності (Redundancy analysis – RDA) припускає лінійну відповідь видів на дію факторів
навколишнього середовища (Doledec et al., 2000). Аналіз за допомогою індексу середньої
маргінальності (Outlying Mean Index – OMI – мається на увазі відстань центроїду екологічної
ніши виду від центроїду біотопу в цілому)  дозволяє обробляти дані,  які відображають як
лінійну й унімодальну відповідь видів на дію навколишнього середовища (Doledec et al.,
2000). У концепції OMI-аналізу екологічна ніша виду може бути представлена як композиція
маргінальності, толерантності й залишкової толерантності. Маргінальність є мірою
відмінності умов перебування особин виду від типових умов для даної території та вказує на
їх спеціалізацію. Толерантність відзеркалює варіабельність ніші виду уздовж осі, що з'єднує
центр мас екологічних умов території та центр мас ділянок території, де трапляється даний
вид. Цей показник вказує на ширину екологічної ніші. Варіабельність ніші в площині,
ортогональній напрямку, що зв'язує центри мас території й виду, є залишковою
толерантністю (Doledec et al., 2000).



83

3. МОРФОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ФІЗИЧНІ ТА
ВОДНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕХНОЗЕМІВ

3.1. Класифікація та номенклатура рекультоземів

Відповідно до закону України «Про охорону земель» рекультивації підлягають землі,
які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід, а
також у гідрологічному режимі, внаслідок проведення гірських, геологорозвідувальних,
будівельних та інших робіт. При цьому відділена ґрунтова маса підлягає зняттю,
складуванню, збереженню та перенесенню на порушені, малопродуктивні земельні ділянки
згідно з робочими проектами з рекультивації земель і підвищення родючості ґрунтів. При
знятті ґрунтового покриву виконується пошарове зняття й роздільне складування верхнього,
найбільш родючого шару та інших шарів ґрунту у відповідності зі структурою ґрунтового
профілю, а також материнської породи. Рекультивація виконується шляхом пошарового
нанесення на малопродуктивні, або без ґрунтового покриву, ділянки знятої ґрунтової маси, а
якщо буде потреба –  і материнської породи в порядку,  що забезпечує найбільшу
продуктивність рекультивованих земель (Єтєревська та ін., 2012).

Рекультивовані ґрунти мають техногенне походження, у них немає сукупності
морфологічних горизонтів і морфологічних ознак, як у природних ґрунтів. Недосконалість
технології горнотехнічного етапу рекультивації призводить до істотних відхилень від
проекту, що відбивається як у їх морфологічній будові, так і у їх виробничих
характеристиках.

Рекультивовані ґрунти як специфічні техногенні утворення мають свою особливу
будову та морфологію профілю, а саме:
– будова профілю і його потужність;
– відсутність генетичних горизонтів у класичному розумінні стосовно природних
ґрунтів;
– наявність ґрунтово-техногенних горизонтів, які зазнають сукупного впливу
антропогенних факторів і природних процесів ґрунтоутворення;
– наявність або відсутність трансформованого гумусованого шару ґрунту, що
відрізняється від непорушеного;
– наявність специфічної структури нижньої частини гумусованого шару ґрунту або
верхнього підґрунтя – щільний із горіхувато-призматичною структурою, що є наслідком
впливу важкої техніки при формуванні тіла ґрунту;
– мікродиференціація якості гумусованного шару ґрунту;
– специфічні включення техногенної природи (Єтєревська та ін., 2012; Демидов и др.,
2013).

Діагностика техногенних ґрунтів ускладнена переважанням у них протікання
антропогенних процесів над природними, особливо в початковий період розвитку.
Гетерогенність діагностичних показників значно перевищує розкид ознак, які
спостерігаються в природі навіть у випадках дуже строкатого сполучення факторів
ґрунтоутворення. Гетерогенність профілю утворених техногенних ґрунтів часто визначає
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спорадичний характер діагностичних ознак. Крім того, відносна та абсолютна молодість
рекультивованих ґрунтів не дозволяє на макрорівні простежити наслідки протікання
початкових елементарних процесів ґрунтоутворення.

Діагностику техногенних ґрунтів можна розглядати у двох аспектах. По-перше, для
вивчення процесів первинного ґрунтоутворення – методами мікроморфології,
мінералогічного і валового хімічного аналізів, вивчення групового та фракційного складу
органічної речовини, мікробіологічної складової тощо. По-друге, для прикладних цілей –
шляхом картографування, визначення якості та грошової цінності, напрямків цільового
використання (Єтєревська та ін., 2012; Демидов и др., 2013).

Діагностика ґрунтів тісно пов'язана із класифікацією: діагностичні ознаки повинні
прямо виводити на певні класифікаційні одиниці. Рекультивовані ґрунти перебувають у
невигідному положенні порівняно із зональними, для яких класифікаційні проблеми значною
мірою вирішені. У тих випадках, коли питання класифікації ґрунтів залишаються
дискусійними, використовуються номенклатурні списки ґрунтів, що дозволяє застосувати
стандартну, зрозумілу та однозначно використовувану термінологію.

Діагностичні показники та індексація ґрунтових горизонтів і підстилаючих шарів
рекультивованих ґрунтів запропоновані М. Т. Донченко і співавт. (1987) і Т. М. Келебердою
(1983). М.І. Полупан (1983) запропонував використати додатковий індекс «t» для
підкреслення горизонтів техногенного походження.

Потужність гумусованого профілю техногенних ґрунтів визначається нижньою
границею поширення ґрунтової частини, сформованої із ґрунтової маси зональних ґрунтів.
Важливу роль у генезисі, складі та властивостях техногенних ґрунтів грають і власне
підґрунтові горизонти (так званні техногенні елювії).

Гумусований шар ґрунту зберігає загальні генетичні та морфологічні риси природних
ґрунтів, які трансформовані техногенезом. Власне підґрунтя, що становить літологічну
основу профілю рекультивованих ґрунтів, також одержує в спадщину основні стратиграфічні
риси та геохімічні властивості гірських порід. Деформація та трансформація їх, особливо при
валовому відвалоутворенні, створює нові техногенні породи (техногенні елювії).

При вивченні техногенних ґрунтів особливу увагу варто приділяти гумусовим
горизонтам, комплексність вивчення яких може надати відповідь на багато запитань, щодо
еволюції техногенних ґрунтів, і стати основою теоретичних обґрунтувань регулювання
ґрунтових режимів.

Тільки на основі комплексу морфологічних ознак як найтехногеннішого ґрунту, так і
вихідного, що був порушений у результаті техногенезу, а також сукупного впливу сучасних
елементарних ґрунтотвірних процесів, антропогенних навантажень, можливо правильно
діагностувати ґрунт польовими та аналітичними методами.

Найвищою таксономічною одиницею при класифікації техногенних ґрунтів виступає
клас, що поєднує всі ґрунти, які сформовані у результаті впливу антропогенного фактору –
клас «антропогенні ґрунти». У ньому виділено ряд «рекультивованих» («техногенні ґрунти»,
«техноземи»), які створені в процесі технічної рекультивації земель. У ряді «техногенні
ґрунти» виділені типи за будовою техногенного профілю:

педоземи – профіль складається із двох горизонтів: верхнього – насипної ґрунтової
маси, нижнього – перевідкладених порід, або відвальної суміші гірських порід;

літоземи – складені гірськими породами, їх профіль складається з одного горизонту;
дерново-літогенні – сформувалися на літоземах у всіх природно-кліматичних зонах,

здобуваючи свої зональні властивості; профіль цих ґрунтів представлений двома
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горизонтами – верхній гумусово-акумулятивно малопотужний, який відбиває розвиток
процесів ґрунтоутворення на початковій стадії; нижній – складений гірськими породами або
їхніми сумішами.

хемоземи – штучно створені породи в процесі переробки корисних копалин і
промислові відходи (шлами, золовідвали), профіль представлений одним хемогеним
горизонтом;

хемоземи рекультивовані, які перебувають у стані, придатному для використання в
рекреації, санітарно-гігієнічних цілях, у сільському та лісовому господарстві шляхом
перекривання їх гірськими потенційно родючими породами; їх профіль може складатися із
трьох або більше горизонтів, а нижній горизонт, як правило, хемогенний.

Техногенні ґрунти в зональному аспекті розподіляються на підтипи: лісолугові,
лісостепові, степові, сухостепні та тощо.

Родовими ознаками виділення педоземів є властивості, які успадковані від
непорушених зональних ґрунтів, які були матеріалом для їхнього створення. Виділено роди:
чорноземні, каштанові, залишково-опідзолені, залишковооглеєні, буроземні, коричневі та ін.
Літоземи, дерново-літогенні ґрунти та хемоземи виділені за властивостями, які успадковані
від порід, що формують профіль (лесові, глиноморфні, піскуватоморфні, зольні, шламові,
органогенні та ін.).

За ступенем виразності родових ознак рекультивовані ґрунти розподілені на види:
за потужністю гумусованого шару ґрунту (педоземи): малопотужні – менше 30 см;

середньопотужні – 30–60 см; потужні – більше 60 см;
за потужністю акумулятивного гумусного горизонту (дерново-літогенні ґрунти):

малорозвинені (примітивні) – до 5 см; слабкорозвинені – 5–10 см; неповноразвинені – 10-20
см; розвинені – більше 20 см;

за потужністю гумусованого шару ґрунту (хемоземи рекультивовані) – малопотужні –
до 30 см, середньопотужні – більше 30 см;

за вмістом гумусу в насипному шарі ґрунту для педоземів або дерновому шарі
дерново-літогених ґрунтів –  слабкогумусовані –  до 2  %,  малогумусні –  3,1–3,0  %,
середньогумусні – більше 3 %;

за вмістом гумусу в насипному шарі хемоземів рекультивованих – малогумусні – до
3 %, середньогумусні – більше 3 %;

за насиченістю поглинального комплексу ґрунту основами (% від ємності
поглинання): ненасичені (<75 %), насичені (> 75 %); за наявністю карбонатів – карбонатні,
безкарбонатні; за наявністю гіпсу – гіпсоносні, безгіпсові, за типом засолення для
галоморфних ґрунтів (у шарі 0-50 см);

за глибиною залягання карбонатів: карбонатні (до 30 см), висококарбонатні (30–
50 см), середньокарбонатні (50–80 см);

за глибиною залягання засоленої породи, шламу та ін. (верхня границя): солончаки (0-
30 см), солончакові (30-80 см), глибокосолончакові (80-150 см), глибокозасолені (глибше 150
см);

за ступенем засолення: незасолені, слабко-, середньо-, сильно-, дуже сильнозасолені;
за характером оглеєння: глибоко оглеєні (у перехідному до породи горизонті або

нижче), поверхово оглеєні (у поверхневому та підповерхневому горизонті), оглеєні по
всьому профілю;

за ступенем оглеєння: глеюваті та глеєві.
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Для хемоземів рекультивованих літоземних –  за кількістю шарів гірських порід,  які
перекривають хемоземи: одношарові, двошарові, тришарові й тощо.

На літологічні серії розподіляють види техногенних ґрунтів за гірськими породами,
які складають основу техногенного профілю (лесові, глиноморфні, піщаноморфні, вапняні,
крейдяно-мергельні, сланцеві, масивно-кристалічні, гетерогенні та ін.).

Різновиди всіх типів техногенних ґрунтів виділяють за гранулометричним складом у
шарі 0-50  см відповідно до класифікації Н.А.  Качинського:  глинисті,  суглинні (легко-,
середньо-, важко-), супіщані, піщані, щебінчасто-кам’янувасті; за ступенем скелетності
(вміст часток розміром больше 2 мм у шарі 0-50 см в % від маси горизонту): слабкоскелетні
(5-10 %), середньоскелетні (10-20 см), сильно скелетні (20-50 %), дуже сильноскелетні
(>50 %).

Дослідна ділянка розташована в Нікопольському районі на границі північного та
південного степу України. Ґрунтовий покрив району детально вивчався в 1957−1962 рр.,
коли створювалися ґрунтові карти сільськогосподарських підприємств. У результаті
ґрунтового обстеження в районі проведення досліджень були виявлені наступні основні
генетичні групи ґрунтів: чорноземи звичайні повнопрофільні, чорноземи південні

повнопрофільні, чорноземи звичайні та південні слабкоеродовані,
чорноземи південні середньо- та сильноеродовані (Крупский,
Полупан, 1979). Для більш детального уявлення про ґрунтовий
покрив дослідних ділянок зробили морфологічний опис розрізів.

3.2. Дерново-літогенні ґрунти на лесоподібному
суглинку

Зональний тип ґрунту − чорнозем південний та чорнозем
звичайний. Гранулометричний склад і зволоження: суглинок
важкий, карбонатний, сухуватий. Тип рослинності: бобово-
злакова суміш і різнотрав'я.
HPt 0–10 см: темно-коричневий суглинок зі слабко вираженою
пилувато-дрібногрудкуватою структурою, пухкий, пронизаний
корінням трав. Однорідний за забарвленням по всьому профілю.
Скипання інтенсивне. Перехід слабко помітний за збільшенням
щільності.
Рht 10–40 см: темно-коричневий суглинок, щільний,
безструктурний, однорідний по всьому профілю за будовою і
кольором, фрагментами незначні включення гумусованого ґрунту
і білозірки. Кореневих домішок мало. Незначна тріщинуватість.
Інтенсивне скипання. Перехід по зміні кольору.
Рt1 40–115 см: червоно-бура глина пилувато-дрібнозернистої
структури, пухкіший, ніж у попередньому горизонті. Значна
строкатість обумовлена механічними домішками світло-сірої
глини та більш темної палево-сірої безструктурної глини. Коріння
товщиною до 4 мм орієнтовані вертикально. Скипання інтенсивне.
Перехід чіткий по зміні кольору.
Рt2 115–190 см: темно-коричнева до червоно-бурої глина, щільна,

Рис. 8. Профіль
дерново-літогенного
ґрунту на
лесоподібному
суглинку
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жирна на дотик, безструктурна, рівномірно забарвлена без вираженої строкатості; в нижній
частині з’являються механічні домішки оглеєнного гумусованого ґрунту. Інтенсивне
скипання. Перехід чіткий по зміні кольору. Коренів немає.
Нt 190–225 см: оглеєнный гумусовий ґрунт, щільний, пилувато-дрібнозернистої структури,
рівномірно забарвлений по всьому профілю. Корені відсутні. Структура слабко виражена.
Скипання незначне.
Діагноз: дерново-літогенні ґрунти на двошаровому субстраті з лесоподібних суглинків і
червоно-бурих глин слабкорозвинені карбонатні слабкогумусовані важкосуглинисті.
Зональний тип ґрунту – чорнозем південний.

3.3. Дерново-літогенний ґрунт на червоно-бурій глині

Гранулометричний склад і зволоження: глина важка, середньо-пилувато-мулиста, сухувата.
Тип рослинності: бобово-злакова суміш і різнотрав'я.
HPt 0−8 см: червоно-бурий суглинок, рівномірний по всьому профілю за кольором і складом,
досить рихлий, пухкий із домішками зерен білозірки. Трапляються механічні домішки
дрібних камінців. Густо пронизаний тоненькими корінцями трав. Тріщинуватість на

підсохлих стінках. Бурхливе скипання. Перехід до наступного
горизонту малопомітний за збільшенням щільності.
Рht 8−28 см: червоно-бурий суглинок. Більш щільний, ніж
попередній горизонт. Слабко виражена пилувато-зерниста
структура. Білозірка по всьому профілю. Виражена
тріщинуватість, коренів менше, ніж у попередньому горизонті,
багато відмерлих. Скипання бурхливе. Перехід до наступного
горизонту за зміною кольору.
Рt1 28−43 см: червоно-бурий суглинок, значно світліший від
попереднього горизонту зі значним включенням ясно-сірої
безструктурної глини і білозірки, розсипчастий, тріщинуватий,
окремі агрегати мають слабко виражену грудкувато-
крупнозернисту структуру.
Рt2 43−96 см: червоно-бурий безструктурний суглинок,
світліший, ніж у попередньому горизонті з вираженою
тріщинуватістю. Пістрявість незначна через механічні домішки
світло-сірої глини; коренів дуже мало, здебільш відмерлі. Значна
щільність і липкість. Бурхливе скипання. Перехід до наступного
горизонту чіткий за зміною кольору.
Рt3 96−155 см: щільна червоно-бура глина, безструктурна,
однорідна за кольором із білозіркою на стінках,  масна на дотик,
значно світліша, ніж у попередньому горизонті. Поодинокі
вертикально-орієнтовані корені трав до 140 см глибиною.

Бурхливе скипання. Перехід до наступного горизонту чіткий за
зміною кольору.
Рt4 155–205 см: Червоно-бура глина, безструктурна, масна,
слизька на дотик з важким гранулометричним складом. Виражена
білозірка, значні домішки темно-сірої щільної глини. Механічні

Рис. 9. Профіль
дерново-літогенного
ґрунту на червоно-
бурій глині
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домішки гумусового ґрунту діаметром 3−4 см. Бурхливе скипання.
Діагноз: дерново-літогенні ґрунти на двошаровому субстраті з червоно-бурих глин і
лесоподібних суглинків карбонатний слаборозвинений слабогумусований глинистий.

3.4. Дерново-літогенний ґрунт на сіро-зелених глинах

Зональний тип ґрунту – чорнозем південний та чорнозем звичайний.
Гранулометричний склад і зволоження: важка глина, сухувата. Тип рослинності: бобово-
злакова суміш і різнотрав'я.
HPt 0–6 см: сіро-бурий, середній за механічним складом суглинок, досить пухкий,
однорідний склад за профілем, пронизаний дрібними корінцями трав; за кольором − можлива
присутність гумусових сполук приблизно до 1 %. Інтенсивне скипання. Перехід до
наступного горизонту майже непомітний, визначається по підвищенню щільності та
збільшенню тріщинуватості.

Рht 6–20 см: карбонатний суглинок, середній за
гранулометричним складом зі значною домішкою білозірки і
механічних домішок дрібного каменю. Колір дещо світліший, ніж
у попередньому горизонті, гумусованість помітно менша.
Структурність майже відсутня, на підсохлих стінках значна
тріщинуватість, вертикальні та досить широкі тріщини; місцями
більш виражена грудкувата крупнозерниста структура, значна
кількість тонких корінців трав. Інтенсивне скипання по всьому
профілю. Перехід до наступного горизонту за зміною кольору,
чіткий.
Рt1 20–55 см: насипний шар сіро-зеленої глини, значно строкатий
за кольором, що обумовлено механічними вкрапленнями щільної
темно-сірої глини. Значна тріщинуватість на підсохлих стінках, по
вертикальних тріщинах проходять тоненькі коріння трав (до
глибини 60 см), домішки білозірки і повна відсутність
агрономічно цінної структури. Бурхливо скипає, що свідчить про
значний вміст СаСО3. Перехід до наступного горизонту
непомітний, по щільності.
Рt2 55–145 см: насипна порода, досить строката за кольором,
представлена важкою глиною; однаковою мірою представлені
темно-сірі до чорного кольору безструктурні глини з домішками
іржавого кольору,  а також жирні на дотик сірі глини,  меншою
мірою представлені оливково-зелені з домішками палево-сірої
глини. Тріщинуватість на підсохлих стінках, глини утворюють
окремі монолітні агрегати, щільні і безструктурні. Інтенсивне
скипання, перехід до наступного горизонту по збільшенню
щільності і з більш вираженою тріщинуватістю.
Рt3 145–240 см: щільна глина, доволі строката з переважанням

світло-сіро-жовтуватої дуже щільної глини, безструктурна, тріщинуватість практично не
виражена. Скипання незначне (менше карбонатів), фрагментарне, а на конгломератах світло-
сірої глини − інтенсивне.

Рис. 10. Профіль
дерново-літогенного
ґрунту на сіро-
зеленій глині



89

Діагноз: дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах слабкорозвинені карбонатні
слабкогумусовані глинисті.

3.5. Педозем

Зональний тип ґрунту – чорнозем звичайний та чорнозем південний. Гранулометричний
склад і зволоження: суглинок важкий мулисто-крупно-пилуватий, карбонатний, сухуватий.
Тип рослинності: бобово-злакова суміш і різнотрав’я.
Нt1 0–10 см: темно-сірий структурований суглинок, однорідний за складом і забарвленням,
пухкий, багато кореневих закінчень трав. Зустрічається білозірка. Тріщинуватість незначна.
Скипання середньої інтенсивності. Перехід до наступного горизонту малопомітний по зміні
щільності.
Нt2 10–30 см: темно-сірий з бурим відтінком, гумусований,
пухкий, пилувато-дрібнозернистої структури. Насичений
домішками білозірки, незначна тріщинуватість. Багато кореневих
закінчень трав. Строкатість майже не виражена, місцями
зустрічаються домішки світло-коричневого кольору, включення
середнього гранулометричного складу. Інтенсивне скипання.
Перехід до наступного горизонту виражений за зміною кольору.
Нt3р1 30–70 см: темно-сірий зі світло-бурим відтінком суглинок,
гумусований, досить щільний, безструктурний, значна строкатість
обумовлена механічними домішками до чорнозему світло-палевої
глини, а також темно-сірої глини і світло-сірого каменю;
фрагментами більш виражена білозірка, іноді включення
оливково-зеленої глини. Інтенсивне скипання. Перехід чіткий за
кольором.
Нt4р2 70–135 см: світло-сірий суглинок, гумусований, щільний зі
слабко вираженою пилувато-крупнозернистою структурою.
Значна строкатість обумовлена механічними домішками
оливково-зеленої глини, а також вкраплень світло-сірої більш
щільної глини. Коріння дуже тонкі, зустрічаються зрідка до
глибини 135 см. Скипання інтенсивне. Перехід до наступного
горизонту чіткий за кольором.
Рt3 135–175 см: червоно-бура глина, дуже щільна, безструктурна;
строкатість обумовлена домішками жирної темно-сірої глини і
насиченням білозірки. Зустрічаються окремі кореневі закінчення.
Інтенсивне скипання. Перехід до наступного кольору чіткий за
кольором.
Рt4 175–215 см: темно-сіра щільна безструктурна глина, жирна на дотик. Кореневих
закінчень немає. Строкатість обумовлена механічними домішками світло-оливкової глини.
Білозірка фрагментарна. Інтенсивне скипання.
Діагноз: педозем на червоно-бурих глинах, чорноземний, карбонатний, потужний,
слабкогумусований важкосуглинистий.

Рис. 11. Профіль
педозему
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3.6. Агрегатна структура

При едафічній оцінці гірських порід як субстратів, з яких формуються техноземи, слід
розрізняти літогенні (успадковані від материнської породи) та педогенні (виникають в
результаті процесів ґрунтоутворення) склад і властивості. Літогенні властивості й склад
відіграють важливу роль у загальному комплексі едафічних характеристик, мають суттєве,
іноді визначальне господарське і екологічне значення, визначають агрохімічні і агрофізичні
властивості, тим самим обумовлюють можливості і напрямки їх раціонального використання
(Забалуєв, 2010). Оскільки гірські породи або не мають агрономічно цінної структури, або ця
структура дуже погано виражена, то агрегатний склад – одне з суттєвих значень у визначенні
їх фізичних, фізико-хімічних і технологічних властивостей (Масюк, 1975). Агрегатна
структура дерново-літогенних ґрунтів значно змінюється під впливом різних факторів
(Волох, Трухов, 1987). Представлені типи техноземів мають специфічну агрегатну
структуру, тому її аналіз має велике інформаційне значення для характеристики динаміки
відновлення екологічних функцій у створених ґрунтах (Жуков и др., 2013; Динаміка
усадки…, 2013; Лядська, 2013, 2014).

Метою нашого дослідження,  результати якого викладені в цьому розділі,  було
визначити особливості розподілення агрегатних фракцій по шарах у педоземах, дерново-
літогенних ґрунтах на сіро-зелених і червоно-бурих глинах та на лесоподібних суглинках, а
також по шарах на чорноземі звичайному на степовій ділянці, та зв’язати результати наших
досліджень з відомостями про гранулометричний, мінералогічний та хімічний склад
техноземів.

Аналіз одержаних даних свідчить про те, що дерново-літогенні ґрунти володіють
специфічним розподілом агрегатної структури за профілем (табл. 2).

Визначивши розподілення фракцій різного розміру по шарах, обчислювали коефіцієнт
структурності (Вадюнина, Корчагина, 1986). Для дерново-літогенних ґрунтів на червоно-
бурих глинах він має найвище значення (3,51) у шарі 0–10 см. Зі збільшенням глибини
ґрунту цей показник поступово зменшується і сягає свого локального мінімуму в шарі 40–50
см. У шарі 60–70 см спостерігається локальний максимум коефіцієнта структурності. На
глибині 90–100 см агрегатна структура технозему характеризується найменшим значенням
коефіцієнта структурності, що є свідченням переважання у ґрунті фракцій розміром > 10 мм
та <0,25 мм.

Для визначення закономірностей варіювання агрегатних фракцій за профілем
техноземів був проведений кластерний аналіз (рис. 12). За його допомогою встановлено, що
фракції розміром від 3–5 до >10 мм, з одного боку, та від <0,25 до 1–3 мм, – з іншого,
формують гомогенні групи з подібною динамікою розподілу за профілем (рис. 12, А).

Отже,  загальною особливістю фракцій розміром від 3–5  до >10  мм є те,  що їх вміст
мінімальний у верхніх горизонтах,  а максимальний –  у середніх.  Для фракцій розміром від
<0,25 до 1–3 мм, навпаки, максимальні значення спостерігаються у верхніх горизонтах, а
мінімальні – у середині профілю. Вірогідно, що під впливом інтенсивного розвитку
кореневих систем рослин у верхніх шарах ґрунту відбувається агрегатоутворення, внаслідок
чого у шарах 0–10 – 20–30 см спостерігається збільшення агрегатних фракцій розміром <0,25
до 1–3 мм. В агрегатоутворенні більш глибоких шарів ґрунту переважають абіотичні
чинники, серед яких визначити як головні можна явища набухання та усадки.
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Таблиця 2. Агрегатна структура дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах,
педоземах, сіро-зелених глинах і лесоподібних суглинках за профілем

Шар, см
Агрегатні фракції розміром, мм (% від загальної маси)

Кстр>10 10–7 7–5 5–3 3–1 1–0,5 0,5–0,25 <0,25
Червоно-бурі глини

0–10 13,08 7,74 5,26 10,04 39,36 6,46 8,98 9,07 3,51
10–20 23,32 8,60 6,01 15,48 32,28 4,62 5,11 4,58 2,58
20–30 23,18 9,71 8,00 14,80 29,21 4,16 5,71 5,24 2,52
30–40 26,34 13,58 10,66 17,58 22,75 2,99 3,63 2,47 2,47
40–50 34,57 12,11 11,20 16,74 18,24 2,38 2,18 2,58 1,69
50–60 23,02 12,95 11,35 18,86 24,21 2,89 3,61 3,11 2,83
60–70 21,27 14,58 11,22 16,65 24,97 3,73 3,63 3,95 2,97
70–80 26,54 13,80 9,54 12,81 22,13 4,19 5,49 5,50 2,12
80–90 30,60 12,50 7,92 11,31 21,55 3,65 6,00 6,47 1,70
90–100 33,73 12,03 7,12 11,27 18,39 4,18 6,34 6,93 1,46

Педоземи
0–10 33,39 4,26 5,18 9,67 34,70 4,08 4,29 4,43 1,64

10–20 21,83 9,06 9,44 19,36 28,56 2,64 4,00 5,10 2,71
20–30 20,05 8,75 9,22 17,94 30,18 3,59 5,02 5,26 2,95
30–40 34,53 17,79 11,85 18,17 11,72 1,61 2,34 1,99 1,74
40–50 40,27 14,57 10,82 13,37 14,87 1,69 1,80 2,60 1,33
50–60 47,98 12,40 8,38 10,07 14,17 1,79 2,17 3,04 0,96
60–70 38,30 12,66 9,98 13,85 17,60 1,91 2,47 3,23 1,41
70–80 35,47 12,42 8,56 13,51 19,79 2,85 3,12 4,29 1,52
80–90 36,28 9,94 9,16 13,96 20,87 2,40 3,07 4,32 1,46
90–100 42,52 10,86 8,09 11,49 18,10 2,22 2,74 3,98 1,15

Сіро-зелені глини
0–10 29,05 10,67 5,21 12,18 25,60 7,20 6,87 3,23 2,10

10–20 28,41 16,40 13,44 17,98 18,55 2,08 2,09 1,04 2,40
20–30 37,80 15,62 10,78 14,83 16,67 1,72 1,72 0,86 1,59
30–40 47,53 14,69 11,82 11,68 11,08 1,66 0,73 0,82 1,07
40–50 47,29 16,08 11,11 10,89 11,10 1,27 1,28 0,98 1,07
50–60 51,99 14,06 10,48 10,90 9,90 0,89 0,89 0,89 0,89
60–70 74,72 6,75 4,38 6,03 6,32 0,63 0,63 0,53 0,33
70–80 54,96 11,79 7,81 10,55 11,15 1,20 1,47 1,08 0,78
80–90 62,44 10,26 7,28 8,42 8,79 0,94 0,93 0,95 0,58
90–100 65,83 8,78 5,90 7,77 8,75 1,18 0,92 0,85 0,50

Лесоподібні суглинки
0–10 7,92 5,30 7,90 20,17 39,55 6,36 6,14 6,66 5,86

10–20 15,85 5,77 8,32 23,88 36,44 2,17 3,24 4,32 3,96
20–30 27,45 12,79 7,57 13,49 25,81 2,65 4,24 6,01 1,99
30–40 36,03 8,19 6,82 12,24 26,35 3,09 3,52 3,76 1,51
40–50 27,20 10,24 9,61 14,99 28,25 3,24 4,27 2,19 2,40
50–60 47,60 17,03 11,91 11,06 8,36 1,52 1,48 1,04 1,06
60–70 42,40 18,37 11,79 12,69 10,74 1,63 1,24 1,16 1,30
70–80 45,67 15,16 11,12 12,15 11,72 1,36 1,47 1,36 1,13
80–90 39,26 17,87 12,45 13,94 12,12 1,60 1,34 1,41 1,46
90–100 48,35 15,26 9,23 11,25 12,20 1,39 1,02 1,30 1,01
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Рис. 12. Кластерний аналіз мінливості вмісту агрегатних фракцій за профілем (метод
Варда, відстань – коефіцієнт кореляції Пірсона)

Умовні позначки: А – дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах; Б – педоземи;
В – дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах; Г – дерново-літогенні ґрунти на

лесоподібних суглинках.

У педоземах в шарі 0–10 см коефіцієнт структурності становить 1,64. У межах
ґрунтового профілю спостерігаються два локальних максимуми значень коефіцієнтів
структурності – у шарі 20–30 та 70–80 см. Мінімальне значення цього показника
спостерігається у шарі 50–60 см.

У результаті проведеного кластерного аналізу (рис. 12. Б) встановлено, що в
педоземах також виділяються дві гомогенні групи: фракції розміром від 5−3 мм до >10 мм, з
одного боку, та від <0,25 до 1–3 мм, з іншого.

Кількість фракцій розміром від 5–3 мм до >10 мм у верхніх горизонтах (0–10 –
20–30 см) знаходиться у мінімумі. На глибині 30–40 см вміст цих фракцій підвищується і в
шарах 40–60 см досягає максимального значення. Насамперед, фракції розміром від <0,25 до
1–3 мм розподіляються за профілем навпаки: у шарах до 30 см їх кількість максимально
висока, а на глибині 30–40 см зменшується і у шарі 40–50 см має мінімальні значення.
Вірогідно, що в даному типі технозему у верхніх шарах відбуваються процеси активного
агрегатоутворення внаслідок дії біологічних чинників (ріст кореневих систем рослин та
діяльність ґрунтової фауни).

А Б

В
Г
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Встановлено, що у дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах коефіцієнт
структурності високий у шарах 0−10 та 10−20 см (табл. 2). Далі він поступово зменшується
до шару 50–60 см і набуває свого мінімуму в шарі 60–70 см.

Провівши кластерний аналіз даних, бачимо, що дерново-літогенні ґрунти на сіро-
зелених глинах також можна умовно розділити на дві гомогенні групи: фракції розміром від
3–5 до > 10 мм та від < 0,25 до 1–3 мм, (рис. 12. В).

Вміст фракцій розміром від 3–5 до > 10 мм у шарі 0–10 см мінімальний, у наступних
горизонтах кількість даних фракцій поступово збільшується і в шарі 60–70 см сягає свого
максимального значення.  Кількість фракцій розміром від <  0,25  до 1–3  мм у шарі 0–10  см
максимальна, у горизонтах 10–20 – 50–60 см зменшується до мінімального значення в
горизонті 60–70  см.  У даному типі технозему в горизонті 0–20  см також активно
розвивається коренева система рослин – це призводить до збільшення вмісту фракцій
розміром від < 0,25 до 1–3 мм в цих шарах. У нижніх горизонтах активність біотичної
діяльності суттєво знижується. Тому можна припустити, що на процес агрегатоутворення
переважний вплив мають абіотичні фактори.

Встановлено, що в дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках
спостерігається найвищий показник коефіцієнта структурності серед усіх досліджених типів
техноземів. У шарі 40–50 см цей показник сягає свого локального максимуму, а в шарі 50–
60 см знаходиться його локальний мінімум (табл. 2). Мінімальне значення (1,01) коефіцієнта
структурності знаходиться в шарі 90–100 см.

За допомогою кластерного аналізу визначили, що агрегатні фракції лесоподібних
суглинків, як це встановлено і для інших типів техноземів, розподілені на дві гомогенні
групи: фракції розміром від 7–5 до > 10 мм та від < 0,25 до 5–3 мм (рис. 12, Г).

Фракції розміром від 7–5 до > 10 мм у горизонті 0–10 см розташовані в мінімальній
кількості. У середніх горизонтах вміст цих фракцій набуває локального мінімуму, а
максимального значення в шарі – 50−60 см. Вміст фракцій розміром від < 0,25 до 5–3 мм у
шарі 0–10 см максимальний, у шарі 40–50 см знаходиться локальний максимум. На глибині
50–60 см знаходиться мінімальний вміст даних фракцій, на глибині 90–100 см – локальний
мінімум. У верхніх шарах лесоподібного суглинку активно розвиваються кореневі системи
рослин, а на глибині 50–60 см починається прошарок червоно-бурої глини. Він є більш
ущільненим, ніж верхні шари лесоподібного суглинку, і тому тут менш активно протікають
процеси агрегатоутворення.

Великий масив даних передбачає необхідність застосування додаткових засобів
аналізу з метою знаходження закономірностей формування ґрунтової структури.
Дисперсійний аналіз дає можливість відновлення структури зв’язку між результативними і
факторними ознаками. Це дає змогу визначити вплив одного або декількох факторів на
результативний показник за ступенем його дисперсності. Аналіз особливо ефективний в
умовах, коли результативна ознака змінюється під одночасним впливом декількох факторів з
неоднаковою силою впливу (Жуков, Лядська, 2010).

У нашому дослідженні за допомогою дисперсійного аналізу було встановлено
характер впливу факторів (тип субстрату і глибина залягання шару) на варіабельність
агрегатної структури педоземів та дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках,
червоно-бурих глинах та на сіро-зелених глинах за профілем (рис. 13).
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Рис. 13. Результати дисперсійного аналізу впливу типу технозему і ґрунтового
горизонту на агрегатну структуру техноземів

На гістограмі кожен стовпець показує, яку частку загальної дисперсії певної
агрегатної фракції визначають чинники, що вивчаються:

• фактор «тип технозему» відображає внесок, обумовлений різницею субстратів
незалежно від горизонту;

• фактор «горизонт» показує значення у формуванні дисперсії досліджуваної ознаки
глибини залягання ґрунтового горизонту, з якого було взято зразок незалежно від типу
технозему;

• фактор «1 * 2» показує роль взаємодії обох досліджуваних факторів, або значення
специфічності мінливості агрегатної структури по горизонтах в різних типах техноземів;

• «помилка» − дисперсія, обумовлена іншими неврахованими факторами або
помилкою вимірювання.

Перш за все, необхідно зауважити, що досліджуваними факторами описується від 60
до 85 % дисперсії змісту агрегатних фракцій (відповідно, помилка варіює в межах 15 – 40 %),
що говорить про те, що обрані нами чинники дійсно є найбільш вагомими у формуванні
агрегатної структури вивчених техноземів. Деякі гістограми, представлені на рис. 4.2, схожі
між собою, що свідчить про умовність поділу агрегатів на фракції за методом М. І. Савінова
й об’єднує у функціональні групи агрегати з близькими лінійними розмірами. Прикладом
може служити однакова картина дисперсійного аналізу для агрегатів з діаметром 10−7 мм і
7−5 мм, 3−1 і 1−0,5 мм.

Також дуже схожі стовпці гістограми,  які мають інформацію про фракції >10  мм і
<0,25, але їх не можна об’єднати в загальну функціональну групу, так як вони кардинально
відрізняються за розміром. Агрономічно цінною вважається зерниста вологотривка
структура з високою шпаруватістю (Чередниченко, 2010). Йдеться про мезоструктурні
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агрегати,  які формують хороші водно-фізичні умови і не розмокають під дією води.  У
нашому випадку переважають стовпчаста, призматична і глибиста форми агрегатів. Ці
субстрати запливають при сильному зволоженні, в едафотопі погіршується аерація, а при
висиханні на поверхні утворюється кірка (Пространственная агроекологія ..., 2013).

Згідно з отриманими даними, варіативність показників глибистої і пилуватої
агрегатних фракцій найбільш сильно залежить від типу технозему. Найбільше вміст фракції з
діаметром агрегатів > 10 мм в дерново-літогенному ґрунті на сіро-зеленій глині, а пилувата –
в дерново-літогенному ґрунті на червоно-бурій глині. Тобто навіть при впливі інших
факторів структуроутворення ймовірність переважання цих фракцій завжди буде більше в
обговорюваних техноземах, ніж на інших вище описаних субстратах. Також велике значення
тип технозему має при формуванні агрегатів з лінійними розмірами, меншими, ніж 5 мм, і
чим менше агрегати, тим більш вагомим стає значення цього чинника в процесі їх
формування.

Область значень варіативності досліджуваної ознаки, яка залежить від глибини
залягання шару, на гістограмі найбільша там, де мова йде про агрегати з діаметром 3−1 мм і
1−0,5 мм. У даному випадку можна говорити, що переважання цих фракцій характерне для
певних рівнів профілю і подібне в різних техноземах.

Цікаво що в стовпцях гістограми, що відображають інформацію про варіації агрегатів
з діаметром 10−7  і 7−5  мм,  відсутня область впливу типу технозему,  проте досить велика
область, що відображає утворення впливу факторів глибини горизонту і типу технозему. Це
означає, що існує специфіка профільного розподілу згаданих фракцій, що відрізняє
техноземи один від одного.

Також цілком імовірно,  що в розподілі цих фракцій за профілем є характерні
особливості, але вони закономірні тільки в певних шарах техноземів, а не по всьому їхньому
профілю. Динаміка розподілу агрегатної фракції з діаметром 5−3 мм у різних техноземах теж
досить специфічна. Але так як певну частку мінливості цієї фракції визначає тип технозему
незалежно від глибини її залягання, розрівнювальні (дискримінантні) здатності цієї
агрегатної структури для диференціації типів техноземів нижчі, ніж у агрегатів з діаметром
10−7 і 7−5 мм.

Отримані результати досліджень на степовій ділянці показують неоднорідність
розподілу агрегатних фракцій за профілем (табл. 3). Для розширення уяви про структурність
ґрунту на степовій ділянці за профілем розрахували коефіцієнт структурності ґрунту
(Вадюнина, Корчагина, 1986).

На основі цих даних видно, що у верхній третині схилу степової ділянки коефіцієнт
структурності у верхніх шарах (0–20 см) підвищується, досягає максимального значення
(5,02) в шарі 20–30 см. На глибині 40–50 см знаходиться другий локальний максимум (4,71),
а далі показник коефіцієнта структурності зменшується, досягаючи мінімального значення
(1,26) на глибині 90–100 см.

Для визначення закономірностей варіювання агрегатних фракцій за профілем на
степовій ділянці був проведений кластерний аналіз (рис. 14), за допомогою якого видно, що
розподілення агрегатних фракцій за профілем у верхній третині схилу можна поділити на дві
гомогенні групи (рис. 14, А): 1 – фракції розміром >10 мм, 7–10 і 5–7 мм; 2 – фракції
розміром від 3–5 мм до <0,25мм.

Спільною рисою першої гомогенної групи є те, що вміст фракцій розміром >10 мм, 7–
10 і 5–7 мм у верхніх і середніх шарах варіює до глибини 60–70 см, а вже в наступних шарах
підвищується.  А кількість фракцій розміром від 3–5  мм до <0,25мм,  які входять до другої
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гомогенної групи поступово зменшується за профілем із невеликими відхиленнями в бік
збільшення або зменьшення. Отже, можемо зробити висновок, що вміст більш цінних
фракцій високий майже за всім профілем (0–10 – 60–70 см), підтвердженням цьому є
коефіцієнт структурності.

Таблиця 3. Динаміка агрегатної структури на степовій ділянці за профілем

Відстань від поверхні, см
Агрегатні фракції розміром, мм (% від загальної маси)

Кстр>10 10–7 7–5 5–3 3–1 1–0,5 0,5–0,25 <0,25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верхня третина схилу
0–10 9,02 7,85 10,00 18,22 33,21 4,50 6,44 10,75 4,19

10–20 10,06 7,38 9,18 19,91 34,00 4,70 6,71 8,06 4,54
20–30 8,33 7,44 9,02 20,65 36,94 3,89 5,37 8,36 5,02
30–40 12,53 8,05 10,40 22,29 31,60 3,80 4,48 6,86 4,22
40–50 11,43 9,46 10,59 21,89 32,71 3,31 3,98 6,62 4,71
50–60 13,33 9,50 8,88 21,55 31,92 3,60 4,66 6,56 4,05
60–70 13,05 9,74 10,13 22,00 30,37 3,25 4,28 7,18 4,06
70–80 14,57 11,91 9,67 20,12 29,47 3,24 4,49 6,53 3,78
80–90 31,18 12,19 8,59 15,59 17,83 2,01 3,13 9,48 1,52
90–100 38,48 13,26 9,61 14,61 15,00 1,35 1,73 5,96 1,26

Середня третина схилу
0–10 13,17 7,20 8,14 17,68 31,83 5,19 7,49 9,30 3,52

10–20 6,30 6,07 9,68 21,13 36,69 4,37 7,29 8,46 5,84
20–30 7,19 6,95 11,23 24,65 33,30 3,36 5,40 7,93 5,78
30–40 12,87 8,05 9,18 22,34 30,59 3,89 5,82 7,26 4,08
40–50 20,76 9,53 9,75 18,44 26,30 3,86 5,07 6,29 2,78
50–60 22,64 10,57 9,46 18,45 24,34 4,09 4,77 5,67 2,54
60–70 31,35 11,80 10,60 15,27 20,23 3,01 3,65 4,08 1,86
70–80 33,45 14,49 9,54 14,12 18,16 2,74 3,30 4,21 1,68
80–90 29,32 12,03 9,82 14,92 19,59 3,88 4,73 5,72 1,96
90–100 39,62 12,02 8,40 12,79 15,47 2,50 3,46 5,74 1,24

Нижня третина схилу
0–10 14,08 6,56 7,10 15,41 29,08 4,74 7,83 15,21 2,43

10–20 19,69 8,27 8,98 20,80 27,15 4,02 3,77 7,31 2,75
20–30 10,89 5,71 8,13 21,71 33,18 3,59 6,00 10,79 3,64
30–40 8,95 6,50 6,96 19,72 34,53 4,93 6,95 11,46 3,99
40–50 7,66 7,19 8,54 21,57 33,27 3,81 5,84 12,12 4,09
50–60 18,02 9,11 8,62 16,40 22,56 3,65 5,47 16,16 1,97
60–70 25,87 9,74 7,58 13,02 17,62 3,05 4,36 18,76 1,24
70–80 34,50 11,17 8,03 10,95 14,45 2,30 3,77 14,82 1,05
80–90 33,62 12,65 8,94 10,71 14,41 1,95 3,11 14,60 1,09
90–100 30,53 10,84 8,22 11,90 14,72 2,59 3,68 17,51 1,08

Вірогідно,  причиною саме такого розподілу агрономічно цінних є те,  що з поля,  яке
знаходиться неподалік, під час сильних злив відбувається змив верхніх шарів ґрунту з
високим вмістом агрономічно цінних фракцій. Таким чином відбувається намив ґрунту на
верхній третині балки Кам’януваста, так як там найменший кут нахилу. Це і стало причиною
формування саме такого профілю.
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Рис. 14. Кластерний аналіз мінливості вмісту
агрегатних фракцій за профілем (метод Варда,
відстань – коефіцієнт кореляції Пірсона).
Умовні позначки: А – верхня третина схилу;
Б – середня третина схилу;
В – нижня третина схилу.

Середня третина схилу за розподілом фракцій за профілем відрізняється від
попередньої (рис. 14, Б). Коефіцієнт структурності у верхньому шарі 0−10 см становить 3,52
і вже в наступному шарі досягає максимального значення 5,84. Далі він поступово
зменшується, досягаючи мінімального значення (1,24) в шарі 90–100 см. Можливо причиною
такого розподілу коефіцієнта структурності є те,  що верхній шар підлягає дії водної та
вітрової ерозії, а наступні шари 10–20 – 30–40 см є зоною найбільшого зосередження
кореневих систем, які є ключовим фактором у системі структуроутворення.

За допомогою кластерного аналізу визначили, що перші дві фракції розміром >10 і
10–7 мм відокремлені від інших і утворюють гомогенну групу. Наступні три фракції (5–7, 3–
5, 1–3 мм) утворюють свою гомогенну групу, і третя група – фракції розміром 0,5–1, 0,25–0,5
і <0,25. Спільною ознакою для першої гомогенної групи є зменшення кількості даних
фракцій у верхніх шарах і підвищення їх у нижніх горизонтах. Для фракцій розміром 5–7, 3–
5, 1–3 мм характерне підвищення їх кількості у верхніх шарах (0–30 см) і зменшення у
нижніх. Вміст фракцій третьої гомогенної групи рівномірно зменшується з глибиною майже
за всім профілем.

Нижня третина схилу балки Кам’януваста знаходиться під найбільшим кутом нахилу.
Коефіцієнт структурності у верхніх шарах підвищується і досягає свого максимального
значення (4,09) на глибині 40–50 см, у наступних шарах він зменшується до мінімального
значення (1,05) в шарі 70–80 см.

Провівши кластерний аналіз розподілу фракцій різного розміру за профілем (рис.14,
В), бачимо, що тут також можна виділити дві гомогенні групи: 1 – фракції розміром >10, 7–
10, 5–7 і <0,25 мм; 2 – фракції розміром 3–5, 1–3, 0,5–1, 0,25–0,5 мм. Для першої групи
характерне зменшення вмісту фракцій у шарі 10–50 см і подальше їх збільшення майже до

0 1 2 3 4

0.25-0.5

0.5-1

1-3

3-5

<0.25

5-7

7-10

>10

А

В

Б



98

кінця профілю.  Фракції другої групи розподілені по іншому,  у верхніх шарах (0–40  см)  їх
кількість підвищується,  а далі зменшується до глибини 80–90  см і лише в шарі 90–100  см
спостерігається не значне підвищення вмісту фракцій даного розміру.

Ґрунтовий агрегат є унікальним природним утворенням, що надає ґрунту специфічну
форму структурної ієрархічної організації і лежить в основі всіх ґрунтових функцій.
Просторова організація ґрунтових агрегатів виникає внаслідок склеюючої дії гумусових
речовин, мулу і таких структуроутворюючих катіонів, як Са, Al та Fe (Антипов-Каратаев,
Рабинерсон, 1930; Изменение свойств твердофазных..., 2014; Качинский, 1970).

Особливе значення в процесі агрегатоутворення і утворення структури техноземів
належить мулистій фракції, яка володіє цементуючою здатністю і бере участь у коагуляції
мікроагрегатів (Масюк, 1975). Аналіз потенційної здатності до агрегатоутворення гірських
порід, за А. Ф. Вадюніною (1986), свідчить про те, що гранулометричний показник
структурності лесоподібних суглинків становить 60  %,  червоно-бурих суглинків –  119  %,
червоно-бурих глин – 159 %, зеленувато-сірих безкарбонатних глин – 101 %, зеленувато-
сірих мергелястих глин – 269 % (Масюк, 1975). За даними В. О. Забалуєва (2005), найкращу
потенційну здатність до агрегатування за гранулометричним показником структурності
мають темно-сірі, сірі і чорні сланцюваті глини - 307 %, сіро-зелені мергелясті глини - 298
%, вохристо-зелені олігоценові глини - 226  %.  Суттєво нижча вона у червоно-бурих глин
(109 %) та суглинків (75 %) і зовсім низька - у лесоподібних суглинків - 47 %.

Гранулометричний показник структурності відбиває аспект потенціалу до утворення
структури гірською породою на початковому етапі ґрунтоутворення. Нами на прикладі
дерново-літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках досліджено, як реалізується цей
потенціал у процесі сільськогосподарської рекультивації.

Розріз закладено у 2009 р. у варіанті техноземів, створених на лесоподібних суглинках
(шар товщиною 0–50 см), які нанесені на технологічну суміш глин з переваженням червоно-
бурих глин (50 см та глибше). Зразки відібрано на глибину 5 см по шарах 0, 10 … 100 см. У
зразках встановлено агрегатний та гранулометричний склад та вміст гумусу.

Одержані дані свідчать про те, що гранулометричний показник структурності ґрунту
(ГПС) для шару з лесоподібними суглинками становить 126,00–352,00 % (рис. 15).
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Рис. 15. Профільний розподіл значень гранулометричного показника структурності
(ГПС) та коефіцієнта структурності дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних

суглинках та на червоно-бурих глинах

Шар із технічною сумішшю глин з переважанням червоно-бурих глин
характеризується двома особливостями: більшим рівнем значень ГПС та більшим рівнем
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його варіювання. Остання обставина обумовлена технологічною гетерогенністю шару
ґрунту.

За період сільськогосподарської рекультивації внаслідок процесів ґрунтоутворення
відбулись зміни, у результаті яких сформувався спостережуваний профіль коефіцієнта
структурності. Шар з лесоподібними суглинками характеризується суттєво переважаючими
показниками коефіцієнта структурності (Kst) порівняно з підстилаючим шаром технологічної
суміші глин.

Окреслена картина значно деталізується при розгляді статистичних розподілів
показників ГПС та Kst (рис. 16). Статистично за допомогою кластерного аналізу методом k −
середніх було виділенні два кластери. Кластер 1 цілком відповідає підстилаючій суміші глин,
а кластер 2 – лесоподібному суглинку.
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Рис. 16. Гістограми розподілу гранулометричного показника структурності (ГПС) та
коефіцієнта структурності дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках та на

червоно-бурих глинах

Розподіл значень ГПС суттєво подібний, тоді як між кластерами спостерігаються
значні відмінності у коефіцієнті структурності. Рівень структурної організації верхнього
шару ґрунту, де найбільш активно відбуваються біогенні процеси ґрунтотворення, значно
вищий, ніж у підстилаючій породі.

Таким чином, стартові умови агрегатоутворення можуть бути реалізовані різною
мірою залежно від інтенсивності біогенного фактора. Варто відзначити, що цей зв’язок є
зворотнім – агрегатна організація сприяє утворенню оптимальних умов для життєдіяльності
організмів з довгим життєвим циклом,  до яких належать сільськогосподарські культури та
корисні ґрунтові тварини. Визначення залежності між ГПС та вмістом агрегатів дозволяє
зробити диференціальний аналіз ролі гранулометрично обумовленої компоненти
агрегатоутворення у формуванні тієї або іншої агрегатної фракції (рис. 17).

Одержані дані свідчать про те, що механізми утворення агрегатів відрізняються
залежно від їх розмірів та інтенсивності біотичних процесів.

Важливим результатом є те, що ГПС відображає загальний рівень потенціалу
агрегатоутворення, що дозволяє відрізняти легкі, суглинисті та глинисті ґрунти. Але у межах
групи ґрунтів, однорідних або близьких за гранулометричним складом, інформаційна
цінність ГПС незначна внаслідок контроверсійного характеру його зв’язку із вмістом різних
агрегатних фракцій. Так, агрегати розміром більше 10 мм не залежать від показника ГПС у
підстилаючій породі (кластер 1), який, до речі, значно варіює. Залежність вмісту цих
агрегатів у верхньому шарі (кластер 2) має явно нелінійний характер: при збільшенні
показника ГПС від найменших показників до середніх вміст агрегатів збільшується, а потім,
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навпаки, зменшується. Вміст агрегатів розміром 7–10 мм збільшується зі зростанням
показника ГПС у підстилаючому шарі, а у верхньому шарі такої залежності не встановлено.
Аналогічна конфігурація характерна також для фракції 5–7 мм.
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Рис. 17. Залежність між вмістом агрегатних фракцій (вісь ординат, логіт-перетворені
дані) та ГПС (вісь абсцис, %) для кластерів 1 та 2

Залежність вмісту фракції 3–5 мм від показника ГПС подібна для обох кластерів: вона
має зворотній характер.  Також інші фракції,  менші за розміром 3–5  мм,  теж демонструють
певний рівень подібності зв’язку в обох досліджуваних шарах (кластерах).
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Варто відзначити, що найбільш щільний та наближений до лінійного зв’язку ГПС
характерний для фракцій 0,5–1 та 1–2 мм у верхньому шарі ґрунту (кластер 1).

Роль механічних елементарних ґрунтових часток в утворенні агрегатів обумовлена
збільшенням вільної енергії при диспергації твердої фази. Важливо відзначити, що
гранулометричний потенціал структуроутворення нелінійно впливає на утворення агрегатів
техноземів різного розміру. Також важливим є роль біотичного фактору та обставини
наближення до деної поверхні, тобто вплив варіабельності кліматичних умов (замерзання –
розмерзання, набухання при зволоженні та усадка при висиханні), вплив ваги шарів ґрунту,
які знаходяться над даним шаром.

Спостережувана агрегатна структура ґрунту є наслідком рівноваги двох протилежних
процесів: утворення та збільшення розмірів агрегатів та їх деструкції на менші агрегати або
механічні елементи. Нелінійний характер зв’язку маркує наявність протилежних за
напрямком динамічних процесів. Якщо фактор ГПС сприяє деяким конкуруючим фракціям,
то наслідком цієї конкуренції може бути нелінійний характер залежностей.

Нами встановлено, що між коефіцієнтом структурності та гранулометричним
показником структурності у верхньому шарі дослідженого технозему існує позитивний
статистично вірогідний зв’язок (рис. 18).
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Рис. 18. Залежність коефіцієнта структурності (Kst) від ГПС

Для підстилаючої породи такий зв’язок відсутній. Таким чином, комплексна дія
факторів ґрунтотворення, яка найбільш сильно виражена у шарах, наближених до денної
поверхні, призводить до того, що потенціал агрегатоутворення твердої фази ґрунту,
виражений у термінах гранулометричного складу, використовується найбільш повно.

Це важливий результат у тому сенсі, що агрегатна структура педоземів та дерново-
літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках, червоно-бурих та сіро-зелених глинах
виступає як високоінформативний та екологічно релевантний показник, який відбиває
динаміку актуалізації потенціалу гірської породи у процесі її перетворення у ґрунт під час
сільськогосподарської рекультивації.

Маркером біотичної компоненти в агрегатоутворенні є вміст гумусу. Нами
встановлено, що роль гумусу в утворенні агрегатів значно відмінна залежно від ґрунтового
шару (кластерів 1 та 2) (рис. 19).

Агрегати розміром > 10 мм в умовах кластеру 1 утворюються незалежно від вмісту
гумусу. Це цілком закономірно внаслідок дуже малого рівня вмісту гумусу в більш глибоких
шарах техноземів.
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Рис. 19. Залежність між вмістом агрегатних фракцій (вісь ординат, логіт-перетворені
дані) та вмістом гумусу (вісь абсцис, %) для кластерів 1 та 2

Для кластеру 2 встановлений нелінійний характер залежності вмісту агрегатів
розміром > 10 мм від вмісту гумусу. Для фракцій розміром 5–7 та 7–10 мм спостерігається
досить подібна нелінійна залежність. При зменшенні розмірів агрегатів за умов кластеру 2
зв’язок стає все більш монотонним з переходом до лінійної залежності.  Для кластеру 1
характерна нелінійна залежність. При цьому висхідна гілка майже співпадає з відповідними
трендами кластера 2, але при подальшому збільшені вмісту гумусу спостерігається
зменшення вмісту малих за розмірами агрегатів. Їх зменшення відбувається за рахунок
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збільшення більше великих (5–7  мм та більше,  особливо >  10  мм),  для яких встановлена
висхідна гілка залежно від збільшення вмісту гумусу.  Вірогідно,  під тиском ваги шарів,  які
знаходяться над даним шаром, відбувається стискання з подальшим склеюванням агрегатів
малого розміру та перетворення їх у агрегати більшого розміру. Очевидно, що
результативність стискання з подальшим склеюванням збільшується при зростанні вмісту
гумусу, навіть якщо його вміст дуже малий (0,04–0,55 %).

Регресійний аналіз дозволив встановити, що гранулометричні фракції та вміст гумусу
здатні пояснити 45 % мінливості коефіцієнту структурності техноземів у межах кластеру 2
(табл. 4).

Таблиця 4. Регресійний аналіз впливу вмісту гранулометричних фракцій та гумусу на
коефіцієнт структурності технозему

Предиктори Beta Ст. помилка
Beta B Ст. помилка

B t(111) p-рівень

У межах кластеру 1, R2 = 0,45
Константа – – 0,05 0,45 0,10 0,92
Малий пил –0,46 0,16 –0,36 0,12 –2,99 0,01
Великий пил 0,26 0,15 0,09 0,05 1,72 0,10
Великий пісок –0,40 0,16 –0,10 0,04 –2,56 0,02
Гумус 0,32 0,16 0,58 0,28 2,09 0,05

У межах кластеру 2, R2 = 0,87
Константа – – 1,79 0,43 4,21 0,00
Малий пил –0,18 0,09 –0,29 0,14 –2,08 0,05
Мул 0,14 0,08 0,18 0,11 1,67 0,05
Гумус 0,80 0,09 1,33 0,15 8,95 0,00

Умовні позначки: Beta стандартизовані регресійні коефіцієнти; B − регресійні коефіцієнт

Покроковий алгоритм аналізу дозволив визначити наступні найінформативніші
предиктори: вміст малого та великого пилу, великого піску та вміст гумусу. Закономірно, що
вказані гранулометричні фракції негативно впливають на коефіцієнт структурності, так як на
противагу мулу не володіють здатністю до склеювання механічних елементів у агрегати. У
свою чергу, гумус позитивно впливає на структурний стан технозему.

Верхній шар технозему, який обіймає кластер 2, характеризується регресійною
залежністю, яка здатна пояснити 87 % мінливості коефіцієнту структурності в термінах
гранулометричного складу та вмісту гумусу. За стандартизованими регресійними
коефіцієнтами можна зробити висновок, що гумус відіграє в агрегатоутворенні значно
більшу роль, ніж варіабельність гранулометричного складу. Зазначимо, що в кластері 1 такої
переваги не спостерігалось. Таким чином, набуття ключової ролі гумусом у формуванні
агрегатної структури в техноземах, супроводжується збільшенням щільності
функціонального зв’язку між компонентами ґрунтової системи, внаслідок чого збільшується
пояснювальна можливість регресійної моделі. Регресійні коефіцієнти біля гранулометричних
фракцій показують значення мулу в утворені агрегатної структури та протилежний характер
впливу вмісту малого пилу. В.Р. Вільямс (1936) зробив акцент на ролі біологічного фактору в
структуроутворенні, підкреслив значення, по перше, кореневих систем рослин як фактора
утворення зернистої структури, а також роль так званої «свіжої» органічної речовини, яка
утворюється в анаеробних умовах і є продуктом метаболізму життєдіяльності анаеробних
бактерій. До теперішнього часу значення гумусу в утворенні агрономічно цінної структури
ґрунтів є загальновизнаним фактом. Тому в своїх дослідженнях ми виявили залежність
розподілення агрегатних фракцій від вмісту гумусу в усіх досліджених типах техноземів
(рис. 20).
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Рис. 20. Залежність вмісту агрегатних фракцій техноземів (логіт-перетворені дані) від

вмісту гумусу.
Умовні позначення: А − залежність вмісту агрегатних фракцій розміром > 10 мм від вмісту

гумусу; Б – 7−10 мм; В – 5−7 мм; Г – 3−5 мм; Д – 1−3 мм; Е – 0,5−1 мм; Є – 0,5−0,25 мм; Ж –
<0,25 мм.

За результатами досліджень встановлена зворотна залежність вмісту фракцій
розміром >10 мм (рис. 20, А) від вмісту гумусу. Аналогічна тенденція спостерігається і для
наступних фракцій розміром 7–10 та 5–7 мм (Рис. 20, Б, В). Візуально оцінивши наступний
рисунок бачимо, дещо іншу закономірність (Рис. 20, Г): в даному випадку чим вищий вміст
гумусу, тим більший вміст агрегатних фракцій розміром 3–5 мм. Розглянувши наступні
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рисунки (Рис. 20, Д,  Е,  Є,  Ж) також бачимо позитивну залежність між вмістом органічної
речовини у ґрунті і вмістом агрегатних фракцій.

Таким чином збільшення вмісту гумусу сприяє формуванню агрегатних фракцій
розміром до 3–5 мм. Важлива роль у формуванні агрегатів таких розмірів дозволяє
припустити їх водотривкі властивості. Це припущення знаходиться у відповідності з даними,
наведеними в роботі М. Т. Масюка (1974). Показано, що водотривкою структурою володіє
тільки частина агрегатів техноземів, що знаходиться в діапазоні фракцій до 3 мм. В даних
структурних грудочках кількість водотривких агрегатів коливалась: у лесоподібних
суглинках від 3,3 до 13,2 %, у червоно-бурих суглинках – від 6,6 до 19,9 % і у зеленувато-
сірих мергелястих глинах – від 3,3 до 33 %. Формування водотривких агрегатів проходило
тільки у верхніх шарах (0−35−40 см) техноземів, у нижніх шарах вони не виявлені. Низький
вміст водотривких агрегатів є головною причиною утворення поверхневої кірки, що
ускладнює умови росту і розвитку рослин (Масюк, 1975). У свою чергу можемо припустити,
що формування агрегатів розміром >5 мм обумовлене склеючими речовинами неорганічної
природи,  якими на думку В.  О.  Забалуєва (2005)  є вміст полуторних оксидів та карбонату
кальцію.

Нами встановлений складний характер взаємного зв’язку між агрегатними фракціями
педоземів та дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках, червоно-бурих та
сірозелених глинах.Це може бути досить добре виражений лінійний зв’язок, або більш
складний не лінійний. Аналітичним відображенням попарних зв’язків між змінами є
кореляційна матриця. Для її опрацювання застосовується аналіз головних компонент
(рис. 21).
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Рис. 21. Попарні кореляції агрегатних фракцій
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При анализі даної таблиці бачимо, що фактор 1 значною мірою віддзеркалює
тенденцію до синхронних змін вмісту агрегатних фракцій розміром >5 мм, з одного боку, та
протилежну динаміку фракцій менших розмірів, з іншого. Такого роду динаміка відбиває
59,87 % загальної варіабельності сукупності ознак вмісту агрегатних фракцій.

Фактор 2 пояснює 24,36 % загальної варіації. Він відбиває тенденцію погоджених змін
розміром 3–10 мм з одного боку, та протилежної динаміки вмісту фракцій <0,25–1 та >10 мм.
Важливим етапом аналізу головних компонент є змістовна інтерпретація виділених факторів.
Власне кажучи, змістовна інтерпретація латентних факторів і буде поясненням механізмів
формування агрегатної структури техноземів в умовах сільськогосподарської рекультивації
земель.

Для вирішення цього питання ми застосували два підходи. По-перше, це аналіз
інформації про розміщення точок відбору проб у просторі виділених факторів (рис. 22).
Огляд одержаних результатів свідчить про те,  що точки,  які відповідають певному типу
технозему, розташовані компактно та всі разом формують закономірний патерн. Це дозволяє
стверджувати про наявність специфічних особливостей агрегатоутворення для кожного типу
технозему. З іншого боку, техноземи не утворюють у просторі факторів відокремлених
утворень, а демонструють континуальний перехід. Це вказує на генетичну близькість
комплексу факторів та процесів ґрунтоутворення, які призводять до формування структурної
організації техноземів.

Цей підхід дозволив виділити два фактори,  які разом пояснюють 84,23  %  варіації
(табл. 5). Критерієм відсіву саме двох факторів було переважання відповідних власних чисел
одиниці.

Таблиця 5. Аналіз головних компонент агрегатної структури техноземів

Змінні Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
>10 мм 0,91 −0,30 0,11
10–7 мм 0,47 0,71 0,49
7–5 мм 0,22 0,93 −0,03
5–3 мм −0,56 0,69 −0,36
3–1 мм −0,96 0,01 −0,13
1–0,5 мм −0,90 −0,10 0,27
0,5–0,2 мм −0,93 −0,02 0,25
<0,25 мм −0,88 −0,04 0,19
Власне число 4,79 1,95 0,57
% Загальної варіації 59,87 24,36 7,14

Значення фактора 1 статистично вірогідно відмінні в межах типів техноземів (F =
25,95, p =  0,00).  За фактором 1  протилежні позиції займають лесоподібні суглинки та сіро-
зелені глини (рис. 22). Для сіро-зелених глин характерні позитивні значення фактора 1, що
свідчить про переважання великих за розмірами агрегатів (мезоагрегатів 5–7 мм і більше та
макроагрегатів). Тоді як для лесоподібних суглинків характерне переважання мезоагрегатів,
розміром менших 5 мм та мікроагрегатів.

Також фактор 1 має горизонтальну проекцію: негативні значення пов’язані із шарами,
наближеними до поверхні, тоді як позитивні значення співпадають з більш глибокими
шарами.

Однорідна маса техноземів у межах техногенних шарів на нуль-момент з плином часу
зазнає дії факторів ґрунтотворення протягом періоду рекультивації. Певна стартова
неоднорідність обумовлена випадковими причинами технологічного характеру. Така
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неоднорідність є ізотропною – неможливо встановити напрямок, у межах якого
неоднорідність є найбільшою. Біотичні та абіотичні процеси мають переважно вертикальну
полярність, внаслідок чого виникає анізотропія ґрунтоподібного тіла. Як показано вище,
потенціал агрегатоутворення, обумовлений особливостями твердої фази ґрунту, реалізується
внаслідок дії біотичних чинників. Це переважно кореневі системи рослин (Таріка, 2006;
Устойчивое развитие сложных…, 2005), мікробіальні комплекси (Зленко, 2011) та
угруповання ґрунтових тварин (Пространстивенная ароэкология..., 2013).
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Рис. 22. Розподіл точок відбору проб у просторі перших двох головних компонент
(факторів 1 та 2)

Умовні позначки: А: 1 − червоно-бурі глини; 2 − педозем; 3 − сіро-зелені глини; 4 − лесоподібні суглинки; Б: 1,
…, 10 – шари ґрунту 0–10, …, 90–100 см

Потенціал агрегатоутворення гірських порід вказує на можливість утворення
агрегатів, але не здатен описати їх розмірний розподіл, тобто охарактеризувати структурну
організацію ґрунту. Абіотичні механізми утворення агрегатів у гірській породі призводять до
утворення переважно макроагрегатів, які не мають водотривких властивостей і агрономічної
цінності. Біотичні фактори сприяють формуванню мезоагрегатів, які за своїми розмірами та
за водотривкою природою володіють агрономічно цінними властивостями. Варто відзначити,
що абіотичний потенціал у сіро-зелених глин для утворення структури вищий, ніж у
лесоподібних суглинків. У першу чергу, рівень реалізації потенціалу в лесоподібних
суглинках значно вищий, ніж у сіро-зелених глин.

Фактор 2 статистично не залежить від типу технозему (F = 2,15, p =  0,10),  але
залежить від шару ґрунту (F = 4,59, p = 0,00). Суттєвою особливістю цього фактора є значна
відмінність верхнього шару ґрунту (0–10 см) від усіх інших, при цьому така диференціація є
загальною для всіх типів ґрунтів.  Сукупність ознак дозволяє ідентифікувати фактор 2  як
характер впливу кліматичних факторів на агрегатну структуру. Очевидно, що ступінь
кліматичного впливу найбільший у денній поверхні ґрунту і цей вплив подібний серед всіх
типів ґрунтів, які знаходяться в однаковому кліматичному оточенні.

Кірка на поверхні техноземів може розглядатися як результат кліматичних впливів на
малоструктурні ґрунтоподібні тіла. Високий вміст мулистої фракції, низький вміст гумусу,
контрастні умови зволоження сприяють кіркоутворенню (Личук, 2007). Ці особливості дуже
притаманні для техноземів, внаслідок чого кіркоутвоерння є поширеним явищем серед
ґрунтів, що рекультивуються.

Таким чином, фактор 2 можна розглядати як маркер наслідків кіркоутвоерння для
агрегатної структури техноземів. Варто відзначити, що як тенденція, ступінь прояву цього
фактору найбільша для сіро-зелених глин.

А Б
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Наступним етапом інтерпретації багатовимірних факторів є визначення їх зв’язку з
едафічними ознаками, які виходять за рамки структурної організації. Цей етап виконаний за
допомогою регресійного аналізу (табл. 6). Нами встановлений характер впливу вмісту
гумусу та хімізму водної витяжки на значення факторів 1 та 2.

Таблиця 6. Регресійний аналіз залежності факторів 1 та 2 від вмісту гумусу
та хімізму водної витяжки

Предиктори Beta Ст. помилка Beta B Ст. помилка B t(111) p−рівень
Фактор 1 (R2 = 0,82)

Константа − − 37,70 5,74 6,57 0,00
Гумус, % −0,39 0,05 −2,95 0,36 −8,31 0,00
рН −0,42 0,06 −5,53 0,79 −7,01 0,00
Cl− 0,04 0,05 0,50 0,53 0,94 0,35
Ca2+ 0,26 0,04 3,73 0,63 5,97 0,00
Mg2+ 0,29 0,07 11,13 2,74 4,06 0,00
SO4

2− −0,30 0,06 −19,56 3,97 −4,93 0,00
HCO3

− −0,04 0,06 −0,31 0,48 −0,65 0,52
Сухий залишок −0,08 0,05 −0,94 0,64 −1,46 0,15

Фактор 2 (R2 = 0,35)
Константа – – –5,31 7,04 –0,75 0,45
Гумус, % –0,48 0,09 –2,31 0,44 –5,29 0,00
рН 0,09 0,12 0,75 0,97 0,77 0,44
Cl− –0,09 0,09 –0,64 0,65 –0,98 0,33
Ca2+ –0,38 0,09 –3,43 0,77 –4,47 0,00
Mg2+ –0,01 0,14 –0,13 3,37 –0,04 0,97
SO4

2− 0,29 0,12 12,12 4,87 2,49 0,01
HCO3

− 0,19 0,13 0,88 0,59 1,49 0,14
Сухий залишок 0,13 0,10 1,02 0,79 1,30 0,20
Умовні позначки: Beta − стандартизовані регресійні коефіцієнти; B − регресійні коефіцієнт

Обрані предиктори здатні пояснити 82 % мінливості фактору 1, що свідчить про
значну роль гумусу та хімізму водного розчину у формуванні агрегатної структури
техноземів. Розглянувши таблицю бачимо, що на утворення агрегатної структури техноземів
статистично вірогідно впливають вміст гумусу, кальцію, магнію, сульфатів а також рН.
Тільки 35 % мінливості значень фактору 2 можна пояснити за допомогою інформації про
вміст гумусу та хімізму водної витяжки.  Зі збільшенням вмісту гумусу зростають негативні
значення фактору 2, що означає зростання великих та маленьких агрегатних фракцій.
Наявність кірки на поверхні ґрунтів може призводити до збільшення великих агрегатів, які
утворюються при розтріскуванні кірки.

Закономірно, що процес розтріскування супроводжується утворенням малих за
розміром агрегатів пилуватої фракції. Вірогідно, що більший вміст гумусу сприяє механічній
міцності більш великих агрегатів. При меншому вмісті гумусу розтріскування проходить
сильніше, внаслідок чого утворюються переважно мезоагрегати.

Очевидно,  що у варіюванні структури,  аспект якої відбиває фактор 2,  хімічні
особливості едафотопу відіграють роль факторів,  які визначають,  але не регулюють.  Як
цільове завдання оптимального режиму рекультивації ґрунтів виступає формування
водостійкої агрегатної структури внаслідок дії біологічних факторів, яке в кінцевому
підсумку здатне повністю звести прояв особливостей агрегатної структури, які виникають
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внаслідок деградаційних за своєю сутністю ґрунтотвірних процесів, до числа яких належить
утворення ґрунтової кірки.

Кластерний аналіз дозволив встановити, що на всіх типах техноземів розподілення
агрегатних фракцій по горизонтах можна поділити на гомогенні групи. У верхніх горизонтах
більш високий вміст фракцій розміром від <0,25 до 5–3 мм, у нижніх горизонтах переважає
вміст фракцій розміром від 3–5  до >  10  мм.  Такий розподіл на гомогенні групи вірогідно є
свідченням зародження ембріоземів, які через певний проміжок часу перетворяться в
зональні ґрунти, властиві для даної кліматичної зони.

Між коефіцієнтом структурності та гранулометричним показником структурності у
верхньому шарі дослідженого техноземуа існує позитивний статистично вірогідний зв’язок.
Для підстилаючої породи такий зв’язок відсутній. Комплексна дія факторів ґрунтоутворення,
яка найбільш сильно виражена у шарах, наближених до денної поверхні, призводить до того,
що потенціал агрегатоутворення твердої фази ґрунту, виражений у термінах
гранулометричного складу, використовується найбільш повно.

Вміст малого та великого пилу, великого піску негативно впливає на коефіцієнт
структурності, так як на противагу мулу ці фракції не володіють здатністю до склеювання
механічних елементів у агрегати. У свою чергу, гумус позитивно впливає на структурний
стан технозему.

Переважання мезоагрегатів у товщі техноземів є маркером власного часу ґрунту в
аспекті їх трансформації їх переходу від безплідної гірської породи до родючого ґрунту.
Фактор 1  є віссю часу,  що розділяє ґрунти,  які значно просунулись у своїй трансформації
(дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках) від тих, які залишились ще на
початкових етапах розвитку (дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах). Абіотичний
потенціал у сіро-зелених глин для утворення структури вищий, ніж у лесоподібних
суглинків. У свою чергу, рівень реалізації потенціалу в лесоподібних суглинках значно
вищий, ніж у сіро-зелених глин.

3.7. Фізичні та водно-фізичні властивості техноземів

За відкритого видобутку корисних копалин знищуються природні та культурні
ландшафти, спостерігається порушення геологічного фундаменту, руйнація і навіть загибель
усіх компонентів біоти та виникнення нових форм техногенного рельєфу, поверхня якого
відсипана глибинними ґрунтовими та гірськими відкладами антропогенового та неогенового
періодів. Наявність у відвалах великої кількості полідисперсних, нічим не закріплених,
розкривних порід створює умови для транспортування вхідних та вихідних потоків речовини
та енергії. З повітряними масами на техногенно-порушені землі переноситься значна
кількість органічних та мінеральних речовин різного природного походження, але властивих
лише навколишнім ландшафтам (Бровко,  Юхновський,  2010).  Ці явища є передумовою для
створення особливої структури дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах,
лесоподібних суглинках, сіро-зелених глинах та педоземах. Структура техноземів тісно
взаємопов’язана з фізичними та водно-фізичними властивостями, які є визначальними в
процесі ґрунтоутворення на антропогенно-порушених землях. Тому дуже важливим є
результат даного взаємовпливу (Лядська, 2013; Жуков та ін., 2014; Лядська, 2014; Лядська,
Андрусевич, 2014; Лядська, 2014).
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Найбільшим значенням максимальної гігроскопічної вологи (МГВ) дерново-
літогенного ґрунту на червоно-бурих глинах характеризується шар 0–10 см, де цей показник
становить 7,74 % (табл. 9).

Зі збільшенням глибини цей показник зменшується. За ознакою гомогенності МГВ
шари ґрунту можна розподілити так: 0–10 см, 10–40 см, 40–70 см і 70–100 см. Значення МГВ
між шарами 0–10 та 10–20 см статистично вірогідно відмінні (F = 39,15, p = 0,003). У межах
горизонту 10–40 см відмінності між шарами за значеннями МГВ статистично не вірогідні
(F = 2,06, p = 0,20). Порівняння суміжних горизонтів 30–40 та 40–50 см свідчить про
статистично вірогідну відмінність значень МГВ (F = 14,09, p = 0,02). Однорідність
(гомогенність) горизонтів 40–70 та 70–100 см підтверджується результатами дисперсійного
аналізу (F = 4,30, p =  0,07  та F = 3,34, p =  0,11  відповідно).  Суміжні шари між цими
горизонтами різняться за значенням МГВ (F = 7,32, p = 0,05).  Внаслідок того,  що вологість
в’янення рослин встановлюється за допомогою максимальної гігроскопічної вологи,
розподілення даних показників за профілем буде аналогічним (табл. 7).

Найменша вологоємність з глибиною зменшується і досягає мінімального значення
(14,37 %) у шарі 70–80 см. Аналогічно розподіляється за профілем і діапазон активної
вологи.

Польова вологість розподіляється за шарами подібно до вологості в’янення рослин. У
шарі 0–10 см спостерігаємо максимальне значення цього показника, в шарах 20–30 –
40–50 см – локальний мінімум і максимум, на глибині 80–90 см вологість в’янення рослин
досягає мінімального значення.

Щільність ґрунту у верхньому шарі 0–10 см знаходиться у мінімальному значенні,  а
вже в наступному шарі на глибині 10–20 см підвищується. За ознакою гомогенності
розподілу щільності за шарами можна поділити на дві гомогенні групи: 0–10 см – 20–30 см
та 30–40 см – 90–100 см. Щільність першої групи (0–10 см – 20–30 см) статистично вірогідно
не відрізняється (F= 3,87, р = 0,08). Щільність другої групи (30–40 см – 90–100 см) також не
відрізняється за шарами (F = 1,10, р = 0,40).

За класифікацією Н. А. Качинського орний шар (0–20 см) дуже ущільнений. Із
глибиною щільність підвищується і досягає свого максимального значення (1,47 г/см3) на
глибині 80–90 см.

Щільність твердої фази дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурих глинах
розподіляється за горизонтом нерівномірно, за ознакою гомогенності виділяємо чотири
групи: 0–10 – 10–20 см, 20–30 – 30–40 см, 40–50 – 70–80 см та 80–90 – 90–100 см. Показники
щільності твердої фази ґрунту в межах однієї групи статистично вірогідно подібні.

Однорідність цих горизонтів статистично вірогідна і підтверджується результатами
дисперсійного аналізу: F = 4,00, р = 0,11, F = 0,50, р = 0,51, F = 0,25, р = 0,85, F = 0,14,
р = 0,72 відповідно.

Шпаруватість розподілена також нерівномірно: верхній горизонт (0–10 см) різниться
від інших, наступні два (10–20 – 20–30 см) утворюють гомогенну групу, шари 40–50 –
90–100 см утворюють ще одну гомогенну групу, що підтверджено результатами
дисперсійного аналізу (F = 7,06, р = 0,056 та F = 1,06, р = 0,42 відповідно).
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Таблиця 7. Водно-фізичні властивості дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах та педоземів за профілем

Відстань
від

поверхні,
см

МГВ, %
Середнє ±

ст. помилка

ВВР, %
Середнє ± ст.

помилка

НВ, %
Середнє ± ст.

помилка

ДАВ, %
Середнє ± ст.

помилка

ПВ*, %
Середнє ± ст.

помилка

Щільність,
г/см3

Середнє ± ст.
помилка

Щільність
твердої фази,

г/см3

Середнє ± ст.
помилка

Шпаруватість,
%

Середнє ± ст.
помилка

Повітроємність
при НВ, %

Середнє ± ст.
помилка

Дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах
0–10 7,74±0,07 10,37±0,09 26,85±0,12 16,48±0,03 16,07±0,07 1,24±0,17 2,55±0,04 52,84±0,13 25,99±0,12

10–20 6,07±0,05 8,45±0,06 29,31±0,08 20,86±0,02 14,68±0,06 1,39±0,12 2,54±0,09 45,53±0,07 16,22±0,04
20–30 6,73±0,17 9,01±0,22 29,77±0,27 20,76±0,05 12,41±0,07 1,25±0,11 2,55±0,05 51,11±0,09 21,34±0,19
30–40 6,78±0,09 9,09±0,12 23,05±0,13 13,96±0,01 13,18±0,09 1,39±0,10 2,56±0,02 45,43±0,08 22,38±0,13
40–50 5,95±0,03 7,97±0,04 20,26±0,08 12,29±0,04 15,21±0,04 1,36±0,07 2,56±0,08 47,10±0,06 26,84±0,11
50–60 5,21±0,16 6,97±0,21 23,51±0,22 16,54±0,01 12,10±0,03 1,45±0,08 2,56±0,09 43,38±0,03 19,87±0,19
60–70 5,05±0,12 6,76±0,16 21,67±0,18 14,91±0,02 11,88±0,12 1,41±0,04 2,56±0,07 45,06±0,10 23,39±0,19
70–80 4,33±0,04 5,80±0,05 14,37±0,07 8,57±0,02 11,18±0,17 1,42±0,09 2,56±0,06 44,57±0,09 30,20±0,15
80–90 4,42±0,09 5,92±0,12 18,83±0,15 12,91±0,03 9,52±0,08 1,47±0,10 2,57±0,10 42,88±0,02 24,05±0,19
90–100 4,75±0,10 6,37±0,13 24,17±0,14 17,80±0,01 13,68±0,05 1,40±0,07 2,57±0,12 45,59±0,07 21,42±0,12

Педоземи
0–10 5,89±0,19 7,89±0,25 25,46±0,28 17,57±0,03 10,59±0,19 1,25±0,14 2,50±0,16 50,12±0,19 24,66±0,27

10–20 5,91±0,08 7,92±0,10 25,50±0,12 17,58±0,02 11,76±0,15 1,38±0,16 2,51±0,20 44,98±0,14 19,48±0,09
20–30 6,09±0,05 8,15±0,06 24,50±0,11 16,35±0,05 14,06±0,11 1,40±0,11 2,50±0,19 43,90±0,17 19,40±0,09
30–40 5,79±0,16 7,75±0,21 27,35±0,25 19,60±0,04 18,65±0,17 1,43±0,09 2,51±0,15 43,11±0,11 15,76±0,14
40–50 6,09±0,19 8,16±0,25 16,76±0,28 8,60±0,03 14,18±0,11 1,48±0,05 2,50±0,10 40,92±0,15 24,16±0,40
50–60 6,54±0,29 8,76±0,38 18,22±0,40 9,46±0,02 8,71±0,10 1,56±0,11 2,52±0,13 38,56±0,13 20,34±0,45
60–70 5,47±0,05 7,33±0,06 23,07±0,09 15,74±0,03 12,71±0,17 1,38±0,13 2,52±0,15 45,14±0,10 22,07±0,09
70–80 5,99±0,11 8,02±0,14 20,55±0,19 12,53±0,05 12,30±0,16 1,49±0,12 2,52±0,19 40,92±0,16 20,37±0,19
80–90 5,92±0,10 7,93±0,11 20,24±0,19 12,31±0,08 16,01±0,09 1,43±0,11 2,52±0,11 45,43±0,10 25,19±0,24
90–100 6,17±0,13 8,26±0,17 17,3±0,20 9,04±0,03 15,73±0,18 1,52±0,20 2,53±0,13 42,32±0,19 25,02±0,29

* Польова вологість була визначена відразу після відбору проб 19.10.2012 року
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Повітроємність розподіляється нерівномірно за профілем, у шарі 10–20 см показник
знижується до мінімального рівня (16,22 %), що може бути критичним для розвитку
кореневої системи рослин у даному шарі. Далі вміст повітря у ґрунті підвищується, у шарі
50–60 см показник дещо знижується і знову підвищується до максимального значення –
30,20 % у шарі 70–80 см.

Аналогічні дослідження фізичних та водно-фізичних показників педоземів свідчать
про те,  що у даному випадку максимальна гігроскопічна вологість (МГВ)  є однорідною
ознакою по всьому профілю (F = 0,89, p =  0,55).  Гомогенні групи не виділяються,  середнє
значення МГВ для всього профілю становить 5,98 % (табл. 10). Відповідно розподілу значень
максимальної гігроскопічної вологи за профілем розподіляється і волога в’янення рослин.
Середнє значення цього показника становить 8,01 %.

Найменша вологоємність розподіляється за профілем не рівномірно. Максимальне
значення (27,35 %) даного показника спостерігаємо у шарі 30–40 см. А вже в наступному
шарі показник зменшується до мінімуму – 16,76 %.

Діапазон активної вологи залежить від найменшої вологоємності та вологості
в’янення рослин. У верхніх шарах спостерігаємо підвищення діапазону активної вологи.
Максимального значення (19,60 %) показник досягає у шарі 30–40 см уже в наступному шарі
діапазон активної вологи знижується до мінімального значення у(8,60 %).

Ймовірно, це є свідченням більш ущільненого прошарку ґрунту з пониженою
шпаруватістю, що може негативно позначитися на розвитку кореневої системи рослин.

На основі статистичного аналізу даних бачимо, що польова вологість розподілена за
профілем не однорідно (F  =  9,43,  p  =  0,00).  За цією ознакою можна встановити декілька
гомогенних груп ґрунтових шарів. У верхніх шарах (0–40 см), які можна розглядати як
гомогенні, спостерігається тенденція до збільшення вмісту польової вологості. На глибині
30–40 см польова вологість досягає максимального значення (18,65 %). Шар 40–50 см є
перехідним, який поєднує дану гомогенну групу з наступною. Її утворюють шари 50–100 см.
На глибині 50–60 см знаходиться мінімальне значення (8,71 %) вмісту польової вологості.
Можливо, це пов’язано з високою щільністю ґрунту у цьому шарі, за рахунок ущільнення
його під час проведення технологічного етапу рекультивації. При подальшому збільшенні
глибини спостерігається поступове зростання показників польової вологості.

Щільність ґрунту знаходиться в оптимальному, за класифікацією Н.А. Качинського,
значенні (1,25 г/см3) у верхньому шарі 0–10 см. У цьому шарі утворюється окрема гомогенна
група яка статистично вірогідно відрізняється від сусіднього шару 10–20 см (F = 212,36,
p = 0,00). З глибиною показники щільності на основі статистичних даних можна розділити
ще на дві групи за ознакою гомогенності:  10–50  см,  50–100  см.  Однорідність цих шарів
підтверджується результатами дисперсійного аналізу (F = 1,78, p = 0,22 та F = 3,10, p = 0,066
відповідно. Максимальне значення (1,56 г/см3) показника щільності знаходиться на глибині
50–60 см.

За класифікацією Н.А. Качинського, орний шар педоземів дуже ущільнений. За
допомогою дисперсійного аналізу визначили, що за ознакою гомогенності розподілу
доступної вологи за профілем ділиться на такі гомогенні групи: 0–30 см, 30–50 см, 60–80 см,
80–100 см. У верхніх шарах (0−30 см) відмінності між ними за значенням доступної вологи
статистично не вірогідні (F = 4,60, p = 0,061). Наступні суміжні горизонти (20–30 см та
30–40 см) статистично вірогідно відрізняються між собою за показниками доступної вологи
(F = 13,06, p = 0,022). Шари 30–50 см статистично вірогідно однотипні (F = 5,27, p = 0,08).
Шар 50–60 см є відокремленим статистично вірогідно він відрізняється від суміжних шарів
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(40–50 см та 60–70 см) за показником доступної вологи, це підтверджується дисперсійним
аналізом (F = 9,31, p = 0,037 та F = 20,27, p = 0,01 відповідно). Горизонти 60–80 см та
80–100 см статистично вірогідно утворюють гомогенні групи (F = 0,87, p = 0,40 та F = 0,24, p
= 0,64 відповідно). Порівняння суміжних горизонтів 70–80 см та 80–90 см свідчить про їх
вірогідну відмінність (F = 55,18, p = 0,002).

Щільність твердої фази розподіляється рівномірно по всьому горизонту. З глибиною
спостерігається не значне підвищення показників і у шарі 90–100 см знаходиться
максимальне значення (2,53).

Відповідно до статистичних даних шпаруватість розподіляється за профілем
рівномірно. Максимальне значення даного показника спостерігаємо у шарі 0–10 см
(50,12 %). З глибиною вміст шпар зменшується до мінімального значення у шарі 50–60 см до
38,56 %. У даному шарі спостерігається підвищення щільності ґрунту. Ймовірно, це є
свідченням того, що у даному шарі зустрічаються два насипних шари породи, в процесі
насипу яких, під час технічного етапу рекультивації, відбулося значне ущільнення нижнього
шару.

Повітроємність розподіляється нерівномірно за профілем і залежить від наявності
вологи в ґрунті і щільності складання. У верхніх шарах (0–40 см) даний показник
знижується, досягаючи мінімального значення (15,76 %) у шарі 30–40 см. Це може призвести
до фізичної деградації ґрунту.  Якщо вміст повітря зменшується до 15  %  і менше,  то
біологічні процеси набувають анаеробну направленість, що призводить до погіршення
фізичних властивостей техноземів. У наступних шарах показник характеризується
варіабельністю. У нижніх шарах повітроємність підвищується.

За допомогою статистичних даних визначили, що для дерново-літогенних ґрунтів на
сіро-зелених глинах характерне збільшення максимальної гігроскопічної вологості з
глибиною (табл.  11)  до шару 50−60  см,  у наступному шарі 60  –  70  см показник досягає
максимального значення (16,81 %). У наступних шарах вміст максимальної гігроскопічної
вологості зменшується і досягає свого мінімального значення (10,95 %) у шарі 90 – 100 см.
(табл. 11). Максимальна гігроскопічна вологість дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених
глинах характеризується високою варіабельністю за профілем.

На основі статистичних даних бачимо, що МГВ розподіляється вірогідно не
однотипно (F  =  3,66,  p  =  0,00).  За профілем утворюються дві гомогенні групи,  які
розподіляються по шарах 0–70 см (F = 2,39, p = 0,07) та 80–100 см (F = 2,04, p = 0,22).
Суміжні шари 70–80 та 80–90 см вірогідно відмінні (F = 10,87, p = 0,03). Аналогічно МГВ
розподіляється по профілю і волога в’янення рослин. Найменша вологоємність у верхніх
шарах дещо знижується, а у шарі 40–50 см різко досягає максимального значення показника.
В наступному шарі спостерігаємо мінімальне значення (31,4 %), що говорить про високу
варіабельність за профілем. Діапазон активної вологи у верхньому шарі знаходиться у
локальному максимумі (19,48 %), в наступних шарах показник знижується до локального
мінімуму у шарі 30–40 см. Далі спостерігаємо підвищення діапазону активної вологи. В шарі
60–70 см – мінімальне значення показника (0,97 %).

Показники польової вологості за статистичними даними аналізу розподіляються
також не рівномірно (F = 11,83, p = 0,00), виділяються три гомогенні групи: 0–30 см
(F = 1,04, p = 0,40), 40–70 см (F = 0,19, p = 0,89) і 80–100 см (F = 2,92, p = 0,12). Суміжні між
цими групами шари вірогідно відрізняються, це видно з статистичного аналізу – F = 51,20,
p = 0,00 та F = 12,26, p = 0,02.
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Щільність розподілена однотипно за всім горизонтом –  F  =  1,83,  p  =  0,12.  За
класифікацією Н.А. Качинського, дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах у верхніх
(0–10 … 20–30 см) і нижніх (80–90 … 90–100 см) горизонтах ущільнені, а у шарах 30–40 …
70–80 см їхня щільність оптимальна.

Щільність твердої фази та шпаруватість розподілені однорідно за профілем. Наявність
повітря у ґрунті характеризується високою варіабельністю. У верхніх шарах спостерігаємо
не високий показник повітроємності, що може негативним чином позначитися на фізичних
властивостях ґрунту.

На основі проведеного статистичного аналізу одержаних результатів дослідження
бачимо, що максимальна гігроскопічна вологість дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках (табл. 8) характеризується високою варіабельністю показника за
профілем і розподіляється статистично вірогідно неоднотипно (F = 28,49, p = 0,00).
Показники МГВ розподіляються на гомогенні групи. Перша однотипна група знаходиться у
шарі 0–30 см (F = 0,83, p = 0,47), наступна гомогенна група – 30–50 см (F = 0,00, p = 0,93),
суміжні між цими групами шари (20–30 та 30–40 см) статистично вірогідно різні – F = 38,67,
p  =  0,00).  В наступному шарі 50–60  см вміст МГВ відрізняється від сусідніх шарів і є
максимальним – 9,84 %. Далі за профілем утворюється ще одна гомогенна група (60–100 см),
що підтверджується статистичним аналізом – F = 1,27, p = 0,34). Волога в’янення рослин
розподіляється аналогічно МГВ. Максимальне значення (30,44 %) найменшої вологоємності
спостерігаємо у шарі 50–60 см. Мінімальне значення (15,27 %) на глибині 90–100 см.
Діапазон активної вологи досягає максимального значення (21,76 %) у шарі 10–20 см.
Мінімальне значення (4,72 %) у шарі 90–100см. Польова вологість також розподілена
нерівномірно. Верхній шар 0–10 см статистично вірогідно відрізняється від наступного шару
(F = 27,41, p = 0,00). Наступні два шари утворюють гомогенну групу і є вірогідно
однотипними (F = 0,72, p = 0,44). Шари 30–40 і    40–50 см також є статистично вірогідно
однотипними (F = 1,19, p = 0,33). У шарі 50–60 см польова вологість досягає свого
максимального значення – 20,00 %, цей шар відрізняється від інших. Наступні шари 60–
70…90–100 см статистично вірогідно однотипні (F = 1,91, p = 0,20). Щільність ґрунту
розподіляється однорідно за профілем. За класифікацією Н.А. Качинського, оранка
ущільнена. У верхньому шарі 0–10 см доступна волога має максимальне значення – 9,27 %, а
в наступних шарах вона розподіляється статистично вірогідно однотипно (F = 2,01, p = 0,11).

Щільність твердої фази ґрунту та шпаруватість розподіляються статистично вірогідно
однотипно за всім профілем. Повітроємність характеризується високою варіабельністю за
профілем. Мінімальне значення (15,30 %) даного показника спостерігаємо у шарі 10–20 см,
що може призвести до утворення анаеробних умов у ґрунті. В наступних шарах показник
підвищується і досягає локального максимуму (30,11 %) у шарі 70–80 см і максимальне
значення (30,38%)  спостерігаємо у шарі 90–100  см.  Фізичні властивості ґрунту є одними з
основних екологічних факторів, високу мінливість яких необхідно брати до уваги при
біологічному освоєнні земель, що рекультивуються.

Об’ємна щільність – одна з найважливіших властивостей, що визначає здатність
ґрунту пропускати і утримувати вологу, повітря, чинити опір знаряддям обробітку ґрунту
тощо. Цей показник досить динамічний і залежить від мінералогічного складу ґрунту,
розміру ґрунтових частинок, вмісту органічної речовини, структурного стану і пористості.
Великий вплив на його значення має обробіток ґрунту. Як правило, найменшу щільність
ґрунт має відразу ж після культивації, яка сприяє його розпушуванню і збільшенню обсягу
шпар.



115

Таблиця. 8. Водно-фізичні властивості дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах та на лесоподібних суглинках

Відстань
від

поверхні,
см

МГВ, %
Середнє ± ст.

помилка

ВВР, %
Середнє ± ст.

помилка

НВ, %
Середнє ± ст.

помилка

ДАВ, %
Середнє ± ст.

помилка

ПВ*, %
Середнє ± ст.

помилка

Щільність,
г/см3

Середнє ± ст.
помилка

Щільність
твердої фази,

г/см3

Середнє ± ст.
помилка

Шпаруватість
, % Середнє ±
ст. помилка

Повітроємність
при НВ, %

Середнє ± ст.
помилка

Дерново-літогені ґрунти на сіро-зелених глинах
0–10 12,79±0,13 17,13±0,17 36,61±0,20 19,48±0,03 15,34±0,13 1,20±0,14 2,53±0,15 52,57±0,14 15,96±0,09

10–20 12,59±0,20 16,87±0,26 35,07±0,29 18,2±0,03 16,51±0,16 1,23±0,19 2,54±0,11 51,57±0,19 16,50±0,14
20–30 13,73±0,23 18,40±0,30 32,38±0,34 3,98±0,04 17,50±0,15 1,24±0,07 2,54±0,03 51,18±0,20 18,80±0,20
30–40 14,26±0,19 19,10±0,25 32,87±0,28 3,77±0,03 24,76±0,10 1,12±0,05 2,54±0,10 55,91±0,19 23,04±0,20
40–50 15,76±0,16 21,11±0,21 38,38±0,28 17,27±0,07 25,97±0,15 1,14±0,09 2,54±0,15 55,12±0,23 16,74±0,12
50–60 14,26±0,10 19,79±0,13 31,4±0,16 11,61±0,03 25,30±0,12 1,15±0,10 2,55±0,16 54,90±0,27 23,50±0,12
60–70 16,81±0,12 22,53±0,16 33,5±0,19 0,97±0,03 25,30±0,20 1,16±0,09 2,55±0,09 54,51±0,10 21,01±0,12
70–80 15,07±0,15 20,19±0,20 36,47±0,25 16,28±0,05 19,04±0,19 1,15±0,19 2,55±0,05 54,90±0,17 18,43±0,13
80–90 12,57±0,09 16,84±0,12 36,93±0,19 20,09±0,07 21,57±0,16 1,27±0,16 2,55±0,16 50,20±0,12 13,27±0,07
90–100 10,95±0,07 14,68±0,09 36,99±0,13 19,31±0,04 23,67±0,14 1,29±0,13 2,56±0,13 49,61±0,10 12,62±0,04

Дерново-літогені ґрунти на лесоподібних суглинках
0–10 4,88±0,08 6,54±0,10 21,9±0,16 15,36±0,04 15,81±0,08 1,26±0,04 2,53±0,06 50,17±0,09 28,27±0,21

10–20 4,95±0,06 6,63±0,08 28,39±0,10 21,76±0,02 10,98±0,09 1,43±0,18 2,55±0,08 43,69±0,04 15,30±0,05
20–30 4,63±0,03 6,20±0,04 22,46±0,09 16,26±0,05 10,19±0,18 1,50±0,19 2,54±0,09 41,13±0,07 18,67±0,07
30–40 8,08±0,07 10,82±0,09 24,43±0,18 13,61±0,09 15,79±0,14 1,31±0,08 2,55±0,13 48,70±0,10 24,27±0,18
40–50 8,03±0,10 10,76±0,13 28,45±0,19 17,69±0,06 17,21±0,18 1,23±0,09 2,55±0,19 51,55±0,17 23,10±0,15
50–60 9,84±0,09 13,19±0,12 30,44±0,19 17,25±0,07 20,00±0,13 1,32±0,12 2,54±0,16 48,61±0,20 18,17±0,11
60–70 8,35±0,11 11,19±0,14 21,38±0,20 10,19±0,06 14,52±0,10 1,41±0,17 2,55±0,17 44,59±0,22 23,21±0,22
70–80 8,57±0,16 11,48±0,21 22,72±0,27 11,24±0,06 15,77±0,08 1,20±0,15 2,55±0,15 52,83±0,19 30,11±0,36
80–90 7,54±0,08 10,10±0,10 23,14±0,16 13,04±0,06 12,45±0,09 1,42±0,09 2,55±0,07 44,38±0,17 21,24±0,15
90–100 7,87±0,09 10,55±0,12 15,27±0,18 4,72±0,06 12,33±0,15 1,39±0,05 2,55±0,06 45,65±0,08 30,38±0,36

* Польова вологість була визначена відразу після відбору проб 19.10.2012 року
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З часом щільність збільшується до стану, який називається рівноважної щільністю.
При такому стані щільність складання ґрунту тривалий час майже не змінюється, що, в
першу чергу, пояснюється рівновагою сил, які викликають ущільнення ґрунту і
збільшення обсягу шпар. Зменшення щільності ґрунту може відбуватися в результаті його
набухання при зволоженні і наступної усадки в посушливий період, замерзання і
відтавання води в ґрунті, розвитку кореневої системи рослин, діяльності тварин, що
живуть у ґрунті, внесення органічних добрив (Нерпин, Чудновский, 1967). Динаміка
мінливості щільності за профілем у різних типах техноземів наведена на рисунку 23, а.

Одержані дані свідчать про те, що на поверхні (шар 0–10 см) щільність складання
досліджених ґрунтів приблизно однакова (1,20–1,26 г/см3), але із заглибленням цей
показник значно зростає, особливо у педоземів (до значень 1,56 г/см3 на глибині 50–60 см
від поверхні). Тенденція ущільнення ґрунту з глибиною є природною внаслідок тиску
товщі ґрунту,  яка знаходиться вище,  на шари,  що розташовані нижче.  Крім того,  з
глибиною зменшується інтенсивність діяльності кореневих систем рослин та ґрунтової
фауни, які сприяють розпушенню ґрунту та зменшенню їх щільності.

Винятком є дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах, їх об’ємна щільність
на глибині 40–80  см від поверхні є меншою,  ніж у верхньому шарі і дорівнює
1,14–1,16 г/см3. Вочевидь у даному випадку у формуванні структури складання має
більше значення інший, ніж тиск верхніх шарів. Вірогідно, щільність сіро-зелених глин на
певній глибині може зменшуватися внаслідок утворення тріщин у результаті процесу
усадки.

Щільність твердої фази визначається мінералогічним складом ґрунту та вмістом
органічних компонентів. Типова наступна закономірність: чим більше в ґрунтах
органічних речовин, тим нижче щільність твердої фази, і чим більше в ґрунтах мінералів
оксидів заліза, тим вище цей показник (27). Зміни показників щільності твердої фази

Рис. 23. Варіювання (а), щільності
твердої фази, г/см3 (б), шпаруватості,
% (в) за профілем в різних типах
техноземів
Умовні позначки: по осі абсцис – ґрунтові
горизонти 1 – 0–10 см, 2 – 10–20 см, …, 10 –
90–10 см. 1 – ґрунти на червоно−бурій глині; 2
– педозем; 3 – ґрунти на сіро-зеленій глині; 4 –
ґрунти на лесоподібних суглинках
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техноземів за профілем представлені на рисунку 23, б. Аналіз представлених даних вказує
на те, що досліджений показник для всіх типів техноземів є досить стабільним. Найбільшу
щільність твердої фази серед досліджених типів техноземів має дерново-літогенний ґрунт
на червоно-бурій глині (2,54–2,57 г/см³), а найменшу – педозем (2,50–2,53 г/см³). Це є
достатньо зрозумілим, адже дерново-літогений ґрунт на червоно-бурій глині формувався
на вскришній породі в той час як педозем був утворений внаслідок насипання родючого
шару чорнозему (50 см) на технічну суміш глин. Чорнозем має значущу частку органічної
речовини, яка зменшує щільність твердої фази (Розанов, 1970). Загалом простежується
тенденція повільного збільшення значень щільності твердої фази з глибиною залягання
шару. Така динаміка є закономірною, тому що у верхніх шарах ґрунту процеси
ґрунтоутворення, які пов’язані з життєдіяльністю ґрунтових організмів (рослин, тварин,
мікроорганізмів), відбуваються швидше. Тому вміст органічної речовини у верхніх шарах
ґрунту більший, а щільність твердої фази менша.

Як зазначено вище, на щільність складання ґрунту має великий вплив його
пористість. Пори в ґрунті утворюються між окремими механічними елементами й
агрегатами та в середині агрегатів (Гордиенко, 1976). Окремою важливою екологічною
характеристикою ґрунту є пористість аерації (шпаруватість), тобто об'єм пор, заповнених
повітрям. Повітря заповнює пори, не зайняті водою. Шпаруватий ґрунт створює умови
проникнення повітря до коріння рослин, розвиток мікробіального угруповання, але чим
вище пористість, тим нижче фільтраційна здатність ґрунту. Найбільш оптимальні умови
для процесів самоочищення ґрунту від біологічних, органічних, хімічних забруднень
створюються при пористості 60−65 % (Умарова, 2011). Динаміка мінливості шпаруватості
за профілем у різних типах техноземів представлена на рисунку 23, в.

На поверхні всі техноземи мають приблизно однакову шпаруватість, її показники
коливаються у межах 50,12–52,84 %. По мірі просування вниз за профілем частка пор у
техноземах дещо змінюється. У педоземі цей показник знижується, локальний мінімум
(38,56 %) спостерігається на глибині 50–60 см від поверхні. Дерново-літогенні ґрунти на
сіро-зелених глинах навпаки, виявились найбільш шпаруватими (до 56 % на глибині
30–40 см), що пов’язане зі зниженням показників щільності складання ґрунтів.

У нашій попередній роботі досліджено розподіл агрегатної структури техноземів
даної ділянки рекультивації за профілем (Пространстивенная ароэкология..., 2013).
Встановлено, що серед досліджених техноземів найбільший вміст глибистої фракції (з
діаметром агрегатів > 10 мм) саме у дерново-літогенному ґрунті на сіро-зеленій глині.
Також у даній роботі показано зниження коефіцієнта структурності цього виду технозему
більш ніж в увічі на глибині 30–70 см. Тобто зменшення щільності складання у цьому
субстраті відбувається за рахунок міжагрегатного простору, що не можна вважати умовою
для створення оптимального водно-повітряного та поживного режимів ґрунту.

Водно-фізичні властивості педоземів та дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках на червоно-бурих та сіро-зелених глинах відбивають їх здатність
пропускати і утримувати вологу, що надходить у вигляді опадів, чи поливної води, а
також переносити її з глибинних шарів у поверхневі, до рослин.

Волога здатна чинити істотний вплив на хімічні, фізичні, повітряні та теплові
якості ґрунту. Для характеристики водно-фізичних властивостей ґрунтів, які знаходяться у
процесі рекультивації, ми визначали такі показники вмісту води у ґрунті, як польова
вологість, доступна волога, максимальна молекулярна вологість та вологість в’янення
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рослин. Інтерес до них обумовлений перспективністю їх використання при чисельному
описанні переважних потоків вологи у ґрунті, при рішенні прогнозних задач по водному
режиму ґрунтів, переносу різних речовин, розрахунку екологічного риску використання
тих чи інших речовин. Результати дослідження представлені на рисунку 24.

Рис. 24. Варіювання максимальної гігроскопічної вологості, %, (а), вологості
в’янення рослин, %, (б), польової вологості, %, (в), доступної  вологи, %, (г) за

профілем у різних типах техноземів
Умовні позначки: по осі абсцис – ґрунтові горизонти 1 – 0–10 см, 2 – 10–20 см, …, 10 – 90 –100 см. 1 –

ґрунти на червоно-бурій глині; 2 – педозем; 3 – ґрунти на сіро-зеленій глині; 4 – ґрунти на
лесоподібних суглинках

Максимальна молекулярна, або максимальна адсорбційна, вологоємність дорівнює
максимальній гігроскопічності ґрунту. Вона залежить від механічного складу ґрунтів: чим
більше мулистих частинок містить ґрунт, тим вища максимальна гігроскопічність. Її
найвищі показники у нашому досліді становлять 10,95–16,81 % та спостерігаються у
дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах з локальним максимумом на глибині
50–70 см. Для педоземів цей показник коливається в межах 5,47–6,54 %, а для дерново-
літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах – 4,33–7,74 %. Для дерново-літогенних
ґрунтів на лесоподібних суглинках цей показник найнижчий, він дорівнює – 4,63–9,84 %,
локальний максимум даного показника знаходиться на глибині 60–70 см (рис. 24, а).

Отже, дерново-літогенні ґрунти сформовані на сіро-зеленій глині, мають найвищу
максимальну гігроскопічність, яка характеризується максимальною здатністю ґрунту
вбирати газоподібну вологу із повітря. Ця волога є недоступною для рослин. Запас вологи
в ґрунті, в якому залишається тільки недоступна для рослин вода та спостерігається
постійне в'янення рослин, що не зникає і у вологій атмосфері зветься вологістю стійкого
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в'янення рослин. Вона складається з гігроскопічної вологи та вологи, що є затиснутою у
капілярах ґрунту навіть при повному заповненні його водою (Умарова, 2011).

Цю кількість води в ґрунті також називають коефіцієнтом в'янення. Величина
вологості в’янення залежить від гранулометричного складу ґрунту та вмісту гумусу. Чим
важчий ґрунт за гранулометричним складом і вищий у ньому вміст гумусу, тим величина
зв’язаної води у ґрунті буде більшою, тому що зростає питома поверхня частинок і, як
наслідок, – зростає величина поверхневої енергії ґрунту (Демидов и др., 2013; Шеин,
2005). На рис. 24, б можна спостерігати динаміку мінливості вологості в’янення рослин за
профілем в різних типах техноземів. Найвищу вологість в’янення рослин, локальний
максимум якої припадає на глибину 50–70 см, мають ґрунти, сформовані на сіро−зеленій
глині – 14,68–21,11 %, а найменшу – на червоно-бурій глині – 5,80–10,37 %.
Спостерігається зменшення коефіцієнта вологості в’янення рослин з глибиною для
дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах та збільшення для дерново-
літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках.

Величини вологості в’янення та найменшої вологоємності є винятково важливими
характеристиками, їх використовують для оцінки доступності ґрунтової води для рослин,
яка визначає значною мірою родючість ґрунтів. Доступна волога – це частина ґрунтової
вологи, яка може бути використана рослинами Рослини в процесі життя поглинають дуже
велику кількість води. Вони витрачають її на транспірацію та утворення біомаси. Нижня
межа доступності – вологість стійкого в'янення рослин. Динаміка мінливості доступної
вологи у ґрунті зображена на рис. 24, г. Незважаючи на те, що дерново-літогенні ґрунти на
сіро-зеленій глині мають найвищу кількість польової вологості (15,34–25,97 %) кількість
доступної вологи у більшості горизонтів тут найнижча (від –  0,80  до 7,78  %).  Найменші
показники доступної для рослин вологи у дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених
глинах спостерігаються у верхніх шарах (0–30 см від поверхні). Найвищі показники
кількості доступної вологи у верхньому шарі належать дерново-літогенним ґрунтам на
лесоподібних суглинках (9,27 %). Тенденція до зміни показника з глибиною в даному
випадку полягає у зменшенні доступної вологи за профілем (на глибині 100 см вона
складає до 4,29 % загального об’єму). Для техноземів, сформованих на червоно-бурій
глині показник доступної вологи дорівнює 3,08–7,31 %, для педоземів – 0,05–10,90 %.
Локальний максимум доступної вологи в педоземі спостерігається на глибині 40–50 см від
поверхні, саме там де знаходиться межа розділу насипного шару чорнозему та технічної
суміші глин. Безумовно, здатність ґрунту до утримання вологи залежить від його
мінералогічного, гранулометричного та агрегатного складу, але у даному випадку
очевидна інша причина. Вільна волога, яка під дією гравітації проникає углиб педозему,
на глибині 50 см зустрічає шар із технічної суміші глин зі зниженою водопроникністю,
пересувається всередині ґрунту над цим шаром у відповідності з напрямком його ухилу та
частково затримується. При цьому вона витісняє повітря з ґрунтових пор, що є причиною
зниження шпаруватості, встановленого нами на цьому рівні профілю педозема.

Для узагальнення отриманих результатів ми використовували дисперсійний аналіз.
Це статистичний метод, призначений для встановлення структури зв'язку між
результативною та факторними ознаками, що дає змогу визначити вплив одного або
декількох факторів на результативний показник. Дисперсійний аналіз особливо
ефективний в умовах, коли результативна ознака суттєво змінюється під одночасною дією
кількох факторів з неоднаковою силою впливу. За його допомогою можна провести
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кількісне вимірювання сили впливу факторних ознак та їх поєднань на результативну та
оцінити вірогідність впливу.

В нашому дослідженні в якості факторних ознак ми обрали тип технозему та
глибину залягання шару, з якого були відібрані зразки. Результати дисперсійного аналізу
даних нашого дослідження викладені на рисунку 25.
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Рис. 25. Компоненти мінливості фізичних властивостей техноземів
Умовні позначення: 1 – максимальна гігроскопічна вологість; 2 – вологість в’янення рослин, 3 – польова

вологість; 4 – щільність; 5 – доступна волога; 6 – щільність твердої фази;
7 – шпаруватість.

На гістограмі кожен стовпець показує, яку частку загальної дисперсії фізичної чи
водно-фізичної ознаки визначають чинники, що вивчаються:

• фактор «тип технозему» відображає внесок, що обумовлений розходженням
субстратів незалежно від горизонту;

• фактор «горизонт» показує значення у формуванні дисперсії досліджуваної
ознаки глибини залягання ґрунтового горизонту, з якого було взято зразок незалежно від
типу технозему;

• фактор «1 * 2» показує роль взаємодії обох досліджуваних факторів, або значення
специфічності мінливості досліджених ґрунтових властивостей по горизонтах в різних
типах техноземів;

• «помилка» − дисперсія, обумовлена іншими неврахованими факторами або
помилкою вимірювання.

При аналізі отриманих даних встановлено, що впливом досліджуваних факторів
описується від 63  до 95  %  дисперсії отриманих даних.  Це підтверджує,  що обрані нами
чинники дійсно є найбільш вагомими у формуванні фізичних та водно-фізичних
властивостей вивчених техноземів.
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За результатами нашого дослідження, фактором, який має найсуттєвіше значення
для формування фізичних та водно-фізичних властивостей рекультивованих ґрунтів, є тип
технозему. Його вплив превалює в утворенні таких ознак, як щільність твердої фази,
максимальна гігроскопічна вологість, вологість в’янення рослин, польова вологість,
щільність складання та шпаруватість ґрунтів. Відносно невелике значення тип технозему
має при формуванні кількості доступної вологи.

Як показало наше дослідження, такий фактор, як глибина залягання шару, з якого
був відібраний ґрунтовий зразок, сам по собі має відносно невелике значення у
формуванні фізичних та водно-фізичних властивостей техноземів на даному етапі
ґрунтоутворювального процесу. Формування характерного профілю відбувається
тисячоліттями, тому 40 років – це дуже молодий вік для ґрунту та інтенсивні ознаки
горизонтів профілю ще не встигли проявитися, що відчувається і при візуальному
обстеженні ґрунтового розрізу. Однозначно можна сказати, що суттєва закономірність,
яка характеризує всі досліджені техноземи за профілем, спостерігається у формуванні
щільності твердої фази, що пов’язаноіз вмістом органічної речовини рослинного опаду та
тваринного населення у верхніх шарах горизонту техноземів.

Цікаво, що для отримання результату дослідження про наявність доступної вологи
немає суттєвої різниці, з якого технозему та якої глибини був відібраний ґрунтовий
зразок. Можливо для формування цієї ознаки має велике значення здатність усіх
глинистих ґрунтів до утримання вологи у капілярах.

Хоча яскраво виражених відмінностей розподілу фізичних властивостей
рекультивованих земель за горизонтом не спостерігається, натомість існують
закономірності їх формування, які відрізняють один технозем від іншого. Про це говорить
вагома область діаграми, яка відповідає показнику взаємодії обох досліджуваних факторів
«1*2». Встановлено, що по змінах шпаруватості, щільності складання, польової вологості
та особливо доступної вологи можна судити про тип технозему, тобто існує специфічність
мінливості цих ґрунтових властивостей по горизонтах у різних типах техноземів.

Область «помилка», яка, скоріш за все, відображає вплив інших факторів
ґрунтоутворення, що не були згадані у даній роботі, на досліджені показники, найбільша у
стовпчику, що відповідає шпаруватості, доступної вологості та щільності складання.
Значення помилки тут коливається від 24  до 35  %  тому,  що формування цих ознак
достатньо сильно залежить від агрегатного складу техноземів.

3.8. Профільний розподіл оцінок вологості в’янення рослин

Важливим і агрономічно цінним показником є вологість в’янення рослин (ВВР),
так як це нижня межа доступної для рослин вологи. Тому особливості розподілу вологості
в’янення рослин розраховували для педоземів та дерново-літогенних ґрунтів на сіро-
зелених глинах, червоно-бурих глинах та на лесоподібних суглинках не тільки
розрахунковим методом, і для підвищення точності результатів − вегетаційним методом
мініатюр. Порівняння отриманих двома обраними методами результів досліджень дало
змогу встановити їх подібність між собою. У таблиці 9 наведено статистичні
характеристики оцінок в’янення рослин на педоземах, одержаних за допомогою різних
методів. Результати досліджень, отримані за допомогою розрахункового методу, свідчать
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про те, що вологість в’янення рослин варіює в межах 7,75−8,50 %. Найменший показник
встановлений для шару 30−40 см, а найбільший – для шару 40−50 см. У цілому, у верхніх
шарах вологість в’янення рослин характеризується дещо меншими значеннями (7,89−7,82
%), а в більш глибоких шарах цей показник збільшується і знаходиться в діапазоні
8,01−8,50 %.

Таблиця 9. Статистичні характеристики оцінок ВВР педоземів, одержаних за
допомогою різних методів

№ Глибина шару ґрунту,
см

ВВР, % (розр.) ВВР, % (вег.)
Середнє Ст. похибка Середнє Ст. похибка

1 0–10 7,89 0,09 8,56 0,43
2 10–20 7,92 0,05 9,67 0,14
3 20−30 8,15 0,09 9,16 0,19
4 30−40 7,75 0,10 9,63 0,34
5 40−50 8,50 0,21 11,93 0,23
6 50−60 7,76 0,16 7,98 0,19
7 60−70 8,30 0,15 10,00 0,24
8 70−80 8,02 0,24 9,71 0,41
9 80−90 7,93 0,23 9,63 0,53

10 90−100 7,87 0,04 9,41 0,09
Всього 8,01 0,06 9,57 0,20

Одержані результати досліджень для педоземів вказують, що отримані дані за
допомогою розрахункового методу та методом вегетативних мініатюр, суттєво
відрізняються один від одного. Для візуальної оцінки отриманих даних побудували графік
розподілу оцінок вологості в’янення рослин, одержаних за двома методами (рис. 26).

На графіку спостерігаємо високу різницю у показниках вологості в’янення рослин,
отриманих за допомогою розрахункового методу і методом вегетаційних мініатюр.

Синім кольором відображено розподіл середніх значень та показників
варіабельності вологості в’янення рослин на педоземах на глибині 0–100 см. Отримані
результати розрахунково-математичним методом свідчать про те, що розподіл значень
ВВР по шарах є плавним, тобто не спостерігається суттєвих різких змін значень
досліджуваного показника по шарах. Максимум (9−10 %) цього показника знаходиться на
глибині 40−50 см, локальний максимум (8−9 %) у шарі 60−70 см. Тенденція щодо
зменшення відсотку вологи в’янення (7−8 %) спостерігається на глибині 30−40 см та
50−60 см. Більш цікавий вигляд мають значення, отримані при дослідженні з
вегетаційними мініатюрами, які на даному рисунку представлені червоним кольором. Так,
локальний максимум (9,1−10,3 %) спостерігається у шарі 20−30 см, який різко переходить
у локальний мінімум на глибині 30−40 см, який становить 8,3−10,0 %. Максимальне
значення вологості в’янення рослини знаходиться в шарі 50−60 см, яке різко переходить у
мінімальне відсоткове значення вологості в’янення у шарі, який залягає нижче.
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Рис. 26. Розподіл значень вологості в’янення рослин педоземів за двома методами
дослідження

Умовні позначення: по осі абсцис – шари ґрунту (див. табл. 5.5); по осі ординат – вологість в’янення рослин
(%)

Для порівняння результатів одержаних обома методами графічно відобразили
розподіл різниць між оцінками значень вологості в’янення рослин (рис. 27).
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Рис. 27. Розподіл різниць оцінок вологості в’янення рослин педоземів, одержаних за
двома методами досліджень

На рисунку 27 зображено розподіл значень різниць вологості в’янення рослин між
розрахунковим методом та методом вегетаційних мініатюр у різних шарах педозему.
Даний графік представляє собою зображення звивистої лінії, яка показує значну
відмінність результатів за двома методами на глибині від 0−10 до 70−80 см. Так,
максимальна відмінність значень вологості в’янення (3−4%) спостерігається на глибині
50−60  см,  а її мінімум у шарі 60−70  см.  Що стосується значень вологості в’янення на
глибині від 70  до 100  см,  то в даному діапазоні значень різких відмінностей між двома
методами не виявлено.
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Для з’ясування  відмінностей результатів, одержаних двома методами, проведемо
регресійний аналіз впливу ВВР педоземів (табл. 10).

Отримані дані показують, що регресійна модель пояснює 79 % варіабельності
досліджуваного показника. Регресійні коефіцієнти вказують на те, що предиктори
позитивно та статистично вірогідно впливають на вологість в’янення рослин, встановленої
методом мініатюр. Слід відзначити, що порівняння стандартизованих регресійних
коефіцієнтів свідчить про значно більший внесок фактору засоленості ґрунту у
варіювання досліджуваного показника, ніж ВВР за розрахунковим методом. Таким чином,
нами встановлено, що реальна оцінка вологості в’янення рослин у педоземах можлива з
урахуванням фактору засоленості ґрунту. Чим більший рівень засоленості, тим вище
відхилення між різними способами оцінювання досліджуваного показника.

Таблиця 10. Регресійний аналіз оцінок залежності вологості  в’янення рослин
педоземів, (R2 = 0,79)

Предиктор Бета Ст. похибка
бета

Регресійні
коефіцієнти

Ст. похибка регресійних
коефіцієнтів t(27) p-

рівень
Константа – – –14,80 1,97 –7,52 0,00
ВВР 0,34 0,09 0,95 0,25 3,81 0,00
Сух. залишок, % 0,73 0,09 20,43 2,54 8,05 0,00

Умовні позначення: Бета – регресійні коефіцієнти для стандартизованих предикторів

На рисунку 28 показано співвідношення між експериментально встановленими
показниками ВВР та тими, які оцінені за допомогою регресійної моделі.
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Рис. 28. Діаграма розсіювання спостережуваних та прогнозованих значень ВВР за
регресійною моделлю

Одержана діаграма розсіювання свідчить про те, що спостережувані та
прогнозовані значення вологості в’янення рослин сильно збігаються між собою за
регресійною моделлю.

Отже, регресійна залежність пов’язує показник вологості в’янення рослин,
одержаний методом вегетативних мініатюр, з максимальною гігроскопічною вологістю та
вмістом солей у водній витяжці техноземів.
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Показник вологості в’янення, одержаний методом мініатюр, є екологічно
обґрунтованим, так як безпосередньо відображає фізіологічний стан рослин в залежності
від вмісту вологи в ґрунті. Але методично він є дуже трудомістким, а також таким, що дає
значно варіабельні результати. Остання обставина також потребує збільшення кількості
експериментів для досягнення необхідної точності оцінок. Педотрансферна функція
дозволяє на основі менш трудомістких методик отримати показник, який має очевидну
екологічну значимість.

За аналогічними методиками було проведено дослідження вологості в’янення
рослин на девново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах. Отримані результати
наведені в табл. 11.

Таблиця 11. Статистичні характеристики оцінок вологості в’янення рослин
дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах, одержаних за допомогою різних

методів досліджень

№ Відстань від поверхні, см
ВВР, % (розр.) ВВР, % (вег.)

Середнє Ст. похибка Середнє Ст. похибка
1 0–10 17,13 0,57 17,71 0,75
2 10–20 16,87 0,92 18,35 0,91
3 20−30 18,40 1,54 19,43 1,36
4 30−40 20,10 0,83 21,96 0,84
5 40−50 21,11 1,10 22,01 1,42
6 50−60 19,79 0,15 25,90 0,33
7 60−70 20,88 0,88 28,00 0,43
8 70−80 20,19 0,78 23,85 0,99
9 80−90 16,84 0,65 17,61 0,56

10 90−100 15,89 0,21 16,27 0,23
Всього 17,13 0,57 17,71 0,75

З одержаних результатів бачимо, що показник вологості в’янення рослин
отриманий розрахунковим методом, варіює в межах 15,89−21,11 %. Мінімальне значення
вологості в’янення знаходиться в нижніх шарах ґрунту (90−100 см) і становить 15,89 %, а
максимальне значення вологості (21,11 %) знаходиться в шарі 40−50 см.

Стосовно значень, отриманих методом вегетативних мініатюр, можна сказати, що
вони дещо різняться від значень, отриманих розрахунковим методом. Показник вологості
в’янення в даному випадку варіює в межах 16,27−28,00 %. Мінімальне значення вологості
в’янення (16,27 %) знаходиться також у нижньому шарі ґрунту 90−100 см, а його
максимальне значення розподілене в шарі 60−70 см і становить 28,00 %.

Отже, отримані середні значення вологості в’янення за допомогою розрахункового
методу та методу вегетативних мініатюр показують відмінність значень, особливо це
спостерігається в шарах ґрунту 50−60 см, 60−70 см та 70−80 см. Для більш детального та
наочного з’ясування відмінностей різниць значень розглянемо графік розподілу оцінок
вологості в’янення рослин, одержаних за двома методами (рис. 29).

Значення вологості в’янення рослин, отримані розрахунково-математичним
методом, розподілені без різких змін досліджуваного показника по шарах ґрунту.
Локальних максимумів не виявлено, значення вологості в’янення плавно зростають (від
15  %  до 20  %)  зі збільшенням глибини досліджуваного ґрунту від 0−10  см до 40−50  см
відповідно. Однак у шарі 50−60 см спостерігається незначне зниження вологості в’янення
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до 19  %,  що і відповідає першому локальному мінімуму.  Але вже на глибині 60−70  см
вологість в’янення знов підвищує своє відсоткове значення. Другий локальний мінімум
показника (15−18 %) спостерігається в нижніх шарах ґрунту 90−100 см.

При візуальній оцінці результатів досліджень, отриманих методом вегетаційних
мініатюр, бачимо, що даний показник розподіляється більш динамічно ніж вологість
в’янення рослин, яка оцінена розрахунковим методом.

Значення вологості в’янення рослин зі збільшенням глибини поступово зростає за
профілем.
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Рис. 29. Розподіл значень вологості в’янення рослин дерново-літогенних ґрунтів на
сіро-зелених глинах за двома методами дослідження

Умовні позначення: по осі абсцис – шари ґрунту; по осі ординат – вологість в’янення рослин (%)

Різке збільшення значень вологості до максимального значення (25−30 %)
спостерігається у шарі 60−70 см, далі показник поступово переходить у локальний
мінімум на глибині 90−100 см і становить 15−20 %.

Для з’ясування відмінностей отриманих значень вологості в’янення рослин між
двома методами розглянемо графік розподілу різниць оцінок вологості в’янення рослин на
сіро-зелених глинах (рис. 30).
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Рис. 30. Розподіл різниць оцінок вологості в’янення рослин дерново-
літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах, одержаний за двома методами

дослідження
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Отриманий графік розподілу різниць оцінок вологості в’янення рослин між двома
методами показує значну відмінність результатів на глибині від 50−60 до 80−90 см.
Максимальна відмінність значень вологості в’янення (5−8 %) спостерігається на глибині
60−70 см. Незначні мінімальні відмінності в отриманих значеннях спостерігаються в
нижніх шарах ґрунту (90−100 см) при вологості в’янення (1−2 %).

Для з’ясування причини відмінностей результатів між двома методами
дослідження проведемо регресійний аналіз впливу вологості в’янення на сіро-зелених
глинах (табл. 12).
Таблиця 12. Регресійний аналіз залежності оцінок вологості в’янення рослин дерново-

літогенних грунтів на сіро-зелених глинах (R2 = 0,78)

Предиктор Бета Ст. похибка
бета

Регресійні
коефіцієнти

Ст. похибка
регресійних
коефіцієнтів

t(27) р-рівень

Константа − − −13,80 2,02 −6,84 0,00
ВВР* 0,17 0,10 0,18 0,11 1,70 0,10
Сух. залишок, % 0,80 0,10 114,90 14,11 8,15 0,00

Умовні позначення: Бета – регресійні коефіцієнти для стандартизованих предикторів, * - за методом
мініатюр

Аналізуючи отримані дані, можна сказати, що регресійна модель пояснює 78 %
зміни досліджуваного показника. Це є досить високим показником, що свідчить про
точність отриманих результатів. Регресійні коефіцієнти, а саме вологість в’янення (0,18 )
та сухий залишок (114,90), вказують на те, що предиктори позитивно впливають на оцінку
вологості в’янення рослин, одержану методом вегетативних мініатюр. Одержані
регресійні коефіцієнти для предикторів вологості в’янення рослин (0,17)  та сухого
залишку (80), свідчать про те, що на зміни досліджуваного показника впливає засоленість
ґрунту. Для відображення співвідношення між експериментально встановленими
показниками вологості в’янення та тими, які оцінені за допомогою регресійної моделі
розглянемо рисунок 31.
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Рис. 31. Діаграма розсіювання спостережуваних та прогнозованих значень ВВР
дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах за регресійною моделлю

Аналіз рисунка свідчить про те, що оцінки одержані різними способами досить
сильно збігаються. Це дозволяє нам розглядати регресійну залежність як педотрансферну
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функцію, яка пов’язує показник ВВР одержаний методом мініатюр з максимальною
гігроскопічною вологістю та вмістом солей у водній витяжці техноземів.

Отже, дана модель дозволяє отримати той самий показник з меншою тратою часу і
може бути використана у наступних дослідженнях. Оцінити значення вологості в’янення
рослин на дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах можливо лише з
урахуванням фактору засоленості ґрунту.

При оцінці розподілу значень вологості в’янення рослин на червоно-бурих глинах
були отримані середні значення ВВР відповідно до шару досліджуваного ґрунту за двома
методами: розрахунковим методом та методом вегетаційних мініатюр. Отримані значення
вологості в’янення показують, що результати досліджень вологості в’янення рослин
отримані за допомогою згаданих вище двох методів дослідження, розподілені практично
однаково з незначними змінами (табл. 13).

Таблиця 13. Статистичні характеристики оцінок вологості в’янення рослин
дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах, одержаних

за допомогою різних методів

№ Шар, см
ВВР, % (розр.) ВВР, % (вег.)

Середнє Ст. похибка Середнє Ст. похибка
1 0–10 5,77 0,17 7,11 0,23
2 10–20 6,27 0,33 7,07 0,26
3 20−30 9,82 0,03 10,13 0,08
4 30−40 9,51 0,34 10,02 0,41
5 40−50 8,85 0,30 9,59 0,22
6 50−60 9,19 0,68 9,61 0,74
7 60−70 7,13 0,27 7,74 0,36
8 70−80 6,58 0,31 6,67 0,29
9 80−90 6,28 0,03 6,39 0,12

10 90−100 7,07 0,11 7,46 0,14
Всього 5.77 0,17 7,11 0,23

Так, середні значення вологості в’янення рослин, отримані розрахунковим
методом, знаходяться в межах 5,77−9,82 %. Мінімальне значення вологості в’янення
рослин спостерігається у верхніх (0−10 см) та нижніх шарах ґрунту (90−100 см) і
становить 5,77 %, а максимальне значення вологості (9,82 %) знаходиться в шарі 20−30
см. Середні значення вологості в’янення отримані методом вегетативних мініатюр на
дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах, варіюють у межах 7,07−10,13 %.
Мінімальне значення вологості в’янення (7,07 %) так само, як і у попередньому досліді,
знаходиться у верхньому(0−10 см) і нижньому шарах ґрунту (90−100 см), а його
максимальне значення розподілене в шарі 20−30 см і становить 10,13 %.

Для більш детального опису розглянемо графік розподілу значень вологості рослин
дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах за двома методами дослідження.
Проаналізувавши отриманий графік можна сказати, що значення вологості в’янення
рослин за двома методами розподілені без різких змін. Так, при дослідженні методом
вегетативних мініатюр значення вологості в’янення розподілені без різких коливань
(рис. 32).

Лише у верхніх шарах (20−30 см) ґрунту спостерігається перехід значень від
локального мінімуму (7−8  %)  до локального максимуму (9−11  %).  Надалі,  як показує
графік, значення вологості в’янення розподілені без суттєвих змін і перебувають у
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діапазоні 9−11 %. Надалі спостерігаємо поступове зниження вологості в’янення (9−8 %),
що відбувається в шарі 60−70 см і на глибині 90−100 см і переходить до другого
локального мінімуму значень при вологості в’янення 6,8−5,8 %. Отриманий графік
розподілу значень вологості в’янення за розрахунковим методом, показав, що значення
вологості в’янення розподілені у вигляді ламаної кривої з різкими підвищеннями та
пониженнями значень. Так, перший локальний мінімум (6,5−5 %) спостерігається в шарі
0−10  см,  який переходить у локальний максимум (9−10  %)  в шарі 20−30  см.  Другий
локальний максимум (9−10 %) спостерігається на глибині 50−60 см. Далі показник плавно
знижується до другого локального мінімуму (6,3−6,4  %)  у нижніх шарах ґрунту
(80−90 см).
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Рис. 32. Розподіл значень вологості в’янення рослин дерново-літогенних ґрунтів на
червоно-бурих глинах за двома методами дослідження

Для з’ясування відмінностей отриманих результатів між двома методами
розглянемо графік розподілу різниць оцінок вологості в’янення рослин дерново-
літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах, одержаних за двома методами дослідження
(рис. 33).
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Рис. 33. Розподіл різниць оцінок вологості в’янення рослин дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах, одержаних за двома методами дослідження
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Даний графік представлений звивистою кривою та представляє відмінності значень
вологості в’янення між двома методами. Максимальна відмінність результатів
спостерігається в шарах 0−10 см, 40−50 та 60−70 см та знаходиться в межах 0,5−1,4 %.
Мінімальна відмінність результатів знаходиться в шарах 20−30 см, 50−60 см та 70−80 см і
варіює в межах 0,4−0,2 %.

Отже, отримані результати розподілу ВВР розрахунковим методом досить подібні
до результатів, одержаних методом вегетативних мініатюр. Різниця отриманого показника
між методами за шарами варіює в межах 2 %. Щоб з’ясувати таку незначну відмінність
проведемо регресійний аналіз впливу ВВР дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих
глинах (табл. 14).

Таблиця 14.  Регресійний аналіз залежності оцінок вологості в’янення рослин
дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах, (R2 = 0,62)

Предиктор Бета Ст. похибка
бета

Регресійні
коефіцієнти

Ст. похибка
регресійних
коефіцієнтів

t(27) р-рівень

Константа − − −0,34 0,27 −1,24 0,22
ВВР* −0,35 0,12 −0,08 0,03 −2,90 0,01
Сух. залишок, % 0,78 0,12 2,93 0,46 6,43 0,00

Умовні позначення: Бета – регресійні коефіцієнти для стандартизованих предикторів, * - за методом
мініатюр

Отримані дані регресійної моделі описують зміни досліджуваного показника з
точністю 0,65 %. Регресійний коефіцієнт для стандартизованого предиктора ВВР (−0,35)
негативно впливає на результати значення ВВР, одержаної методом вегетативних
мініатюр. Стосовно предиктора, який відповідає ознакам засоленості ґрунту (0,78), даний
регресійний коефіцієнт має найбільший вплив на отримані значення вологості в’янення
рослин. Тому, для оцінки значення вологості в’янення рослин на червоно-бурих глинах
необхідно враховувати фактор засоленості ґрунту.

На рисунку 34 відображене співвідношення між експериментально встановленими
показниками ВВР та тими, які оцінені за допомогою регресійної моделі.
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Рис. 34. Діаграма розсіювання спостережуваних та прогнозованих значень ВВР
дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах за регресійною моделлю
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Представлена на рисунку діаграма показує нам, що значення, одержані на основі
спостережувальних і прогнозованих значень вологості в’янення рослин, мають незначні
відхилення. Це означає, що дана регресійна модель не досить точно розглядає зв'язок
показників вологості в’янення рослин, одержаний методом мініатюр, з максимальною
гігроскопічною вологістю та вмістом солей у водній витяжці дерново-літогенних ґрунтів
на червоно-бурих глинах за регресійною моделлю.

Отримавши значення вологості в’янення рослин на лесоподібних суглинках
розрахунковим методом та методом вегетаційних мініатюр, встановимо розподіл значень
відповідно до шару досліджуваного ґрунту (табл. 15).

Таблиця 15. Статистичні характеристики оцінок вологості в’янення рослин дерново-
літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках, одержаних  за допомогою

різних методів

№ Відстань від поверхні, см
ВВР, % (розр.) ВВР, % (вег.)

Середнє Ст. похибка Середнє Ст. похибка
1 0–10 6,54 0,31 6,39 0,35
2 10–20 6,63 0,16 7,19 0,17
3 20−30 6,20 0,25 5,33 0,26
4 30−40 10,82 0,70 10,30 0,74
5 40−50 10,76 0,22 10,29 0,23
6 50−60 13,19 0,33 12,90 0,34
7 60−70 11,19 0,50 10,85 0,52
8 70−80 11,48 0,33 10,94 0,35
9 80−90 10,10 0,77 11,16 0,81
10 90−100 10,55 0,51 11,57 0,54

Всього 9,75 0,44 9,69 0,46

Відповідно до одержаних результатів бачимо, що значення вологості в’янення
рослин, отримані розрахунковим методом, варіюють у межах 6,20−13,19 %. Мінімальне
значення вологості в’янення знаходиться у верхньому шарі ґрунту (20−30 см) і становить
6,20 %, а максимальне значення вологості (13,19 %) знаходить у шарі 50−60 см.
Показники середніх значень вологості в’янення рослин отриманих методом вегетативних
мініатюр вказують на незначні відхилення від показників отриманих розрахунковим
методом.  Так,  показники ВВР у даному методі знаходяться e  межах 5,33−12,90  %.  У
верхніх шарах ґрунту (20−30 см) розподілені мінімальні значення вологості в’янення
(5,33 %). Зі збільшенням глибини ґрунту, значення вологості зростають і вже на глибині
50−60 см відповідають максимальному показникові (12,90 %).

Для більш детального та наочного з’ясування відмінностей різниць значень
розглянемо графік розподілу оцінок вологості в’янення рослин, одержаних за двома
методами (рис. 35). Показники ВВР, отримані розрахунково-математичним методом,
розподілені за зростанням глибини досліджуваного ґрунту. Так, перший локальний
максимум спостерігається вже на верхніх шарах ґрунту (30−40 см) і становить 10−12 %.
Другий локальний максимум розподілений на глибині 12−14 %. Однак після другого
локального максимуму спостерігається поступове зниження значень вологості в’янення і
вже на глибині 90−100 см досягають мінімальних показників (9−10 %).
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Рис. 35. Розподіл значень вологості в’янення рослин дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках за двома методами дослідження

Для з’ясування незначних відмінностей значень ВВР, отриманих двома методами,
розглянемо графік розподілу різниць оцінок вологості в’янення рослин на лесоподібних
суглинках (рис. 36).

Значення ВВР, отримані методом вегетаційних мініатюр, розподілені аналогічно
значенням, отриманим розрахунковим методом. Перший локальний мінімум (4−6 %)
спостерігається на верхніх шарах ґрунту (30−40 см), який різко переходить у локальний
максимум (10−12 %) у шарі 40−50 см. Надалі значення вологості в’янення зростають і
досягають другого локального максимуму (12−14 %) на глибині 60−70 см, який плавно
переходить до другого локального мінімуму (9−10 %) у нижніх шарах ґрунту (80−90 см).
На рисунку 36 представлені значення розподілу різниць вологості в’янення між двома
методами. З даних, представлених на рисунку бачимо, що максимальна відмінність
результатів спостерігається в шарі 20−30 см, яка різко переходить до мінімальної
відмінності у шарі 30−40 см. Наступна максимальна відмінність розподілена в нижньому
шарі ґрунту (90−100 см) у межах різниці ВВР 0,8−1 %.

Отримані результати розподілу ВВР показують, що значення, одержані
розрахунковим методом, досить подібні до результатів, одержаних методом вегетативних
мініатюр. Різниця отриманих показників між методами дослідження спостерігається у
шарах 20−30 см, 50−60 см та 90−10 см та варіює в межах 1−1,5 %. Для з’ясування
незначних відмінностей проведемо регресійний аналіз впливу вологості в’янення рослин
дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках (табл. 16).
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Рис. 36. Розподіл різниць оцінок вологості в’янення рослин дерново-літогенних
ґрунтів на лесоподібних суглинках, одержаних за двома методами дослідження

Регресійний аналіз залежності оцінок вологості в’янення рослин дерново-
літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках, одержаних розрахунковим методом від
оцінок, одержаних методом мініатюр та засолення ґрунту описує 90 % варіабельності
досліджуваного показнику.

Таблиця 16. Регресійний аналіз залежності оцінок вологості в’янення рослин дерново-
літогенних грунтів на лесоподібних суглинках (R2 = 0,90)

Предиктор Бета Ст. похибка
бета

Регресійні
коефіцієнти

Ст. похибка
регресійних
коефіцієнтів

t(27) р-рівень

Константа – – 1,41 0,19 7,42 0,00
ВВР* 0,02 0,06 0,00 0,02 0,29 0,77
Сух. залишок, % –0,95 0,06 –3,50 0,22 –15,62 0,00

Умовні позначення: Бета – регресійні коефіцієнти для стандартизованих предикторів, * - за методом
мініатюр

Дана регресійна модель характеризується найвищою точністю серед усіх інших
представлених. Відповідно до результатів аналізу бачимо, що регресійний коефіцієнт
предиктора сухого залишку (−0,95) негативно впливає на результати значення вологості
в’янення рослин, одержаного методом вегетативних мініатюр. Предиктор, який відповідає
ознакам вологості в’янення (0,02), має більший вплив на отримані значення.

Тому для оцінки значення вологості в’янення рослин на лесоподібних суглинках
необхідно враховувати фактор вологості в’янення рослин і засоленості ґрунту.

Для відображення співвідношення між експериментально встановленими
показниками ВВР та тими, які оцінені за допомогою регресійної моделі, розглянемо
рисунок 37.
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Рис. 37. Діаграма розсіювання спостережуваних та прогнозованих значень ВВР
дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках за регресійною моделлю

Проаналізувавши діаграму розсіювання спостережуваних та прогнозованих значень
вологості в’янення рослин дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках за
регресійною моделлю, можна зробити висновок, що оцінки, одержані спостережувальним
і прогнозованим способами, збігаються. Це дозволяє нам розглядати регресійну
залежність як педотрансферну функцію, яка пов’язує показник ВВР, одержаний методом
мініатюр з максимальною гігроскопічною вологістю та вмістом солей у водній витяжці
техноземів.

Регресійна модель дозволяє отримати той самий показник з меншою тратою часу і
може бути використана у наступних дослідженнях, так як характеризується високою
екологічною значимістю показника.

Ґрунтово-рослинний покрив планети є регулятором водного балансу суходолу,
оскільки поглинає, утримує й перерозподіляє велику кількість атмосферної вологи. Він
виконує функцію універсального біологічного фільтру та нейтралізує багато різновидів
забруднень (Состояние и перспективы..., 1989). Завдяки родючості ґрунти є основним
засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом
сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення
добробуту населення. Тому охорона ґрунтів, раціональне використання, збереження та
підвищення їх родючості є неодмінною умовою подальшого економічного прогресу
суспільства (Устойчивое развитие сложных..., 2005).

Нами досліджені закономірності профільного розподілу фізичних та водно-
фізичних властивостей природного ґрунту – чорнозему звичайного. Нами встановлено, що
у верхній третині схилу балки Кам’януваста найбільше значення (3,87 %) максимальної
гігроскопічної вологи знаходиться в шарі 40–50 см, а мінімальне (3,02 %) – в шарі 90–100
см (табл. 17).
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У цілому МГВ розподіляється за профілем рівномірно, підтвердженням цьому є
результати статистичного аналізу (F = 1,97, p = 0,088). Вологість в’янення розподіляється
ідентично, так як розраховується за допомогою показників МГВ.

Таблиця 17. Фізичні властивості чорнозему звичайного

Шар, см МГВ ,
%

ВВР,
%

Польова
вологість*, %

Щільність,
г/см3

Доступна
волога*, %

Щільність
твердої фази,

г/см3

Шпаруватість
, %

Верхня третина схилу
0–10 3,32 4,45 20,31 1,24 15,86 2,55 1,31
10–20 3,41 4,56 20,79 1,18 16,23 2,56 1,38
20–30 3,38 4,53 26,07 1,23 21,54 2,58 1,35
30–40 3,28 4,39 23,76 1,25 19,37 2,54 1,29
40–50 3,87 5,18 21,31 1,20 16,13 2,55 1,35
50–60 3,31 4,43 25,24 1,25 20,81 2,59 1,34
60–70 3,13 4,20 20,92 1,30 16,72 2,60 1,30
70–80 3,24 4,34 16,33 1,31 11,99 2,63 1,32
80–90 3,15 4,23 20,51 1,38 16,28 2,65 1,27
90–100 3,02 4,05 21,74 1,38 17,69 2,68 1,30

Середня третина схилу
0–10 4,05 5,42 20,11 1,15 14,69 2,53 1,38
10–20 3,66 4,90 19,45 1,08 14,54 2,51 1,43
20–30 3,82 5,11 18,75 1,17 13,64 2,55 1,38
30–40 3,99 5,34 19,79 1,23 14,45 2,55 1,32
40–50 3,76 5,03 17,47 1,25 12,43 2,56 1,31
50–60 3,85 5,19 17,92 1,15 12,76 2,58 1,43
60–70 4,29 5,74 13,71 1,25 7,97 2,57 1,32
70–80 3,91 5,23 17,97 1,38 12,74 2,65 1,27
80–90 4,40 5,89 19,41 1,15 13,52 2,60 1,45
90–100 4,41 5,90 17,29 1,38 11,38 2,65 1,27

Нижня третина схилу
0–10 3,73 4,99 22,44 0,98 17,45 2,50 1,52
10–20 3,94 5,28 26,17 1,13 20,89 2,52 1,39
20–30 3,94 5,28 25,66 1,13 20,38 2,52 1,39
30–40 4,08 5,46 18,84 1,17 13,38 2,55 1,38
40–50 3,56 4,77 17,88 1,21 13,11 2,56 1,35
50–60 3,75 5,02 18,33 1,18 13,31 2,56 1,38
60–70 3,81 5,10 23,26 1,23 18,16 2,58 1,35
70–80 3,19 4,27 20,60 1,26 16,33 2,60 1,34
80–90 2,97 3,98 18,56 1,37 14,58 2,65 1,28
90–100 2,63 3,52 18,23 1,24 14,71 2,68 1,44
* Польова вологість та доступна волога були визначені відразу після відбору проб
19.08.2013 року.

Розподіл показників щільності ґрунту за профілем на основі статистичних даних
ділиться на дві гомогенні групи. Перша вірогідно однотипна група – шари 0–50 см
(F = 0,93, p = 0,46) і друга група – 60–100 см (F = 2,71, p = 0,091). Суміжні шари 40–50 і
60–70 см вірогідно відрізняються між собою (F = 8,88, p = 0,040). За класифікацією
Н. А. Качинського, верхній шар (0–10 см) ущільнений, на глибині 10–20 см щільність
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оптимальна, а в наступних шарах ґрунт дуже ущільнений. Доступна волога розподіляється
за профілем неоднотипно, свідченням цьому є результати статистичного аналізу – F =
140,43, p = 0,00. Щільність твердої фази також розподіляється вірогідно однотипно.
Шпаруватість ґрунту розподіляється за профілем вірогідно однотипно (F = 1,35, p = 0,26).

Статистичний аналіз свідчить про те, що максимальна гігроскопічна волога в
середній третині схилу розподіляється вірогідно рівномірно (F = 0,40, p = 0,92), не
утворюючи гомогенних груп. Волога в’янення рослин розподіляється аналогічно.
Показники щільності ґрунту розподіляються на дві вірогідно однотипні групи: 1− 0–70 см
(F = 1,61, p = 0,21) та 2− 80–100 см (F = 2,40, p = 0,14). За класифікацією
Н.А.  Качинського,  щільність ґрунту в шарі 0–30  см оптимальна для культурної свіжої
оранки. Показники доступної вологи розподіляються не однорідно, а статистично
вірогідно діляться на три гомогенні групи. Перша вірогідно однотипна група відповідає
шару 0–50 см. Це підтверджується статистичним аналізом F = 3,23, p = 0,06. У шарі 60–70
см знаходиться мінімальне значення (7,97) показника доступної вологи. Порівняння
показників цього шару з суміжними шарами 50–60 і 70–80 см свідчить про статистично
вірогідну відмінність значень доступної вологи (F  =  27,89,  p  =  0,006)  і (F  =  36,17,
p = 0,003) відповідно.

Щільність твердої фази ґрунту розподіляється однотипно за всім профілем.
Шпаруватість розподіляється рівномірно за профілем, максимальне (1,48) значення цього
показника у шарі 80–90 см а мінімальне (1,27) у шарах 70–80 і 90–100 см.

У нижній третині схилу значення МГВ, як і в попередніх розрізах, розподілені
однотипно про це свідчать статистичні дані F = 1,65, p = 0,15. Волога в’янення
розподіляється також рівномірно за профілем. Показники щільності ґрунту за
статистичними даними діляться на три вірогідно однотипні групи. Перша знаходиться в
межах шару 0–30 см (F = 4,26, p = 0,07), друга у шарі 40–70 см (F = 0,97, p = 0,45) і третя
вірогідно однотипна група знаходиться у шарі 80–100 см (F = 4,50, p = 0,06). Показники
щільності в суміжних з цими групами шарами 30–40 та 70–80 см статистично вірогідно
відмінні F = 3,23, p =  0,06  та F = 3,23, p =  0,06  відповідно. За класифікацією
Н.А. Качинського, верхній шар (0–10) ґрунту пухкий на глибині 10–20 – 30–40 см,
щільність ґрунту оптимальна для культурної свіжої оранки, в наступних шарах оранка,
здебільшого, ущільнена. Доступна волога розподілена за профілем вірогідно неоднорідно
(F = 32,18, p = 0,00), показники діляться на три гомогенні групи, які знаходяться в шарах
0–30 см (F = 0,29, p = 0,61), 40–60 см (F = 0,049, p = 0,95), 70–100 см (F = 4,98, p = 0,05).
Суміжні шари, що знаходяться між цими групами вірогідно відмінні. Щільність твердої
фази розподіляється однотипно. Шпаруватість у верхньому шарі (0–10 см) максимальна –
1,52 %, а далі за профілем вона розподілена рівномірно, це підтверджується статистичним
аналізом (F = 2,08, p = 0,12).

Отже, за допомогою статистичного аналізу одержані результати досліджень були
поділені на окремі гомогенні групи, які об’єднують шари ґрунту за подібністю фізичних
властивостей. Ймовірно, це є свідченням зародження однорідних за властивостями шарів
ґрунту – горизонтів. За результатами нашого дослідження, фактором, який має
найсуттєвіше значення для формування фізичних та водно−фізичних властивостей
рекультивованих ґрунтів, є тип технозему. Його вплив превалює в утворенні таких ознак,
як щільність твердої фази, максимальна гігроскопічна вологість, вологість в’янення
рослин, польова вологість, щільність складання та шпаруватість ґрунтів. Відносно
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невелике значення тип технозему має при формуванні кількості доступної вологи. Для
педозему характерні найвищі показники щільності складання та найменша щільність
твердої фази і шпаруватість. Ґрунти, сформовані на сіро-зеленій глині характеризуються
підвищеним вмістом ґрунтового повітря та зв’язаної води. Дерново-літогенний ґрунт на
червоно-бурих глинах відрізняється від інших техноземів найвищою щільністю твердої
фази. Важливе значення має вологість в’янення рослин, тому її вивченню приділили
особливу увагу. З урахуванням засоленості ґрунту і показників вологості в’янення рослин,
одержаними розрахунковим методом, нами були побудовані педотрансферні функції які
дають змогу зменшити трудозатрати під час визначення даної гідрологічної константи і
при цьому одержати показник, який має очевидну екологічну значимість.

3.9. Інфільтрація техноземів та її зв'язок з електропровідністю і
твердістю ґрунту

Вода відноситься до найбільш істотних біофізичних реагентів і відіграє величезну
роль у формуванні та розвитку ґрунтового покриву, особливо у формуванні ґрунтової
родючості. Волога надходить у ґрунт з атмосферних опадів і подальше її розподілення по
шарам є дуже важливим, так як обумовлює інші актуальні для дерново-літогенних ґрунтів
на лесоподібних суглинках, на червоно-бурих глинах, на сіро-зелених глинах та педоземах
процеси, що відбуваються. Водопроникність − здатність ґрунту пропускати воду,
залежить від механічного складу, об'ємної щільності, пористості, твердості,
електропровідності, структурності і вологості ґрунту, тому змінюється в часі. Розрізняють
дві стадії процесу – вбирання (інфільтрацію) та фільтрацію (просочування). Вбирання
відбувається до тих пір,  поки пори ґрунту не заповняться водою,  а фільтрація − після
заповнення їх і утворення суцільного потоку рідини (Судницын, Каманина, 2008).

Нами було досліджено мінливість швидкості інфільтрації та електропровідності, а
також твердості по шарах 0−5, …, 45−50 см, у горизонтальному напрямку на поверхні
педозему та дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах, лесоподібних
суглинках та на сірозелених глинах (табл. 18).

Таблиця 18. Статистичні характеристики швидкості інфільтрації, електропровідності
та твердості дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурих глинах

Показники Середнє ± ст. помилка
Довірчий інтервал

Коефіцієнт варіації, %
− 95 % + 95 %

Інфільтрація, см/год 2,43±0,16 2,11 2,75 68,45
Електропровідність, дСм/см 1,03±0,02 1,00 1,07 17,78

Твердість ґрунту на глибині, МПа
0−5 см 1,36±0,03 1,29 1,42 24,51

5−10 см 2,70±0,10 2,50 2,91 39,37
10−15 см 4,96±0,17 4,62 5,30 35,71
15−20 см 5,77±0,20 5,38 6,17 35,31
20−25 см 6,11±0,20 5,71 6,50 33,46
25−30 см 6,41±0,22 5,97 6,84 35,07
30−35 см 6,47±0,22 6,03 6,90 34,56
35−40 см 6,32±0,22 5,88 6,75 35,89
40−45 см 6,08±0,23 5,63 6,52 38,06
45−50 см 5,93±0,24 5,46 6,40 40,86
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Аналіз даних, отриманих при дослідженні швидкості інфільтрації,
електропровідності (рис. 38) та твердості (рис. 39) дерново-літогенного ґрунту на червоно-
бурих глинах, наведених у таблиці 22, свідчить про те, що швидкість інфільтрації у межах
досліджуваного полігону знаходиться на рівні 2,43±0,16 см/год. Коефіцієнт варіації цього
показника становить 68,45 %, що говорить про високий рівень варіювання швидкості
інфільтрації на поверхні дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурих глинах.

Рис. 38. Просторове варіювання електропровідності та інфільтрації у дерново-
літогенному ґрунті на червоно-бурих глинах

Умовні позначення: А – електропровідність, дСм/см; В – інфільтрація, см/год, у логарифмічному масштабі

Електропровідність становить 1,03±0,02 дСм/см, а коефіцієнт варіації − 17,78 %.
Таким чином, у межах досліджуваного полігону варіювання електропровідності
характеризується низьким рівнем.

Твердість ґрунту найменша у шарі 0−5 см, де становить 1,36±0,03 МПа. З
віддаленням від поверхні твердість поступово зростає до глибини 30−35 см, де досягає
максимального значення (6,47±0,22 МПа). При подальшому збільшенні глибини
спостерігається поступове зменшення цього показника до рівня 5,93±0,24 МПа у шарі 45–
50 см.
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Рис. 39. Просторове варіювання твердості дерново-літогенного ґрунту на червоно-
бурих глинах (в МПа)

Умовні позначення: 1. – 0–5 см; 2. – 5–10 см; 3 – 10–15 см; 4 – 15–20 см; 5 – 20–25 см;
6 – 25–30 см; 7 – 30–35 см; 8 – 35–40 см; 9 – 40–45 см; 10 – 45–50 см

Коефіцієнт варіації твердості ґрунту найменший у шарі 0−5 см, де становить
24,51 %. У наступному шарі спостерігається локальний максимум, який становить
39,37 %. Далі показник дещо зменшується до локального мінімуму у шарі 20–25 см і
становить 33,46 %. Максимальне значення показника спостерігаеться у шарі 45–50 см
(40,86 %).
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На підставі процедури кригінгу були побудовані карти мінливості
електропровідності, інфільтрації та твердості дерново-літогенного ґрунту на червоно-
бурих глинах у горизонтальному напрямку пошарово на глибину 50 см. (рис. 39).

Процедура кринінгу дає можливість візуально оцінити результати досліджень за
допомогою побудованих карт, дозволяє виявити локалітети електропровідності та
інфільтрації в межах даного типу технозему, що і спостерігаємо на представленому
рисунку.

Електропровідність має підвищений рівень на більшій частині досліджуваної
території. Виявлено лише декілька локалітетів з більш низьким рівнем
електропровідності. Швидкість інфільтрації веде себе по іншому, ніж електропровідність.
Збільшена швидкість інфільтрації спостерігається в декількох місцях, вся інша територія
дослідної ділянки має низький рівень швидкості інфільтрації.

Для більш детальної оцінки твердості дерново-літогенного ґрунту на червоно-
бурих глинах також були побудовані карти. Аналіз карт твердості ґрунту свідчить про
наявність закономірного градієнта збільшення твердості ґрунту від верхніх шарів до
нижніх (рис. 39). Це є природнім наслідком впливу верхніх мас ґрунту на нижні, під його
дією відбувається збільшення твердості ґрунту з глибиною.

Розподіл значень твердості має мозаїчну структуру. На глибині 10 см спостерігаємо
декілька локалітетів з підвищеною твердістю ґрунту,  які рівномірно зростають з
глибиною. Розміщення ґрунтових новоутворень з підвищеною твердістю створює
передумови для строкатості екологічних умов для існування рослин та ґрунтових тварин.

Для того, щоб визначити, чи залежить швидкість інфільтрації від твердості ґрунту
та електропровідності, провели регресійний аналіз. Частка дисперсії досліджуваної
змінної, яка описується в рамках цієї регресійної моделі, становить 0,38 (табл. 19).

З даної таблиці видно, що швидкість інфільтрації залежить від твердості в шарах
0–5, 5–10, 25–30, 35–40 та 40–45 см і суттєво від електропровідності. При цьому у верхніх
двох шарах твердість відносно невисока. На глибині 0–10 см найбільший вміст агрегатних
фракцій розміром 3–1 мм, це є сприятливою передумовою для розвитку кореневих систем
рослин у цих шарах ґрунту. В свою чергу, від цих умов і залежить швидкість інфільтрації.
В шарах 25–30, 35–40 та 40–45 см твердість більш висока, що заважає проходженню
вологи в цих горизонтах. З отриманих результатів дослідження можемо зробити висновок,
що твердість ґрунту в усіх інших шарах не має суттєвого впливу на процес інфільтрації.

Аналогічні дослідження твердості ґрунту були проведені і на дерново-літогенних
ґрунтах на лесоподібних суглинках (табл. 20). Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить
про те, що швидкість інфільтрації у межах досліджуваної території знаходиться на рівні
0,82±0,01 см/год. Коефіцієнт варіації цього показника становить 14,24 %, що говорить про
низький рівень варіювання швидкості інфільтрації на поверхні дерново-літогенного
ґрунту на лесоподібних суглинках. Електропровідність становить 1,50±0,16 дСм/см, а
коефіцієнт варіації –  106,21  %.  Таким чином,  у межах досліджуваного полігону
варіювання електропровідності може бути віднесене до сильного рівня варіабельності.
Твердість ґрунту найменша у шарі 0−5 см, де становить 2,00±0,07 МПа. Зі збільшенням
глибини твердість поступово зростає до максимально досліджуваної глибини 45−50 см, де
досягає найвищого значення – 7,48±0,19 МПа.
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Таблиця 19. Регресійний аналіз залежності швидкості інфільтрації дерново-
літогенного ґрунту на червоно-бурих глинах від твердості ґрунту та

електропровідності (R2 = 0,38)

Предиктори
Beta Ст. помилка

Beta
B Ст. помилка B t(93) р-рівень

Константа 0,82 1,03 0,79 0,43
Твердість ґрунту на глибині, МПа

0–5 см –0,24 0,10 –1,18 0,50 –2,34 0,02
5–10 см 0,31 0,12 0,49 0,19 2,52 0,01

10−15 см –0,29 0,17 –0,27 0,16 –1,67 0,10
15−20 см –0,01 0,18 –0,01 0,15 –0,06 0,95
20−25 см –0,30 0,19 –0,24 0,15 –1,56 0,12
25−30 см 0,45 0,20 0,33 0,15 2,21 0,03
30−35 см 0,19 0,26 0,14 0,19 0,75 0,45
35−40 см –1,00 0,26 –0,74 0,19 –3,82 0,00
40−45 см 0,81 0,22 0,58 0,16 3,73 0,00
45−50 см –0,15 0,17 –0,11 0,11 –0,93 0,36

Електропровідність, дСм/см 0,37 0,09 3,33 0,79 4,19 0,00
Умовні позначення: Beta – стандартизовані регресійні коефіцієнти; B – регресійні коефіцієнти

Коефіцієнт варіації твердості ґрунту найменший у шарі 5−10 см, де становить
24,56 %. У наступному шарі спостерігається максимальне значення коефіцієнта варіації
(34,31 %). Загалом, твердість дерново-літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках має
середній рівень варіабельності.

Таблиця 20. Статистичні характеристики швидкості інфільтрації, електропровідності
та твердості дерново-літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках

Показники Середнє ± ст. помилка
Довірчий інтервал

Коефіцієнт варіації, %
− 95 % + 95 %

Інфільтрація, см/год 0,82±0,01 0,80 0,85 14,24
Електропровідність, дСм/см 1,50±0,16 1,19 1,81 106,21

Твердість ґрунту на глибині, МПа
0−5 см 2,00±0,07 1,87 2,13 34,00

5−10 см 2,62±0,06 2,49 2,74 24,56
10−15 см 4,40±0,15 4,11 4,69 34,31
15−20 см 6,04±0,18 5,68 6,40 30,75
20−25 см 6,82±0,20 6,42 7,21 30,09
25−30 см 6,96±0,21 6,54 7,38 31,22
30−35 см 7,14±0,20 6,74 7,54 28,88
35−40 см 7,17±0,21 6,76 7,58 29,77
40−45 см 7,25±0,22 6,82 7,69 31,00
45−50 см 7,48±0,19 7,10 7,86 26,19

Карти просторового варіювання електропровідності та інфільтрації дерново-
літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках свідчать про значну строкатість даних
показників на дослідній ділянці (рис. 40).

Карта електропровідності має більш мозаїчну структуру. Виділяються декілька
локалітетів з підвищеною електропровідністю, вони чергуються з ділянками, які мають
більш низький рівень даного показника. Карта швидкості інфільтрації характеризується
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трьома невеликими ділянками з підвищеною швидкістю інфільтрації, на більшій території
досліджуваної ділянки швидкість інфільтрації має низький рівень. Це вірогідно є
свідченням підвищеної щільності верхніх шарів досліджуваної території. Такий розподіл
швидкості інфільтрації також може свідчити про низький вміст водотривких агрегатних
фракцій у дерново-літогенному ґрунті на лесоподібних суглинках.

Рис. 40. Просторове варіювання електропровідності та інфільтрації дерново-
літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках

Умовні позначення: А – електропровідність, дСм/см; В – інфільтрація, см/год, у логарифмічному масштабі.

Візуальний аналіз карт просторового варіювання свідчить про значне зростання
твердості з глибиною на дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках (рис. 41).

У верхніх шарах (0–20 см) ґрунт більш пухкий, ймовірно завдяки активній
життєдіяльності кореневих систем рослин. У наступних шарах твердість ґрунту значно
зростає і має мозаїчний характер розподілу показників твердості, та все ж на більшій
частині досліджуваної території ґрунт характеризується підвищеною твердістю. Такий
розподіл твердості ймовірно можна пояснити іншими фізичними характеристиками
даного типу технозему (гранулометричний склад ґрунту, водопроникність, набухання-
усадка та ін.).
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Рис. 41. Просторове варіювання твердості дерново-літогенного ґрунту на
лесоподібних суглинках (в МПа)

Умовні позначення: 1 – 0–5 см; 2 – 5–10 см; 3 – 10–15 см; 4 – 15–20 см; 5 – 20–25 см;
6 – 25–30 см; 7 – 30–35 см; 8 – 35–40 см; 9 – 40–45 см; 10 – 45–50 см

Регресійний аналіз залежності швидкості інфільтрації дерново-літогенного ґрунту
на лесоподібних суглинках від твердості та електропровідності свідчить про те, що частка
дисперсії досліджуваної змінної, яка описується в рамках цієї регресійної моделі,
становить 0,26 (табл. 21).

Також із результатів досліджень видно, що швидкість інфільтрації залежить від
твердості ґрунту у шарі 0–5, 10–15 та 15–20 см. Ці шари є кореневмісним горизонтом, що
робить ґрунт більш пухким і від цього залежить швидкість процесу інфільтрації. Рівень
твердості в інших шарах та електропровідність не відіграють суттєвої ролі у процесі
інфільтрації.
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Таблиця 21. Регресійний аналіз залежності швидкості інфільтрації дерново-
літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках від твердості та електропровідності

(R2 = 0,26)

Предиктори
Beta Ст. помилка Beta

B Ст. помилка B t(93) р-рівень
Константа 1,00 1,25 0,80 0,43

Твердість ґрунту на глибині, МПа
0–5 см −0,27 0,15 −0,64 0,36 −1,79 0,05

5–10 см 0,19 0,16 0,48 0,39 1,21 0,23
10−15 см 0,60 0,18 0,63 0,19 3,27 0,00
15−20 см −0,48 0,22 −0,42 0,19 −2,17 0,03
20−25 см 0,22 0,21 0,17 0,16 1,03 0,31
25−30 см 0,00 0,20 0,00 0,15 −0,01 0,99
30−35 см 0,12 0,18 0,09 0,14 0,70 0,49
35−40 см −0,07 0,16 −0,05 0,12 −0,43 0,67
40−45 см −0,03 0,18 −0,02 0,12 −0,16 0,87
45−50 см −0,12 0,15 −0,10 0,13 −0,77 0,44

Електропровідність, дСм/см −0,03 0,11 −0,37 1,47 −0,25 0,80
Умовні позначення: Beta – стандартизовані регресійні коефіцієнти; B – регресійні коефіцієнти

Аналогічні дослідження статистичних характеристик швидкості інфільтрації,
електропровідності та твердості дерново-літогенного ґрунту на сіро-зелених глинах
свідчать про те, що рівень інфільтрації становить 2,52±0,13 см/год (табл. 22). Довірчий
інтервал показника швидкості інфільтрації становить 2,27.

Таблиця 22. Статистичні характеристики швидкості інфільтрації, електропровідності
та твердості дерново-літогенного ґрунту на сіро-зелених глинах

Показники Середнє ± ст. помилка
Довірчий інтервал

Коефіцієнт варіації, %
− 95 % + 95 %

Інфільтрація, см/год 2,52±0,13 2,27 2,77 50,90
Електропровідність, дСм/см 3,73±0,05 3,64 3,83 13,13

Твердість ґрунту на глибині, МПа
0−5 см 1,34±0,03 1,29 1,40 22,31
5−10 см 1,75±0,08 1,58 1,92 49,37

10−15 см 3,06±0,14 2,79 3,34 45,66
15−20 см 4,75±0,15 4,45 5,06 33,23
20−25 см 5,73±0,17 5,40 6,06 30,08
25−30 см 6,33±0,17 6,00 6,66 26,87
30−35 см 6,45±0,19 6,08 6,82 29,60
35−40 см 6,57±0,19 6,19 6,95 29,74
40−45 см 6,62±0,19 6,24 7,01 30,01
45−50 см 6,75±0,20 6,35 7,15 30,78

Статистичні характеристики швидкості інфільтрації говорять про те, що коефіцієнт
варіації даного показника становить 50,90 %, це говорить про високий рівень
варіабельності. Електропровідність складає 3,73±0,05 дСм/см, а коефіцієнт варіації даного
показника 13,13 %, що є свідченням низького рівня варіабельності електропровідності
ґрунту.  Твердість ґрунту має мінімальне значення (1,34±0,03  МПа)  у шарі 0–5  см.
У наступних шарах твердість зростає до максимального значення (6,75±0,20 МПа) у шарі
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45–50 см. Коефіцієнт варіації у верхньому шарі має мінімальне значення – 22,31 %, вже у
наступному шарі цей показник досягає максимального значення – 49,37 %. Загалом
твердість дерново-літогенного ґрунту на сіро-зелених глинах характеризується середнім
рівнем варіабельності.

На основі процедури кринінгу побудували карти просторового варіювання
електропровідності та інфільтрації дерново-літогенного ґрунту на сіро-зелених глинах, що
дозволяє зробити візуальну оцінку і надати характеристику розподілу швидкості
інфільтрації та електропровідності ґрунту на досліджуваній ділянці (рис. 42).

Рис. 42. Просторове варіювання електропровідності та інфільтрації дерново-
літогенного ґрунту на сіро-зелених глинах

Умовні позначення: А – електропровідність, дСм/см; В – інфільтрація, см/год, у логарифмічному масштабі

Карта електропровідності ґрунту має мозаїчну структуру, тобто ділянки з
підвищеним рівнем електропровідності плавно чергуються з місцями з пониженою
електропровідністю ґрунту. Аналогічно розподіляється на дослідній ділянці і швидкість
інфільтрації ґрунту. Але в даному випадку спостерігаємо більш чіткі переходи локалітетів
з підвищеною швидкістю інфільтрації до ділянок з більш низьким рівнем інфільтрації.
Тобто швидкість інфільтрації має провальний характер. Можливо така поведінка вологи в
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дерново-літогенному ґрунті на сіро-зелених глинах обумовлена особливостями структури
даного типу технозему. Також значну роль відіграє низький вміст водотривких агрегатних
фракцій.

Наступним етапом дослідження стала побудова карт твердості дерново-літогенного
ґрунту на сіро-зелених глинах. Візуальний аналіз карт просторового варіювання твердості
ґрунту свідчить про те, що верхній шар має мозаїчну будову. Ділянки з більш підвищеним
рівнем твердості змінюються ділянками, де твердість має не такий виражений характер.
Спостерігаємо три чітко виражені локалітети з пониженим рівнем твердості і три
локалітети з підвищеною твердістю (рис. 43).

Рис. 43. Просторове варіювання твердості дерново-літогенного ґрунту на сіро-
зелених глинах (в МПа)

Умовні позначення: 1. – 0–5 см; 2. – 5–10 см; 3 – 10–15 см; 4 – 15–20 см; 5 – 20–25 см;
6 – 25–30 см; 7 – 30–35 см; 8 – 35–40 см; 9 – 40–45 см; 10 – 45–50 см

Вже на другій карті бачимо, що майже вся дослідна ділянка має понижену
твердість ґрунту,після чого з’являються декілька локалітетів з підвищеною твердістю. В
наступних двох шарах ці локалітети зростають. Наступні карти мають мозаїчну структуру,
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тобто місця з підвищеною і пониженою твердістю чергуються між собою. Це, ймовірно, є
результатом дії верхніх шарів ґрунту.

Регресійний аналіз залежності швидкості інфільтрації дерново-літогенного ґрунту
на лесоподібних суглинках від твердості та електропровідності свідчить про те, що частка
дисперсії досліджуваної змінної, яка описується в рамках цієї регресійної моделі
становить 0,32 (табл. 23).

Таблиця 23. Регресійний аналіз залежності швидкості інфільтрації дерново-
літогенного ґрунту на сіро-зелених глинах від твердості та електропровідності

(R2 = 0,32)

Предиктори
Beta Ст. помилк

а Beta
B Ст. помилка B t(93) р-рівень

Константа 5,95 1,01 5,90 0,00
Твердість ґрунту на глибині, МПа

0–5 см 0,17 0,11 0,74 0,45 1,66 0,10
5–10 см −0,24 0,14 −0,36 0,20 −1,76 0,05

10−15 см 0,12 0,16 0,11 0,15 0,74 0,46
15−20 см −0,06 0,16 −0,05 0,13 −0,36 0,72
20−25 см −0,17 0,17 −0,12 0,13 −0,95 0,35
25−30 см 0,61 0,18 0,46 0,13 3,47 0,00
30−35 см −0,62 0,16 −0,42 0,11 −3,93 0,00
35−40 см 0,04 0,15 0,03 0,10 0,27 0,79
40−45 см −0,10 0,19 −0,07 0,12 −0,54 0,59
45−50 см 0,08 0,15 0,05 0,09 0,56 0,58

Електропровідність,
дСм/см −0,36 0,09 −0,95 0,24 −4,03 0,00

Умовні позначення: Beta – стандартизовані регресійні коефіцієнти; B – регресійні коефіцієнти; 0–5 см, …,
45−50 см – відстань від поверхні.

З даної таблиці видно, що процес інфільтрації у даному випадку залежить від
константи та твердості ґрунту в шарах 25–30 та 30–35 см і суттєво від електропровідності.
Взагалі, дерново-літогенні ґрунти на сіро−зелених глинах характеризуються високою
мінливістю фізичних показників і процес інфільтрації не є винятком. На глибині 25–35 см
твердість має мозаїчну структуру. Можливо однією з причин такого розподілу твердості є
процеси набухання−усадки що активно проходять у даному типі технозему. В результаті
чого утворюються тріщини або навпаки більш ущільнені ділянки. Від цих процесів
залежить швидкість інфільтрації.

Дослідивши швидкість інфільтрації води, електропровідність та твердість
педоземів, бачимо, що показник інфільтрації знаходиться на рівні 0,88±0,01 см/год.
(табл.24).

Коефіцієнт варіації цього показника становить 14,45 %, що говорить про низький
рівень варіювання швидкості інфільтрації. Електропровідність становить
1,73±0,07 дСм/см, а коефіцієнт варіації − 43,25 %, Таким чином, в межах досліджуваного
полігону варіювання електропровідності характеризується високим рівнем.

Твердість ґрунту найменша у шарі 0−5 см, де становить 1,23±0,02 МПа. Зі
збільшенням глибини твердість поступово зростає та досягає максимального значення
4,26±0,11 МПа у шарі 45–50 см. Коефіцієнт варіації мінімальний у шарі 0–5 см (14,33 %).
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У наступних шарах коефіцієнт варіації зростає, максимальне значення цього показника
знаходиться в шарі 30–35 см і становить – 36,07 %. Загалом твердість педоземів
характеризується помірною варіабельністю.

Візуальний аналіз карт показує явні чітко виражені локалітети з високим рівнем
електропровідності та підвищеною швидкістю інфільтрації, які чергуються ділянками з
пониженим рівнем даних показників (рис. 44).

На карті А можна виділити одну велику ділянку з підвищеними значеннями
електропровідності і декілька не великих локалітетів. Поряд з ділянкою з підвищеною
електропровідністю спостерігаємо також значний локалітет із більш низькою
електропровідністю. Це свідчить про високу мінливість показника у просторі.

Таблиця 24. Статистичні характеристики швидкості інфільтрації, електропровідності
та твердості педоземів

Показники Середнє ± ст. помилка
Довірчий інтервал

Коефіцієнт варіації, %
− 95 % + 95 %

Інфільтрація, см/год 0,88±0,01 0,85 0,90 14,45
Електропровідність, дСм/см 1,73±0,07 1,58 1,87 43,25

Твердість ґрунту на глибині, МПа
0−5 см 1,23±0,02 1,20 1,27 14,33

5−10 см 1,40±0,02 1,36 1,44 15,03
10−15 см 1,45±0,03 1,40 1,50 17,74
15−20 см 1,44±0,03 1,39 1,50 19,99
20−25 см 1,58±0,03 1,51 1,64 20,63
25−30 см 1,92±0,06 1,81 2,03 29,64
30−35 см 2,61±0,09 2,42 2,79 36,07
35−40 см 3,48±0,11 3,26 3,69 31,41
40−45 см 4,12±0,10 3,92 4,33 25,53
45−50 см 4,26±0,11 4,04 4,48 26,49

Карта швидкості інфільтрації характеризується більш мозаїчною структурою.
Спостерігаємо декілька локалітетів з підвищеною швидкістю інфільтрації, які плавно
переходять у ділянки з пониженою швидкістю, які, ймовірно, характеризуються
підвищеною твердістю, що значним чином впливає на швидкість інфільтрації.

Карти твердості свідчать про не високий рівень твердості педоземів у верхніх
шарах, який чергується із ділянками з більшою твердістю, що свідчить про просторову
мінливість даного показника. Лише починаючи з глибини 30 см твердість починає
зростати (рис. 45).

Бачимо,  що карти мають мозаїчну структуру,  але на всіх картах підвищена
твердість зосереджується в центрі досліджуваної ділянки. У верхніх шарах твердість
перебуває приблизно на одному рівні і зосереджена в центрі дослідної ділянки.
Починаючи з глибини 35 см, твердість різко зростає і займає майже всю площу
досліджуваної території.  Такий розподіл твердості,  ймовірно,  є наслідком дії верхніх
шарів ґрунту на нижні.
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Рис. 44 Просторове варіювання електропровідності та інфільтрації у педоземах.
Умовні позначення: А – електропровідність, дСм/см; В – інфільтрація, см/год, у логарифмічному масштабі

Регресійний аналіз залежності швидкості інфільтрації педозему від твердості та
електропровідності свідчить про те, що частка дисперсії досліджуваної змінної, яка
описується в рамках цієї регресійної моделі, становить 0,33 (табл. 25).

За результатами досліджень видно, що швидкість інфільтрації залежить від
твердості ґрунту в шарах 5–10, 15–20 та 30–35 см та від електропровідності. Вказані шари
ґрунту мають мозаїчне розподілення твердості,  тобто ділянки з більшою твердістю
черегються з місцями з меншою твердістю.

Найвищою швидкістю інфільтрації (2,52±0,13 см/год) та високою
електропровідністю (3,73±0,05 дСм/см) характеризуються дерново−літогенні ґрунти на
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сіро−зелених глинах. Нижча швидкість інфільтрації у червоно−бурих глинах (2,43±0,16
см/год).

Найменший даний показник у педоземів та дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках – 0,88±0,01 см/год та 0,82±0,01 см/год відповідно. Найнижчу
електропровідність мають дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах – 1,03±0,02
дСм/см.

Більш високою твердістю характеризуються дерново-літогенні ґрунти на
лесоподібних суглинках. Найнижчий  показник твердості у педоземів.

Рис. 45. Просторове варіювання твердості педоземів (в МПа)
Умовні позначення: 1 – 0–5 см; 2 – 5–10 см; 3 – 10–15 см; 4 – 15–20 см; 5 – 20–25 см;

 6 – 25–30 см; 7 – 30–35 см; 8 – 35–40 см; 9 – 40–45 см; 10 – 45–50 см

У завдання досліджень входило вивчити просторову мінливість інтенсивності
інфільтрації чорнозему звичайного еродованого на схилі степової балки Кам’януваста.
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Таблиця 25. Регресійний аналіз залежності швидкості інфільтрації педозему від
твердості та електропровідності (R2 = 0,33)

Предиктори
Beta Ст. помилка Beta

B Ст. помилка B t(93) p - рівень
Константа 0,62 0,82 0,76 0,45

Твердість ґрунту на глибині, МПа
0–5 см 0,18 0,12 0,75 0,53 1,42 0,16
5–10 см −0,73 0,19 −2,58 0,68 −3,78 0,00

10−15 см 0,23 0,17 0,66 0,50 1,31 0,19
15−20 см 0,30 0,13 0,78 0,34 2,29 0,02
20−25 см −0,08 0,14 −0,18 0,32 −0,58 0,56
25−30 см 0,21 0,18 0,27 0,23 1,16 0,25
30−35 см −0,42 0,19 −0,33 0,15 −2,21 0,03
35−40 см 0,19 0,17 0,13 0,12 1,13 0,26
40−45 см 0,35 0,18 0,25 0,13 1,93 0,06
45−50 см −0,22 0,15 −0,15 0,10 −1,48 0,14

Електропровідність, дСм/см 0,29 0,09 1,69 0,54 3,11 0,00
Умовні позначення: Beta – стандартизовані регресійні коефіцієнти; B – регресійні коефіцієнти

Отримані результати свідчать про те, що найбільша швидкість інфільтрації
характерна для середньої третини схилу (табл. 26). Дещо менший цей показник для
нижньої третини і найменший – у верхній третині. Показник швидкості інфільтрації у
верхній третині схилу достовірно відрізняється від показників у середній і нижній
третинах схилу. Статистично достовірних відмінностей між середньою і нижньою
третинами немає.

Таблиця 26. Статистичні характеристики швидкості інфільтрації (N = 105)

Ділянка профілю Вологість
ґрунту, % Середне, мм/год,

Довірчий інтервал
Коефіцієнт варіації, %– 95 % + 95 %

Верхня третина 5,52±0,49 53,17 50,23 56,11 28,54
Середня третина 3,61±0,37 63,00 59,15 66,86 31,60
Нижня третина 4,32±0,59 61,20 57,08 65,32 34,80

Коефіцієнт варіації швидкості інфільтрації закономірно збільшується при
просуванні вниз по схилу. Для того, щоб з’ясувати наявність просторової компоненти
мінливості швидкості інфільтрації води була побудована варіограмма просторового
розподілу швидкості інфільтрації (рис. 46).

А                                                       В                                                С
Рис. 46. Варіограма просторового розподілу швидкості інфільтрації.

Умовні позначення: А – верхня третина схилу; В – середня; С – нижня
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Проаналізувавши дану варіограму, спостерігаємо динаміку розподілу швидкості
інфільтрації у просторі. У верхній і середній третині схилу показник характеризується
високою мінливістю у просторі. Більш плавно процес інфільтрації проходить у нижній
третині схилу.

Отримані варіограми просторового розподілу швидкості інфільтрації дозволяють
оцінити геостатистики, які описують досліджуваний процес (табл. 27).

Таблиця 27. Геостатистичні параметри швидкості інфільтрації  (сферична модель)

Ділянка профілю С0*103 (Наггет) С1 (Частковий поріг) С0+С1 (Поріг) SDL, % Радіус впливу, м

Верхня третина 0,36 30,38 30,74 1,17 0,53
Середня третина 0,52 14,70 15,22 3,42 1,14
Нижня третина 8,00 27,00 35,00 22,86 1,88

Отримані дані свідчать про те, що варіація швидкості інфільтрації води
підпорядковується сильній просторовій залежності у верхній і середній третинах схилу
(показник SDL становить 1,17 і 3,42 відповідно). У нижній третині просторову залежність
швидкості інфільтрації можна віднести до категорії помірної. Закономірно змінюється
радіус впливу варіограм. Цей показник найменший у верхній третині, а найбільший – у
нижній третині схилу.

На підставі процедури кригінгу були побудовані карти мінливості швидкості
інфільтрації у вивчених полігонах (рис. 47). Візуальна оцінка отриманих карт дозволяє
виявити локалітети в межах полігонів з підвищеною швидкістю інфільтрації. Форма цих
ділянок, їх площа і взаємне розташування істотно відрізняються між полігонами.
У верхній третині локалітети з підвищеною швидкістю інфільтрації мають відносно
невеликі розміри і обмежені ділянками із середньою і низькою швидкістю інфільтрації.
У середній третині розміри локалітетів з високою швидкістю інфільтрації збільшуються,
внаслідок чого локалітети зливаються в сполучені структури. Містки сполучення
представлені ґрунтом з високою або середньою швидкістю інфільтрації. У нижній третині
ділянки з високою швидкістю інфільтрації являють собою суцільні поля,  які конкурують
за значимістю з ділянками з низькою і середньою швидкістю інфільтрації.

Для правильної інтерпретації отриманих результатів необхідно врахувати
специфіку геостатистичного моделювання. У верхній третині наггет – ефект дуже
низький, що свідчить про можливість точного відображення просторової структури
досліджуваного явища за допомогою обраної схеми опробування. Інакше кажучи, проби
відбиралися досить часто. Радіус впливу вказує на протяжність просторового
взаємозв'язку швидкості інфільтрації. У верхній третині, як це вказувалося, цей показник
найменший. Просторовий взаємозв'язок явища говорить про його не випадкове
розташування в просторі, що дозволяє формувати гіпотезу про механізм його формування.
Можна припустити, що ділянки з підвищеною інфільтрацією маркують преференційні
водні потоки (Умарова и др., 2010). Виникнення тріщин у ґрунті може сприяти значному
збільшенню швидкості інфільтрації. Тоді організація порового простору ґрунту (особливо
тріщин) визначатиме картину просторової мінливості швидкості інфільтрації. На схилі
балки геоморфологічний кріп (сповзання ґрунтів) може робити істотний вплив на
формування тріщин у ґрунті.
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А В С
Рис. 47. Просторова мінливість швидкості інфільтрації чорнозему звичайного на

схилі балки (в логарифмічному масштабі).
Умовні позначення: А – верхня третина схилу; В – середня; С – нижня

У верхній третині кріп невеликий і тріщини в ґрунті переважно виникають у
результаті набухання-усадки. Взаємодія між частинами ґрунтового тіла охоплює
протяжність у кілька сантиметрів. Видаль від зони утворення тріщин істотно впливає на
інфільтраційну динаміку.

У середній третині ступінь кріпу збільшується.  Ймовірна поява тріщин декількох
порядків. Тріщини формують складну конфігурацію і в даній точці простору трапляється
накладання впливів тріщин різного порядку.

У геостатистичних показниках це проявляється як збільшення наггет-ефекту
(компонента мінливості поза даною просторової моделі) і збільшенні радіусу впливу.
Радіус впливу зростає як результат збільшення масштабів тріщин першого порядку,  а
наггет-ефект – як результат збільшення ролі тріщин більш низьких порядків.

У нижній третині відбувається чітка диференціація ділянки на дві зони з високою
швидкістю інфільтрації (центральна частина) і низькою швидкістю інфільтрації
(периферія). Така конфігурація відбивається у високому значенні наггет-ефекту, що може
бути розцінене як можливу наявність більш тонкої структури на масштабному рівні
менше обраного способу опробування і у високому значенні радіусу впливу як результат
практично трендової зміни швидкості інфільтрації. Ймовірно, високий рівень кріпу в
нижній третині схилу призводить до деякого руйнування системи тріщин, у результаті
чого швидкість інфільтрації трохи зменшується.
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3.10. Профільний розподіл інфільтрації

Процес водопроникності починається з інфільтрації (вбирання). Дослідження
швидкості інфільтрації води були проведені по шарах у педоземах та дерново-літогенних
ґрунтах на червоно-бурих глинах, на лесоподібних суглинках та на сіро-зелених глинах.
Для більш точного аналізу побудували гістограму розподілу значень швидкості
інфільтрації техноземів (рис. 48).
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Рис. 48. Гістограма розподілу значень швидкості інфільтрації техноземів
(логарифмовані значення по всіх шарах)

Умовні позначення: Ped – педоземи; дерново-літогенні ґрунти на: Kr_Bur – червоно-бурих глинах; Less –
лесоподібних суглинках; Ser_Zel – сіро-зелених глинах

З результатів досліджень бачимо, що у лесоподібних суглинках швидкість
інфільтрації знаходиться на максимальному рівні у верхньому шарі ґрунту (рис.  49).  У
наступних шарах показник зменшується до мінімального значення в шарі 20–30 см, далі
підвищується до локального максимуму в шарі 40–50 см. У шарі 50–60 см швидкість
інфільтрації зменшується і з глибиною залишається на одному рівні з незначними
відхиленнями в сторону підвищення або зменшення. В шарі 90–100 см знаходиться
локальний мінімум показника.

Швидкість інфільтрації педоземів у верхніх шарах зменшується до мінімального
значення, в наступних шарах підвищується і знову зменшується до локального мінімуму в
шарі 40–50 см. Далі показник стрімко підвищується до максимального значення в шарі
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70–80 см і знову зменшується. В шарі 90–100 см спостерігається незначне підвищення
швидкості інфільтрації.

На дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах бачимо у верхньому шарі
0–10 см максимальне значення швидкості інфільтрації, а вже в наступному шарі показник
різко зменшується до локального мінімуму.  З глибиною показник підвищується до
локального максимуму з незначним відхиленням у бік зниження. Далі швидкість
інфільтрації знижується доходячи до мінімального значення. В шарі 90–100 см показник
знову підвищується.
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Рис. 49. Динаміка швидкості інфільтрації води (в см/год у логарифмічному масштабі)
по шарах тенохоземів

Умовні позначення: по осі абсцис 1–10 – порядок шарів 0–10 … 90–100 см; Ped – педоземи; дерново-
літогенні ґрунти на: Kr_Bur – червоно-бурих глинах; Less – лесоподібних суглинках; Ser_Zel – сіро-зелених

глинах,

Для червоно-бурих глин характерний більш плавний розподіл швидкості
інфільтрації за профілем. У верхніх шарах показник плавно зменшується до шару
20–30 см. В наступному шарі підвищується до локального максимуму і знову плавно
знижується до локального мінімуму в шарі 50–60 см. У шарі 60–70 см знаходиться
максимальне значення швидкості інфільтрації, далі спостерігається пониження до
мінімуму в шарі 80–90 см і знову підвищення.

Рівень достовірності загальної лінійної моделі впливу едафічних показників на
швидкість інфільтрації води в техноземах – 0,64 (табл. 28). На швидкість інфільтрації
суттєво впливає вміст агрегатів розміром 7–10 мм та 0,5–1 мм.
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Важливе значення для швидкості інфільтрації в педоземах та дерново-літогенних
ґрунтах на червоно-бурих глинах, на лесоподібних суглинках та на сіро-зелених глинах
мають максимальна гігроскопічна волога, швидкість фільтрації та тип технозему, в якому
проводились дослідження. Такі фізичні показники, як щільність ґрунту та пористість,
статистично вірогідно не відіграють важливу роль у процесі інфільтрації в техноземах.

Таблиця 28. Загальна лінійна модель (GLM) впливу едафічних показників на
швидкість інфільтрації води в техноземах (R2 = 0,64)

Показник Сума
квадратів

Ступені
свободи

Середня сума
квадратів

F −
відношення

p -
рівень

Константа 0,15 1 0,15 1,81 0,18
Агрегатні фракції

>10 мм 0,22 1 0,22 2,68 0,10
7–10 мм 0,33 1 0,33 4,17 0,04
5–7 мм 0,00 1 0,00 0,00 0,96
3–5 мм 0,21 1 0,21 2,61 0,11
1–3 мм 0,17 1 0,17 2,17 0,14
0,5–1 мм 1,39 1 1,39 17,27 0,00
0,5–0,25 мм 0,12 1 0,12 1,48 0,23

Фізичні показники
МГВ, % 1,07 1 1,07 13,31 0,00
Щільність
ґрунту

0,01 1 0,01 0,07 0,79
Пористість 0,01 1 0,01 0,08 0,78
Фільтрація 2,96 1 2,96 36,76 0,00
Тип технозему 11,06 3 3,69 45,84 0,00
Помилка 8,44 105 0,08

В наступній таблиці 29 показані регресійні коефіцієнти загальної лінійної моделі
для визначення інфільтрації. За результатами досліджень бачимо, що чим більший вміст
фракцій розміром       7–10 мм тим більша швидкість інфільтрації. Також на цей показник
впливає підвищений вміст агрегатів 0,5–1 мм. Підвищений показник МГВ позитивно
впливає на швидкість інфільтрації. Чим менша швидкість фільтрації, тим нижча
швидкість інфільтрації.

Таблиця 29. Регресійні коефіцієнти загальної лінійної моделі (GLM) для визначення
швидкості інфільтрації

Параметр Beta St.Err. −0,95 % +95 %
Агрегатні фракції

>10 мм 1,78 1,09 –0,38 3,93
7–10 мм 0,58 0,28 0,02 1,14
5–7 мм 0,01 0,25 –0,48 0,50
3–5 мм 0,43 0,27 –0,10 0,96
1–3 мм 1,07 0,72 –0,37 2,50
0,5–1 мм 0,65 0,16 0,34 0,96
0,5–0,25 мм 0,37 0,31 –0,24 0,98

Фізичні показники
МГВ, % 0,64 0,18 0,29 0,99
Щільність ґрунту –0,05 0,20 –0,44 0,34
Пористість –0,05 0,18 –0,40 0,30
Фільтрація –0,45 0,07 –0,60 –0,31
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Швидкість інфільтрації досліджували також на чорноземах звичайних на схилі
балки Кам’януваста, що знаходиться у селищі Південне Дніпропетровського району,
Дніпропетровської області. За результатами досліджень побудували графіки динаміки
швидкості інфільтрації води по шарах у трьох ґрунтових розрізах, які знаходяться на схилі
балки Кам'януваста (рис. 50).
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Рис. 50. Динаміка швидкості інфільтрації води (в см/год у логарифмічному масштабі)
по шарах чорнозему звичайного

У верхній третині схилу максимальна швидкість інфільтрації води у верхньому
шарі 0–10 см. У наступних шарах показник знижується до шару 30–40 см і підвищується
до локального максимуму в шарі 50–60  см.  Далі швидкість інфільтрації зменшується до
мінімального значення в шарі 90–100 см з незначним коливанням в позитивному
напрямку.

У верхніх шарах середньої третини схилу швидкість інфільтрації знижується, потім
підвищується до максимального значення у шарі 30–40 см. Далі показник знижується до
мінімального значення у шарі 80–90 см, з незначним підвищенням у шарі 60–70 см. На
глибині 90–100 см швидкість інфільтрації підвищується до локального максимуму. У
нижній третині схилу в шарі 10–20 см встановлене мінімальне значення швидкості
інфільтрації, далі показник підвищується, з незначним відхиленням у низ в шарі 30–40 см,
до максимального значення у шарі 40–50  см.  Потім знижується до шару 60–70  см.  У
наступних шарах швидкість інфільтрації підвищується, зменшується і знову збільшується.

Для визначення впливу едафічних показників на швидкість інфільтрації води в
чорноземах звичайних побудували загальну лінійну модель. Частка дисперсії
досліджуваної змінної,  яка описується в рамках цієї регресійної моделі,  становить 0,65
(табл. 30).
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Таблиця 30. Загальна лінійна модель (GLM) впливу едафічних показників на
швидкість інфільтрації води в чорноземах звичайних (R2 = 0,65)

Показник Сума
квадратів

Ступені
свободи

Середня сума
квадратів

F −
відношення

p −
рівень

Константа 0,01 1 0,01 0,60 0,44
Агрегатні фракції

>10 мм 0,00 1 0,00 0,07 0,79
7–10 мм 0,00 1 0,00 0,03 0,87
5–7 мм 0,00 1 0,00 0,04 0,84
3–5 мм 0,07 1 0,07 6,13 0,02
1–3 мм 0,00 1 0,00 0,30 0,58
0,5–1 мм 0,08 1 0,08 7,41 0,01
0,25–0,5 мм 0,03 1 0,03 2,25 0,14
<0,25 мм 0,06 1 0,06 4,92 0,03

Фізичні показники
Щільність ґрунту 0,00 1 0,00 0,14 0,71
МГВ, % 0,01 1 0,01 0,66 0,42
Фільтрація 0,02 1 0,02 1,49 0,22
Розріз 0,17 2 0,09 7,76 0,00
Помилка 0,96 85 0,01

На основі отриманих даних видно, що швидкість інфільтрації залежить від вмісту
агрегатних фракцій розміром 3–5 мм, 0,5–1 мм та <0,25 мм. Також регресійна модель
свідчить про те, що рівень швидкості фільтрації вірогідно залежить від рівня ерозійного
процесу. Таким чином, для чорноземів властива залежність швидкості інфільтрації від
агрегатного стану. У той час ступінь варіювання таких показників, як щільність ґрунту,
максимальна гігроскопічна вологість та швидкість фільтрації суттєво не позначаються на
швидкості інфільтрації.

У таблиці 31 вказано, яка саме кількість агрегатів даних фракцій впливає на процес
інфільтрації.

Таблиця 31. Регресійні коефіцієнти загальної лінійної моделі (GLM) для визначення
швидкості інфільтрації в чорноземах звичайних

Параметр Beta St.Err. −0,95 % +95 %
Агрегатні фракції

>10 мм –0,13 0,49 –1,12 0,85
7–10 мм 0,03 0,19 –0,34 0,40
5–7 мм 0,02 0,11 –0,19 0,23
3–5 мм 0,58 0,23 0,11 1,04
1–3 мм 0,22 0,40 –0,57 1,01
0,5–1 мм –0,35 0,13 –0,61 –0,09
0,25–0,5 мм 0,28 0,19 –0,09 0,65
<0,25 мм 0,51 0,23 0,05 0,96

Фізичні показники
Щільність ґрунту 0,04 0,11 –0,19 0,27
МГВ, % –0,06 0,08 –0,22 0,09
Фільтрація –0,09 0,07 –0,23 0,06

Аналіз регресійних коефіцієнтів загальної лінійної моделі свідчить про те, що зі
збільшенням вмісту в ґрунті фракцій розміром 3–5  мм та <0,25  мм зростає швидкість
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інфільтрації води,  У випадку фракцій 0,5–1  мм,  навпаки,  − зі зростанням їх вмісту в
агрегатній структурі швидкість інфільтрації зменшується.

3.11. Профільний розподіл фільтрації

Дослідження динаміки швидкості фільтрації води проводились по шарах у
педоземах та дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах, на лесоподібних
суглинках та на сіро-зелених глинах (рис. 51).
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Рис. 51. Динаміка швидкості фільтрації води (в см/год у логарифмічному масштабі)
по шарах тенохоземів

Умовні позначення: по осі абсцис 1–10 – порядок шарів 0–10 … 90–100 см; Ped – педоземи; дерново-
літогенні ґрунти на: Kr_Bur – червоно-бурих глинах; Less – лесоподібних суглинках; Ser_Zel – сіро-зелених

глинах
На червоно-бурих глинах спостерігається максимальна швидкість фільтрації у шарі

0–10  см.  У наступних шарах швидкість фільтрації стрімко знижується до мінімального
значення у шарі 30–40 см. Далі показник підвищується, досягаючи локального максимуму
в шарі 70–80 см і знову знижується.

Динаміка швидкості фільтрації води по шарах дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках показує, що найбільший пік фільтрації знаходиться у шарі 0–10
см, потім фільтраційна здатність лесів падає до мінімального значення у шарі 40–50 см. У
наступних шарах показник підвищується до локального максимуму в шарі 80–90 см, далі
швидкість фільтрації йде на спад.

Аналізуючи динаміку швидкості фільтрації води в педоземах, можна побачити
високу мінливість значень. Починаючи з верхнього шару, швидкість фільтрації
знижується до мінімального значення на глибині 10–20 см, далі поступово підвищується
до локального максимуму у шарі 50–60 см. У наступних двох шарах (60–70 і 70–80 см)
швидкість фільтрації різко знижується до локального мінімуму і підвищується до
максимального значення. Далі показник розподіляється рівномірно.
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Швидкість фільтрації води в шарах ґрунту дерново-літогенних ґрунтів на сіро-
зелених глинах знаходиться в максимальному значенні у верхньому шарі 0–10 см, далі
показник рівномірно знижується до глибини 70–80 см. У наступному шарі спостерігається
не велике підвищення швидкості фільтрації і знову зниження.

Рівень достовірності впливу едафічних показників на швидкість фільтрації води в
техноземах становить 0,55 (табл. 32). Це свідчить про достатньо високий рівень
достовірності представленої лінійної моделі.

Таблиця 32. Загальна лінійна модель (GLM) впливу едафічних показників на
швидкість фільтрації води в техноземах (R2 = 0,55)

Показник Сума
квадратів

Ступені
свободи

Середня сума
квадратів

F -
відношення

p -
рівень

Константа 0,42 1 0,42 9,82 0,00
Агрегатні фракції

>10 мм 0,33 1 0,33 7,63 0,01
7–10 мм 0,14 1 0,14 3,22 0,08
5–7 мм 0,20 1 0,20 4,80 0,03
3–5 мм 0,31 1 0,31 7,36 0,01
1–3 мм 0,29 1 0,29 6,80 0,01
0,5–1 мм 0,88 1 0,88 20,60 0,00
0,5–0,25 мм 0,12 1 0,12 2,82 0,10

Фізичні показники
МГВ 0,05 1 0,05 1,15 0,29
Щільність
ґрунту 0,03 1 0,03 0,74 0,39

Пористість 0,09 1 0,09 2,06 0,15
Інфільтрація 1,57 1 1,57 36,76 0,00
Тип технозему 1,73 3 0,58 13,48 0,00
Помилка 4,48 105 0,04 – –

У даному випадку швидкість фільтрації в техноземах суттєво залежить від
агрегатних фракцій усіх розмірів, окрім агрегатів 7–10 та 0,5–0,25 мм. Агрегати даних
фракцій менш інтенсивно впливають на процес фільтрації.

Також відіграють важливу роль у процесі фільтрації швидкість інфільтрації та тип
технозему. Чим швидше проходить процес інфільтрації, тим позитивніше це впливає на
процес фільтрації. За даними таблиці 33 видно, що чим більший вміст агрегатних фракцій
розміром 7–10 та 0,5–0,25 мм, тим позитивніше це впливає на проходження процесу
фільтрації.

За результатами регресійної моделі встановлено, що лінійний аспект впливу
щільності та пористості ґрунту на швидкість фільтрації не є статистично вірогідним.
Очевидно, що показники щільності та, відповідно, пористості, які встановлені для ґрунту з
польовою вологістю (тобто вологістю у полі, а не у сенсі найменшої вологоємності),
значно змінюються у повністю зволоженому ґрунті, у якому відбувається процес
фільтрації. Ці відмінності обумовлені процесами деструкції значної кількості не
водотривких агрегатів та процесами набухання ґрунту. Також цими обставинами можна
пояснити зворотній характер зв’язку швидкостей фільтрації та інфільтрації: велика
швидкість останьої обумовлена переважанням агрегатів розмірами більше 10 мм, які у
техноземах переважно не є водотривкими. Тому після значного рівня швидкості
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інфільтрації при подальшому змочуванні ґрунту спостерігається значне зниження
швидкості фільтрації.

Таблиця 33. Регресійні коефіцієнти загальної лінійної моделі (GLM) для визначення
швидкості фільтрації

Параметр Beta St.Err. −0,95 % +95 %
Агрегатні фракції

>10 мм 3,29 1,19 0,93 5,65
7–10 мм 0,57 0,32 –0,06 1,20
5–7 мм 0,59 0,27 0,06 1,13
3–5 мм 0,80 0,29 0,21 1,38
1–3 мм 2,07 0,79 0,50 3,65
0,5–1 мм 0,79 0,17 0,44 1,13
0,5–0,25 мм 0,57 0,34 –0,10 1,25

Фізичні показники
МГВ, % 0,22 0,21 –0,19 0,64
Щільність ґрунту 0,19 0,22 –0,24 0,62
Пористість 0,28 0,20 –0,11 0,68
Інфільтрація –0,57 0,09 –0,76 –0,38

Аналогічні дослідження розподілу значень швидкості фільтрації були проведені на
чорноземах звичайних еродованих у балці Кам'януваста. Для зручності проведення
розрахунків одержані дані були логарифмовані і зображені у вигляді гістограм (рис. 52).

Рис. 52. Гістограма розподілу значень швидкості фільтрації чорноземів звичайних
(логарифмовані значення по всіх шарах)

Умовні позначення: 1 − верхня третина схилу; 2 − середня третина схилу; 3 − нижня третина схилу.

Далі результати досліджень зобразили схематично у вигляді діаграм. Які дають
можливість візуальної оцінки розподілу швидкості фільтрації по шарах за профілем.
Найбільша швидкість фільтрації у верхній третині схилу балки Кам'януваста
спостерігається в шарі 0–10 см (рис. 53). Потім швидкість фільтрації дещо знижується до
локального мінімуму (10–20 см). Далі вона підвищується, досягаючи локального
максимуму у шарі 30–40 см. У наступних шарах швидкість фільтрації поступово
зменшується до мінімального значення у шарі 90–100 см.

Оцінка отриманих даних у середній третині схилу показує, що максимальна
швидкість фільтрації спостерігається у верхньому шарі 0–10 см. Потім вона поступово
зменшується до шару 40–50 см. Локальний максимум знаходиться у шарі 60–70 см. У
наступних шарах спостерігається стрімке зменшення швидкості фільтрації до
мінімального показника у шарі 90–100 см.
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У нижній третині балки Кам’януваста у шарі 0–10 см знаходиться локальний
максимум швидкості фільтрації. Далі показники зменшуються до шару 20–30 см, а потім
підвищуються, досягаючи максимуму у шарі 50–60 см. У наступних шарах швидкість
фільтрації плавно зменшується до мінімуму у шарі 90–100 см.
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Рис. 53. Динаміка швидкості фільтрації води (в см/год у логарифмічному масштабі)
по шарах чорнозему звичайного.

Умовні позначення: по осі абсцис 1–10 – порядок шарів 0–10 … 90–100 см; 1 – верхня третина; 2 – середня
третина; 3 – нижня третина схилу балки.

Рівень достовірності загальної лінійної моделі впливу едафічних показників на
швидкість фільтрації води в чорноземах звичайних становить 0,32 (табл. 34).

Таблиця 34. Загальна лінійна модель (GLM) впливу едафічних показників на
швидкість фільтрації води в чорноземах звичайних (R2 = 0,32)

Показник Сума
квадратів

Ступені
свободи

Середня сума
квадратів

F −
відношення

p −
рівень

Агрегатні фракції
>10 мм 0,04 1 0,04 1,16 0,28
7–10 мм 0,04 1 0,04 1,23 0,27
5–7 мм 0,00 1 0,00 0,02 0,88
3–5 мм 0,14 1 0,14 4,01 0,05
1–3 мм 0,17 1 0,17 4,99 0,03
0,5–1 мм 0,00 1 0,00 0,00 0,96
0,25–0,5 мм 0,16 1 0,16 4,68 0,03
<0,25 мм 0,07 1 0,07 2,04 0,16

Фізичні показники
Щільність
ґрунту

0,31 1 0,31 8,83 0,00
МГВ, % 0,06 1 0,06 1,72 0,19
Інфільтрація 0,15 2 0,08 2,21 0,12
Розріз 3,00 86 0,03
Помилка 0,05 1 0,05 1,30 0,26
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Завдяки аналізу едафічних показників, бачимо, що швидкість фільтрації залежить
від вмісту у ґрунті агрегатів розміром 3–5 мм, 1–3 та 0,25–0,5 мм. Агрегати цих розмірів
характеризуються водотривкою структурою, що позитивно впливає на процес фільтрації.

Великий вплив на швидкість процесу фільтрації має щільність ґрунту. Такі фізичні
показники як МГВ та швидкість інфільтрації, навпаки, в даному випадку не відіграють
суттєвої ролі в процесі фільтрації.

З таблиці 35 можемо зробити висновки стосовно залежності показників швидкості
фільтрації від вмісту агрегатних фракцій та фізичних і водно-фізичних показників ґрунту.

Таблиця 35. Регресійні коефіцієнти загальної лінійної моделі (GLM) для визначення
швидкості фільтрації в чорноземах звичайних

Параметр Beta St.Err. −0,95 % +95 %
Агрегатні фракції

>10 мм –0,48 0,44 –1,35 0,40
7–10 мм 0,25 0,22 –0,20 0,70
5–7 мм –0,02 0,13 –0,29 0,25
3–5 мм 0,47 0,23 0,00 0,94
1–3 мм –0,83 0,37 –1,56 –0,09
0,5–1 мм –0,01 0,17 –0,35 0,34
0,25–0,5 мм 0,56 0,26 0,05 1,07
<0,25 мм 0,22 0,16 –0,09 0,53

Фізичні показники
Щільність ґрунту –0,32 0,11 –0,53 –0,11
МГВ, % –0,19 0,14 –0,48 0,10
Інфільтрація –0,19 0,14 –0,47 0,10

Підвищений вміст фракцій 3–5 та 0,25–0,5 мм є однією з причин підвищеної
швидкості фільтрації. Дані фракції характеризуються водотривкою структурою, що
позитивно впливає на швидкість фільтрації. І, навпаки, чим більший вміст фракцій
розміром 1–3  мм тим менший показник швидкості фільтрації.  Висока щільність ґрунту є
також перешкодою для фільтрації,  так як суттєво зменшується кількість пор,  по яких
може вільно відбуватися рух вологи під час проходження процесу фільтрації.

Такі водно-фізичні показники, як максимальна гігроскопічна волога та швидкість
інфільтрації, не мають суттєвого значення для швидкості фільтрації на чорноземах
звичайних. Якщо у верхніх шарах високий вміст фракцій, що характеризуються не
водотривкою структурою, то під час процесу інфільтрації відбувається набухання і
деструкція фракцій більшого розміру на фракції меншого розміру.  Це призводить до
зменшення швидкості процесу інфільтрації, а далі і процесу фільтрації.

Для порівняння подібності профільних розподілів швидкості фільтрації води
техноземів та чорнозему звичайного еродованого провели кластерний аналіз (рис. 54)
результатів досліджень.

На основі кластерного аналізу видно, що найбільшим рівнем подібності
характеризуються чорноземи звичайні еродовані у верхній третині схилу балки та
дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках. Далі подібні за формою
розподілення швидкості фільтрації є чорноземи звичайні еродовані у середній третині
схилу балки та дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах. Ці дві групи між собою
також дещо подібні.  Кардинально відрізняється від цієї гомогенної групи інша,  до якої
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входить третя третина схилу балки та дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах.
Невеликою подібністю з цією групою характеризуються педоземи.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Відстань зв’язку

Ped

Ser_Zel

Chern_3

Kr_Bur

Chern_2

Less

Chern_1

Зробивши аналіз твердості ґрунту, електропровідності та швидкісті інфільтрації,
побудували карти горизонтального розподілу даних показників. Дослідивши карти,
візуально виявили закономірне збільшення твердості техноземів з глибиною. За
допомогою регресійного аналізу виявили суттєвий взаємовплив показників. На швидкість
інфільтрації суттєво впливає твердість ґрунту у певних шарах і електропровідність.
Дослідивши більш детально швидкість інфільтрації техноземів, бачимо, що найбільшою
варіабельністю даного показника характеризуються дерново-літогенні ґрунти на
сіро−зелених глинах. Більш плавно швидкість інфільтрації розподіляється на
дерново−літогенних ґрунтах на червоно−бурих глинах. Техноземи характеризуються
значною варіабельністю швидкості фільтрації. Особливо динамічно цей показник веде
себе у педоземах. За даними досліджень, швидкість фільтрації води у дерново-літогенних
ґрунтах на червоно-бурих глинах, на сіро-зелених глинах, на лесоподібних суглинках та
педоземах суттєво залежить від агрегатного складу, від швидкості інфільтрації та від типу
досліджуваного технозему. Кластерний аналіз подібності профільних розподілів
швидкості фільтрації води техноземів та чорнозему звичайного показав, що найбільшим
рівнем подібності характеризуються чорноземи звичайні еродовані у верхній третині
схилу балки та дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках.

3.12. Водопроникність у штучно створених моделях з різною
стратиграфією насипок

У ґрунті завжди міститься волога,  кількість якої постійно змінюється у часі.  Ці
зміни залежать від співвідношення процесів надходження води у ґрунт з атмосферними
опадами, поливними та ґрунтовими водами, і витрачання її з ґрунту внаслідок фізичного
випаровування, транспірації, стоку тощо (Умарова, 2011). Водопроникність – це здатність
ґрунту сприймати воду, яка подається на його поверхню, та проводити цю воду від шару

Рис. 54. Кластерний аналіз
подібності профільних розподілів
швидкості фільтрації води
техноземів та чорнозему звичайного
еродованого (правило амальгамації
– метод Варда, відстань – коефіцієнт
Пірсона)
Умовні позначки: Ped – педоземи;
дерново-літогенні ґрунти на: Kr_Bur –
червоно-бурих глинах; Less –
лесоподібних суглинках; Ser_Zel –
сіро-зелених глинах; Chern_1 –
Chern_3 – чорнозем звичайний верхня,
середня та нижня третини
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до шару (Качинский, 1979; Панина, 2015). Водопроникність ґрунту включає у себе дві
стадії: вбирання (інфільтрацію) та фільтрацію. Початкова стадія швидкого проникнення
води в ненасичений вологою ґрунт при деякому гідравлічному тиску називається
вбиранням (або інфільтрацією) (Шеин и др., 2009). Після насичення всього простору шпар
ґрунту водою потік стабілізується. Настає стадія руху води в насиченому ґрунті – стадія
фільтрації. Отже, вбирання – переміщення вільної води в ненасичений вологою ґрунт –
перша стадія водопроникності. Друга стадія водопроникності – рух води в насиченому
вологою ґрунті – фільтрація (Шеин, Карпачевский, 2007). Водопроникність зумовлює
життєдіяльність біоти та визначає водний баланс того чи іншого едафотопу. Від цього
процесу залежить також інтенсивність поверхневого стоку, а, відповідно, і режим
зволоження ґрунту, що має важливе значення для процесів ґрунтоутворення (Жуков та ін.,
2014).

Безнапірна фільтрація відбувається у випадку, коли фільтраційний потік
обмежений поверхнею, тиск на яку дорівнює (або близький) до атмосферного тиску
(Панина, 2015). За умов малонапорної фільтрації проявляються явища преференційних
потоків вологи. Префернційний перенос речовин – це узагальнене поняття для позначення
різноманітних ґрунтових процесів, які характеризуються суттєвою відмінністю руху
вологи та речовин від ідеальних, які описуються рівняннями Дарсі (Умарова, 2011).

Водопроникність, забезпечуючи сприятливий водно-повітряний режим у ґрунті, є
одним із найсуттєвіших чинників родючості. Показник водопроникності значно залежить
від водно-фізичних властивостей ґрунтів і впливає на їх гідрологічний режим (Лядська,
2014). Опади під впливом сили тяжіння всмоктуються та просочуються по порах і
тріщинах. У процесі всмоктування частина води заповнює пори різного розміру та форми,
інша частина фільтрується у глибинні горизонти, ще інша випаровується з поверхні, а
також стікає по схилах,  утворюючи поверхневий стік (Жуков та ін.,  2013).
Водопроникність ґрунту залежить від механічного складу і структури ґрунту. Піщані та
структурні ґрунти швидше пропускають воду, ніж глинисті і безструктурні. На
водопроникність впливає також кількість органічної речовини та колоїдів, які затримують
велику кількість вологи (Горбань, 2007).

Просторова мінливість таких ґрунтових властивостей, як механічний склад,
структура, вміст P, Ca, Mg, Fe, впливають на швидкість інфільтрації ґрунту (Андроханов,
2000; Бекаревич, 1976). У свою чергу, від швидкості інфільтрації залежить швидкість
фільтрації. Чим менша водопоглинальна здатність ґрунтів, тим більше води залишається
на їхній поверхні і, відповідно, тим сильніша ерозія. Надходження ж меншої кількості
води у ґрунт супроводжується зниженням продуктивності як окремих популяцій, так і
біогеоценозів загалом (Волох и др., 1991; Етеревская, 1989).

У техноземах тільки відбувається утворення морфологічних структур, які у
подальшому перетворяться на генетичні горизонти, гомологічні генетичним горизонтам
природних ґрунтів. Багаторічними дослідженнями доведено, що гірські породи, які
використовуються для конструювання техноземів, суттєво розрізняються за водними
властивостями як між собою,  так і в порівнянні із зональним ґрунтом (Жуков,  Лядська,
2010; Лядська, Андрусевич, 2014; Маслікова та ін., 2016). Додаткова кількість доступної
рослинам вологи в глинистих субстратах є суттєвим фактором родючості техноземів
(Забалуев, 1999). Тому дослідження динаміки швидкості вбирання вологи техноземами є
актуальною проблемою.



166

Мета дослідження полягає у необхідності встановити показники швидкості
водопроникнення в експериментальних варіантах насипки техноземів, призначених для
пошуку оптимальних технологічних рішень для рекультивації порушених гірськими
розробітками земель у межах Нікопольського марганцеворудного басейну: педоземи
(техноземи, сформовані за допомогою насипного гумусового шару ґрунту), літоземи
(сформовані тільки з гірських порід без насипного гумусованого шару ґрунту) – дерново-
літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах, на червоно-бурих глинах та на лесоподібних
суглинках.

Для визначення оптимальної конструкції насипів техногенно порушених ґрунтів
були сконструйовані 57 лізиметрів з різною стратиграфією насипок техноземів (Бекаревич
и др., 2001; Лядская, 2015). У цих ґрунтових моделях протягом липня-серпня 2013 року
досліджували динаміку водопроникності ґрунту методом рам (Вадюнина, Корчагина,
1986) (рис. 55). Аналогічні дослідження проведені на схилі балки Кам’януваста (околиці
м. Дніпро). Ґрунти – чорноземи звичайні (Лядська, 2015).

Рис. 55. Експериментальні лізиметри для визначення оптимальної стратиграфії
техноземів на біоекологічному стаціонарі Дніпропетровського державного аграрно-

екологічного університету (м. Покров, Дніпропетровська обл., Україна)

На поверхні ґрунту в кожному лізиметрі розмістили по два кільця: зовнішнє –
велике (діаметром –  50  см),  і внутрішнє –  маленьке (діаметром –  10  см).  Ці кільця
необхідні для того, щоб гарантувати лінійний потік, запобігти боковому розтіканню води
при фільтрації під кільцем меншого діаметру. Зовнішнє кільце називають захисним, а
внутрішнє – вимірювальним (Шеин, 2005). Рівень води у зовнішньому та внутрішньому
кільцях підтримували постійними. Протягом перших 3−4 годин досліду вимірювали
витрати води в часі у внутрішньому кільці, які необхідні для підтримання постійного
рівня. Напір води від поверхні ґрунту склав 5 см для обох кілець.

На початковій фазі експерименту, коли відбувається вбирання вологи за умов
природної вологості, можна визначити динаміку швидкості її вбирання та розрахувати
коефіцієнт інфільтрації (Кінф). При подальшому проведенні дослідження потік води
стабілізувався і почалась стадія фільтрації.
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У певний період часу можна обрахувати потік вологи у ґрунт:
,

де qw – потік вологи, см/хв., Q – кількість води, що вбирається см3, S – площа кільця см2; t
– час, хв. Для відповідних стадій цей потік буде дорівнювати коефіцієнту інфільтрації
(Кінф), або коефіцієнту фільтрації (Кф) (Шеин, 2007).

У лізиметрах №№ 1–3 з насипкою з лесоподібних суглинків процес
водопроникності характеризується значною мінливістю. На першому етапі досліду
спостерігаємо процес інфільтрації (рис. 56).

Рис. 56. Динаміка водопроникності у варіантах 1, 2, 3 – насипка з лесоподібних
суглинків; 4 – технічна суміш 50 % лесоподібних суглинків та
50 % червоно-бурих глин

Умовні позначення: по осі абсцис – час з початку експерименту, год.; по осі ординат – швидкість
водопроникності, мм/год

Одержані дані свідчать про те, що наприкінці першої години досліду швидкість
процесу водопроникності починає пригасати. На початку другої години досягнення
швидкості водопроникнення приблизно постійного рівня є маркером процесу фільтрації.
Швидкість фільтрації характеризується значним варіюванням відносно стабільного
середнього значення. Ця варіабельність є наслідком спалахів підвищеної швидкості
водопроникності, які спостерігаються через кожні 0,5–1,5 години експерименту.
Вірогідно, що шар води, який проникає вглиб ґрунту, зустрічає значні порожнини, завдяки
яким спостерігаються вказані спалахи водопроникності. За своєю природою ці спалахи
більшою мірою відповідають процесу інфільтрації. Таким чином, навіть у стабільній фазі
водопроникності, для спостережуваних техноземів характерне сполучення процесів
фільтрації та інфільтрації.

Для технологічної суміші у лізиметрі № 4 встановлене мале абсолютне значення
водопроникненості у період фільтрації. Вірогідно, що суміш лесоподібних суглинків та
червоно-бурих глин,  яка міститься у цьому лізиметрі,  має більш щільне складення та
меншу компоненту значних за розміром шпар, завдяки яким в інших варіантах
спостерігається велика швидкість фільтрації.

У лізиметрах №№ 5–7 з однотипною насипкою з червоно-бурих глин динаміка
процесу водопроникнення є досить подібною (рис. 57).

На початку досліду спостерігаємо процес інфільтрації. Поступово згасаючи,
інфільтрація продовжується протягом всього часу проведення досліду. Швидкість
водопроникності характеризується значною варіабельністю. Встановлені локальні піки
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прискорення швидкості вбирання вологи, які з певною періодичністю спалахують
протягом усього досліду. Вірогідно, це пов'язано з тим, що вода доходить до шпар, які
мають значний розмір.

Рис. 57. Динаміка водопроникності у варіантах 5, 6, 7 – насипка із
червоно-бурих глин

Умовні позначення: див. рис. 56

У лізиметрах із насипкою сіро-зелених глин (№№ 8–10) на початку експерименту
процеси водопроникності між дослідами суттєво відрізняються, але у другій половині
досліду проходять більш однотипно (рис. 58).

Після 2,5 годин досліду відбувається вихід на плато та розпочинається процес
фільтрації. Через регулярні інтервали часу, які приблизно дорівнюють 20 хв та значною
мірою подібні між різними варіантами насипок, відбуваються спалахи швидкості
водопроникності. Вірогідно, це пов'язано з наявністю шпар значного розміру. Шар води
доходить до шару ґрунту з високою концентрацією шпар і водопроникність має
провальний характер, що і спричиняє спалахи, які показані на рисунку. Таким чином,
навіть у стабільній фазі водопроникності для спостережуваних техноземів характерне
сполучення процесів фільтрації та інфільтрації.
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Рис. 58. Динаміка водопроникності у варіантах 8, 9, 10 – насипка з сіро-зелених глин
Умовні позначення: див. рис. 56

У лізиметрах із насипкою із чорнозему з підстилаючою породою із сіро-зеленої,
червоно-бурої глини та лесоподібного суглинку (№№ 11–13) спостерігаємо чітку межу
між інфільтрацією та фільтрацією. Процес інфільтрації проходить протягом першої
години досліду (рис. 59).
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Значна варіабельність швидкості процесу інфільтрації свідчить про те, що вже на
невеликій глибині є шпари значного розміру, які спричиняють локальні піки у
водопроникності. При цьому в лізиметрі № 12 варіабельність менш виражена, вірогідно у
верхніх шарах даної насипки ґрунт більш ущільнений. На початку другої години досліду
швидкість водопроникності досягає приблизно одного рівня – розпочинається процес
фільтрації, який характеризується високою варіабельністю відносно середнього значення.
Ця варіабельність є наслідком спалахів підвищеної швидкості водопроникності, які
спостерігаються через кожні 0,5–1,5 години експерименту.

Рис. 59. Динаміка водопроникності у варіантах 11, 12, 13 – насипка з чорнозему з
підстилаючою породою із сіро-зелених глин (11), червоно-бурих глин (12) та

лесоподібного суглинку (13).
Умовні позначення: див. рис. 56

Наступні три лізиметри (№№ 14–16) з чорноземом. Спостерігаємо чітке
розмежування між процесом інфільтрації та фільтрації (рис. 60).

Рис. 60. Динаміка водопроникності у варіантах 14, 15, 16 – насипка з чорнозему
Умовні позначення: див. рис. 56

Протягом першої години досліду спостерігаємо процес інфільтрації, який стрімко
пригасає до кінця першої години. На даному етапі досліду водопроникність
характеризується, як і в попередніх трьох лізиметрах (№№ 11–13), високою
варіабельністю. Вірогідно причиною цього є наявність шпар значного розміру вже у
верхніх шарах ґрунту.
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Починаючи з другої години, швидкість водопроникності виходить на один рівень,
розпочинається процес фільтрації.  У лізиметрі № 16 фільтрація проходить більш плавно,
без явних локалітетів. Насипка в даному лізиметрі характеризується більшою щільністю
складення. У лізиметрах № 14, 15 варіабельність швидкості фільтрації більш суттєва, з
явними локалітетами. Вірогідно причиною такого розподілення є наявність концентрацій
шпар за профілем.

Провівши дослідження водопроникності у наступних трьох лізиметрах (№№ 17–19)
з насипкою з лесоподібних суглинків, та побудувавши графіки динаміки швидкості
водопроникності на основі отриманих даних, бачимо, що в даному випадку немає чіткого
розмежування між процесом інфільтрації та фільтрації. Процес водопроникності у
поданих моделях насипок має хаотичний характер. На представленому рисунку 61
візуально не відмічається чіткого переходу від процесу інфільтрації до процесу фільтрації.

Рис. 61. Динаміка водопроникності у варіантах 17, 18, 19 – насипка з лесоподібних
суглинків з фітомеліоративної сівозміни

Умовні позначення: див. рис. 56

Лише у лізиметрі № 18 можна виділити процес інфільтрації, що проходить перші
1,5  години досліду.  Далі швидкість водопроникності виходить на плато,  що є маркером
фільтрації. Протягом усього досліду спостерігаємо спалахи водопроникності, які за своєю
природою більшою мірою відповідають процесу інфільтрації. Інші два лізиметри з цієї
групи (№ 17, 19) характеризуються високою варіабельністю процесу водопроникності.
Характерні локальні піки, що повторюються через кожну годину досліду. Вірогідно, що
шар води, який проникає вглиб ґрунту, зустрічає значні порожнини за всім профілем,
завдяки яким спостерігаються вказані на графіку спалахи водопроникності. Можливо
причиною утворення таких порожнин, що спричиняють локальні піки у швидкості
водопроникнення, є процес набухання – усадки ґрунту.

Таким чином, протягом всього часу проведення досліду для спостережуваних
техноземів характерне сполучення процесів фільтрації та інфільтрації, відсутність чіткого
розмежування процесу водопроникності на фільтрацію та інфільтрацію.

Наступні три лізиметри з насипкою з червоно-бурих суглинків (№№ 20–22) також
характеризуються подібністю проходження процесу водопроникності за профілем
(рис. 62).
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Рис. 62. Динаміка водопроникності у варіантах 20, 21, 22 – насипка з червоно-бурих
суглинків з фітомеліоративної сівозміни

Умовні позначення: див. рис. 56

Встановлено, що у лізиметрі № 21 процес водопроникності проходить більш
плавно.  Вірогідно,  що суміш з червоно-бурих глин,  яка міститься у цьому лізиметрі,  має
більш щільне складення та меншу компоненту значних за розміром шпар, завдяки яким в
інших варіантах спостерігається висока швидкість інфільтрації. У лізиметрах № 20–22
спостерігається провальна водопроникність на другій та першій годині досліду
відповідно. Вірогідно, що на певній глибині в даних лізиметрах сконцентрована значна
кількість шпар, яка спричиняє зображені на рисунку спалахи у швидкості
водопроникності. Можливо причиною такої високої концентрації шпар є незакінчений
процес усадки. Коли ґрунт висихає після сніготаяння, або після дощу, утворюються великі
шпари, що причиняють спалахи у швидкості водопроникності. За своєю природою ці
спалахи більшою мірою відповідають процесу інфільтрації.

Таким чином, для спостережуваних варіантів стратиграфії закладених моделей
характерне сполучення процесів фільтрації та інфільтрації, а саме відсутність чіткої межі
між цими двома процесами.

На наступному рисунку зображені графіки (№№ 23–25) динаміки водопроникності
у лізиметрах з насипкою з сіро-зелених глин із фітомеліоративної сівозміни (рис. 63).

Рис. 63. Динаміка водопроникності у варіантах 23, 24, 25 – насипка із сіро-зеленої
глини із фітомеліоративної сівозміни

Умовні позначення: див. рис. 56

У лізиметрах № 23, 24 процес вбирання води характеризується значною
варіабельністю. Значні спалахи та локальні піки швидкості водопроникності роблять
непомітною межу між інфільтрацією та фільтрацією. Вода, потрапляючи у ґрунт вже у
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верхніх шарах, зустрічається зі значними шпарами. Це відбувається протягом усього
досліду з певною періодичністю. Можливо причиною такої високої концентрації шпар є
також інтенсивний процес усадки. Таким чином, для спостережуваних варіантів
стратиграфії закладених моделей характерне сполучення процесів фільтрації та
інфільтрації.

Наступна насипка із сіро-зелених глин (№ 25) характеризується високою
варіабельністю процесу інфільтрації на першій годині досліду, що свідчить про наявність
значних шпар у верхніх шарах насипки. Далі швидкість водопроникності виходить
приблизно на один рівень, що є підтвердженням початку фільтрації. Цей процес також
характеризується спалахами водопроникності.

Наступні три закладені моделі з насипкою з червоно-бурих глин (№№ 26–28)
мають чітке розмежування процесу водопроникності на інфільтрацію і фільтрацію
(рис. 64).

Рис. 64. Динаміка водопроникності у варіантах 26, 27, 28 – насипка з червоно-бурих
глин із фітомеліоративної сівозміни

Умовні позначення: див. рис. 56

До кінця першої години досліду процес інфільтрації поступово згасає і швидкість
водопроникності виходить на плато, що є підтвердженням початку процесу фільтрації. На
відміну від насипки із сіро-зелених глин, дані моделі характеризуються більш
рівномірною швидкістю фільтрації, без суттєвих локальних піків. Це свідчить про те, що
насипки з червоно-бурих глин (№№ 26–27) мають більш щільний склад без великих шпар.

Лізиметр № 28 на початку досліду характеризується високою швидкістю
інфільтрації. Також після виходу на плато приблизно кожну годину спостерігаємо спалахи
у швидкості водопроникності. Вірогідно у верхніх шарах даної насипки ґрунт має більш
рихлу структуру,  ніж у попередніх двох лізиметрах.  Далі на певній глибині шар води
періодично зустрічається з незначною концентрацією шпар, що і провокує зображені на
рисунку спалахи.

В наступному лізиметрі (№ 29) чергуються чорнозем із лесоподібним суглинком та
піском. Аналіз графіку дозволяє встановити, що відбувається чітке розподілення
водопроникності на процес інфільтрації та фільтрації (рис. 65).

Перші тридцять хвилин досліду спостерігаємо активний процес інфільтрації. Далі
швидкість водопроникності виходить на плато, інфільтрація згасає і розпочинається
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процес фільтрації, який проходить плавно, лише в другій половині досліду спостерігаємо
не значні спалахи у швидкості водопроникності.

Рис. 65. Динаміка водопроникності у варіантах 29 – насипано по черзі: чорнозем,
лесоподібний суглинок з борту кар’єру, пісок, останні два компоненти чергуються до

самого низу; 30, 31,32 – насипка з чорнозему, піску та лесоподібного суглинку з
борту кар’єру.

Умовні позначення: див. рис. 56

У наступному лізиметрі (№ 30) відсутнє чітке розмежування між процесом
інфільтрації та фільтрації. На початку досліду спостерігається більш рівномірний характер
водопроникненості, а вже починаючи з другої години досліду, місцями має провальний
характер.  Вірогідно причиною цього є значні шпари,  що їх зустрів шар води на своєму
шляху. Водопроникність у наступних двох моделях (№№ 31–32) характеризується явним
розмежуванням процесів. Протягом першої години досліду спостерігаємо активну
інфільтрацію, далі швидкість водопрникності виходить на плато і має більш рівномірний
характер,  що є свідченням початку процесу фільтрації.  При цьому в лізиметрі № 31  у
другій половині досліду спостерігаємо два спалахи з інтервалом у годину. В лізиметрі
№ 32 процес фільтрації проходить однорідно без явних піків і спалахів.

Дослідивши динаміку водопроникності у наступних трьох моделях з технічною
сумішшю яка складається з чорнозему,  піску та лесоподібних суглинків з борту кар’єру
(№№ 33–35), бачимо, що у першу годину досліду проходить активний процес
інфільтрації, швидкість якої у представлених екологічних моделях характеризується
найвищим рівнем серед досліджених вариантів (рис. 66).

Рис. 66. Динаміка водопроникності у варіантах 33, 34, 35 – технічна суміш 40 %
чорнозему, 20 – піску та 40 % лесоподібних суглинків з борта кар’єру

Умовні позначення: див. рис. 56
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До кінця першої години досліду цей процес поступово згасає, швидкість
водопроникності виходить на плато і характеризується плавним, рівномірним
розподіленням. Розпочинається процес фільтрації. У всіх трьох моделях даної групи
виділяється чітке розмежування процесів інфільтрації та фільтрації. При цьому остання
проходить без явних спалахів та піків у швидкості. Вірогідно ця технічна суміш має більш
щільний склад і не має значних шпар.

Технологічні суміші у наступних трьох лізиметрах (№№ 36–38) характеризуються
дуже подібною динамікою вбирання вологи (рис. 67).

Рис. 67. Динаміка водопроникності у варіантах 36 – технічна суміш: 30% чорнозему
та 70% піску; 37 – технічна суміш: 40% чорнозему та 60% піску; 38 – технічна суміш:

50 % чорнозему та 50% піску.
Умовні позначення: див. рис. 56

На початку досліду спостерігаємо процес інфільтрації, що проходить із незначними
спалахами, що мають періодичний характер і спостерігаються на рисунку через кожні 30
хвилин. На третій годині досліду в лізиметрах № 36 та 37 спостерігаємо різкий спалах у
швидкості інфільтрації. Вірогідно причиною є концентрація значних шпар на певній
глибині. Швидкість водопроникност,і плавно згасаючи, виходить на плато і набуває більш
рівномірного характеру. Розпочинається процес фільтрації, який проходить рівномірно,
без явних спалахів у швидкості.

У наступних трьох моделях (№№ 39–41) поведінка швидкості водопроникності
також подібна до попередніх трьох лізиметрів (рис. 68).

Рис. 68. Динаміка водопроникності у варіантах 39, 40, 41, 42
Умовні позначення: див. рис. 56

Розглянувши графіки, бачимо, що чіткого розмежування на інфільтрацію і
фільтрацію не спостерігається. Лише в лізиметрі під номером 39 на першій годині досліду
є підвищення швидкості водопроникності, що згасає під кінець першої години, потім
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виходить на плато і має рівномірний характер розподілу швидкості. У наступних двох
лізиметрах (№№ 40 та 41) відбувалися незначні спалахи у швидкості вбирання вологи.

У лізиметрі (№ 42)  спостерігаємо іншу поведінку вбирання вологи у ґрунт.  На
початку досліду проходить активний процес інфільтрації, який поступово згасає і вже на
другій годині досліду починається процес фільтрації, що характеризується однорідністю
процесу.

Останній, четвертий, ряд закладених моделей має подібну стратиграфію. Лише під
час закладання на різній глибині вносили добрива. Перші три лізиметри в ряду (№№ 43–
45) – контроль (без добрив). Дослідивши динаміку швидкості водопроникності бачимо,
що у даному випадку характерною є висока варіабельність швидкості вбирання вологи у
ґрунт (рис. 69).

Рис. 69. Динаміка водопроникності у варіантах 43, 44, 45 (контроль, без добрив)
насипки складаються з 40 % чорнозему, 40 % – лесоподібний суглинок з борту

кар’єру та по 10 % піску та сіро-зеленої глини з борту кар’єру
Умовні позначення: див. рис. 56

Розглянувши графіки,  бачимо,  що у моделі № 43 немає чіткої межі між процесом
інфільтрації та фільтрації. Швидкість водопроникності характеризується значними
спалахами та піками, причому на початку досліду цих спалахів значно більше, ніж у
другій половині досліду. Вірогідно у верхніх шарах ґрунт менш щільний.

У лізиметрі № 44 спостерігається тенденція до зменшення швидкості
водопроникності наприкінці другої години досліду. Водопроникність також
характеризується високою варіабельністю. Для моделі № 45 характерний більш
рівномірний розподіл швидкості.

У наступних двох моделях (№№ 46–47) на початку дослідження можна розгледіти
процес інфільтрації, що поступово згасає наприкінці третьої години досліду (рис. 70).
У подальшому відбувається вихід швидкості водопроникності на плато і початок процесу
фільтрації. Водопроникність у моделях характеризується підвищеною варіабельністю.

Для лізиметра № 48 характерна висока мінливість на першій годині досліду.
Вірогідно, що в даному випадку у верхніх шарах зосереджено більше значних шпар, ніж
далі за профілем.
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Рис. 70. Динаміка водопроникності у варіантах 46, 47, 48 (добрива в шарі 0,3–0,5 м)
насипки складаються з 40 % чорнозему, 40 % – лесоподібний суглинок з борту

кар’єру та по 10 % піску та сіро-зеленої глини з борту кар’єру.
Умовні позначення: див. рис. 56

Наступні три лізиметри (№№ 49–51) також характеризуються високою
неоднорідністю швидкості процесу водопроникності (рис. 71).

Рис. 71. Динаміка водопроникності у варіантах 49, 50, 51 (добрива в шарі 0,5–0,7 м)
насипки складаються з 40 % чорнозему, 40 % – лесоподібний суглинок з борту

кар’єру та по 10 % піску та сіро-зеленої глини з борту кар’єру
Умовні позначення: див. рис. 56

У лізиметрі № 49 не можливо встановити чітке розмежування етапів інфільтрації та
фільтрації. Водопроникність характеризується високою варіабельністю, особливо у перші
дві години досліду. В наступних двох лізиметрах можна припустити, що перші 2,5 години
проходить процес інфільтрації, який далі переходить у фільтрацію. Для цих двох моделей
також характерні спалахи у швидкості.

У наступних трьох моделях (№№ 52–54)  чітко можна встановити час переходу
інфільтрації в фільтрацію (рис. 72).

На початку досліду проходить активний процес інфільтрації. Потім швидкість
водопроникнення дещо вирівнюється, виходить на плато і вже до кінця першої години
досліду процес інфільтрації згасає. Розпочинається процес фільтрації, який відбувається
більш плавно, без значних коливань і відхилень. Вірогідно, що дані моделі
характеризуються більш щільним складом ґрунту, без значних шпар.
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Рис. 72. Динаміка водопроникності у варіантах 52, 53, 54 (добрива в шарі 1,00–1,25 м)
насипки складаються з 40 % чорнозему, 40 % – лесоподібний суглинок з борту

кар’єру та по 10 % піску та сіро-зеленої глини з борту кар’єру
Умовні позначення: див. рис. 56

В останніх трьох моделей насипок (№№ 55–57),  які складаються з чорнозему,
лесоподібного суглинку з борту кар’єру, піску та сіро-зеленої глини з борту кар’єру,
динаміка швидкості водопроникності відмінна між собою (рис. 73).

Рис. 73. Динаміка водопроникності у варіантах 55, 56, 57 (добрива в шарі 1,25–1,5 м)
насипки складаються з 40 % чорнозему, 40 % – лесоподібний суглинок з борту

кар’єру та по 10 % піску та сіро-зеленої глини з борту кар’єру.
Умовні позначення: див. рис. 56

У лізиметрі № 55 чітко не візуалізується розподілення процесу на інфільтрацію та
фільтрацію. Протягом першої години проведення досліду спостерігаємо два піки у
швидкості, далі спалахи не значні.

Розглянувши графік водопроникності наступного лізиметра (№ 56), можемо
зробити висновок, що перші півгодини досліду проходить процес інфільтрації, що швидко
згасає і розпочинається процес фільтрації, який характеризується двома спалахами
швидкості інтервалом в годину.  Вірогідно у певних шарах шар води зустрічається зі
шпарами значних розмірів. Саме тому швидкість фільтрації у певний проміжок часу під
час проведення дослідження має провальний характер. Водопроникність в останньому
лізиметрі з даної групи не має чіткого розподілення на інфільтрацію та фільтрацію. Але
проходить більш рівномірно і плавно протягом усього часу проведення досліду з не
значними локальними піками.
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Аналогічні дослідження були проведені на схилі балки Кам’януваста, а саме в
трьох точках – верхня, середня і нижня третина схилу. Побудувавши графіки динаміки
водопроникності і оцінивши їх візуально, бачимо, що на відміну від екологічних моделей
насипок з технологічних сумішей, для природних ґрунтів характерне чітке розмежування
між процесом інфільтрації та фільтрації у часі (рис. 74).
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Рис. 74. Динаміка водопроникності на схилі балки Кам’януваста (ось абсцис – час,
хвилини)

У верхній третині схилу протягом перших 0,5 години проходить активний процес
інфільтрації. На початку другої години досліду швидкість водопроникності виходить на
плато. Досягнення швидкості водопроникнення приблизно постійного рівня є маркером
процесу інфільтрації. Даний процес проходить плавно без явних спалахів та піків.
Вірогідно це є свідченням більш щільного складу ґрунту без значних шпар.

Для середньої третини схилу характерна відсутність чіткої межі між інфільтрацією
та фільтрацією. На початку досліду швидкість водопроникності високо варіабельна,
протягом перших 2,5 годин досліду спостерігаються спалахи та локальні піки. Вірогідно у
верхніх шарах шар води під час процесу водо проникності зустрічається зі значними
шпарами. Далі водопроникність виходить на плато і досягає приблизно одного рівня,
розпочинається процес фільтрації.

Розглянувши графік динаміки водопроникності в нижній третині схилу бачимо
різкий спалах у перші хвилини досліду. Вірогідно, що вже у верхньому шарі є значні
шпари. Далі процес інфільтрації продовжується з незначним піком швидкості, що
спостерігається на другій годині досліду. На початку третьої години водопроникність
виходить на плато і в подальшому має рівномірний характер,  що є маркером початку
процесу фільтрації. Ймовірно в нижчих шарах щільність ґрунту вища, без значних шпар.

У техноземах у процесі ґрунтоутворення після початку їх конструювання
відбувається поступове формування морфологічних структур, які у подальшому
перетворяться на генетичні горизонти, гомологічні генетичним горизонтам природних
ґрунтів (Жуков та ін., 2014). Формування морфологічної організації ґрунтоподібних тіл
призводить до надбання ними функціональних властивостей, які наближають їх до
природних ґрунтів (Шемавнев и др., 2005). Цей тренд особливо важливий у контексті
сільськогосподарської рекультивації, яка має своєю ціллю відновлення використання
земель у агропромисловому виробництві (Бекаревич и др., 2001). Можна очікувати, що під
впливом загальних ґрунтотворних факторів через певний час штучно створені
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ґрунтоподібні тіла набудуть властивостей і будови,  подібних до природних ґрунтів.  Але
невідомою залишається траєкторія процесу та його тривалість у часі.

В якості гіпотези може бути розглянуте положення, що конструкція
ґрунтоподібного тіла у нуль-момент свого існування визначає динаміку та траєкторію
ґрунтотворного процесу. Для перевірки цієї гіпотези на стаціонарі Дніпропетровського
державного аграрно-екологічного університету у 90-ті роки закладений польовий
експеримент з лізиметрами, кожний з яких уміщує певну конструктивну комбінацію
гірських порід або чорноземоподібної маси (Забалуев, 2010). Важливим аспектом
експерименту є пошук критеріїв, за якими можна виконати оцінювання функціональних
властивостей створених конструкцій залежно від їх організації.

Дослідження динаміки вбирання води з поверхні ґрунту є високоінформативним
інструментом оцінювання властивостей ґрунтового тіла без його порушення. Оптимальні
характеристики швидкості інфільтрації повинні супроводжуватися стійкістю сприятливих
показників у часі, що віддзеркалюється  коефіцієнтом водопроникності. Цей показник,
який перевищує 1,5 не гарантує від запливання поверхні ґрунту та наступного утворення
кірки навіть після нетривалої інтенсивної зливи (Медведев и др., 2011). Одержані
динамічні криві поряд із високою диференціальною здатністю є також екологічно
релевантними, тобто відображають властивості ґрунту як середовища існування живих
організмів. Важливими аспектами параметрів вбирання води є абсолютні показники
інфільтрації та фільтрації, а також коефіцієнт згасання водопроникності ґрунту.

Диференціальна здатність кривих вбирання води проявляється у тому, що
спостерігаються значні відмінності між рухом вологи в ґрунті у досліджуваних об’єктах
залежно від їх будови. Важливим аспектом є порівняння техноземів різної конструкції з
природними ґрунтами. Нами встановлено, що для чорноземів звичайних характерними
рисами процесу водопроникності є монотонна динаміка швидкості вбирання води та
межа, що чітко розрізняється між фазою інфільтрації і фільтрації. Перехід у фазу
фільтрації відбувається за перший час експерименту. Також слід відзначити значну
варіабельність показників інфільтрації як природних, так і техногенних ґрунтів у
горизонтальному напрямку (Жуков и др., 2013).

Для досліджуваних моделей техноземів швидкість водопроникності
характеризується значним варіюванням відносно монотонного тренду, який полягає у
зменшені швидкості вбирання води з часом та досягненні певного стаціонарного стану.
Такі відхилення від загального тренду проявляють себе у вигляді спалахів підвищеної
швидкості водопроникності, що спостерігаються через регулярні інтервали часу, які
специфічні для кожного типу конструкції технозему. Вірогідно, що шар води, який
проникає вглиб ґрунту, зустрічає значні порожнини, завдяки яким відбуваються вказані
спалахи підвищеної водопроникності. Порожнини у тілі техноземів формуються унаслідок
малої стійкості агрегатів до змочування та значного рівня усадки при висиханні (Жуков и
др., 2013). За своєю природою ці спалахи більшою мірою відповідають процесу
інфільтрації. Таким чином, навіть у стабільній фазі водопроникності для спостережуваних
техноземів характерне сполучення процесів фільтрації та інфільтрації. Лише у моделях з
технічною сумішшю яка складається з чорнозему, піску та лесоподібних суглинків з борту
кар’єру процес фільтрації проходить без явних спалахів та піків у швидкості. Вірогідно, ця
технічна суміш має більш щільний склад і не має значних шпар.
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Перехід від фази інфільтрації до фази фільтрації для техноземів має нечітку межу та
значно розтягнутий у часі.

Таким чином, конструкція ґрунтоподібного тіла у нуль-момент свого існування
визначає динаміку та траєкторію ґрунтотворного процесу. Дослідження динаміки
вбирання води з поверхні ґрунту є високоінформативним інструментом оцінювання
властивостей ґрунтового тіла без його порушення. Одержані динамічні криві поряд із
високою диференційною здатністю є також екологічно релевантними, тобто відображають
властивості ґрунту як середовища існування живих організмів.

Диференційна здатність кривих вбирання води проявляється у тому, що
спостерігаються значні відмінності між рухом вологи в ґрунті у досліджуваних об’єктах
залежно від їх будови. Для чорноземів звичайних характерними рисами процесу
водопроникності є монотонна динаміка швидкості вбирання води та межа, що чітко
розрізняється між фазою інфільтрації та фільтрації. Перехід у фазу фільтрації відбувається
за перший час експерименту.

3.13. Градація швидкості інфільтрації та фільтрації техноземів

Класифікація градацій ґрунтів за Н.А. Качинським включає наступні оцінки рівня
інфільтрації: незадовільна, задовільна, добра, найкраща, занадто висока (табл. 36).

Таблиця 36. Класифікаційні градації ґрунтів за швидкістю інфільтрації
за Н. А. Качинським Запропонована для техноземів

Назва Значення (мм/год) Назва Значення (мм/год)
Незадовільна < 30 Незадовільна < 30
Задовільна 30–63 Задовільна 30–75
Добра 64–104 Добра 76–100

Найкраща 105–416
Дуже добра 100–200
Найкраща 200–400

Занадто висока > 417
Висока 400–600
Занадто висока > 600

Одержані нами дані за швидкістю інфільтрації техноземів свідчать про те, що
досліджені ґрунти більшою мірою відповідають найкращому та занадто високому рівню
(рис. 75).

Слід відзначити, що експериментально встановлені показники швидкості
інфільтрації значно перевищують верхню границю в класифікації Н.А. Качинського.
Таким чином, значний діапазон варіювання досліджуваної ознаки (417−2000 мм/год)
відповідає одній градації. Ми вважаємо за доцільне для характеристики швидкості
інфільтрації деталізувати градації класифікації за Н.А. Качинським «Найкраща» та
«Занадто висока». В оригінальній класифікації Н.А. Качинського швидкість інфільтрації
наведена в одиницях см/добу. Більш доцільними є одиниці мм/год., так як інфільтрація
більшою мірою спостерігається протягом першої години досліду. З цим пов’язане
округлення рівнів градації до цілих значень у запропонованій варіації класифікації
Н. А. Качинського швидкості інфільтрації для техноземів.
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У запропонованій деталізації градація «Найкраща» складається з градацій «Дуже
добра» (100−200 мм/год) та «Найкраща» (200−400 мм/год), а градація «Занадто висока» −
«Висока» (400−600 мм/год) та «Занадто висока» (> 600 мм/год).

Класифікація Н. А. Качинського у нашій модифікації для техноземів застосована
для встановлення градацій швидкості інфільтрації досліджених рекультиваційних моделей
з різною стратиграфією (рис. 75).

Одержані дані свідчать про те, що виділені градації містять співрозмірну кількість
досліджених варіантів. Це дозволяє стверджувати, що запропонована модифікація
характеризується високою інформаційною цінністю для висвітлення інфільтраційних
властивостей техноземів.

Рівень швидкості фільтрації класифікували за допомогою класифікаційних
градацій за Ф.Р. Зайдельманом. Дана класифікація включає наступні оцінки рівня
фільтрації ґрунту: винятково низький, дуже низький, низький, середній, високий, дуже
високий та винятково високий (табл. 37).

Таблиця 37. Класифікаційні градації ґрунтів за швидкістю фільтрації
(протягом перших 6 годин)

Клас
коефіцієнта

по Ф.Р. Зайдельману Запропонована для техноземів

Назва Значення,
мм/год Назва Значення,

мм/год
I Винятково низький

(водоупор)
< 0,42 Винятково низький (водоупор) < 0,5

II Дуже низький (для
ґрунту – водоупор)

0,42–2,50 Дуже низький (для ґрунту –
водоупор)

0,5–2,50
III Низький 2,50–6,25 Низький 2,50–7
IV Середній 6,25–16,67 Середній 7–15
V Високий 16,67–41,67 Високий 15–40
VI Дуже високий 41,67–104,17 Дуже високий 40–100
VII Винятково високий >104,17 Винятково високий А 100–200

Винятково високий В 200–300
Винятково високий С > 300

Але одержані нами дані за швидкістю фільтрації техноземів свідчать про те, що
досліджені ґрунти більшою мірою відповідають винятково високому рівню (рис. 75).

При розгляді класифікаційної градації ґрунтів за Ф.Р. Зайдельманом бачимо, що
експериментально встановлені показники швидкості фільтрації значно перевищують
верхню межу. Таким чином, значний діапазон варіювання досліджуваної ознаки
(104,17−450 мм/год) відповідає одній градації. Ми вважаємо за доцільне для
характеристики швидкості фільтрації деталізувати градацію класифікації за
Ф Р. Зайдельманом «Винятково високий». В оригінальній класифікації Ф.Р. Зайдельмана
швидкість фільтрації наведена в одиницях см/добу. Більш доцільними є одиниці мм/год.,
так як дослід з визначення швидкості фільтрації тривав не більше шести годин. З цим
пов’язане округлення рівнів градації до цілих значень у запропонованій варіації
класифікації Ф.Р. Зайдельмана швидкості фільтрації для техноземів. У запропонованій
деталізації градація «Винятково високий» складається з градацій «Винятково високий А»
(100−200 мм/год), «Винятково високий В» (200−300 мм/год) та «Винятково високий С» (>
300 мм/год).



182

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
0

4

8

12

16

20

24

Класифікація Ф.Р. Зайдельмана у нашій модифікації для техноземів застосована
для встановлення градацій швидкості фільтрації досліджених рекультиваційних моделей з
різною стратиграфією (рис. 76).
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Одержані дані свідчать про те,  що лише не велику кількість ґрунтів можна
порівняти з природними. Більшість досліджуваних екологічних моделей насипок з різною
стратиграфією значно різняться з природними. Це дозволяє стверджувати, що
запропонована модифікація класифікаційних градацій характеризується високою
інформаційною цінністю для висвітлення фільтраційних властивостей техноземів.
Зробивши уточнення для класифікаційних градацій, запропонованих Н.А. Качинським та
Ф.Р. Зайдельманом, швидкості інфільтрації та фільтрації, поділили одержані дані на
класи. Для детальної оцінки розподілення швидкості інфільтрації та фільтрації у
представлених моделях та можливості порівняти їх з природними ґрунтами (табл. 38).

Рис. 75. Гістограма
розподілу швидкості
інфільтрації (мм/год) в
досліджених техноземах та
чорноземах звичайних.
Примітка. Стрілками
показані межі градацій (див.
табл. 40).

Рис. 76. Гістограма розподілу
швидкості фільтрації (мм/год.)
в досліджених техноземах та
чорноземах звичайних.
Примітка. Стрілкою показана
межа між природними та
техногенними ґрунтами
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Таблиця 38. Градація швидкості інфільтрації та фільтрації техноземів та чорнозему
звичайного еродованого

№
цилінд

ра
Інфільтрація, мм/год (Inf) Фільтрація, мм/год (Filtr)

Inf/Filtr (оцінка
відповідності діапазону

природних ґрунтів)
1 684,64 Занадто висока 296,59 Винятково високий В 2,31 В межах
2 529,56 Висока 280,24 Винятково високий В 1,89 В межах
3 498,38 Висока 200,57 Винятково високий В 2,48 В межах
4 250,47 Найкраща 107,90 Винятково високий А 2,32 В межах
5 951,38 Занадто висока 195,00 Винятково високий А 4,88 Поза межами
6 970,25 Занадто висока 134,06 Винятково високий А 7,24 Поза межами
7 791,88 Занадто висока 228,48 Винятково високий В 3,47 В межах
8 392,76 Найкраща 147,68 Винятково високий А 2,66 В межах
9 730,64 Занадто висока 136,00 Винятково високий А 5,37 Поза межами
10 639,92 Занадто висока 70,11 Дуже високий 9,13 Поза межами
11 641,00 Занадто висока 132,89 Винятково високий А 4,82 Поза межами
12 353,54 Найкраща 115,80 Винятково високий А 3,05 В межах
13 649,81 Занадто висока 213,24 Винятково високий В 3,05 В межах
14 481,13 Висока 119,99 Винятково високий А 4,01 Поза межами
15 567,08 Висока 239,85 Винятково високий В 2,36 В межах
16 327,51 Найкраща 156,00 Винятково високий А 2,10 В межах
17 287,69 Найкраща 334,68 Винятково високий С 0,86 Поза межами
18 492,62 Висока 300,45 Винятково високий С 1,64 В межах
19 299,75 Найкраща 267,16 Винятково високий В 1,12 Поза межами
20 428,67 Висока 391,01 Винятково високий С 1,10 Поза межами
21 324,93 Найкраща 403,26 Винятково високий С 0,81 Поза межами
22 304,38 Найкраща 232,70 Винятково високий В 1,31 Поза межами
23 503,81 Висока 420,85 Винятково високий С 1,20 Поза межами
24 251,73 Найкраща 228,78 Винятково високий В 1,10 Поза межами
25 1846,71 Занадто висока 335,79 Винятково високий С 5,50 Поза межами
26 1193,40 Занадто висока 146,44 Винятково високий А 8,15 Поза межами
27 1466,40 Занадто висока 271,71 Винятково високий В 5,40 Поза межами
28 1588,60 Занадто висока 342,21 Винятково високий С 4,64 Поза межами
29 376,57 Найкраща 122,91 Винятково високий А 3,06 В межах
30 102,69 Дуже добра 210,60 Винятково високий В 0,49 Поза межами
31 332,67 Найкраща 277,16 Винятково високий В 1,20 Поза межами
32 284,82 Найкраща 186,68 Винятково високий А 1,53 Поза межами
33 1110,20 Занадто висока 177,75 Винятково високий А 6,25 Поза межами
34 1354,21 Занадто висока 307,86 Винятково високий С 4,40 Поза межами
35 903,20 Занадто висока 190,08 Винятково високий А 4,75 Поза межами
36 636,93 Занадто висока 359,78 Винятково високий С 1,77 В межах
37 641,43 Занадто висока 374,31 Винятково високий С 1,71 В межах
38 505,78 Висока 156,00 Винятково високий А 3,24 В межах
39 535,16 Висока 163,80 Винятково високий А 3,27 В межах
40 225,56 Найкраща 89,70 Дуже високий 2,51 В межах
41 417,90 Висока 156,00 Винятково високий А 2,68 В межах
42 1433,16 Занадто висока 240,87 Винятково високий В 5,95 Поза межами
43 460,20 Висока 273,00 Винятково високий В 1,69 В межах
44 439,40 Висока 167,70 Винятково високий А 2,62 В межах
45 412,10 Висока 167,70 Винятково високий А 2,46 В межах
46 507,00 Висока 183,30 Винятково високий А 2,77 В межах
47 526,50 Висока 198,90 Винятково високий А 2,65 В межах
48 261,30 Найкраща 144,30 Винятково високий А 1,81 В межах
49 416,00 Висока 117,00 Винятково високий А 3,56 Поза межами
50 448,50 Висока 136,50 Винятково високий А 3,29 В межах
51 374,40 Найкраща 171,60 Винятково високий А 2,18 В межах
52 365,30 Найкраща 144,30 Винятково високий А 2,53 В межах
53 383,50 Найкраща 109,20 Винятково високий А 3,51 Поза межами
54 400,40 Висока 144,30 Винятково високий А 2,77 В межах
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№
цилінд

ра
Інфільтрація, мм/год (Inf) Фільтрація, мм/год (Filtr)

Inf/Filtr (оцінка
відповідності діапазону

природних ґрунтів)
55 226,20 Найкраща 179,40 Винятково високий А 1,26 Поза межами
56 409,50 Висока 222,30 Винятково високий В 1,84 В межах
57 218,40 Найкраща 128,70 Винятково високий А 1,70 В межах

Верхня 121,24 Дуже добра 75,76 Дуже високий 1,60 –
Середня 166,50 Дуже добра 66,60 Дуже високий 2,50 –
Нижня 204,70 Найкраща 58,54 Дуже високий 3,49 –

Дані таблиці свідчать, що «Висока», «Найкраща» та «Занадто висока» швидкість
інфільтрації притаманна більшості екологічних моделей з різною стратиграфією насипок.
Для верхньої і середньої третини схилу балки Кам’януваста характерна «Дуже добра»
швидкість інфільтрації, та «Найкраща» для нижньої третини схилу. Процес інфільтрації з
градацією «Найкраще» спостерігаємо у 19-ти представлених екологічних моделях з
різними насипками  і у нижній третині схилу балки Кам'януваста. А з градацією «Дуже
добре» лише в одній з представлених моделей і у верхній та середній третинах схилу
балки Кам'януваста. Швидкість фільтрації на техноземах характеризується «Винятково
високим» рівнем. Лише у двох лізиметрах, з усіх досліджуваних, рівень фільтрації «Дуже
високий», як у чорноземі звичайному.

Отже, за швидкістю інфільтрації лише 20 з представлених 57-ми екологічних
моделей з різними насипками з техногенних ґрунтів можна порівняти з природними
ґрунтами.

Оцінка відповідності діапазону природних ґрунтів говорить нам, що половина
представлених лізиметрів з різною стратиграфією закладених моделей за своїми
властивостями водопроникності схожа з чорноземом звичайним еродованим. На основі
отриманих даних побудували гістограму (рис. 77). Приблизно 50% досліджуваних
екологічних моделей насипок з різною стратиграфією знаходяться в межах діапазону
природних ґрунтів, інші 50% поза їх межами.
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Отже, дані дослідження є дуже інформативними, так як дають змогу порівняти
процеси водопроникності, що проходять у техноземах та чорноземах звичайних
еродованих, дати їм відповідну оцінку та співпідставити між собою. А як відомо наявність
вологи у ґрунті є одним з головних чинників, що впливає на процес ґрунтоутворення.
Особливо це відноситься до територій з посушливим кліматом з дефіцитом вологи в
ґрунті, до яких і належить досліджувана нами територія.

Рис. 77. Гістограма розподілу
індексу Inf/Filtr в досліджених
техноземах та чорноземах
звичайних. Стрілками
показаний діапазон значень у
природних ґрунтах.
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3.14. Твердість техноземів: статистичний підхід

Рекультивовані ґрунти мають високий рівень неоднорідності фізико-хімічних
властивостей і ґрунтово-фізичних процесів, що показано у ряді робіт (Бондарь, Жуков,
2011; Задорожна, 2012; Пространственная агроэкология, 2013; Жуков, Задорожна, 2015).
Просторова неоднорідність техноземів обумовлена двома причинами. По-перше, це
автоморфний неоднорідний просторовий розподіл властивостей ґрунту, що простежується
на кожному його ієрархічному рівні та обумовлений саморозвитком неоднорідності, як
фундаментальної умови здійснення ґрунтом його функцій. (Community ecology..., 2012;
Dissecting the multi-scale ..., 2014; Шеин, 2001). По-друге, це горизонтальна неоднорідність
техноземів, що створюється у результаті особливостей технологічного процесу
рекультивації та первинної вертикальної неоднорідності товщі гірських порід.
Неоднорідності різного ґенезу накладаються одна на одну та створюють систему великої
складності, в якій важко визначити, які критерії найбільш значимі для формування ґрунту
як компоненту біогеоценозу. Саме багатофакторність умов ускладнює створення єдиного
підходу до визначення ґрунтової неоднорідності та її функціональних зв'язків.

Твердість ґрунту як інтегральна характеристика фізичного стану ґрунтового тіла
відображає композитні зміни властивостей ґрунтового простору (Ermich, 1982; Медведев,
Мельник, 2010; Задорожна, 2012, 2015; Жуков, 2015). Узгодженість динаміки показників
твердості ґрунту з такими показниками, як щільність складання, гранулометричний склад,
утримання в ґрунті органічної речовини, склад поглинених катіонів, електропровідність,
проективне покриття, фітомаса, агрегатний склад верхнього шару ґрунту (Бондарь,
Жуков, 2011; Трифанова и др., 2014; Медведев, Мельник, 2010) визначає їх лімітуючу
функцію для продукційних характеристик рослинного покриву та змін видового багатства
рослинного угруповання (Бондарь, Жуков, 2011). Перспективність використання твердості
в ґрунтових і агрохімічних дослідженнях не викликає сумнівів (Clemens  et  al.,  1999;  Soil
layer models ..., 2001; Hamza, Anderson, 2005;  Ramires-Lopez et al., 2008; Intervalo hidrico
otimo ..., 2008). У даному розділі представлені дані твердості техноземів Нікопольського
марганцеворудного басейну та чорнозему звичайного на степовому схилі балки.

Середні значення твердості ґрунтів закономірно збільшуються з глибиною.
Найменші значення твердості ґрунту за профілем серед вивчених техноземів має педозем.
Величини досягають 6,95 ± 0,31 МПа в 2012 році, 6,34 ± 0,24 МПа в 2013 році і
5,45 ± 0,12 МПа у 2014 році на рівні 50 см вглиб від поверхні. Дерново-літогенний ґрунт
на лесоподібних суглинках, червоно-бурих і сіро-зелених глинах мають ще більш великі
значення твердості за профілем. Виняток становлять дані твердості дерново-литогенного
ґрунту на сіро-зелених глинах поверхневих шарів (0–10 см від поверхні), де значення
досліджуваної властивості нижче, ніж у відповідних шарах педозему, проте вже на рівні
10–15 см нижче поверхні перевершують їх. Найбільш високі значення твердості
виявляються в даних дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках в усі три
роки дослідження (табл. 43).

Найвищі коефіцієнти варіації твердості техноземів спостерігаються в даних 2012
року. Твердість дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих, сіро-зелених глинах і
лесоподібних суглинках у 2013 році була дещо менш варіативна, ніж у 2012 році. У
більшості випадків коефіцієнт варіації знижувався з глибиною відбору даних. Дані 2014
року показують високу варіативність ознаки в поверхневому шарі всіх вивчених
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рекультиваційних ґрунтів і різке зниження коефіцієнта варіації до мінімуму на рівні
20–25 см. З подальшим поглибленням варіативність даних знову дещо підвищується
(табл. 39).

Таблиця 39. Описові статистики твердості техноземів Нікопольського
марганцеворудного басейну (n = 105)

Відстань
від

поверхні,
см

Педозем

Дерново-літогений
ґрунт на

лесоподібних
суглинках

Дерново-літогенний
ґрунт на сіро-

зелених глинах

Дерново-літогенний
ґрунт на червоно-

бурих глинах

x ± SE, МПа CV,
%

x ± SE,
МПа

CV,
%

x ± SE,
МПа

CV,
% x ± SE, МПа CV, %

2012 р.
0–5 3,01 ± 0,12 40,7 4,14 ± 0,17 42,2 2,16 ± 0,82 38,8 3,26 ± 0,09 29,6
5–10 4,16 ± 0,15 36,4 6,03 ± 0,22 38,7 3,63 ± 0,18 53,5 4,57 ± 0,17 39,4

10–15 4,95 ± 0,18 38,1 7,04 ± 0,24 35,2 5,25 ± 0,21 41,2 5,58 ± 0,19 35,4
15–20 5,17 ± 0,21 40,6 7,72 ± 0,25 33,1 6,28 ± 0,22 35,4 6,31 ± 0,22 36,5
20–25 5,52 ± 0,22 41,6 8,20 ± 0,26 32,7 6,80 ± 0,21 31,7 6,96 ± 0,25 37,3
25–30 5,69 ± 0,23 42,3 8,50 ± 0,27 32,2 7,35 ± 0,23 31,9 7,39 ± 0,27 38,7
30–35 5,95 ± 0,25 42,7 8,73 ± 0,30 35,1 7,67 ± 0,25 33,8 7,79 ± 0,29 38,2
35–40 6,24 ± 0,27 44,0 9,01 ± 0,31 34,8 8,21 ± 0,28 34,5 8,24 ± 0,31 40,0
40–45 6,60 ± 0,29 45,7 9,43 ± 0,33 36,8 8,81 ± 0,30 35,0 8,42 ± 0,33 41,1
45–50 6,95 ± 0,31 46,2 9,75 ± 0,35 36,9 9,33 ± 0,31 34,5 8,06 ± 0,35 42,7

2013 р.
0–5 2,20 ± 0,09 41,4 2,70 ± 0,12 48,7 1,74 ± 0,08 46,1 2,09 ± 0,10 49,2
5–10 3,55 ± 0,13 38,1 5,11 ± 0,21 41,3 3,35 ± 0,12 36,7 3,94 ± 0,15 39,6

10–15 4,27 ± 0,16 37,8 6,80 ± 0,20 30,5 4,60 ± 0,13 29,7 4,89 ± 0,18 38,4
15–20 4,68 ± 0,18 38,4 7,43 ± 0,19 26,0 5,65 ± 0,16 29,0 5,31 ± 0,19 38,0
20–25 4,74 ± 0,17 35,9 7,85 ± 0,18 24,0 6,10 ± 0,17 28,7 5,43 ± 0,22 42,2
25–30 5,17 ± 0,21 40,9 8,15 ± 0,18 22,5 6,31 ± 0,15 24,1 5,90 ± 0,22 38,9
30–35 5,69 ± 0,25 44,4 8,37 ± 0,19 23,7 6,42 ± 0,15 24,5 6,18 ± 0,24 39,9
35–40 5,92 ± 0,25 42,7 8,50 ± 0,19 22,9 6,52 ± 0,16 24,6 6,45 ± 0,23 37,3
40–45 6,07 ± 0,25 42,7 8,71 ± 0,19 22,6 6,77 ± 0,17 25,1 6,79 ± 0,21 33,1
45–50 6,34 ± 0,24 39,3 8,90 ± 0,18 21,1 7,09 ± 0,16 23,6 7,04 ± 0,22 32,6

2014 р
0–5 2,12 ± 0,08 39,42 2,67 ± 0,12 46,80 1,62 ± 0,11 70,76 2,05 ± 0,09 47,31
5–10 3,51 ± 0,11 31,94 5,10 ± 0,20 40,29 3,28 ± 0,14 43,15 3,89 ± 0,14 38,01

10–15 4,15 ± 0,07 17,26 6,86 ± 0,10 15,36 4,54 ± 0,08 17,36 4,90 ± 0,10 20,57
15–20 4,52 ± 0,06 12,47 7,52 ± 0,07 9,47 5,49 ± 0,07 12,47 5,44 ± 0,06 11,70
20–25 4,74 ± 0,05 10,43 7,51 ± 0,07 10,05 5,87 ±0,06 11,34 5,64 ± 0,06 11,58
25–30 4,97 ±0,10 20,64 7,79 ± 0,09 12,02 6,22 ± 0,10 17,28 5,93 ± 0,12 20,20
30–35 5,37 ± 0,16 29,62 7,82 ± 0,11 14,32 6,42 ± 0,14 22,32 5,95 ± 0,14 24,97
35–40 5,33 ± 0,13 25,38 7,80 ± 0,13 17,28 6,25 ± 0,15 24,58 6,11 ± 0,14 23,97
40–45 4,99 ± 0,13 27,55 7,95 ± 0,13 17,40 6,50 ± 0,15 23,75 6,46 ± 0,15 23,90
45–50 5,45 ± 0,12 23,12 8,05 ± 0,14 18,31 6,71 ± 1,015 23,14 6,71 ± 0,15 22,29

Умовні позначення: x – середні показники (МПа), SE – стандартна похибка, CV – коефіцієнт варіації (%)

Якщо порівнювати коефіцієнти варіації твердості техноземів між собою, то можна
говорити, що вони найбільш високі в даних, зібраних на педоземі і дерново-литогенному
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ґрунті на червоно-бурих глинах. Показники твердості літоземів, утворених на сіро-
зелених глинах і лесоподібних суглинках, варіюють менш істотно.

За даними деяких авторів (Faechner et al., 2000; Subsurface compaction reduces …,
1992), при значенні твердості в 3 МПа корінь рослини не може подолати опору ґрунту і
зупиняється в рості, що, безумовно, негативно позначається на первинній продуктивності
екосистеми. У нашому дослідженні такі високі значення зустрічаються вже на глибині
4 см. На рис. 78 показаний підґрунтовий рельєф – поверхня розділу ґрунтової маси за
твердістю при граничному критерії в 3 МПа.

Рис. 78. Рельєф твердості техноземів при граничному критерії в 3 МПа.
Умовні позначення: А – педозем, Б – дерново-літогенний ґрунт на лесоподібних суглинках, В – дерново-

літогенний ґрунт на сіро-зелених глинах, Г – дерново-літогенний ґрунт на червоно-бурих глинах

Обраний граничний критерій в 3 МПа відображає межу проникаючої можливості
кореневих систем рослин і зони активного пересування ґрунтових тварин (Медведєв
2009). Крім того, контраст твердості всередині ґрунту може бути маркером водоопору,
який виконує направляючу функцію в перерозподілі води в ґрунті. Тому підґрунтовий
рельєф, обмежений поверхнею ґрунту, визначає обсяг ґрунтової маси, доступний для
активної життєдіяльності ґрунтових тварин і кореневих систем рослин. «Долини»
підґрунтового рельєфу організовують рух води у ґрунті і міграції солей у ґрунтовому
профілі (Пространственная агроэкология..., 2013).

Техноземи володіють більш високими абсолютними значеннями твердості, ніж
чорнозем (табл. 40). Середні значення твердості чорнозему, як і в техноземах,
збільшуються з глибиною. У даних, зібраних навесні, після інтенсивного танення снігу, на
рівні 50 см вниз за профілем твердість збільшується на 19–69%. Протягом сезону різниця

В
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між твердістю поверхневого шару і глибинних шарів ґрунту істотно збільшується, в липні
вона становить 320 %.

Показники твердості чорнозему дещо менш варіативні,  ніж дані ґрунтів,  що
знаходяться в процесі рекультивації. Коефіцієнти варіації коливаються в межах
17,45–39,75%. Їх динаміка однакова протягом усіх років і сезонів дослідження. Відносно
невисокі значення коефіцієнта варіації поверхневого шару змінюються локальним
максимумом у шарах 5–10  і 10–15  см від поверхні,  а нижче за профілем йде різке їх
зменшення. Від 25 см і нижче варіабельність властивості істотно падає. Цей результат
цілком зрозумілий: ґрунт поверхневих шарів піддається впливу більшої кількості
факторів, які впливають на її неоднорідність. Ними є атмосферні явища, життєдіяльність
рослин і тварин, антропогенний вплив, а вглиб за профілем ґрунт стає більш гомогенним.

Таблиця 40. Описові статистики твердості чорнозему звичайного (n = 105)

Відста
нь від
поверх
ні, см

Термін дослідження

Червень 2012
2013р. Червень 2014

квітень травень липень
x ± SE,
МПа

CV,
% x ± SE, МПа CV,

%
x ± SE,
МПа

CV,
%

x ± SE,
МПа

CV,
%

x ± SE,
МПа

CV,
%

0–5 2,04 ± 0,07 32,71 1,34 ± 0,03 22,77 1,80 ± 0,05 31,57 1,58 ±0,06 40,36 1,45 ± 0,04 26,91
5–10 2,14 ± 0,08 39,75 1,35 ± 0,04 31,40 2,16 ± 0,08 35,85 3,44 ±0,16 47,50 1,54 ± 0,05 33,09

10–15 2,12 ± 0,08 38,02 1,29  ± 0,04 30,42 2,46 ± 0,07 29,91 4,56 ± 0,02 43,97 1,52 ± 0,05 32,21
15–20 2,15 ± 0,07 31,04 1,32 ± 0,03 20,46 2,68 ± 0,07 25,34 5,19 ±0,19 38,21 1,54 ± 0,03 22,92
20–25 2,13 ± 0,06 28,57 1,32  ± 0,03 17,89 2,79 ± 0,05 17,45 5,26 ± 0,18 34,22 1,51 ± 0,03 20,63
25–30 2,14 ± 0,06 28,12 1,36 ± 0,02 18,42 2,82 ± 0,05 18,51 5,18 ±0,17 34,20 1,48 ± 0,03 22,45
30–35 2,15 ± 0,06 27,49 1,38 ± 0,03 19,69 2,83 ± 0,05 19,91 5,42 ± 0,18 33,54 1,52 ± 0,04 24,07
35–40 2,23 ± 0,06 26,53 1,45  ± 0,03 21,46 2,83 ±0,06 22,41 5,79 ± 0,19 33,77 1,71 ± 0,04 24,14
40–45 2,40 ± 0,06 26,35 1,53 ± 0,03 21,83 2,90 ±0,06 19,85 6,15 ± 0,18 30,45 2,08 ± 0,05 24,74
45–50 2,67 ± 0,07 25,25 1,60 ± 0,03 21,36 2,94 ±0,06 19,35 6,64 ± 0,18 28,13 2,46 ± 0,06 24,28

Умовні позначення: див. табл. 39

Підґрунтовий рельєф чорнозему (рис. 79) значно відрізняється від рельєфу
рекультивованих ґрунтів.

Рис. 79. Рельеф твердості чорнозему при граничному критерії в 3 МПа.
Примітка. Моделі побудовані за даними, зібраними 30 травня (ліворуч) та 3 липня (праворуч) 2013 року.
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Твердість ґрунту,  що дорівнює 3  МПа,  зустрічається нижче,  ніж у будь-якому
техноземі. Обсяг ґрунтової маси, доступної для активної життєдіяльності ґрунтових
тварин і кореневих систем рослин, навіть у липні істотно більший ніж у техноземів.

3.15. Твердість техноземів: геостатистичний підхід

Деякі ґрунтові та екологічні завдання, які традиційним шляхом вирішити
неможливо, дозволяє вирішити геостатистика (Goovaerts, 1999; Diggle, 2007; фракталLi,
Heap, 2008; Webster, Oliver 2007; Геостатистика в почвоведении, 2010; Characterizing
regional soil …, 2013; Oliver, Webster, 2014). У нашій роботі – це кількісний опис і аналіз
просторового варіювання твердості ґрунту, а також інтерполяція, яка використовується,
якщо необхідно інтерполювати значення з точок спостереження на всю ділянку.

У геостатистиці враховується та обставина, що значення властивостей ґрунту в
близько розташованих точках схожі, причому тим сильніше, чим менше відстань між
цими точками. Просторова варіація розкладається на складові: перша – це середня
величина змінної всередині досліджуваної території, друга - просторово скорельовані
поступові зміни і третій компонент - це некорельовані випадкові варіації. Останні можуть
бути викликані, наприклад, помилками спостережень, просторовими варіаціями менших
відстаней і мають нормальний розподіл з нульовим середнім (Legendre 1998; Spatial
variability of soil ..., 2006; Valbuena Calderon et al., 2008; Geostatistical analysis ..., 2013).

Геостатистичний метод просторових інтерполяцій називається кригінгом. Перші
фундаментальні роботи із застосування кригінга у ґрунтознавстві відносяться до початку
80-х років (Webster end Oliver, 1990, 2007; Odeh et al., 1992; Burrough et al., 1992, 1995;
Hendricks Frassen et al., 1997; Wackernagel, 1995; Burgess et al, 1981). Ф.І. Козловський
(1970, 2003) запропонував підхід, заснований на вивченні закономірної складової
варіювання ґрунтових властивостей. Відповідно до цього підходу просторове варіювання
підрозділяється на випадкову складову і закономірну, що володіє певною просторовою
структурою. Ідеї Ф.І. Козловського не отримали розвитку у зв'язку з труднощами
одержання великих обсягів однорідних даних, що існували на той час. На даний час
розроблена аналітична база, яка дозволяє отримувати великі масиви точних даних, що
мають точні прив'язки на місцевості (Демьянов, Савельева, 2010; Lark, 2012). До їх числа
можна віднести і пенетрометр, за допомогою якого можна за відносно короткий час
зібрати достатню кількість показників у фіксованих місцях ґрунтової поверхні (Козлов,
Сорокина, 2012; Soil layer models ..., 2001; Webster, Burgess, 2006; Cecilia et al., 2012;
Medina et al., 2012; Бец, 2013; Жуков, Задорожна, 2013; Моисеев, 2013). Розвитку методів
геостатистики також сприяє вдосконалення математичного апарату і програмного
забезпечення, що дозволяє працювати з великими масивами даних. У роботах з
рекультивації методи гестатистики застосовували J. S. Samara end V. P. Singh (1990),
О. В. Жуков і О.М. Кунах (2011).

Результати геостатистичного аналізу даних твердості техноземів представлені в
таблиці 41.  При інтерпретації SDL слід враховувати,  що якщо його рівень знаходиться в
межах 0–25%, то мова йде про сильну просторову залежність; якщо в межах 25–75%, у
такому випадку залежність змінної є помірною; якщо перевищує 75%, то змінна
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розглядається як слабко просторово залежна (Field scale variability …, 1994; Variabilidad
especial …, 2006). Аналіз даних, зібраних за три роки дослідження, показав, що в педоземі
верхні шари ґрунтового горизонту частіше характеризуються високим ступенем
просторової залежності; дані твердості цього ґрунту в нижчих шарах мають помірний
SDL. Серед усіх вивчених техноземів найвищу просторову залежність має будова
дерново-литогенного ґрунту на лесоподібних суглинках у всі три роки дослідження.
Найбільш низьке просторове відношення показали дані розподілу показників твердості
дерново-литогенного ґрунту на сіро-зелених глинах, зібрані у 2012 році, і дерново-
литогенного ґрунту на червоно-бурих глинах – у 2013 році. У педоземі обговорюваний
показник найбільш варіативний, його значення змінюються в межах 0,7–73,3%.

Таблиця 41. Геостатистичні параметри прострового варіювання твердости техноземів
Нікопольського марганцеворудного басейну (n = 105)

Відстань
від

поверхні,
см

Педозем
Дерново-літогений ґрунт

на лесоподібних
суглинках на сіро-зелених глинах на червоно-бурих

глинах
SDL, % R, м SDL, % R, м SDL, % R, м SDL, % R, м

2012 р.
0–5 0,68 3,03 15,13 6,83 32,84 6,05 2,09 4,49

5–10 0,41 4,04 7,88 6,22 55,87 8,24 6,60 4,31
10–15 0,26 3,51 1,20 7,08 36,92 5,92 13,07 3,52
15–20 0,21 4,30 0,16 4,10 68,77 4,31 12,81 3,34
20–25 53,57 4,45 0,14 6,64 71,74 4,31 13,09 3,79
25–30 73,26 5,59 17,82 9,69 72,34 12,23 17,13 4,06
30–35 50,72 4,12 26,59 6,77 50,84 10,70 15,61 4,30
35–40 44,72 5,00 48,59 5,05 72,34 12,23 18,96 4,11
40–45 36,60 4,56 56,00 5,50 37,89 15,89 21,29 4,19
45–50 51,71 5,86 57,14 6,71 42,99 15,48 18,92 4,04

2013 р.
0–5 1,22 4,67 15,52 9,02 22,39 6,99 61,86 7,79

5–10 57,14 4,83 4,98 4,05 13,33 6,02 34,66 7,14
10–15 56,25 3,88 6,80 4,00 17,65 5,23 29,48 7,20
15–20 30,30 3,80 2,12 3,03 46,33 3,71 36,24 7,51
20–25 41,38 5,78 1,69 6,01 42,53 5,32 41,78 8,02
25–30 43,01 4,66 29,82 6,80 30,05 3,50 59,39 7,41
30–35 40,68 7,88 35,00 8,94 49,26 7,38 74,02 8,03
35–40 41,94 7,84 35,14 8,01 22,33 14,84 69,06 7,58
40–45 44,12 8,32 28,33 6,05 19,57 14,32 61,27 6,77
45–50 31,53 7,51 45,18 6,39 21,10 15,40 66,29 6,01

2014 р
0–5 3,63 4,51 17,03 7,00 29,09 6,09 18,52 3,86

5–10 3,95 4,40 6,54 5,43 15,55 7,83 21,48 5,01
10–15 12,16 4,17 6,05 6,44 33,45 7,14 25,10 5,60
15–20 23,30 6,28 1,66 3,28 40,20 6,25 31,13 3,67
20–25 28,25 6,14 2,87 6,89 43,78 6,70 34,23 3,62
25–30 22,23 5,06 12,12 8,56 54,30 8,67 42,71 3,53
30–35 25,81 5,37 29,23 8,17 48,99 10,31 52,47 4,57
35–40 34,94 5,06 31,61 6,34 63,12 14,66 46,48 3,73
40–45 32,39 9,92 36,48 6,12 30,22 15,20 50,80 4,53
45–50 34,73 7,22 35,11 5,09 32,90 15,42 60,87 4,09

Умовні позначення: SDL – рівень просторової залежності (%), R – радіус впливу (м)

Достовірна просторова залежність отриманих змінних передбачає наявність
неоднорідності ґрунтового покриву вивченої ділянки за ознакою твердості. Це означає, що
навколо будь-якої довільної вертикальної осі може бути окреслена область, в межах якої
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спостерігається взаємний вплив ґрунтових мас, що веде до диференціації процесів
перетворення і переміщення речовин, і виникнення неоднорідності її властивостей
(Morphological and geochemical ..., 2006; Intervalo hidrico otimo ..., 2008; Analise espacial ...,
2010; Martins et al., 2010). Чим ближче знаходяться обговорювані ґрунтові маси, тим
більше має бути їх взаємний вплив.  З віддаленням взаємозв'язок слабшає,  тому що його
заглушує вплив мас, розташованих ближче. Геостатистичний аналіз дозволяє визначити
відстані, в межах яких має місце вказана вище взаємодія. Цей показник називається
радіусом впливу.  Його величина варіює по шарах і показує середні лінійні розміри
морфологічних структур, які є елементами неоднорідності. Дані твердості педозему 2012
року дослідження демонструють варіацію цього показника від 3,03 до 5,86 м, дані 2013
року – від 3,80 до 8,32 м. У 2014 році цей показник змінюється від 4,17 до 9,92 м. З
поглибленням простежується деяке збільшення показника радіусу впливу у педоземі.
У тривимірному зображенні це позагоризонтні морфологічні елементи будови ґрунту з
підставою, що дещо розширюється. Серед техноземів такою закономірністю
характеризується і дерново-літогенний ґрунт на сіро-зелених глинах, однак тут це явище
більш яскраво виражене.  Дані радіусу впливу в цьому субстраті різко збільшуються з
глибиною і доходять до значень 15,40–15,48 м, що відповідає зростанню лінійних розмірів
підстав екоморф дерново-літогенного ґрунту на сіро-зеленій глині. Найстабільніший
радіус впливу отриманий при аналізі даних твердості дерново-литогенного ґрунту на
червоно-бурих глинах. Істотної зміни його величини за профілем не виявлено. Екоморфи
дерново-литогенного ґрунту на лесоподібних суглинках мають мінливу форму, радіус
впливу кілька разів зменшується і збільшується з глибиною.

Для зручності сприйняття побудовані карти, які дозволяють візуалізувати ці
морфоелементи та їх взаємне розташування (рис. 80).

На пошарових рисунках темним кольором позначені місця підвищеної твердості. Їх
взаємне розташування визначає будову ґрунту та її морфоелементів. Тверді утворення
розташовуються у більш м'якому ґрунтовому матеріалі, який позначений на картах
світлим кольором. Найімовірніше тут формуються переважні потоки вологи. З
просуванням вглиб форма і розміри морфоелементів змінюються: в педоземі і, особливо, в
дерново-литогенному ґрунті на сіро-зелених глинах їх зрізи укрупнюються, чого не
спостерігається в ґрунтах на лесоподібних суглинках і червоно-бурих глинах.

Дані геостатистичного аналізу, отримані в нашому експерименті на чорноземі,
загалом, мають середній ступень просторової залежності (табл. 46). Найбільш низькі
значення SDL спостерігаються в розподілі показників твердості чорнозему в шарах
0–15 см від поверхні, що говорить про найбільш високий рівень просторової залежності в
цих шарах у порівнянні з іншими. Причиною зниження формальної оцінки просторової
залежності в нижче розташованих шарах може бути вихід за межі роздільної здатності
стратегії відбору проб просторових структур досліджуваного явища або процесу. Вихід
для вирішення такого роду проблем –  адаптивна стратегія відбору проб (Жуков и др.,
2012; Адаптивная стратегия отбора ..., 2014).

Показники радіусу впливу для чорнозему коливаються в межах 4,20-11,70 м. У всі
три роки дослідження спостерігається тенденція до зменшення радіусу впливу з
глибиною. Дослідження, проведені у 2013 році, дозволяють найбільш повно простежити
формування ґрунтових морфоелементов протягом сезону. За даними, які зібрані в квітні,
радіус впливу плавно збільшується і зменшується кілька разів, у той час, як в інші дати
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дослідження він найбільший у поверхневому шарі і суттєво зменшується з поглибленням
за профілем. Іншими словами, навесні, після відтавання ґрунту, форму елементів будови
чорнозему можна охарактеризувати як квазициліндр, пізніше як Y-подібну фігуру з
широким конусоподібним верхом і подовженою нижньою частиною істотно меншого
діаметру.

Рис. 80. Карти просторового розподілу показників твердості техноземів по
шарах за даними 2013 року.

Умовні позначення: 0–5, ..., 45–50 – відстань від поверхні вглиб ґрунту, см; А - педозем, Б - дерново-
літогенний ґрунт на лесах, В – дерново-літогенний ґрунт на сіро-зелених глинах, Г - дерново-літогенний

ґрунт на червоно-бурих глинах. По осі абсцис – довжина полігону, м, по осі ординат – ширина полігону, м

Для візуалізації змін форми морфоелементів протягом сезону за даними 2013 року
побудовано карти просторового розподілу даних (рис. 81). По місцях підвищеної
твердості, позначених на рисунках темним кольором, можна простежити зміну форми
морфологічних елементів вглиб ґрунтового профілю та за часом. Найбільші відмінності
між даними різного часу дослідження спостерігаються, як і передбачалося, в глибоких
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шарах ґрунту. Діаметр обговорюваних морфологічних утворень нижче 10 см від поверхні
стає менше, а абсолютні значення твердості більше.

3

3

Рис. 81. Карти просторового розподілу показників твердості чорнозему по
шарах 19 квітня, 30 травня і 3 липня 2013 року.

Примітка: по осі абсцис – довжина полігону, м, по осі ординат – ширина полігону, м

Великі зверху морфоелементи дещо звужуються і з глибини 20 см залишаються
відносно однаковими до глибини 50 см, про що свідчить і величина радіуса впливу (табл.
42). Будова морфоелементів не є постійною і видозмінюється з часом. Коефіцієнт варіації
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даних, зібраних в липні, істотно вище. Це говорить про те, що ґрунт висихає
нерівномірно. З плином часу змінюється характер просторової неоднорідності. Ми
вважаємо, що це відбувається у результаті процесу відсмоктування вологи з ґрунту
корінням рослин, пов'язаного з транспірацією. Ділянки з низькою твердістю теж присутні.
Найімовірніше це місця переважного горизонтального стоку. Так як твердість
безпосередньо залежить від вологості (Медведєв, 2009; Просторова агроекологія ..., 2013),
можна припускати, що ці менш тверді і більш насичені вологою ділянки стануть
найкращим місцем розвитку коренів у наступному році.

Таблиця 42. Геостатистичні параметри просторового варіювання твердості
чорнозему (n = 105)

Відстань
від

поверхні,
см

Час дослідження

Червень 2012 2013 Червень 2014квітень травень липень
SDL,

% R, м SDL,
% R, м SDL,

% R, м SDL,
% R, м SDL,

% R, м

0–5 47,83 6,91 20,00 8,04 45,71 11,70 47,83 8,20 22,27 9,83
5–10 16,26 6,32 27,78 9,59 19,12 12,8 16,26 5,90 20,60 9,06
10–15 26,32 4,53 31,25 10,50 25,17 6,60 26,32 5,30 17,30 10,14
15–20 30,38 4,20 37,50 8,31 70,59 6,70 30,38 4,50 31,01 6,72
20–25 40,88 4,38 33,33 7,42 34,78 6,70 40,88 4,20 31,00 7,44
25–30 51,72 5,07 37,50 11,30 59,09 6,00 51,72 4,40 30,22 6,51
30–35 48,39 5,22 50,00 10,80 50,00 8,34 48,39 5,00 32,17 5,42
35–40 42,21 4,76 50,00 11,40 48,48 6,07 42,21 5,00 27,68 7,05
40–45 44,72 4,92 83,33 10,66 17,39 4,60 44,72 4,70 26,09 6,82
45–50 52,20 4,90 30,77 8,51 27,41 4,50 52,00 4,92 25,56 6,34

Умовні позначення: див. табл. 41

При аналізі тимчасових змін будови техноземів можна відзначити, що стійкими є
міра варіації властивості і загальні закономірності їх просторової поведінки, але не
топографія розміщення елементів неоднорідності,  яка в часі в більшій чи меншій мірі
змінюється. Кореляційний аналіз між значеннями твердості техноземів у різні роки
дослідження теж виявляє відмінності у формуванні неоднорідності їх різних типів.
Результати кореляційного аналізу представлені в таблиці 43.

У педоземах достовірний позитивний кореляційний зв'язок спостерігається між
розподілом даних досліджуваної ознаки шару 0–5 см, отриманих у 2013, з розподілом
твердості на рівні 10–50 см від поверхні, виміряної у 2012 році (р < 0,05). Розподіл
значень твердості шару 5–10 см 2013 року виявляє позитивний зв'язок із розподілом
значень у шарах 10–15 см і 20–25 см 2012 року. Достовірності зв'язку між розподілом
досліджуваних значень у шарі 5–10  см від поверхні у 2013  році з даними інших шарів,
отриманих у 2012 році, не спостерігається, проте коефіцієнти кореляції досить високі, що
підкреслює тенденцію до позитивної залежності. Іншими словами, будова верхніх шарів
педозему детермінована будовою ґрунтового профілю на рівні 10–50 см попереднього
року. Схожі результати показав кореляційний аналіз тимчасових змін даних твердості
дерново-литогенного ґрунту на сіро-зелених глинах. Формування будови верхнього (0–5
см) шару ґрунту залежить від будови практично всього ґрунтового профілю, що
спостерігалось у попередньому році. Також виявлені позитивні кореляційні зв'язки
розподілу показників твердості 2013 року в шарах 5–10 см і 15–20 см від поверхні з
розподілом досліджуваного показника на глибині до 20  см у даних 2012  року.  Сліди
інформації про торішню будові ґрунту на рівні 25–50 см несе в собі шар 30–40 см, проте,
кореляційні зв'язки в цьому випадку негативні. Аналіз часових змін будови дерново-
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літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах і лесоподібних суглинках теж виявив
достовірні кореляційні зв'язки між ґрунтовою будовою, однак, ці зв'язки іншого роду.
Спостерігається достовірна кореляційна залежність будови більшості шарів профілю
дерново-литогенного ґрунту на лесоподібних суглинках, виявленого у 2013 році від
розподілу показників твердості поверхневого шару (0–5 см від поверхні), зафіксованих у
2012 році. Позитивна кореляція з розподілом даних шару 0–5 см в 2012 році
спостерігається у розподілі показника твердості в шарах 0–10 і 35–50 см 2013 року (р
<0,05).

Таблиця 43. Коефіцієнти кореляції Пірсона показників твердості техноземів у
2012 и 2013 рр. (n = 105)

Роки 2013
0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50

Педозем

20
12

0–5 0,04 0,02 0,00 0,08 –0,05 –0,09 –0,03 0,05 0,01 –0,03
5–10 0,19 0,13 0,05 0,17 0,09 0,02 0,11 0,13 0,01 0,00
10–15 0,24 0,20 0,07 0,18 0,06 0,09 0,15 0,11 0,05 0,02
15–20 0,24 0,17 0,00 0,09 –0,06 0,00 0,12 0,06 0,01 –0,02
20–25 0,33 0,25 0,04 0,10 –0,05 0,01 0,10 0,08 0,06 0,02
25–30 0,25 0,14 –0,04 0,05 –0,09 –0,02 0,10 0,12 0,07 0,06
30–35 0,33 0,16 0,00 0,10 –0,03 –0,01 0,11 0,10 0,07 0,06
35–40 0,34 0,16 0,02 0,08 –0,02 –0,02 0,09 0,06 0,05 0,05
40–45 0,32 0,16 0,04 0,10 0,01 0,01 0,12 0,07 0,05 0,04
45–50 0,35 0,18 0,05 0,10 0,01 0,02 0,10 0,06 0,05 0,04

Дерново-літогенний ґрунт на лесоподібних суглинках
0–5 0,21 0,24 0,16 0,13 0,15 0,19 0,24 0,27 0,33 0,30

5–10 0,03 0,01 –0,02 –0,01 –0,01 0,02 0,08 0,10 0,18 0,21
10–15 0,03 –0,02 –0,02 –0,02 –0,03 0,01 0,01 0,05 0,13 0,14
15–20 –0,01 –0,00 –0,01 –0,00 –0,00 –0,01 –0,01 0,00 0,07 0,12

20–25 –0,01 –0,01 –0,04 –0,07 –0,07 –0,07 –0,04 –0,03 0,02 0,05
25–30 0,03 –0,00 –0,03 –0,03 –0,01 0,02 0,04 0,08 0,14 0,18
30–35 0,03 0,04 0,02 –0,00 0,03 0,05 0,03 0,09 0,14 0,18
35–40 0,07 0,03 0,00 –0,02 0,03 0,05 0,03 0,09 0,15 0,19
40–45 0,09 0,02 –0,02 –0,06 0,01 0,04 0,01 0,05 0,10 0,15
45–50 0,07 0,03 0,00 –0,04 0,04 0,06 0,01 0,05 0,09 0,15

Дерново-літогенний ґрунт на сіро-зелених глинах
0–5 0,29 0,19 –0,01 –0,01 0,04 –0,07 0,02 –0,04 –0,06 –0,07

5–10 0,36 0,31 0,09 0,17 0,09 –0,02 –0,02 0,00 0,03 –0,01
10–15 0,41 0,23 0,06 0,17 0,07 –0,05 –0,05 0,02 0,04 0,00
15–20 0,32 0,19 0,10 0,20 0,05 –0,09 –0,05 –0,03 0,06 0,05
20–25 0,19 0,09 0,00 0,06 –0,01 –0,19 –0,05 –0,15 0,06 0,09
25–30 0,17 0,09 0,00 0,01 –0,02 –0,20 –0,12 –0,18 0,02 0,01
30–35 0,16 0,11 0,03 0,01 0,01 –0,16 –0,16 –0,15 0,01 –0,02
35-40 0,20 0,11 0,04 0,03 0,05 –0,13 –0,16 –0,18 –0,03 –0,03
40–45 0,18 0,12 0,07 0,05 0,09 –0,09 –0,11 –0,15 0,02 0,02
45–50 0,16 0,12 0,09 0,08 0,09 –0,05 –0,15 –0,14 0,02 0,03

Дерново-літогенний ґрунт на червоно-бурих глинах
0–5 –0,10 –0,06 –0,21 –0,21 –0,27 –0,23 –0,26 –0,25 –0,26 –0,35

5–10 –0,28 –0,22 –0,37 –0,35 –0,35 –0,38 –0,38 –0,32 –0,32 –0,44
10–15 –0,30 –0,28 –0,36 –0,29 –0,31 –0,37 –0,37 –0,46 –0,37 –0,43
15–20 –0,23* –0,22 –0,28 –0,22 –0,21 –0,28 –0,30 –0,40 –0,28 –0,38
20–25 –0,23* –0,27 –0,30 –0,23 –0,20 –0,26 –0,20 –0,30 –0,19 –0,25
25–30 –0,20* –0,24 –0,28 –0,23 –0,19 –0,29 –0,20 –0,30 –0,16 –0,22
30–35 –0,17 –0,21 –0,25 –0,19 –0,17 –0,27 –0,17 –0,26 –0,14 –0,21
35–40 –0,21* –0,22 –0,26 –0,19 –0,17 –0,27 –0,19 –0,29 –0,16 –0,23
40–45 –0,20* –0,22 –0,25 –0,18 –0,17 –0,27 –0,18 –0,29 –0,16 –0,23
45–50 –0,21* –0,23 –0,26 –0,18 –0,17 –0,27 –0,18 –0,29 –0,15 –0,22

Умовні позначення: 0–5, …, 45–50 – відстань від поверхні (см); напівжирним виділені статистично значимі
кореляції (р < 0,05)



196

У товщі ґрунту 15–30 см достовірної залежності не спостерігається, проте
коефіцієнти кореляції за своїм значенням близькі до достовірних. Формування елементів
неоднорідності дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурих глинах йде під стійким
впливом негативних зворотних зв'язків з будовою даного ґрунтового шару, виявленою у
попередній рік. Найбільший вплив на розподіл даних твердості у 2013 році в цих
субстратах має будова верхніх шарів ґрунту дослідженої ділянки, що мала місце у
попередньому році.

Аналіз кореляцій між твердістю ґрунтів 2013 і 2014 років виявив достовірні
позитивні зв'язки у всіх вивчених субстратах (табл. 44).

Таблиця 44. Кореляції Пірсона показників твердості у 2013 та 2014 рр. (n = 105)

Роки 2014
0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50

Педозем

20
13

0–5 0,50 0,36 0,19 0,13 0,04 0,02 0,14 0,08 0,09 0,10
5–10 0,36 0,50 0,22 0,10 0,07 0,05 0,14 0,11 0,11 0,11
10–15 0,24 0,35 0,27 0,17 0,09 0,12 0,15 0,16 0,17 0,14
15–20 0,24 0,27 0,25 0,20 0,14 0,15 0,19 0,21 0,22 0,17
20–25 0,14 0,16 0,15 0,16 0,23 0,15 0,24 0,25 0,24 0,19
25–30 0,10 0,14 0,15 0,13 0,17 0,28 0,31 0,24 0,29 0,26
30–35 0,13 0,14 0,09 0,07 0,11 0,25 0,38 0,28 0,32 0,30
35–40 0,09 0,08 0,07 0,06 0,12 0,24 0,32 0,34 0,34 0,31
40–45 0,05 0,05 0,07 0,03 0,10 0,22 0,26 0,32 0,37 0,34
45–50 0,04 0,04 0,06 0,01 0,09 0,21 0,26 0,31 0,35 0,36

Дерново-літогенний ґрунт на лесоподібних суглинках
0–5 0,45 0,29 0,09 0,09 0,03 0,07 0,07 0,18 0,09 0,14

5–10 0,31 0,47 0,18 0,16 0,08 0,06 0,02 0,21 0,15 0,17
10–15 0,22 0,35 0,28 0,16 0,11 0,07 0,01 0,27 0,24 0,25
15–20 0,18 0,28 0,24 0,22 0,14 0,07 0,06 0,26 0,26 0,25

20–25 0,16 0,17 0,18 0,20 0,23 0,18 0,13 0,25 0,24 0,30
25–30 0,10 0,09 0,11 0,10 0,16 0,30 0,23 0,21 0,24 0,27
30–35 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,21 0,30 0,23 0,22 0,27
35–40 0,09 0,11 0,16 0,16 0,14 0,24 0,21 0,29 0,29 0,31
40–45 0,07 0,09 0,16 0,14 0,18 0,23 0,17 0,28 0,31 0,34
45–50 0,10 0,10 0,15 0,14 0,16 0,23 0,18 0,27 0,29 0,34

Дерново-літогенний ґрунт на сіро-зелених глинах
0–5 0,35 0,32 0,17 0,06 0,06 -0,01 -0,08 -0,02 -0,07 0,01

5–10 0,33 0,44 0,22 0,06 0,10 0,08 -0,04 0,03 0,00 0,08
10–15 0,25 0,34 0,26 0,09 0,10 0,07 0,00 0,03 0,06 0,10
15–20 0,11 0,22 0,16 0,19 0,21 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16
20–25 0,11 0,20 0,12 0,16 0,25 0,26 0,21 0,20 0,16 0,13
25–30 0,09 0,14 0,07 0,12 0,20 0,35 0,29 0,26 0,15 0,12
30–35 -0,05 -0,03 0,06 0,11 0,14 0,27 0,38 0,28 0,23 0,13
35-40 0,03 0,04 0,03 0,15 0,12 0,19 0,24 0,34 0,25 0,23
40–45 -0,07 -0,02 0,04 0,11 0,09 0,13 0,14 0,23 0,32 0,27
45–50 -0,04 0,01 0,05 0,11 0,11 0,10 0,10 0,18 0,25 0,33

Дерново-літогенний ґрунт на червоно-бурих глинах
0–5 0,46 0,34 0,19 0,02 -0,04 0,12 0,09 0,09 0,11 0,11

5–10 0,35 0,48 0,24 0,03 0,00 0,17 0,13 0,11 0,14 0,14
10–15 0,32 0,39 0,25 0,10 0,05 0,22 0,22 0,15 0,23 0,22
15–20 0,24 0,31 0,25 0,13 0,10 0,23 0,21 0,19 0,24 0,23
20–25 0,23 0,26 0,21 0,15 0,13 0,25 0,28 0,23 0,27 0,27
25–30 0,18 0,21 0,18 0,07 0,11 0,25 0,27 0,23 0,27 0,27
30–35 0,22 0,20 0,16 0,05 0,09 0,24 0,29 0,29 0,30 0,29
35–40 0,15 0,13 0,16 0,05 0,09 0,17 0,23 0,35 0,30 0,30
40–45 0,15 0,14 0,15 0,07 0,08 0,16 0,22 0,29 0,37 0,33
45–50 0,15 0,15 0,15 0,07 0,07 0,15 0,22 0,29 0,35 0,36

Умовні позначення: див. табл. 43
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Найсильніші залежності спостерігаються в нижніх шарах техноземів. Розподіл
показників твердості рекультивованих ґрунтів у шарах 30–50 см нижче поверхні істотно
залежить від розподілу властивості в цих шарах і шарах, розташованих по сусідству, у
попередньому році. Достовірні кореляційні зв'язки виявляються між будовою шарів,
розташованих від поверхні в глибину профілю до рівня 15 см вглиб. Найменша кількість
зв'язків спостерігається між даними,  відповідними шарам 15–25 см.  Їх будова корелює з
будовою цього ж шару попереднього року в педоземі і дерново-літогенному ґрунті на
лесоподібних суглинках і не має кореляційних зв'язків у дерново-літогенному ґрунті на
сіро-зелених і червоно-бурих глинах. Кореляційні зв'язки між розподілом даних твердості
ґрунтів зберігаються навіть протягом двох років, вони виявлені нами при аналізі динаміки
твердості техноземів у 2012 і 2014 роках (табл. 45).

Таблиця 45. Кореляції Пірсона твердості техноземів у 2012 и 2014 рр. (n = 105)

Роки 2014
0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50

Педозем

20
12

0–5 0,21 0,02 0,11 0,26 -0,10 -0,05 -0,14 0,03 -0,20 -0,24
5–10 0,12 0,14 0,16 0,33 -0,00 0,19 -0,14 0,05 -0,18 -0,25
10–15 -0,09 0,00 0,12 0,15 -0,04 0,23 -0,11 0,36 0,07 -0,08
15–20 -0,24 -0,27 -0,13 -0,09 0,12 0,13 -0,17 0,17 0,13 0,01
20–25 -0,14 -0,28 -0,04 0,19 0,19 0,23 -0,21 0,17 0,13 0,08
25–30 -0,09 -0,30 -0,04 0,05 0,14 0,13 -0,45 0,03 -0,13 -0,20
30–35 -0,07 -0,11 0,22 0,36 0,36 0,38 -0,02 0,48 0,30 0,11
35–40 -0,11 -0,28 0,01 0,18 0,44 0,28 0,02 0,34 0,25 0,17
40–45 -0,12 -0,32 0,10 0,26 0,42 0,24 0,16 0,41 0,36 0,35
45–50 -0,07 -0,07 0,35 0,49 0,37 0,39 0,07 0,55 0,37 0,27

Дерново-літогенний ґрунт на лесоподібних суглинках
0–5 0,17 0,23 0,15 0,17 0,19 0,15 0,13 0,17 0,18 0,19

5–10 -0,01 -0,02 0,04 0,11 0,22 0,11 0,08 0,01 0,08 0,02
10–15 -0,01 -0,08 0,02 0,10 0,23 0,09 0,05 -0,01 0,13 0,06
15–20 -0,04 -0,04 0,03 0,11 0,21 0,08 0,10 0,01 0,06 0,01

20–25 0,03 -0,02 0,04 0,11 0,22 0,08 0,09 -0,03 -0,01 -0,00
25–30 0,07 0,04 0,14 0,29 0,28 0,19 0,15 0,10 0,13 0,14
30–35 0,06 0,05 0,13 0,26 0,22 0,12 0,09 0,09 0,12 0,12
35–40 0,10 0,03 0,08 0,27 0,20 0,12 0,05 0,08 0,09 0,08
40–45 0,11 -0,01 -0,03 0,17 0,10 0,06 0,01 -0,01 0,05 0,01
45–50 0,09 -0,00 0,01 0,19 0,13 0,10 0,02 0,01 0,07 0,04

Дерново-літогенний ґрунт на сіро-зелених глинах
0–5 0,11 0,15 0,08 0,13 0,04 0,06 0,06 -0,01 -0,06 -0,13

5–10 0,09 0,21 0,11 0,10 0,01 -0,05 -0,08 -0,01 -0,02 -0,02
10–15 0,12 0,17 0,02 0,19 0,08 -0,08 -0,10 -0,04 -0,01 -0,09
15–20 0,10 0,13 0,08 0,18 0,03 -0,14 -0,13 -0,05 0,09 -0,02
20–25 0,03 0,07 0,05 0,09 -0,04 -0,21 -0,14 -0,10 0,03 -0,02
25–30 0,04 0,06 0,11 0,14 -0,07 -0,21 -0,14 -0,15 -0,05 -0,09
30–35 -0,01 0,07 0,10 0,20 0,03 -0,05 -0,03 -0,13 0,02 -0,08
35-40 0,00 0,02 0,12 0,14 0,01 -0,06 -0,07 -0,04 -0,02 -0,04
40–45 0,01 0,03 0,13 0,12 0,07 -0,02 -0,02 0,03 0,03 0,03
45–50 0,01 0,05 0,11 0,10 0,04 -0,02 -0,05 0,03 0,04 0,06

Дерново-літогенний ґрунт на червоно-бурих глинах
0–5 -0,12 -0,05 -0,06 -0,20 0,03 0,07 -0,19 -0,17 -0,19 -0,23

5–10 -0,28 -0,21 -0,19 -0,06 -0,05 -0,14 -0,27 -0,21 -0,30 -0,30
10–15 -0,26 -0,28 -0,28 0,03 -0,11 -0,23 -0,32 -0,34 -0,30 -0,27
15–20 -0,17 -0,25 -0,14 0,20 -0,02 -0,08 -0,17 -0,21 -0,21 -0,20
20–25 -0,15 -0,28 -0,18 0,17 -0,08 -0,13 -0,17 -0,17 -0,15 -0,15
25–30 -0,15 -0,24 -0,16 0,20 -0,07 -0,10 -0,14 -0,15 -0,08 -0,12
30–35 -0,13 -0,20 -0,14 0,20 -0,02 -0,07 -0,16 -0,14 -0,08 -0,11
35–40 -0,15 -0,21 -0,15 0,20 -0,04 -0,09 -0,16 -0,15 -0,10 -0,13
40–45 -0,14 -0,21 -0,16 0,20 -0,04 -0,11 -0,16 -0,15 -0,09 -0,12
45–50 -0,16 -0,22 -0,16 0,20 -0,04 -0,12 -0,17 -0,15 -0,09 -0,12

Умовні позначення: див. табл. 43
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Найкращою пам'яттю характеризується дерново-літогенний ґрунт на червоно-бурій
глині, однак зв'язки в більшості негативні. Найбільші залежності розподілу даних 2014
року від даних 2012 року спостерігаються в шарі 5–10 см. Будова цього шару дерново-
літогенного ґрунту на червоно-бурій глині у 2014 році обумовлена будовою практично
всього профілю, що спостерігалась у 2012 році.

Будова дерново-литогенного ґрунту на лесоподібних суглинках у 2014 році
інформації про будову ґрунту в 2012 році не несе, достовірних коефіцієнтів кореляції між
розподілом твердості в ґрунтових шарах у ці два роки не виявлено. У педоземі і дерново-
литогенному ґрунті на сіро-зелених глинах залишився певний зв'язок з будовою, яка
спостерігалася 2  роки тому.  Ґрунтові шари педозему на рівні 15–40  см від поверхні
зберегли зв'язок з будовою поряд розташованого ґрунту 2012 року. Найбільший вплив на
розподіл показників твердості педозему 2014 року надає будова нижнього вивченого шару
(45–50 см) 2012 року. У дерново-литогенному ґрунті на сіро-зелених глинах достовірна
кореляція в розподілі властивості, що мав місце бути 2 роки тому, виявлена в шарах 5–10,
15–20, 25–30 см від поверхні. Найчастіше пам'ять про будову зберігається не в самому
шарі ґрунту, а в сусідніх шарах.

При проведенні кореляційного аналізу даних твердості чорнозему, виявлено
високий рівень залежності їх розподілу від будови ґрунту попередніх років (табл. 46–48).
У 2013 році твердість ґрунту в шарах від поверхні і до 30 см вглиб несе в собі інформацію
про будову всього ґрунтового профілю 2012 року. Нижній вивчений шар (45–50 см) 2013
року має негативний кореляційний зв'язок з будовою всього профілю 2012 року. На рівні
35–45 см твердість ґрунту зберігає інформацію про розподіл ознаки в цих же шарах у 2012
році.

При аналізі кореляцій даних твердості чорнозему 2013 і 2014 років, а також 2012 і
2014 років знайдені залежності між розподілом властивості всередині блоків верхніх
шарів (0–25 см) і нижніх шарів (30–50 см). Середні вивчені шари профілю (20–30 см)
несуть в собі інформацію про будову всього ґрунтового профілю минулого і позаминулого
років.

Таблиця 46. Коефіцієнти кореляції Пірсона показників твердості чорнозему у
2012 и 2013 рр.(n = 105)

Роки 2013
0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50

20
12

0–5 0,63 0,63 0,57 0,38 0,30 0,24 0,16 0,06 0,03 -0,37
5–10 0,68 0,72 0,71 0,47 0,33 0,19 0,06 -0,03 -0,05 -0,36
10–15 0,64 0,70 0,72 0,51 0,33 0,20 0,07 -0,04 -0,08 -0,35
15–20 0,57 0,60 0,64 0,48 0,31 0,19 0,06 0,01 -0,06 -0,42
20–25 0,46 0,45 0,45 0,43 0,34 0,28 0,15 0,08 0,03 -0,54
25–30 0,38 0,34 0,36 0,36 0,35 0,32 0,20 0,16 0,08 -0,60
30–35 0,29 0,24 0,25 0,28 0,34 0,36 0,32 0,31 0,22 -0,63
35–40 0,24 0,16 0,15 0,20 0,36 0,43 0,43 0,37 0,25 -0,73
40–45 0,23 0,15 0,10 0,18 0,36 0,44 0,47 0,41 0,31 -0,80
45–50 0,28 0,21 0,18 0,22 0,41 0,45 0,46 0,42 0,32 -0,77

Умовні позначення: див. табл. 43

Здебільшого виявлені зв'язки позитивні, негативною кореляцією характеризується
зв'язок будови шару 20–40 см 2014 року з будовою ґрунтового шару 45–50 см 2013 року.
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Ще однією особливістю є позитивна залежність розподілу ознаки в нижньому вивченому
шарі (45–50 см) та його розподілу в поверхневому (0–5 см) і при поверхневому шарах (5–
10 см) попередніх років.

Таблиця 47. Коефіцієнти кореляції Пірсона показників твердості чорнозему у
2013 и 2014 рр.(n = 105)

Роки 2014
0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50

20
13

0–5 0,55 0,70 0,67 0,52 0,30 0,16 0,07 0,14 0,26 0,35
5–10 0,53 0,74 0,77 0,62 0,29 0,17 -0,05 -0,02 0,12 0,21
10–15 0,50 0,67 0,77 0,65 0,30 0,21 -0,00 -0,05 0,01 0,12
15–20 0,27 0,38 0,50 0,54 0,33 0,32 0,21 0,11 0,11 0,14
20–25 0,12 0,23 0,28 0,33 0,40 0,46 0,41 0,23 0,15 0,14
25–30 0,07 0,10 0,18 0,25 0,47 0,53 0,46 0,29 0,28 0,25
30–35 -0,02 0,02 0,05 0,04 0,29 0,44 0,51 0,41 0,33 0,26
35–40 -0,05 -0,06 -0,04 -0,03 0,25 0,39 0,45 0,36 0,38 0,33
40–45 -0,03 0,01 0,02 0,01 0,22 0,36 0,43 0,41 0,46 0,39
45–50 -0,02 -0,11 -0,05 -0,10 -0,24 -0,34 -0,32 -0,27 -0,10 -0,08

Умовні позначення: див. табл. 43

В цілому,  можна сказати,  що залежність будови чорнозему від будови,  яка
виявляється в попередні роки, вище, ніж така залежність у техноземів. Проте поведінка
властивості виявляє схожість у всіх субстратах. Відмінності, на наш погляд, пов'язані зі
стійкістю і структурованістю рослинного угруповання. Внутрішньовидові і міжвидові
взаємовідносини рослин, обумовлені трофічними залежностями і трансформацією
навколишнього середовища, в чорноземі давно сформовані. Рекультиваційні землі дуже
молоді, зміни рослинності на них з року в рік яскраво виражені. Йде швидка зміна
видового складу і кількісних співвідношень.

Таблиця 48. Коефіцієнти кореляції Пірсона показників твердості чорнозему у
2012 и 2014 рр. (n = 105)

Роки 2014
0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50

20
12

0–5 0,45 0,61 0,59 0,47 0,26 0,23 0,08 0,06 0,13 0,24
5–10 0,44 0,67 0,71 0,58 0,36 0,30 0,07 0,03 0,11 0,26
10–15 0,43 0,64 0,71 0,60 0,38 0,28 0,03 0,02 0,06 0,19
15–20 0,32 0,54 0,63 0,54 0,38 0,25 -0,01 0,00 0,03 0,19
20–25 0,21 0,38 0,46 0,43 0,38 0,32 0,07 0,16 0,14 0,26
25–30 0,16 0,26 0,34 0,37 0,42 0,42 0,23 0,26 0,19 0,26
30–35 0,12 0,20 0,22 0,19 0,30 0,40 0,36 0,34 0,23 0,26
35–40 0,10 0,14 0,11 0,11 0,31 0,45 0,46 0,43 0,28 0,31
40–45 0,10 0,13 0,06 0,04 0,28 0,48 0,51 0,50 0,33 0,36
45–50 0,14 0,26 0,18 0,18 0,33 0,48 0,44 0,37 0,25 0,31

Умовні позначення: див. табл. 43
У роботі (Андрусевич, Штирц, 2014) показаний значний діапазон різних

екоморфічних спектрів, характерних для рослинних угруповань на техноземах, що
виражається в мінливості екологічних режимів довкілля. Встановлено, що частка
малорічних рослин у спектрі життєвих на техноземах більш ніж у 1,5 рази перевищує той
же показник у природному біогеоценозі, що відображає стан динамічної трансформації
рослинних угруповань. Тому і будова ґрунту, яку ми можемо спостерігати по зміні
розташування і форми виявлених нами морфоелементів трансформується динамічніше.
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Наявність великої кількості негативних кореляційних зв'язків між будовою техноземів у
різні роки дослідження підтверджує наші припущення.

Будова ґрунту і структура рослинного угруповання мають взаємний вплив на
розподіл характеристик (Soil strength modification ..., 1972; Hammel, 1989; Vagans et al.,
2004). Як відомо, твердість ґрунту безпосередньо впливає на формування структури
рослинного покриву (Mедведев, 2009). Формуючи сприятливе або обмежуюче середовище
для розвитку кореневої системи, твердість ґрунту впливає на бонітет рослин та їх видовий
склад (Бондарь, Жуков, 2011). У свою чергу особливості рослинного покриву впливають
на кількісний та якісний склад популяцій тваринного населення ґрунту (Жуков,
Андрусевич, 2013). Також твердість безпосередньо впливає на формування структури
угруповань педобіонтів (Андрусевич, 2014). Гомогенізуючий вплив коренів рослин і
риючої активності педобіонтів призводить до того, що розмір ґрунтових утворень, які
знаходяться ближче до поверхні, зменшується (Пространственная агроэкология…, 2013).
Вочевидь, тваринні та рослинні організми використовують освоєний ними ґрунт, значно
впливають на його будову для подальшої життєдіяльності, про що можуть свідчити часові
кореляційні зв'язки у верхніх шарах ґрунту, причому сила та кількість цих зв’язків
зменшуються з глибиною. Також слід враховувати вплив абіотичних чинників. Їх дія
найбільшою мірою переломлюється через велику здатність техноземів, унаслідок майже
повної відсутності водотривкої структури, до формування розгалудженої сітки тріщин, які
проникають на значну глибину ґрунту. Вірогідно, ґрунт «запам’ятовує» розташування
найзначніших тріщин минулого року та повторює його у наступному році. Саме
конфігурація тріщин, які заповнюються пилуватою ґрунтовою масою внаслідок
педотурбаційного процесу, є драйвером просторової варіабельності твердості ґрунту. На
явища абіотичного формування тріщин у ґрунті накладається конфігурація розміщення
кореневих систем рослин та просторово варіабельна діяльність ґрунтових тварин.
Композиція усіх цих процесів, активність яких зосереджена саме у верхніх ґрунтових
шарах, пояснює встановлені позитивні кореляційні зв’язки між твердістю ґрунту в двох
послідовних роках.

У більш глибоких шарах функціональна активність рослин та тварин, як фактор
ґрунтоутворення має значно менше значення в техноземах. Вочевидь, що на будову
глибинних шарів дерново-літогенного ґрунту найбільший вплив роблять фактори фізичної
природи.  В їх якості можуть виступати педотурбаціі,  що виникають у результаті
утворення тріщин у періоди висихання і усадки глинистих ґрунтів, зсипання в ці тріщини
більш дрібного і насиченого органічними речовинами матеріалу поверхневих горизонтів
(Розанов, 2004). Розтріскування – це універсальний механізм ліквідації надлишкових
напруг, що виникають у твердому тілі при змінах об’єму у зв'язку з набряканням –
стисненням (при зволоженні – просиханні і замерзанні – відтаванні) (Davidson 1956;
Shrink-swell potential ..., 1988; Erguler, 2003; Захарченко, 2006, 2007). Про наявність
великого числа тріщин у цьому ґрунті говорилося в наших попередніх роботах (Жуков та
ін. 2014; Пространственная агроэкология ..., 2013). Як наслідок розтріскування і
виникаючої неоднорідності ґрунтового субстрату йде формування переважних потоків
вологи в ґрунті, нерівномірне його змочування. У подальшому формування тріщин
відбувається в місцях, де твердість більша і, відповідно, більша напруга. Можна також
припустити, що у більш насичені вологою і, відповідно, менш тверді ділянки, проникає
коріння рослин, що має стрижневу будову і проникає далеко за межі дернового шару.
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Висока випаровуюча активність рослин може бути причиною виникнення більш сухих і
твердих ділянок там, де в попередній рік показники твердості були найменші. Ця же
рослинна активність породжує передумови для неоднорідності клімату приземного шару
повітря, що впливає на верхні шари ґрунту і обумовлює контрастність ґрунтових
властивостей на різних глибинах. Крім змін вологості приземного шару повітря, це може
бути нерівномірність снігового покриву, плямистість сніготанення, розмерзання ґрунту,
нерівномірність в розподілі рослинного опаду та його розкладання. Автори підкреслюють
залежність формування гетерогенних ґрунтових умов від строкатості рослинного покриву
(Медведев, 2009; Медведев, Мельник, 2010; Montagu et al., 2001; Vagans. еt al., 2004;
Godefroid, Koedam, 2004), але ж рослинність швидше реагує на зміни умов існування, ніж
ґрунт. Виходячи з даного міркування, нерівномірний розподіл рослин в угрупуванні не
може бути єдиним визначальним фактором розвитку неоднорідності ґрунту, а саме
синергізм у взаємодії різноспрямованих факторів створює належні умови. В подальшому,
ці тенденції у розвитку призводять до прогресу контрастності сусідніх ділянок ґрунту за
рахунок оборотних зв’язків, або до згасання та формування нових спалахів неоднорідності
через постійну зміну зовнішніх факторів. Ґрунтоутворювальний процес як частина
складної динамічної природної системи, розвиваючись у часі, пристосовує ґрунт до
найбільш оптимального функціонування в екосистемі, організовуючи його будову.
Неоднорідність ґрунтових властивостей має при цьому ключове значення, створюючи
одночасно існуючі в одному біогеоценозі, але просторово розділені умови існування
живих організмів, у процесі самоорганізації взаємодіючих та взаємозумовлених
біогеоценотичних явищ. Така властивість ґрунту як твердість адекватно відображає
створювану при цьому конфігурацію. Тісний кореляційний зв'язок динаміки твердості і
таких ґрунтових властивостей як вологість, гранулометричний склад, склад поглинених
катіонів говорить про те, що варіабельність твердості віддзеркалює зміни найбільш
важливих властивостей ґрунту як середовища існування живих організмів: трофність і
забезпеченість вологою.

Виявлені нами елементи просторової організації ґрунту володіють власними
розмірами, формою, характером взаємозв'язку і, на нашу думку, мають пряме відношення
до підтримання біогеоценотичного покриву шляхом формування різноманітності
екологічних ніш. Обговорювані елементи організації можна називати елементами
неоднорідності, так як вони відрізняються згідно з критерієм твердості від суміжних
елементів організації. Знайдені нами морфологічні елементи відокремлені від суміжного
ґрунтового простору градієнтними межами, які відносять до найбільш «природних»,
оскільки їх положення в ґрунтовому просторі найменшою мірою залежить від позицій і
поглядів дослідника (Дмитриев, 2001). Останнє дозволяє зробити висновок, що виявлені
нами морфологічні утворення є природними елементами організації ґрунту як природного
тіла. Велика значущість цього природного явища дозволяє припускати, що формування
ґрунтових екоморф є саме тим ґрунтоутворюючим процесом, який э передатним
механізмом від факторів середовища до властивостей ґрунтів у кожний момент існування
ґрунту як компонента біоценозу. Багаторазова повторюваність описаних вище процесів в
перебігу десятків і сотень років призводить до нерівномірного накопичення різноякісних
залишкових необоротних властивостей і, зрештою, до більш-менш різко вираженої
генетичної неоднорідності ґрунтів.
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4. ТЕХНОЗЕМИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
ҐРУНТОВИХ ТВАРИН

4.1. Різноманіття угруповань герпетобіонтів

Дослідження проведене в науково-дослідному стаціонарі Дніпропетровського
державного аграрного університету в м. Покров. Експериментальна ділянка з вивченню
оптимальних режимів рекультивації була створена у період з 1968 по 1970 р. Ділянка
займає частину штучного плато, створеного на місці кар'єру з видобутку марганцевої
руди. На плато знаходяться різні типи техноземів: педоземи (на технічну суміш глин
нанесений шар чорнозему потужністю 75-80 см), дерново-літогенні ґрунти на
лесоподібних суглинках, сіро-зелених глинах та на червоно-бурих глинах. На схилі
південної експозиції перебуває штучне лісове насадження акації білої та волоського горіха
на дерново-літогенних лісопокращених ґрунтах.

Пастки Барбера були встановлені на експериментальній ділянці в період з 10
червня по 5 липня 2009 року (із проміжною виїмкою матеріалу 22 червня). У кожному
біогеоценозі розмістили по 3 пастки Барбера, які розташовувалися на вершинах
рівностороннього трикутника з довжиною ребра 3 м (Desender et al., 1999; Pontegnie et al.,
2005). Як пастки Барбера, застосовували скляні ємності об’ємом 0,5 л з діаметром отвору
7,5 см, заповнені на 1/5 1% розчином формальдегіду. Виїмка тварин з пасток здійснена
чотири рази за зазначений період.

Рослинний покрив на експериментальній ділянці рекультивації земель у період
досліджень був представлений двома основними асоціаціями: злаковою з перевагою
стоколосу безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) і бобовим, представленим
буркуном лікарським (Melilotus officinalis (L.) Desr.) (Жуков, Лядская, 2010; Жуков и др.,
2010). Після тривалого періоду виростання на території експериментальної ділянки
культурної злаково-бобової травосуміші (1995-2003) почався період самозаростання.
Очевидно, структура рослинного покриву є результатом сукцесій під впливом едафічних
факторів і взаємодій усередині рослинного угруповання. Всього на ділянці встановлений
31 вид трав'янистих рослин (Бондар, Жуків, 2011).

На кожному типі техноземів були обрані ділянки із двома характерними
рослинними асоціаціями (4 типи техноземів × 2  асоціації =  8  комбінацій).  У штучному
лісовому насадженні проби відібрані у верхній, середній і нижній третинах схилу.

У досліджених техногенних ценозах зареєстровані представники 5 класів і 8 рядів
герпетобіонтних безхребетних (мурахи не враховувалися): клас Arachnida (ряди Aranei і
Opiliones), клас Diplopoda (ряд Julidae), клас Insecta-Ectognatha (ряд Coleoptera і
Lepidoptera), клас Malacostraca (ряд Isopoda), клас Gastropoda (ряди Cochlicopidae і
Hygromiidae).  У різних рослинних асоціаціях відзначено від 3  до 5  класів (табл.  49).
Максимальною кількістю класів характеризується верхня третина акацієвого насадження
(рис. 1, 2).

На всіх ділянках рекультивації зустрічаються жуки, павуки та ківсяки. Поширення
брюхоногих молюсків обмежене асоціацією стоколосу на педоземі та верхньою третиною
схилу акацієвого лісонасадження. Мокриці відзначені в лісонасадженні та асоціаціях
стоколосу на лесоподібних суглинках і червоно-бурих глинах.
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Таблиця 49. Таксономічна структура тваринного населення рекультоземів (експериментальна ділянка ДДАЕУ, м. Покров)
(наведена динамічна чисельність в екз./10 пастко-діб за період 10 червня – 5 липня 2009 р.)

Клас, родина, вид

Лесоподібний
суглинок

Сіро-зелені
мергелисті глини

Суміш червоно-бурих
глин і суглинків

Педозем Педозем лісопокращений

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Акацієве насадження
Схил

верхня
третина

Схил
середня
третина

Схил
нижня

третина
Arachnida, Aranei, Agelenidae
Agelena labyrinthica (Clerck,
1757)

– – – – – 0,3 – – – – –

Gnaphosidae
Drassodes  pubescens (Thorell,
1856) – – – – – – – – – 0,3 0,3

Drassodes lapidosus
(Walckenaer, 1802)

– 0,4 – – – – – – – – –

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer,
1802)

– 0,7 0,8 1,5 – 0,3 4 1,3 – – –

Gnaphosidae gen. sp., juv 0,3 0,3 – 0,3 – – – – – – –
Trachyzelotes malkini (Platnik et
Murphy, 1984) – 0,3 – – – 0,3 0,3 – – – –

Zelotes  caucasicus (L. Koch,
1866)

– – – 0,3 – – – 0,5 – – –

Zelotes longipes (L. Koch, 1866) – 0,3 – – 0,3 – – – – – –
Linyphiidae
Diplocephalus picinus
(Blackwall, 1841) – 0,3 – – – – – – – – –

Ipa spasskyi (Tanasevitch, 1986) – – – – – – – 0,3 – – –
Liocranidae
Phrurolithus pullatus Kulczynski
in Chyser et Kulczynski, 1897

– 0,4 – – – – – – – – –

Lycosidae
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Клас, родина, вид

Лесоподібний
суглинок

Сіро-зелені
мергелисті глини

Суміш червоно-бурих
глин і суглинків

Педозем Педозем лісопокращений

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Акацієве насадження
Схил

верхня
третина

Схил
середня
третина

Схил
нижня

третина
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) – – 0,8 0,3 – – – – – – –
Alopecosa pulverulenta
(Clerck,1757)

– – – – – 0,3 – – 0,3 0,3 –

Alopecosa taeniopus Kulczynski,
1895

– – 0,7 – – – – – – – –

Lycosidae gen. sp., juv – 0,3 0,3 0,3 0,3 – – 1,4 0,5 0,3 –
Pardosa agrestis (Westring,
1861) – – 0,3 – – 0,3 – – – – –

Trochosa  terricola (Thorell,
1856)

– – – 0,3 – – – – – – –

Trochosa robusta (Simon, 1876) 0,3 0,6 – 2,2 1,5 0,8 1,4 1 1,2 0,7 –
Trochosa ruricola (De Geer,
1778) – – 1,8 0,3 – – – – – – –

Trochosa sp., juv – – – 0,3 – – – – – – 0,3
Xerolycosa miniata (C.L. Koch,
1834)

0,7 0,3 0,9 0,5 2,4 – – – 0,3 0,3 –

Salticidae
Aelurillus v-insignitus (Clerck,
1758)

– – – – 0,3 0,3 – – – – –

Salticidae gen. sp., juv – – – – – 0,3 – 0,3 – – –
Talavera petrensis (C. L. Koch,
1837) – – – – 0,3 – – 0,3 – – –

Theridiidae
Steatoda phalerata (Panzer,
1801)

0,4 – – – – – – – – – –

Thomisidae
Xysticus britcheri Gertsch, 1934 – – – – 0,3 – – – – – –
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Клас, родина, вид

Лесоподібний
суглинок

Сіро-зелені
мергелисті глини

Суміш червоно-бурих
глин і суглинків

Педозем Педозем лісопокращений

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Акацієве насадження
Схил

верхня
третина

Схил
середня
третина

Схил
нижня

третина
Xysticus kochi Thorell, 1872 0,3 – – – – – – – – – –
Xysticus luctator L. Koch, 1870 – – – – – – – – – – 0,3
Opiliones, Phalangiidae
Opilio saxatilis C.L.Koch, 1839 0,4 – – – 0,3 2,1 – 0,8 – 0,3 0,5
Opilio sp., juv – 0,3 0,3 – – 1 – 1,3 – – –
Diplopoda, Julidae
Megaphyllum kievense
(Lohmander, 1928)

– – – – – 0,3 0,4 – 1,1 0,7 4

Rossiulus kessleri (Lohmander,
1927)

2,2 3,2 2,4 9,5 17,4 14,2 4,4 2,6 1,1 0,7 9,6

Gastropoda, Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O.F. Muller,
1774) – – – – – – – 0,3 – – –

Hygromiidae
Euomphalia strigella
(Draparnaud, 1801)

– – – – – – – – 0,3 – –

Insecta, Anobiidae
Ptilinus fuscus Fourcroy, 1785 – – – – – – – 0,3 – – –
Carabidae
Amara (Amara) aenea (De Geer,
1774)

– – – – – – – 0,5 – – –

Amara (Amara) similata
(Gyllenhal, 1810)

– – – – 0,3 0,3 – – 0,3 – 0,3

Brachinus (Brachinus) crepitans
(Linnaeus, 1758) – – – – 0,3 – – – – – –

Broscus cephalotes (Linnaeus,
1758) – – – – – 0,3 0,5 0,6 – – –
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Клас, родина, вид

Лесоподібний
суглинок

Сіро-зелені
мергелисті глини

Суміш червоно-бурих
глин і суглинків

Педозем Педозем лісопокращений

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Акацієве насадження
Схил

верхня
третина

Схил
середня
третина

Схил
нижня

третина
Calathus (Calathus) fuscipes
(Goeze, 1777) 3,3 – – – 0,3 0,9 – – 1,8 3,9 0,5

Calathus (Neocalathus)
melanocephalus (Linnaeus,
1758)

– – – 0,3 0,3 0,8 – – 0,5 0,4 –

Chlaenius (Chlaeniellus) tristis
(Schaller, 1783) 0,3 – – – – – – – – – –

Harpalus (Harpalus) affinis
(Schrank, 1781) 0,3 – – – – – – – – – –

Harpalus (Harpalus)
distinguendus (Duftschmid,
1812)

– 0,3 – – 0,3 – – 0,3 0,3 – –

Harpalus (Harpalus) latus
(Linnaeus, 1758)

– 0,3 – – – – – – – – –

Harpalus (Harpalus) modestus
Dejean, 1829 – – – – – – – – 0,3 – –

Harpalus (Harpalus) picipennis
(Duftschmid, 1812)

– – – – – – – – 0,3 – –

Harpalus (Harpalus) serripes
(Quensel, 1806)

– 0,3 – – – – – – – – –

Harpalus (Harpalus) servus
(Duftschmid, 1812) 0,3 – – – – – – – – – –

Harpalus (Harpalus)
subcylindricus Dejean, 1829 – – – – 0,3 – – – – – –

Harpalus (Pseudoophonus)
griseus (Panzer, 1797)

– – – – – – 0,3 – – – –

Harpalus (Pseudoophonus) – 0,3 – – – – – – – 0,3 0,5
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Клас, родина, вид

Лесоподібний
суглинок

Сіро-зелені
мергелисті глини

Суміш червоно-бурих
глин і суглинків

Педозем Педозем лісопокращений

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Акацієве насадження
Схил

верхня
третина

Схил
середня
третина

Схил
нижня

третина
rufipes (De Geer, 1774)
Leistus (Leistus) ferrugineus
(Linnaeus, 1758)

– – – – – – – – – 0,6 –

Ophonus (Hesperophonus)
azureus (Fabricius, 1775)

– – 0,3 – – – – – 0,3 0,8 0,3

Poecilus (Macropoecilus)
sericeus Fischer von Waldheim,
1824

– – – – – – – – 0,3 – 0,3

Poecilus (Poecilus) versicolor
(Sturm, 1824)

– – – – – 0,3 – – – – –

Zabrus (Pelor) spinipes
(Fabricius, 1798)

– – 0,3 – – – – – – 0,3 3,6

Zabrus (Zabrus) tenebrioides
(Goeze, 1777) – 0,3 0,6 0,3 0,3 0,8 0,3 – – – 0,3

Cerambycidae
Dorcadion holosericeum
Krynicki, 1832

– – – – 0,3 – – – – 0,3 –

Pedestredorcadion pedestre
(Poda, 1761)

– – – – – – – – 0,8 – –

Pedestredorcadion pusillum
(Kuster, 1847) – 0,3 – – – 1,2 – – – – –

Cetoniidae, Cetonia aurata
(Linnaeus, 1761)
Chrysomelidae, Chrysomelidae
sp.

– – – – – 0,3 0,3 – – – –

Coccinellidae
Coccinella (Coccinella) – – – – 1,3 – – – – – –
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Клас, родина, вид

Лесоподібний
суглинок

Сіро-зелені
мергелисті глини

Суміш червоно-бурих
глин і суглинків

Педозем Педозем лісопокращений

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Акацієве насадження
Схил

верхня
третина

Схил
середня
третина

Схил
нижня

третина
septempunctata Linnaeus, 1758
Curculionidae, Curculionidae
sp.

– – 0,3 – 0,3 – – 0,3 – – –

Dermestidae
Dermestes (Dermestinus)
laniarius Illiger, 1801 3,5 2 1,1 0,4 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1

Dynastidae, Pentodon idiota
(Herbst, 1789) – 0,3 0,3 – 0,6 – 0,6 0,6 0,3 0,3 –

Histeridae, Hister
quadrimaculatus Linnaeus, 1758

– 0,3 – – – 0,3 – 0,3 – – 0,3

Lucanidae, Dorcus
parallelipipedus (Linnaeus,
1758)

– – – – – – – – – 0,3 –

Meloidae, Lytta (Lytta)
vesicatoria (Linnaeus, 1758) – 0,3 – – – – – – – – –

Silphidae
Nicrophorus (Nicrophorus)
vestigator (Herschel, 1807)

– – – – – – – – 0,3 – –

Silpha (Silpha) carinata Herbst,
1783

– 0,3 – 0,5 – 0,3 – – 1,1 1,3 3,3

Silpha obscura Linnaeus, 1758 4,1 1,5 0,4 1 3,1 2,2 1,9 0,5 4 5 9,1
Silpha tyrolensis Laicharting,
1781 – 0,3 – – – – – – – 0,6 1,4

Staphilinidae
Ocypus (Goerius) ophthalmicus
(Scopoli, 1763)

– – – – – 0,7 – – – – –

Pedinus femoralis (Linnaeus, – – – – – – – 0,3 – – –
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Клас, родина, вид

Лесоподібний
суглинок

Сіро-зелені
мергелисті глини

Суміш червоно-бурих
глин і суглинків

Педозем Педозем лісопокращений

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Буркун
лікарсь-

кий

Стоколос
безостий

Акацієве насадження
Схил

верхня
третина

Схил
середня
третина

Схил
нижня

третина
1767)
Staphylinus erythropterus
Linnaeus, 1758

– 0,3 – – – – – – – – –

Tenebrionidae
Asida lutosa Solier, 1836 – – – – – – – – 0,3 0,5 –
Blaps halophila Fischer, 1822 – – 0,5 0,7 0,3 – 0,5 0,5 0,3 – 0,5
Blaps lethifera Marsham, 1802 – 0,3 – – 0,3 0,3 – – – – –
Crypticus quisquilius (Linnaeus
1761)

– 0,8 – – 0,6 – – – – – –

Gnaptor spinimanus (Pallas,
1781)

– – – – – – 0,5 – – 0,8 0,5

Gonocephalum granulatum
pusillum (Fabricius, 1791) 1 0,8 1,5 – 0,3 – – 1,2 0,5 0,3 –

Opatrum sabulosum (Linnaeus,
1761) – 1,5 0,8 0,3 2,5 1,1 – 0,5 0,7 0,3 –

Noctuidae, Noctuidae sp. sp. 0,7 0,4 – – – – – – – – –
Malacostraca, Trachelipodidae
Trachelipus rathkii (Brandt,
1833) – 0,3 – – – 0,5 – – 0,7 0,3 0,3



Р. Уіттекер (Whittaker, 1960) уперше запропонував розподілити різноманіття на альфа,
бета та гама компоненти для характеристики різних його аспектів. Альфа різноманіття (α)
звичайно вимірюється як кількість видів у межах окремої пробної площі,  тоді як гама
різноманіття (γ) представляє сукупну кількість видів у межах певного географічного
простору. Бета різноманіття (β) являє собою відношення видового багатства всієї території
до середньої кількості видів у межах окремої пробної площі.

У цілому, на дослідженій території γ-різноманіття становить 81 вид герпетобіонтних
безхребетних (див. табл. 50). Найбільше видове багатство демонструють Insecta (51 вид) і
Arachnida (25 видів). Інші класи значно поступаються комахам і паукоподібним: Diplopoda і
Gastropoda включають по 2 види, Malacostraca – 1 вид.

Максимальною кількістю видів характеризуються червоно-бурі глини – 41 вид, штучне
лісонасадження – 38 видів, дерново-літогенні ґрунти на лесоподібному суглинку – 36 видів.
На насипному шарі чорнозему – 27 видів, а на сіро-зелених глинах відзначено 27 видів.

Видове багатство тісно корелює з індексом різноманіття Шеннона (r = 0,62; p = 0,002)
і альфою Фішера (r = 0,87; p = 0,000). Індекси різноманіття Варвіка-Кларка враховують у
кількісній оцінці різноманіття складність таксономічного древа видів, що становлять
угруповання, і відбивають різні його аспекти. Індекс Δ є генералізацією індексу Сімпсона,
що містить елементи таксономічного характеру; індекс Δ* є мірою таксономічної
розбіжності видів, що становлять угруповання; індекс Δ+ є середньою таксономічною
розбіжністю (середня довжина гілок у таксономічному древі угруповання, нормована до
100); індекс Λ+ є дисперсією цих довжин (Warwick, Clarke, 1995, 2001). Індекси
таксономічного різноманіття вірогідно не розрізняються між угрупованнями за типами
ґрунтів.

Середня таксономічна розбіжність статистично вірогідно розрізняється в
угрупованнях з різним типом рослинного покриву (F = 6,28; p = 0,01): угруповання буркуну
лікарського характеризуються найбільшим таксономічним різноманіттям герпетобіонтів, а
стоколос безостий – найменшим; штучне лісове насадження займає проміжне положення.

Найбільш відомий індекс β-різноманіття ґрунтується на відношенні загальної
кількості видів у колекції сайтів, тобто вибірок (S) до середнього видового багатства на
одному сайті (ά) (Whittaker, 1960):

β = S / ά – 1.
Вирахування одиниці призводить до того, що нульове значення β досягається за

відсутності фауністичної гетерогенності між сайтами. У розглянутому випадку β = 4,32, що
свідчить про деякий рівень розбіжності видового складу між сайтами, представленими
різними комбінаціями типів техноземів і рослинного покриву. Наведений індекс β-
різноманіття має статистичний недолік: кількість видів S збільшується зі збільшенням
кількості сайтів навіть тоді, коли всі збори робляться з однієї однорідної вибірки.

Альтернативою є індекс, що ґрунтується на моделі Арреніуса «кількість видів-
площа»:

S = c X z,
де X – площа, c, z – параметри. Параметр z є мірою β-різноманіття. Середнє значення цього
показника в нашому випадку дорівнює 0,69. Квантилі рівні: 0 % – 0,24; 25 % – 0,64; 50 % –
0,70; 75 % – 0,76; 100 % – 0,87.

Індекс β-різноманіття має важливе значення для розуміння природи видового
різноманіття досліджуваної ділянки. Важливо зрозуміти ступінь гетерогенності
таксономічної структури та, насамперед, видового різноманіття. Критерієм відмінності
однорідної структури від навколишнього середовища, що закономірно змінюється у межах
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градієнта, є значення z: якщо цей індекс менший 0,3, то мова йде про вибірку з одного
угруповання (Oksanen et al., 2011); у іншому випадку ми маємо вибірку з гетерогенної
структури. У нашому дослідженні мова йде не про одне, а про декілька угруповань, які
обмінюються видами між собою, тому що середнє значення z = 0,69 значно перевищує
граничний рівень.

Таблиця 50. Показники різноманіття населення герпетобіонтів на ділянці рекультивації

Рослинність,
ділянка профілю

Строк
обліку Sp H Alpha Δ Δ* Λ+ Δ+

Лесоподібний суглинок

Буркун лікарський
1 9 2,28 3,67 55,12 79,62 472,12 80,17
2 15 3,00 5,64 58,86 69,50 528,23 74,61

Стоколосбезостий
1 30 3,96 15,90 59,93 66,08 511,68 66,88
2 11 2,32 4,02 49,77 69,61 623,30 58,82

Сіро-зелені мергелисті глини

Буркун лікарський
1 17 3,47 7,57 58,97 66,41 457,98 68,98
2 11 3,05 5,78 65,85 75,58 499,82 72,64

Стоколосбезостий
1 9 1,21 2,62 16,19 45,39 363,21 62,07
2 15 3,49 9,65 60,53 66,21 423,75 64,41

Суміш червоно-бурих глин і суглинків

Буркун лікарський
1 21 2,33 6,94 29,77 49,74 432,47 63,82
2 14 2,32 4,67 50,80 73,11 665,13 70,13

Стоколосбезостий
1 17 2,29 6,16 28,66 48,71 575,70 61,98
2 22 3,03 8,39 47,94 62,27 452,03 61,68

Педозем

Буркун лікарський
1 12 2,69 4,69 53,37 67,59 422,15 62,36
2 10 2,27 3,35 47,34 64,61 426,56 64,10

Стоколосбезостий
1 21 3,87 10,76 55,31 59,82 572,08 61,50
2 14 3,41 7,83 57,87 63,91 629,34 61,75
Дерново-літогенні лісопокращені ґрунти

Схил, верхня третина
1 21 3,61 9,97 59,28 67,40 464,69 65,50
2 16 2,61 6,23 49,97 69,78 688,52 68,79

Схил, середня третина
1 25 3,31 10,10 56,38 68,54 503,48 67,73
2 19 2,54 6,88 47,07 67,65 593,65 68,02

Схил, нижня третина
1 15 2,64 3,70 55,45 70,34 476,08 63,75
2 16 2,01 4,86 36,12 62,38 414,57 66,67

Умовні позначення: Sp – кількість видів; H – індекс різноманіття Шеннона; Alpha – альфа Фішера; Δ – індекс
таксономічного різноманіття Варвіка-Кларка; Δ* – індекс таксономічної розбіжності Варвіка-Кларка; Λ+ –

дисперсія парних довжин таксономічного зв'язку; Δ+ – середня таксономічна розбіжність (нормована до 100).

Бета-різноманіття групи пробних площ, сформованих за деякою ознакою (наприклад,
тип ґрунту або тип рослинної асоціації), може бути представлене як середня відстань від
пробної площі до центроїду групи. При цьому центроїд визначається в просторі головних
координат обраної міри розбіжності (у нашому випадку – z-параметр) (рис. 82).

Як видно з наведених рисунків, тип ґрунту є істотним чинником, який структурує
тваринне населення. Угруповання лісопокращених дерново-літогенних ґрунтів і
лесоподібних суглинків характеризуються значною відособленістю. Однорідне угруповання
представляють герпетобіонти педоземів та дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених
глинах. Герпетобій дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках виконує
інтегруючу функцію, тому що займає проміжне положення між іншими угрупованнями.
Рослинний покрив робить набагато менший структуруючий вплив, ніж тип ґрунтового
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покриву. Тваринне населення трав'янистих угруповань характеризується значною
подібністю. Навпроти, угруповання штучного лісового насадження значно відрізняється від
останніх. Герпетобій злакової асоціації стоколосу безостого виконує інтегруючу функцію.

Рис. 82. Структура β-різноманіття угруповань герпетобіонтів
експериментальної ділянки

Умовні позначення: ліворуч – розбивка за типом ґрунту: 1 – лесоподібний суглинок; 2 – сіро-зелені мергелисті
глини; 3 – суміш червоно-бурих глин і суглинків; 4 – педозем; 5 – дерново-літогенні лісопокращені ґрунти;

праворуч – розбивка за типом травостою: 1 – асоціація буркуну лікарського; 2 – асоціація стоколосу безостого;
3 – штучне лісове насадження.

Для того, щоб оцінити статистичну вірогідність впливу типу технозему та рослинного
покриву на структуру угруповань герпетобіонтів, був проведений пермутаційний
множинний аналіз варіації на основі матриці відстаней (табл. 51). Встановлено, що тип
ґрунту та рослинна асоціація, а також взаємодія між цими факторами, статистично вірогідно
впливають на β-різноманіття комплексу герпетобіонтів ділянки рекультивації.

Однак треба зазначити, що розглянуті фактори та їх взаємодія визначають лише 31 %
мінливості матриці відстаней між угрупованнями герпетобіонтів. Залишок дисперсії 69 %
можна розглядати як результат взаємного проникнення відособлених компонентів
герпетобію.

Середня динамічна щільність герпетобіонтних безхребетних на досліджених ділянках
рекультивації становить 22,3 екз. на 10 пастко-діб. Максимальною динамічною щільністю
характеризувалися наступні біотопи: нижня третина схилу в акацієвому насадженні (37,6 екз.
на 10 пастко-діб), асоціація буркуна на червоно-бурих глинах (35,9 екз. на 10 пастко-діб) і
асоціація стоколосу на червоно-бурих глинах (31,1 екз. на 10 пастко-діб). Низькими
значеннями динамічної щільності відрізняються асоціації буркуна на сіро-зелених глинах
(14,4 екз. на 10 пастко-діб) і трав'янисті угруповання на педоземі (від 15,7 до 16,3 екз. на 10
пастко-діб). Розбіжності динамічної щільності герпетобіонтних безхребетних вірогідно
відрізняються за типами техноземів (F = 3,72; p = 0,02) і за типами рослинності (F = 3,51; p =
0,05).

На рисунку 83 представлений результат аналізу компонент мінливості синекологічних
характеристик населення герпетобіонтів ділянки рекультивації (факторіальний дизайн
другого ступеня; метод очікуваного середнього квадрату).
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З даних, наведених на рисунку, випливає, що для більшості синекологічних
характеристик, тип рослинності є провідним чинником мінливості. Для дисперсії
таксономічних відстаней (Λ+) важливу роль відіграє ділянка профілю та взаємодія факторів
«ґрунт» і «рослинність». Для параметрів чисельності особливе значення має тип ґрунту й
ділянка профілю

Таблиця 51. Пермутаційний множинний аналіз варіації на основі матриці
відстаней між угрупованнями герпетобіонтів

Фактор Ступеня
волі

Сума
квадратів

Середня
сума

квадратів

F-
статистик

а
R2 р-рівень

Рослинна асоціація 1 0,63 0,63 3,21 0,12 0,01
Ґрунт 1 0,43 0,43 2,20 0,08 0,01
Асоціація: Ґрунт 1 0,52 0,52 2,67 0,10 0,01
Залишок 18 3,51 0,19 0,69
Усього 21 5,08 1,00

Примітка: Асоціація: Ґрунт – взаємодія типу рослинної асоціації та типу технозему

У більшості досліджених ценозів найчисельніші павуки, диплоподи та жуки. Тільки в
асоціації буркуна на педоземі рівень чисельності павуків небагато перевищує інші групи. На
інших ділянках рекультивації павуки значно (наприклад, у лісонасадженні) або незначно
(буркун на сіро-зелених глинах) поступаються жукам і (або) диплоподам.
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Рис. 83. Компоненти варіації синекологічних характеристик
герпетобіонтного населення

Умовні позначення: див. табл. 2; Abund – чисельність; Помилка – непояснена дисперсія в рамках обраної
системи предикторів; 1*2, 1*3, 2*3 – вплив взаємодії предикторів (1 – тип ґрунту; 2 – тип рослинності; 3 –

ділянка геоморфологічного профілю).

В асоціації стоколосу на сіро-зелених глинах та в асоціації буркуна та стоколосу на
червоно-бурих глинах домінують диплоподи. Характерно, що найбільш вирівняні
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співвідношення трьох основних груп герпетобіонтних безхребетних складаються на
педоземах – не виражено різкої переваги жодного з виявлених таксонів. Найбільш
контрастне співвідношення павуків, жуків і диплопод у верхній і середній третині
лісонасадження та асоціації буркуна на лесоподібних суглинках.

Кластерний аналіз структури населення герпетобіонтних безхребетних дозволив
встановити 8 найбільш особливих угруповань (рис. 84).

Рис. 84. Кластерний аналіз угруповання герпетобіонтів
(евклідава відстань, метод Варда)

Умовні позначення: по горизонталі – види безхребетних (вміст кластерів обговорюється в тексті); по вертикалі –
евклідова відстань

Ординація угруповання герпетобіонтів за допомогою аналізу відповідностей і
розташування угруповань у просторі канонічних осей дають можливість виявити природу
цих угруповань (рис. 85).

Ординація чітко диференціює населення на дві компоненти: види, пов'язані зі
штучним лісовим насадженням і види відкритих просторів. Останні диференціюються на
комплекс видів, пов'язаних із рослинною формацією буркуну лікарського та найчастіше
зустрічаються на дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках і сіро-зеленных
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глинах, з одного боку, і комплекс видів, пов'язаний з стоклосом і дерново-літогенними
ґрунтами на червоно-бурих глинах і педоземами з насипним шаром чорнозему, з іншого.

Рис. 85. Ординація угруповання герпетобіонтів на ділянці рекультивації
(аналіз відповідностей)

Умовні позначення: дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах – Ser, на лесоподібних суглинках – Les, на
червоно-бурих глинах – Kras, лісопокращені – ChernLes; часові періоди відбору проб – Vrem1, Vrem2; середня

частина схилу – Skl2, нижня частина схилу – Skl3; рослинна асоціація стоколосу – Kostr і буркуну – Don.
Представлено змінні, вплив яких на структуру тваринного населення значимий при р < 0,05.

Зі штучним лісовим насадженням пов'язані кластери 2 і 7, які відрізняються
перевагою різних ділянок схилу.

У верхній і середній частинах схилу переважно зустрічаються представники кластеру
2. Це угруповання представлене 13 видами: Arachnida – Drassodes pubescens;Insecta –
Calathus fuscipes, Harpalus rufipes, Leistus ferrugineus, Ophonus azureus, Poecilus sericeus,
Cetonia aurata, Dorcus parallelipipedus, Nicrophorus vestigator, Silpha carinata, S. obscura, S.
tyrolensis, Asida lutosa. Представники кластеру 7 віддають перевагу нижній третині укосу
штучного насадження й представлені 14 видами: Arachnida – Alopecosa pulverulenta, Xysticus
luctator; Diplopoda – Megaphyllum kievense; Gastropoda – Euomphalia strigella; Insecta – Amara
similata, Calathus melanocephalus, Harpalus modestus, Harpalus picipennis, Zabrus spinipes,
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Dorcadion holosericeum, Pedestredorcadion pedestre, Hister quadrimaculatus, Gnaptor
spinimanus; Malacostraca – Trachelipus rathkii.

Диференціація тваринного населення в лісовому насадженні на два кластери
відбувається через розходження гідротермічного режиму різних ділянок схилу, що
підтверджується особливостями комплексів тварин. Так, до складу кластера 7 (нижня
третина схилу) входять відносно вологолюбні види, такі, як мокриці T. rathkii і молюски E.
strigella, а також мезофільні види павуків – A. pulverulenta і X. luctator.

Загальним для дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках і сіро-зелених
глинах є комплекс видів, що відповідає кластеру 8. До його складу входять 5 видів: Arachnida
– Alopecosa taeniopus, Trochosa ruricola, Steatoda phalerata, Xysticus kochi, Insecta – Noctuidae
gen. sp. (larv.). Індикатором дерново-літогенних ґрунтів на лісоподібних суглинках є кластер
5, представлений 6 видами: Arachnida – Phrurolithus pullatus, Xerolycosa miniata; Insecta –
Chlaenius tristis, Harpalus affinis, Harpalus servus, Dermestes laniarius. Індикатором дерново-
літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах варто розглядати кластер 3, представлений 10
видами: Arachnida – Drassodes lapidosus; Diplocephalus picinus; Alopecosa cursor, Pardosa
agrestis; Insecta – Harpalus latus, H. serripes, Lytta vesicatoria, Staphylinus erythropterus, Blaps
lethifera, Gonocephalum pusillum. Три зазначених кластери тяжіють до ділянок, де переважає
формація буркуна лікарського.

Педоземи з насипним шаром чорнозему та дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих
глинах індикуються за групою видів, що відповідають кластеру 6, який включає 8 видів
безхребетних: Arachnida – Zelotes caucasicus, Ipa spasskyi, Talavera petrensis, Xysticus
britcheri; Gastropoda – Cochlicopa lubrica; Insecta – Amara aenea, Harpalus subcylindricus,
Pedinus femoralis. З педоземами зв'язаний кластер 4, що складається з 16 видів: Arachnida –
Gnaphosa lucifuga, Trachyzelotes malkini, Zelotes longipes, Trochosa robusta, Opilio saxatilis;
Diplopoda – Rossiulus kessleri, Insecta – Ptilinus fuscus, Brachinus crepitans, Harpalus
distinguendus, Zabrus tenebrioides, Coccinella septempunctata, Curculionidae gen. sp., Pentodon
idiota, Blaps halophila, Crypticus quisquilius, Opatrum sabulosum.

З дерново-літогенними ґрунтами на червоно-бурих глинах пов'язаний комплекс видів,
представлений кластером 1, який включає 10 видів: Arachnida – Agelena labyrinthica,
Trochosa terricola, Xerolycosa nemoralis, Aelurillus v-insignitus; Insecta – Broscus cephalotes,
Harpalus griseus, Poecilus versicolor, Pedestredorcadion pusillum, Chrysomelidae gen. sp.,
Ocypus ophthalmicus.

Таким чином, установлено, що тип технозему та тип рослинного покриву є
важливими факторами, які впливають на різні аспекти різноманіття угруповання
герпетобіонтів території, що рекультивується. Необхідно відзначити, що тип технозему та
тип рослинного покриву тільки умовно в рамках організації збору даних про ґрунтових
тварин прийняті як незалежні фактори. Необхідно врахувати, що однотипні асоціації в межах
різних типів техноземів не тотожні один одному, як за флористичним складом, так і за
продукційними характеристиками. Значне різноманіття і чисельність герпетобіонтів робить
цей біогеоценотичний блок важливим функціональним компонентом, що у свою чергу
впливає на інтенсивність ґрунтотвірного процесу та структуру рослинності.

Едафічна обстановка та особливості рослинного покриву земель, що
рекультивуються,  формують специфічні екологічні умови,  у відповідь на які формуються
чітко відособлені специфічні угруповання герпетобіонтів. Виникає питання про статус цих
угруповань та їх відносини до степових зональних угруповань і похідних від них угруповань
агроценозів.
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4.2. Ґрунтово-зоологічна характеристика дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках

У результаті наших досліджень мезопедобіонтів у межах експериментальної ділянки з
дерново-літогенними ґрунтами на лесоподібних суглинках встановлено 74 види
безхребетних, які є представниками 7 класів та 14 рядів герпетобіонтних та власне ґрунтових
безхребетних (без урахування мурах): клас Oligohaeta (ряд Haplotaxida), клас Arachnida (ряд
Araneae), клас Chilopoda (ряди Geophilomorpha, Lithobiomorpha, Scolopendromorpha), клас
Diplopoda (ряди Julida та Polydesmida), клас Insecta (ряди Coleoptera, Diptera, Lepidoptera,
Orthoptera, Hemiptera), клас Malacostraca (ряд Isopoda), клас Gastropoda (ряд Pulmonata) (табл.
52). Найбільшим видовим різноманіттям характеризується клас Insecta (58 видів). Інші класи
значно поступаються комахам за кількістю видів – Gastropoda (5 видів), Chilopoda (5 видів),
Diplopoda, Oligohaeta (по 2 види), Malacostraca (1 вид).

Клас Oligohaeta представлений родиною Lumbricidae. Відзначено 2 види дощових
черв’яків Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges 1828) та Aporrectodea rosea rosea
(Savigny, 1826). Середня щільність популяцій цих видів за період досліджень складає  23,8 та
20,1 екз./м² відповідно. У 2012 р. щільність популяцій А. с. trapezoides та А. r. rosea склала
24,2 та 21,1 екз./м². У 2013 р. щільність А. r. rosea майже у 2 рази перевищувала щільність
популяції А. с. trapezoides (31,2 та 15,0 екз./м² відповідно). У 2014 р., навпаки, щільність
популяції А. с. trapezoides (32,1 екз./м²) майже втричі перевищувала щільність популяції
А. r. rosea (8,0 екз./м²).

Клас Gastropoda представлений 5 видами з 3 родин. Домінуюче положення серед
молюсків займає вид Brephulopsis cylindrica (Menke 1828), щільність популяції якого, в
середньому за весь період дослідження, склала 90,9 екз./м². У 2012 та 2014 р.р. щільність
популяції B. cylindrica склала 50,1 та 56,6 екз./м² відповідно. У 2013 р. спостерігався спалах
чисельності даного виду, що проявило себе у майже втричі більшому рівні чисельності
порівняно з іншими роками – 166,2 екз./м². Друге місце за щільністю популяції серед
наземних молюсків займає вид Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller 1774). Середня
щільність даного виду склала 20,1 екз./м². У 2012 р. щільність популяції М. cartusiana
становила 19,2 екз./м². У 2013 р., як і для молюска B. cylindrica, спостерігався спалах
чисельності – 29,5 екз./м². У 2014 р. зафіксована найменша щільність популяції порівняно з
попередніми роками, яка склала 11,5 екз./м². На третьому місці за щільністю популяції серед
наземних молюсків знаходиться вид Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) з середньою
щільність популяції 4,5 екз./м². У перший рік досліджень (2012 р.) зафіксована найменша
чисельність цього равлика – 1,0 екз./м². Як і для попередніх двох видів, у 2013 р.
спостерігався спалах чисельності (7,6 екз./м²). У 2014 р. щільність популяції складала
4,8 екз./м².

Для молюска Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) характерна наступна середня
щільність популяції – 3,4 екз./м². Найбільша чисельність цього виду зафіксована у 2012 р.
(5,94 екз./м²). У 2013−2014 р.р. щільність популяції виду Н. l. martensii становить 2,1 екз./м².
Молюск Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C. Pfeiffer 1828) єдиний раз був зафіксований
на дослідному полігоні у 2014 р. з щільністю популяції 0,15 екз./м².

Клас Malacostraca представлений видом Trachelipus rathkii (Brandt 1833), середня
щільність популяції якого становить 1,7 екз./м². У 2012 р. для цієї мокриці характерна
найбільша щільність популяції за весь досліджуваний період – 4,2 екз./м². У наступні роки
відбувається різке зменшення чисельності – до 0,76  екз./м² у 2013 р. та 0,15 екз./м² – у2014 р.



Таблиця 52. Видове різноманіття ґрунтової мезофауни дерново-літогенних ґрунтів та лесоподібних суглинках

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014

Annelidae  Oligohaeta Haplotaxida Lumbricidae Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1828) 24,2 15,0 32,1
Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) 21,1 31,2 8,0

Arthropoda

Arachnida Araneae Lycosidae+Gnaphosidae Trochosa robusta (Simon, 1876) +
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 4,5 3,9 2,1

Chilopoda

Geophilomorpha Geophilidae Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956) 1,3 1,8 0,3

Lithobiomorpha Lithobiidae Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus 1758) 0,3 - -
Lithobius (Monotarsobius) curtipes (C.L. Koch 1847) - 0,9 -

Scolopendromorpha  Cryptopidae Cryptops anomalans (Newport 1844) 0,1 - -
Cryptops hortensis (Donovan 1810) - 0,3 -

Diplopoda Julida Julidae Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) 19,0 66,1 1,9
Polydesmida Polydesmidae Schizoturanius dmitrievi (Timotheew 1899) 0,1 - -

Insecta Coleoptera Carabidae

Amara (Amara) aenea (De Geer 1774) 0,3 3,3 5,0
Amara equestris (Duftschmid 1812) 3,0 - -
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) 0,1 - -
Calathus ambiguus (Paykull 1790) 0,3 - -
Calathus melanocephalus (Linne 1758) 0,4 - -
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank 1781) 0,3 0,4 0,6
Harpalus (Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1796) - 0,9 0,1
Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) - 1,5 1,5
Harpalus picipennis (Duftschmid 1812) 0,1 - 0,3
Harpalus sp. 1,9 - -
Harpalus tardus (Panzer 1797) 0,1 - -
Notiophilus laticollis (Chaudoir, 1850) - - 0,1
Ophonus (Hesperophonus) azureus (Fabricius 1775) 0,9 0,3 -
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Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) 0,7 - -
Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim 1824) - - 0,1
Pterostichus macer (Marsham 1802) - 0,1 0,1
Pterostichus sp. 0,3 - -
Chlaenius (Stenochlaenius) coeruleus (Steven, 1809) 0,1 - -
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid 1812) 0,3 - 0,1
Ophonus (Metophonus) gammeli (Schauberger 1932) - - 0,1

Cerambicidae
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum carinatum (Pallas 1771) 0,4 - -
Pedestredorcadion tauricum (Waltl 1838) 0,1 - 1,5
Pedestredorcadion cinerarium (Fabricius 1787) - 0,1 -

Cetoniidae Tropinota (Epicometis) hirta (Poda 1761) - 0,1 -

Curculionidae

Cleonis pigra (Scopoli 1763) 0,1 - -
Otiorrhynchus sp. 0,4 5,1 0,3
Baris (Baris) artemisiae (Herbst 1795) 0,1 - -
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin 1790) 0,1 - -
Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus 1758) 0,3 - -
Bothynoderes affinis (Schrank 1781) - 0,7 0,1

Dermestidae Dermestes (Dermestinus) laniarius (Illiger 1801) - 0,3 -
Dynastidae Pentodon idiota (Herbst 1789) - - 0,7

Elateridae

Agriotes sputator (Linnaeus 1758) 0,1 1,0 -
Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabricius 1801) - - 0,1
Agriotes (Agriotes) gurgistanus (Faldermann 1835) - 0,1 -
Agriotes (Agriotes) ustulatus (Schaller 1783) - - 0,1

Histeridae Hister quadrimaculatus (Linnaeus 1758) 0,1 0,1 -
Silphidae Silpha obscura (Linnaeus 1758) - 0,1 -

Staphylinidae Ocypus similis (Fabricius,1792) 0,1 - -
Аleochara (Coprochara) bipustulata (Linnaeus 1760) 0,1 - -
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Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014

Tenebrionidae

Asida lutosa (Solier 1836) - - 0,1
Dendarus punctatus (Serville 1825) 0,6 - -
Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) - 0,1 -
Oodescelis polita (Sturm, 1807) - 0,1 -
Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) 4,8 3,2 5,3
Podonta daghestanica (Reitter 1885) 2,4 2,2 -
Probaticus subrugosus (Duftschmidt 1812) - 0,3 0,1
Blaps halophila (Fischer de Waldheim 1820) - 0,1 -
Gonocephalum pussilum. (Fabricius 1791) - 0,1 0,4

Melolonthidae
Amphimallon solstitiale (Linnaeus 1758) 0,9 0,3 -
Anoxia pilosa (Fabricius 1792) 1,0 0,3 0,4
Holochelus (Miltotrogus) aequinoctialis (Herbst 1790) - 0,4 -

Diptera
Therevidae Thereva sp. - 0,1 0,3
Diptera Diptera 0,1 - -
Rhagionidae Rhagio sp. 0,3 - -

Lepidoptera Noctuidae Agrotis sp. 0,7 0,7 3,5
Orthoptera Grylloidea Grylloidea sp. - 0,6 0,3
Hemiptera Miridae Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius 1794) - 0,9 0,6

Malacostraca Isopoda Trachelipodidae Trachelipus rathkii (Brandt 1833) 4,2 0,7 0,1

Mollusca Gastropoda Pulmonata

Enidae Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) 50,1 166,2 56,5
Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) 1,0 7,6 4,8

Helicidae Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C. Pfeiffer 1828) - - 0,1
Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) 5,9 2,1 2,1

Hygromiidae Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller 1774) 19,2 29,5 11,58
Загальний підсумок 174,4 350,4 142,7



Багатоніжки представлені двома класами: Двопарноногими (Diplopoda) та
Губоногими (Chilopoda). Діплоподи представлені двома видами − Rossiulus kessleri
(Lohmander, 1927) та Schizoturanius dmitrievi (Timotheew 1899). Вид S. dmitrievi знайдений на
експериментальній ділянці у 2012 р. зі щільністю популяції 0,1 екз./м², мабуть, випадково –
мігруючи з недалеко розташованої лісосмуги.

Ківсяк R. kessleri зустрічається на дослідженому полігоні з середньою щільністю
популяції 29,0 екз./м². У 2012 р. чисельність даного виду сягала 19,0 екз./м². У 2013 р.
спостерігається підвищення щільності популяції ківсяка майже втричі, і становить
66,1 екз./м². У 2014 р. відбувається різкий спад чисельності ківсяка R. kessleri до 1,9 екз./м².

Губоногі багатоніжки представлені рядами кістянки (Lithobiomorpha), землянки
(Geophilomorpha) та сколопендрові (Scolopendromorpha). Серед кістянок зафіксовано 2 види
− Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus 1758) та Lithobius (Monotarsobius) curtipes (C.L.
Koch 1847). Вид L. forficatus зареєстрований лише у 2012 р. зі щільністю популяції
0,3 екз./м². Кістянка L. curtipes зафіксована у 2013 р. з чисельністю 0,9 екз./м².

Багатоніжки-землянки представлені видом Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956),
який зустрічався протягом усього періоду досліджень (2012 р. – 1,3 екз./м², 2013 р. –
1,8 екз./м²,2014 р. – 0,3 екз./м²).

Зі сколопендрових багатоніжок зафіксовано 2 види – Cryptops anomalans (Newport
1844) та Cryptops hortensis (Donovan 1810). Сколопендра C. аnomalans зареєстрована у
2012 р. зі щільністю популяції 0,1 екз./м², а вид C. hortensis – у 2013 р. з щільністю
0,3 екз./м².

Павукопідібні (Araneae) при ручному розбиранні проб представлені переважно
видами з родин Lycosidae та Gnaphosidae, які зареєстровані з найбільшою щільністю у 2012
р. (4,5 екз./м²), у 2013 р. чисельність незначно зменшилася (3,9 екз./м²). Найменша щільність
павуків спостерігається у 2014 р (2,1 екз./м²). Дослідження угруповання павуків за
допомогою пасток Барбера дозволило встановити 50 видів герпетобіонтних павуків, які
належать до 12 родин: Agelenidae, Dysderidae, Gnaphosidae, Liocranidae, Lycosidae,
Miturgidae, Philodromidae, Pisauridae, Salticidae, Theridiidae, Thomisidae та Titanoecidae (табл.
1). Домінантами є Trochosa robusta та Thanatus arenarius. Висока чисельність встановлена для
Alopecosa kovblyuki, Gnaphosa lucifuga та Xysticus striatipes.

За весь період досліджень тваринного населення серед колеоптерофауни відзначено
52 види герпетобіонтних жуків з 12 родин. У таксономічному відношенні найбільш
різноманітними серед твердокрилих є представники родини турунів (Carabidae) – 20 видів.
На другому місці знаходиться родина жуків-чорнишів (Tenebrionidae)  –  9  видів.  Порівняно
менше видове розмаїття родини жуків-довгоносиків (Curculionidae) – 6 видів. Видове
багатство інших родин складає: родина жуки-ковалики (Elateridae) – 4 види, родина жуки-
вусани (Cerambicidae) – 3 види, родина Melolonthidae – 3 види, родина коротконадкрилих
жуків (Staphilinidae) – 2 види, та 1 видом представлені родини Cetoniidae, Dermestidae,
Dynastidae, Histeridae, Silphidae.

Середня кількість особин жуків-турунів складає 8,1 екз./м². Найбільша
різноманітність турунів та щільність особин зафіксована у 2012 р. – 14 видів (9,3 екз./м²).
У 2013  р.  розмаїття видів зменшилося більше,  ніж удвічі –  6  видів,  а щільність населення
склало 6,7 екз./м². У 2014 р. зареєстровано 10 видів турунів зі щільністю популяцій
8,3 екз./м². Найбільш масовими видами серед карабід є Amara aenea зі щільністю популяції
2,9 екз./м² та Harpalus  rufipes зі щільністю 1,0 екз./м².



Таблиця 53. Таксономічна структура та динамічна чисельність угруповання герпетобіонтних павуків
дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експозиція, діб 25 14 14 14 14 11 11 20 27 14 14 14

Родина Вид Динамічна чисельність, екз./ 10 пасткодіб

Agelenidae
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) – – – – – 0,61 – – – – – –
Agelenidae sp. 0,53 0,24 – 0,24 – – – – – – – –
Eratigena agrestis  (Walckenaer, 1802) – – – – – – – – 0,12 – – –

Aranei Aranei sp. 33,7 24,5 24,8 11 7,62 6,06 10,3 1,67 3,46 4,05 2,62 6,19
Dysderidae Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0,13 – – – – – – – – – – –

Gnaphosidae

Berlandina cinerea (Menge, 1872) – 0,71 0,71 – – – – – – – – –
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) – – 0,24 0,24 1,19 0,91 0,91 – – – – –
Drassodes  pubescens  (Thorell, 1856) – 0,24 0,24 – – – – – – – – –
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) – – 0,24 – – – – – – – – –
Drassylus praeficus (L. Koch, 1866) – – 0,48 0,71 2,62 – 0,3 – – – – –
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) – – 2,14 0,71 1,67 2,73 2,42 – – 0,95 – –
Gnaphosidae sp. 3,73 1,67 2,38 1,43 0,48 0,61 0,61 – 0,37 – – 0,24
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 – 0,24 1,19 – – – – – – – – –
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) – – – 0,24 0,24 – – – – – 0,24 0,48
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0,27 – – – – – – – – – – –
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 0,13 0,24 0,48 – – – – – – – – –
Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826) – – – – – 0,3 – – – – – –
Trachyzelotes malkini (Platnik et Murphy, 1984) – 0,24 0,48 – 0,24 – 0,3 – – – – –
Zelotes  longipes (L. Koch, 1866) 1,07 – 0,48 – – – – – – – – –
Zelotes electus  (C.L. Koch, 1839) 0,53 0,24 – – – – – – – – – –

Liocranidae Agroeca cuprea Menge 1873 0,13 – – – – – – – – – – –
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) – – 0,24 – – – – – – – – –
Phrurolithus pullatus Kulczynski in Chyser et Kulczynski, 1897 – – – 0,24 – – – – – – – –
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Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експозиція, діб 25 14 14 14 14 11 11 20 27 14 14 14

Родина Вид Динамічна чисельність, екз./ 10 пасткодіб

Lycosidae

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0,27 – – – – – – – – – – –
Alopecosa kovblyuki Nadolny & Ponomarev, 2012 4,13 7,14 2,86 – – – 0,3 – – – 1,67 1,67
Alopecosa pulverulenta (Clerck 1757) 0,27 – 0,24 – – – – – – – – –
Geolycosa vultuosa (C.L. Koch, 1838) – – – – – – – – – – 0,24 –
Lycosidae sp. 1,47 1,67 3,33 1,19 0,24 – 1,82 – 0,37 0,95 – 0,24
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0,27 – – – – – – – – – – –
Trochosa robusta (Simon, 1876) 8,4 3,1 3,57 8,81 0,71 0,3 0,61 – – 0,24 – –
Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) – – 0,24 0,95 0,24 – 0,91 – – 0,71 – –

Miturgidae Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0,67 0,48 – 0,24 – – – – – – – –
Miturgidae sp., juv – – – – – – – – 0,12 – – –

Philodromidae Philodromidae sp. 5,2 – – – – 0,3 – – – – – –
Philodromus histrio (Latreille, 1819) 0,27 – – – – – – – – – – –
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2,67 15,2 5,24 0,71 0,71 – 0,61 – – – – –
Tibellus macellus Simon, 1875 – – – 0,24 – – – – – – – –
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) – – 0,48 – – – – – – – – –

Pisauridae Pisauridae sp., juv 0,13 – – – – – – – – – – –
Salticidae Aelurillus m-nigrum Kulczynski in Chyzer and Kulczynski, 1891 0,13 – – – – – – – – – – –

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 0,53 0,48 0,24 – – – 0,3 – – – – –
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0,13 – – – – – 0,3 – – – – –
Salticidae sp., juv 0,13 – – – – – 0,61 – 0,12 0,24 – –

Theridiidae Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0,13 – – – – – – – – – – –

Thomisidae Ozyptila  scabricula (Westring, 1851) 0,93 – – – – – – – – – – –
Thomisidae sp. – – – – – 0,3 – – 0,12 – – 0,24
Xysticus acerbus Thorell 1872 0,4 – – – – – – – – – – –
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0,27 – – – – – – – – – – –
Xysticus kochi Thorell, 1872 1,07 0,24 – – – – – – – – – –
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 0,67 0,24 0,71 – 0,24 – – – 0,12 – 0,95 1,67

Titanoecidae Titanoeca veteranica Herman, 1879 – – 0,24 – – – – – – – – –
Умовні позначення: 1 – 19/04/2013; 2 – 14/05/2013; 3 – 28/05/2013; 4 – 11/06/2013; 5 – 25/06/2013; 6 – 06/07/2013; 7 – 17/07/2013; 8 – 06/08/2013; 9 – 02/09/2013; 10 – 16/09/2013;
11 – 30/09/2013; 12 – 14/10/2013



Середня щільність особин жуків-чорнишів складає 6,8 екз./м². У 2012 р. зафіксована
найменша кількість видів за весь період досліджень (3 види), та найбільша щільність
особин – 7,9 екз./м². У 2013 та 2014 р.р. щільність особин чорнишів майже не відрізняється
(6,4  та 6,1  екз./м²  відповідно),  але кількість видів відрізняється –  7  та 4  види відповідно.
Найбільш масовим видом і серед чорнишів і серед усіх твердокрилих є мідляк піщаний
Opatrum sabulosum, середня щільність особин якого складає 4,4 екз./м². Також масовим
видом серед чорнишів є пилкоїд дагестанський Podonta daghestanica (Reitter 1885)
(1,5 екз./м²).

Родина довгоносиків  найбільш багато представлена у 2012 р. – 5 видів (1,2 екз./м²).
У 2013 та 2014 р.р. зафіксовано лише по 2 види зі щільністю популяцій 5,9 та 0,4 екз./м²
відповідно. Найбільш масовим серед жуків-довгоносиків є вид Otiorrhynchus sp. (1,9 екз./м²).

Родина жуків-коваликів (Elateridae) зареєстрована із середньою щільністю популяцій
0,5 екз./м². Найбільшою щільністю популяції серед елатерід характеризується ковалик
посівний Agriotes sputator (0,4 екз./м²). Родина жуків-вусанів (Cerambicidae) характеризується
середньою щільністю 0,7 екз./м². Найчастіше серед вусанів зустрічається Pedestredorcadion
tauricum (0,5 екз./м²). Родина Melolonthidae зареєстрована із середньою щільністю популяцій
1,1 екз./м². Найпоширенішими серед них є Anoxia pilosa  (0,6 екз./м²) та Amphimallon
solstitiale (0,4 екз./м²). Представники родин Staphilinidae, Cetoniidae, Dermestidae, Dynastidae,
Histeridae, Silphidae характеризуються незначною щільністю популяцій – 0,1–0,2 екз./м².

Личинки двокрилих (Diptera), що розвиваються в ґрунті, зафіксовані протягом усього
періоду досліджень з середньою чисельністю 0,3 екз./м². Ґрунтові гусені лускокрилих
(Lepidoptera) також наявні протягом усього періоду досліджень, а середня чисельність їх
складає 1,6 екз./м². Ряд прямокрилі (Orthoptera) представлений видами з родини справжніх
цвіркунів (Gryllidae).  Вони були знайдені у 2013 та 2014 р.р.  зі щільністю популяцій 0,6  та
0,3 екз./м² відповідно. Ряд напівтвердокрилі (Hemiptera) представлений Adelphocoris
quadripunctatus, який зареєстрований у 2013 та 2014 р.р. (0,9 та 0,6 екз./м² відповідно).

У результаті наших досліджень установлено, що в структурі угруповання тваринного
населення дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках домінують герпетобіонтні
молюски (Mollusca, Gastropoda) з часткою участі 53,5 %. Субдомінантами є дощові черв’яки
(Oligohaeta, Lumbricidae ) – їх частка складає 19,8 %. Третє місце за часткою участі займає
ківсяк R. kessleri – 13,1 %. Взагалі для угруповання мезопедобіонтів характерною рисою є
наявність видів-одинаків. За весь період дослідження простежуються знахідки нових для
даного полігону видів, та «випадіння» із угруповання раніше зафіксованих видів із року в
рік. Також слід відзначити, що в даному типі технозему домінують герпетобіонтні
безхребетні (жорсткокрилі на імагінальній стадії розвитку) порівняно з власне ґрунтовими
тваринами, які представлені дощовими черв’яками та личинками комах, що мешкають
у ґрунті.

4.3. Ґрунтово-зоологічна характеристика дерново-літогенних ґрунтів на
червоно-бурих глинах

У результаті наших досліджень встановлено, що в дерново-літогенних ґрунтах на
червоно-бурих глинах дослідженої експериментальної ділянки зареєстровано представників
із 7 класів і 14 рядів герпетобіонтних та власне ґрунтових безхребетних (без урахування
мурах): клас Oligohaeta (ряд Haplotaxida), клас Arachnida (ряд Araneae), клас Chilopoda (ряди
Geophilomorpha, Lithobiomorpha, Scolopendromorpha), клас Diplopoda (ряд Julida), клас Insecta
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(ряди Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera), клас Malacostraca (ряд Isopoda), клас
Gastropoda (ряд Pulmonata) (табл. 54).

За період досліджень у даному типі технозему зафіксовано 67 видів ґрунтових
безхребетних. Найбільшим видовим різноманіттям характеризується клас Insecta (53 види).
Інші класи значно поступаються комахам за кількістю видів – Gastropoda (4 видів), Chilopoda
(5 видів), Diplopoda, Oligohaeta, Malacostraca (по 1 виду).

Клас Oligohaeta представлений 1 видом дощових черв’яків Aporrectodea rosea rosea
(Savigny, 1826), який відзначений лише у 2014 р. з щільністю популяції 0,6 екз./м².

У малакоценозі даного місцеперебування домінуюче положення займає Brephulopsis
cylindrica (Menke, 1828), середня щільність популяції якого складає 16,7 екз./м². У 2012 р.
густина популяції становила 19,9 екз./м². У 2013 р. щільність незначно збільшилася до
20,7 екз./м². У 2014 р. чисельність виду B. cylindrica різко зменшилася у 2 рази і складала
9,6 екз./м². Серед угруповання молюсків субдомінуюче положення за середньою щільністю
займає молюск Monacha cartusiana (O.F. Muller 1774) – 13,1 екз./м². У 2012 р. щільність
популяції даного виду складає 30,1 екз./м² і цей молюск у 2012 р. займав домінуюче
положення у малакоценозі. У 2013 та 2014 р.р. щільність популяції різко знизилася майже у 6
разів і становить 4,7 та 4,4 екз./м² відповідно. Підлегле положення займає Chondrula tridens
(O.F. Muller 1774) із середньою щільністю популяції 9,4 екз./м². У 2012 р. вид Ch. tridens
займав субдомінуюче положення і густина його популяції становила 23,0 екз./м². У 2013 р.
щільність популяції різко знизилася (майже у 25 разів) і склала 0,91 екз./м², а у 2014 р.
чисельність популяції збільшилася у 4 рази, при цьому густина сягнула значення
4,27 екз./м².

Вид Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) зафіксований лише у 2014 р. з густиною
популяції 0,15 екз./м².

Клас Malacostraca представлений 1 видом Trachelipus rathkii (Brandt 1833), щільність
популяції якого становить 1,7 екз./м².

Клас двопарноногих багатоніжок (Diplopoda) представлений 1 видом – ківсяком
Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927), який зафіксований із середньою щільністю 57,7 екз./м².
У 2012 р. чисельність ківсяка сягала 120,3 екз./м². У 2013 р. густина популяції зменшилася
майже у 3 рази і склала 38,5 екз./м². У 2014 р. популяція продовжила зменшення і порівняно
з попереднім роком була менше понад у 2 рази і становила 14,3 екз./м².

Губоногі багатоніжки (Chilopoda) зареєстровані із загальною щільністю 0,6 екз./м².
Багатоніжки-землянки (Geophilomorpha) представлені видом Clinopodes sukacevi (Folkmanova
1956), який зафіксований протягом всього періоду досліджень: 2012-2013 р.р. – по 0,4 екз./м²,
2014 р. – 0,3 екз./м².

Багатоніжки-кістянки (Lithobiomorpha) представлені видом Lithobius forficatus
(Linnaeus 1758), який зафіксований лише у 2012 р. зі щільністю 0,1 екз./м².

Сколопендрові багатоніжки (Scolopendromorpha) представлені 3 видами, двоє з яких
зафіксовані у 2012 р. – Cryptops anomalans (Newport 1844) та Cryptops parisi (Brolemann
1920), зі щільністю по 0,1 екз./м². У 2013 р. не зафіксовано жодного виду сколопендр.
У 2014 р. знайдено Cryptops hortensis (Donovan 1810) з густиною популяції 0,1 екз./м².



Таблиця 54. Видове різноманіття ґрунтової мезофауни дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014
Annelidae Oligohaeta Haplotaxida Lumbricidae Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) - - 0,6

Arthropoda

Arachnida Araneae Lycosidae+
Gnaphosidae

Trochosa robusta (Simon, 1876) +
Alopecosa kovblyuki Nadolny & Ponomarev, 2012+
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) та ін.

4,6 3,7 3,0

Chilopoda

Geophilomorpha Geophilidae Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956) 0,5 0,5 0,3
Lithobiomorpha Lithobiidae Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus 1758) 0,2 - -

Scolopendromorpha  Cryptopidae
Cryptops anomalans (Newport 1844) 0,2 - -
Cryptops hortensis (Donovan 1810) - - 0,2
Cryptops parisi (Brolemann 1920) 0,2 - -

Diplopoda Julida Julidae Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) 120,4 38,6 14,3

Insecta Coleoptera Carabidae

Amara (Amara) aenea (De Geer 1774) 0,8 0,3 4,6
Amara similata (Gyllenhal, 1810) 0,2 - -
Brachinus (Brachinus) crepitans (Linnaeus, 1758) - 0,5 0,2
Broscus cephalotes (Linne 1758) - - 0,6
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) 0,2 - -
Calathus melanocephalus (Linne 1758) - - 0,2
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank 1781) - - 0,8
Harpalus (Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1796) 1,2 0,8 0,3
Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) 0,2 3,2 5,0
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 0,2 - -
Harpalus picipennis (Duftschmid 1812) - - 0,2
Harpalus serripes (Quensel in Schonherr 1806) 0,3 - -
Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) 0,9 - -
Harpalus sp. 1,2 - 0,3
Notiophilus laticollis (Chaudoir, 1850 ) 0,5 - -
Ophonus (Hesperophonus) azureus (Fabricius 1775) - 0,3 0,3
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) 0,8 - -
Ophonus rufibarbis (Fabricius 1792) 0,5 - -
Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim 1824) 0,2 0,6 0,5
Pterostichus sp. 0,6 - -
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Продоження таблиці 54

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014
Stenolophus sp. 1,5 - -
Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid 1812) - 0,2 -
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid 1812) - 0,2 -

Cerambicidae Agapanthia violacea (Fabricius 1775) - - 0,5
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum carinatum (Pallas 1771) 0,2 - -

Chrysomelidae Entomoscelis adonidis (Pallas 1771) - - 0,2

Curculionidae Otiorrhynchus sp. 0,6 - 0,6
Bothynoderes affinis (Schrank 1781) - - 0,5

Dynastidae Pentodon idiota (Herbst 1789) 1,5 - 0,2
Elateridae Agriotes (Agriotes) gurgistanus (Faldermann 1835) - - 0,3

Histeridae Hister quadrimaculatus (Linnaeus 1758) - 0,6 0,5
Margarinotus (Paralister) purpurascens (Herbst 1792) - - 0,3

Meloidae Meloe (Eurymeloe) scabriusculus (Brandt & Erichson 1832) 0,6 - -
Scarabaeidae Onthophagus (Furconthophagus) furcatus (Fabricius 1781) - - 0,2

Staphylinidae Philonthus (Philonthus) laminatus (Creutzer 1799) 0,2 - -
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) - - 0,2

Tenebrionidae

Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) 0,2 - -
Oodescelis melas (Fischer-Waldheim, 1823) 0,2 - -
Oodescelis polita (Sturm, 1807) 0,6 0,2 1,1
Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) 23,0 9,9 9,8
Podonta daghestanica (Reitter 1885) 1,2 1,2 0,8
Tentyria nomas (Pallas 1781) 0,2 - -
Blaps halophila (Fischer de Waldheim 1820) - 0,5 0,8
Crypticus quisquilius (Linnaeus 1761) 1,1 - -
Gonocephalum pussilum. (Fabricius 1791) 0,2 0,3 0,5
Tenebrioninae sp. 0,3 - -

Melolonthidae Anoxia pilosa (Fabricius 1792) 1,4 0,3 0,2
Geotrupidae Lethrus (Lethrus) apterus (Laxmann 1770) - - 0,3



228

Закінчення таблиці 54.

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014

Diptera
Therevidae Thereva sp. - - 0,5
Tabanidae Tabanus sp. 0,2 0,2 -

Lepidoptera Noctuidae Agrotis sp. 0,9 0,5 2,9
Orthoptera Grylloidea Grylloidea sp. 0,8 0,3 0,6
Hemiptera Miridae Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius 1794) - 0,2 2,3

Malacostraca Isopoda Trachelipodidae Trachelipus rathkii (Brandt 1833) 5,0 - -

Mollusca Gastropoda Pulmonata
Enidae Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) 20,0 20,7 9,6

Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) 23,0 0,9 4,3
Helicidae Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) - - 0,2
Hygromiidae Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller 1774) 30,2 4,7 4,4

Загальний підсумок 246,1 89,0 72,4



При ручному розбиранні проб встановлено, що павукопідібні (Araneae) переважно
представлені видами з родин Lycosidae та Gnaphosidae, які зареєстровані з найбільшою
щільністю у 2012 р. (4,5 екз./м²), у 2013 р. чисельність незначно зменшилася (3,6 екз./м²).
Найменша щільність павуків спостерігається у 2014 р (3,0 екз./м²). За допомогою пасток
Барбера встановлено, що угруповання герпетобіонтних павукоподібних представлене 39
видами павуків (14 родин) та одним видом косариків. Домінантом є Trochosa robusta, значну
роль в угурпованні відіграють Alopecosa kovblyuki, Gnaphosa lucifuga та Thanatus arenarius.

З класу комах (Insecta)  зареєстровано 53  види,  з яких 48  видів жорсткокрилих.
Найбільшим видовим багатством характеризується родина турунів (Carabidae) – 23 види.
Підлегле положення за різноманіттям видів займають родини жуків-чорнишів
(Tenebrionidae) – 10 видів, жуків-вусанів (Cerambicidae), жуків-довгоносиків (Curculionidae),
жуків-карапузиків (Histeridae), коротконадкрилих жуків (Staphilinidae) – по 2 види,
Chrysomelidae, Dynastidae, Elateridae, Meloidae, Scarabaeidae, Melolonthidae, Geotrupidae – по
1 виду.

Туруни зареєстровані із загальною щільністю популяцій 9,2 екз./м². У 2012 р.
зафіксовано 15 видів турунів із загальною густиною популяцій 8,9 екз./м². У 2013екз./м²–
екз./м². Найчисленнішими видами серед турунів є Harpalus rufipes (De Geer, 1774)
(2,7 екз./м²) та Amara aenea (De Geer 1774) (1,8 екз./м²).

Родина жуків-чорнишів (Tenebrionidae) представлена 10 видами із загальною
щільністю популяцій 17,2 екз./м². У 2012 р. зафіксовано 9 видів з густиною 26,8 екз./м².
У 2013 та 2014 р. зареєстровано по 5 видів чорнишів зі щільністю 12,0 екз./м² та 12,8 екз./м²
відповідно.

Представники родин Cerambicidae, Curculionidae, Histeridae, Staphilinidae,
Chrysomelidae, Dynastidae, Elateridae, Meloidae, Scarabaeidae, Melolonthidae, Geotrupidae
зафіксовані із щільністю у межах 0,0 – 0,3 екз./м².

Личинки двокрилих (Diptera), що розвиваються в ґрунті, зафіксовані протягом усього
періоду досліджень з середньою чисельністю 0,2 екз. / м².

Ґрунтові гусені лускокрилих (Lepidoptera) також наявні протягом усього періоду
досліджень, середня чисельність їх складає 1,4 екз./м².

Ряд прямокрилі (Orthoptera) представлений видами з родини справжніх цвіркунів
(Gryllidae) також протягом усього періоду досліджень і зафіксовано з середньою густиною
особин 0,5 екз./м².

Ряд напівтвердокрилі (Hemiptera) представлена видом Adelphocoris quadripunctatus
(Fabricius 1794), який зареєстрований у 2013 та 2014 р.р. (0,1 та 2,2 екз./м² відповідно).

Нами встановлено, що головну роль в угрупованні безхребетних у дерново-літогенних
ґрунтах на червоно-бурих глинах відіграє ківсяк R. kessleri – частка його участі в угрупованні
становить 42,5 %. Підлегле положення займають наступні види: B. cylindrica (12,3 %),
O. sabulosum (10,4 %), M. cartusiana (9,6 %). Характерною рисою угруповання безхребетних
в даному типі технозему є домінування герпетобіонтних форм (95,2 %) над власне
ґрунтовими. Для дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах також характерна
наявність видів-одинаків, які спорадично зустрічаються у різні роки.



Таблиця 55. Таксономічна структура та динамічна чисельність угруповання герпетобіонтних павукоподібних
дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експозиція, діб 25 14 14 14 14 11 11 20 27 14 14 14

Родина Вид Динамічна чисельність, екз./ 10 пасткодіб

Ряд Araneae
Agelenidae Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) – – – – – 0,61 0,30 – – – – –

Agelenidae sp. 1,07 0,24 0,24 – 0,24 – – – – – – –

Aranei Aranei sp. 42,67 23,81 22,62 21,67 11,90 6,36 14,55 0,83 2,96 5,48 5,48 5,24

Dictynidae Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0,13 – – – – – – – – – – –

Gnaphosidae Berlandina cinerea (Menge, 1872) – 0,95 0,24 – – – – – – – – –

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) – – – 0,71 0,71 0,30 3,03 – – 0,24 – –

Drassylus praeficus (L. Koch, 1866) – – 0,24 1,19 0,71 – – – – – – –

Gnaphosa licenti Shenkel, 1953 – – – 0,24 – – – – – – – –

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) – – 3,33 2,14 2,86 3,94 2,73 – – 0,95 – –

Gnaphosidae sp. 2,53 1,67 2,62 1,19 0,71 – 1,82 – – 0,48 0,24 –

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) – – – 0,24 – – 0,30 – – – 0,48 0,71

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0,13 0,24 – – – – – – – – – –

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 0,27 – 0,48 – – – 1,21 – – – – –

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872) – – – – – – – – – 0,24 – –

Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826) – – – 0,24 – – – – – – – –

Trachyzelotes malkini (Platnik et Murphy, 1984) – 0,24 – 0,24 0,48 – 1,21 – – – – –

Zelotes  longipes (L. Koch, 1866) 0,53 – – 0,24 – – – 0,17 – 0,24 0,24 –

Zelotes electus  (C.L. Koch, 1839) 0,13 0,71 – – – – – – – – – –

Linyphiidae Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836) – – – 0,24 – – – – – – – –

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0,27 – – – – – – – – – – –

Liocranidae Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) – – – – 0,24 – – – – – – –
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Продовження таблиці 55
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експозиція, діб 25 14 14 14 14 11 11 20 27 14 14 14

Родина Вид Динамічна чисельність, екз./ 10 пасткодіб
Lycosidae Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0,80 – 0,48 – 0,24 – – – – – – –

Alopecosa kovblyuki (Nadolny & Ponomarev, 2012) 4,53 4,52 2,86 0,71 0,24 0,61 – – – – 2,38 2,86
Alopecosa pulverulenta (Clerck 1757) 0,13 – – – – – – – – – – –
Lycosidae sp. 3,20 3,57 1,67 2,86 0,71 – 4,24 – – 1,19 1,43 1,43
Trochosa robusta (Simon, 1876) 15,87 3,81 11,19 12,38 0,95 0,61 0,61 0,17 – – – –
Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) – – – 1,90 1,67 0,30 2,12 – – 1,90 – –

Miturgidae Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0,67 0,48 – – – – – – – – – –
Miturgidae sp., juv – – – – – – – – – – – 0,24

Oxyopidae Oxyopes lineatus Latreille, 1806 – – – – 0,24 – – – – – – –
Philodromidae Philodromidae sp. 3,20 0,48 – – – – – – – – – –

Philodromus histrio (Latreille, 1819) 0,13 – – – – – – – – – – –
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0,80 9,52 1,43 – 0,48 – – – – – – –
Thanatus vulgaris Simon, 1870 0,13 – – – – – – – – – – –
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) – – – 0,24 – – – – – – – –

Salticidae Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 1,60 0,71 – – 0,24 – – – – – 0,24 –
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) – – 0,24 – – – – – – – – –
Salticidae sp., juv 0,40 – 0,24 – – – 0,91 – – 0,24 – –

Theridiidae Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0,53 – – – – – – – – – – –
Theridiidae sp. 0,13 – – 0,24 0,24 – – – – – – –

Thomisidae Ozyptila  scabricula (Westring, 1851) 0,40 – – – – – – – – – – –
Thomisidae sp. – – – – – – 0,30 0,17 – – – –
Xysticus acerbus Thorell 1872 0,80 – – – – – – – – – – –
Xysticus kochi Thorell, 1872 0,27 – – – – – – – – – – –
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 0,40 – – 0,48 – 0,30 – 0,50 – – 0,95 0,24

Titanoecidae Titanoeca veteranica Herman, 1879 – 0,95 0,71 – – – – – – – – –
Ряд Opiliones

Phalangiidae Opilio saxatilis C.L.Koch 1839 – – – – – – – – – – 0,24 –
Умовні позначки: див. табл. 53



4.4. Ґрунтово-зоологічна характеристика дерново-літогенних ґрунтів на
сіро-зелених глинах

У результаті наших досліджень у дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах
зареєстровано представників із 7 класів та 12 рядів герпетобіонтних та власне ґрунтових
безхребетних (без урахування мурах): клас Oligohaeta (ряд Haplotaxida), клас Arachnida (ряд
Araneae), клас Chilopoda (ряди Geophilomorpha, Lithobiomorpha, Scolopendromorpha), клас
Diplopoda (ряд Julida), клас Insecta (ряди Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera), клас
Malacostraca (ряд Isopoda), клас Gastropoda (ряд Pulmonata) (табл. 56).

Усього за весь період досліджень зафіксовано 78 видів безхребетних.
Найчисленнішими за кількістю виявлених видів є клас комах (Insecta) – 65 видів. Класи
Chilopoda та Gastropoda налічують по 4 види, всі інші – по 1виду.

Клас Oligohaeta представлений 1 видом дощових черв’яків Aporrectodea rosea rosea
(Savigny, 1826), який зафіксований у 2012  та 2014 р.р. зі щільністю популяції 0,9 екз./м².

Клас Gastropoda представлений 4 видами з 3 родин, із загальною густиною особин
130,6 екз./м². Основою малакоценозу є молюск Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828),
щільність популяції якого у 2012 р. складала 160,6 екз./м², у 2013 р. – дещо зменшилася до
133,1 екз./м², а у 2014 р. зменшилася майже у 3 зази порівняно з попереднім роком і
становить 44,1 екз./м².

Така ж тенденція зменшення густини особин характерна і для равлика виду Monacha
cartusiana (O.F. Muller 1774): 2012 р. щільність популяції становить 17,2 екз./м². У 2013 р. –
зменшилася майже у 2 рази порівняно з 2012 р. і складає 8,3 екз./м². У 2014 р. встановлена
найменша щільність особин M. cartusiana – 3,3 екз./м².

Для молюска Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) характерне наступне розподілення
чисельності за роками: у 2012 р. щільність виду налічує 7,3 екз./м². У 2013 р. спостерігається
підвищення чисельності особин до 11,5 екз./м². У 2014 р. густина популяції різко знизилася
майже у 2,8 разів і становить 4,1 екз./м².

Молюск Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) порівняно нечисленний. Середня
щільність популяції даного виду складає 0,7 екз./м².

Клас Malacostraca представлений 1 видом Trachelipus rathkii (Brandt 1833), середня
щільність популяції якого становить 1,7 екз./м². У 2012 р. для цього виду характерна
найбільша щільність популяції за весь досліджуваний період (4,5 екз./м²). У наступні роки
відбувається різке зменшення чисельності – 0,4  екз./м² (2013 р) та 0,3 екз./м² (2014 р.).

Клас двопарноногих багатоніжок (Diplopoda) представлений ківсяком Rossiulus
kessleri (Lohmander, 1927) із середньою щільністю 13,1 екз./м². розподілення щільності за
роками ідентична розподіленню щільності молюска B. cylindrica. У 2012 р. густина популяції
складає 11,7 екз./м². У 2013 р. щільність особин збільшилася більше, ніж у 2 рази і становить
25,7 екз./м² порівняно з 2012 р. У 2014 р. густина популяції ківсяка різко зменшилася майже
у 14 разів і налічує 1,8 екз./м².

Багатоніжки-кістянки (Geophilomorpha) представлені двома видами Clinopodes
sukacevi (Folkmanova 1956) та Escaryus retusidens (Attems 1904). Вид C. sukacevi наявний весь
період дослідження з середньою щільністю 1,0 екз./м². Землянка E. retusidens зафіксована
лише у 2012 р. з густиною 0,1 екз./м².

Багатоніжки-кістянки (Lithobiomorpha) представлені одним видом Lithobius
aeruginosus (L. Koch 1862), який зареєстровано у 2012р. зі щільністю 0,1 екз./м².



Таблиця 56. Видове різноманіття ґрунтової мезофауни дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах

Тип Клас Ряд Родина Вид Щільність, екз./м²
2012 2013 2014

Annelidae Oligohaeta  Haplotaxida Lumbricidae
Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1828) 0,9 - -
Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) - - 0,9

Arthropoda

Arachnida Araneae Lycosidae+
Gnaphosidae

Trochosa robusta (Simon, 1876)+
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) та ін. 4,9 4,9 4,1

Chilopoda
Geophilomorpha

Geophilidae Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956) 1,5 0,9 0,8
Schendylidae Escaryus retusidens (Attems 1904) 0,2 - -

Lithobiomorpha Lithobiidae Lithobius (Monotarsobius) aeruginosus (L. Koch 1862) 0,2 - -
Scolopendromorpha Cryptopidae Cryptops hortensis (Donovan 1810) - 0,2 -

Diplopoda Julida Julidae Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) 11,7 25,8 1,8

Insecta Coleoptera

Cantharidae
Cantharis (Cantharis) rustica (Fallen 1807) 0,2 - -
Cantharis (Cantharis) rufa (Linnaeus 1758) 0,2 - 0,3

Carabidae

Amara (Amara) aenea (De Geer 1774) 0,8 0,3 3,2
Amara apricaria (Paykull 1790) 0,2 - -
Amara consularis (Duftschmid 1812) 0,6 - -
Brachinus (Brachinus) crepitans (Linnaeus, 1758) - - 0,2
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) 0,2 0,2 -
Calathus ambiguus (Paykull 1790) 0,2 - -
Calathus melanocephalus (Linne 1758) 0,3 - -
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank 1781) - 0,2 0,8
Harpalus (Pseudoophonus) griseus Panzer, 1796 0,3 - 0,5
Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) - 4,1 3,4
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 0,2 - -
Harpalus picipennis (Duftschmid 1812) 0,3 - 0,3
Harpalus serripes (Quensel in Schonherr 1806) 0,2 - -
Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) 1,5 - -
Harpalus sp. 0,9 - -
Harpalus tardus (Panzer 1797) 0,3 - -
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Продовження таблиці 56

Тип Клас Ряд Родина Вид Щільність, екз./м²
2012 2013 2014

Notiophilus palustris (Duftschmid 1812) 0,2 - -
Ophonus (Hesperophonus) azureus (Fabricius 1775) 0,2 0,9 -
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) 1,8 - -
Ophonus rufibarbis (Fabricius 1792) 0,2 - -
Paradromius (Manodromius) ruficollis (Motschulsky 1844) 0,3 - -
Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim 1824) - 0,5 0,2
Pterostichus macer (Marsham 1802) 0,3 0,3 0,8
Pterostichus sp. 0,2 - -
Demetrias (Demetrias) monostigma (Samouelle 1819) 0,2 - -
Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid 1812) 0,3 - -
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid 1812) 0,3 - 0,3
Harpalus (Semiophonus) signaticornis (Duftschmid, 1812) 0,3 - -

Cerambicidae

Theophilea subcylindricollis (Hladil 1988) 0,2 - -
Dorcadion cinerarium caucasicum (Küster, 1847) 0,2 - -
Pedestredorcadion holosericeum (Krynicky 1832) 0,2 - -
Pedestredorcadion cinerarium (Fabricius 1787) - - 0,2

Cetoniidae Tropinota (Epicometis) hirta (Poda 1761) - 0,2 -

Chrysomelidae
Entomoscelis adonidis (Pallas 1771) 0,3 - -
Galeruca dahlii (Joannis 1865) 0,2 - -

Curculionidae

Cleonis pigra (Scopoli 1763) - - 0,3
Lixus subtilis (Boheman 1835) 0,2 - -
Otiorrhynchus sp. 0,3 - 0,6
Tanymecus palliatus (Fabricius 1787) 0,2 - -
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin 1790) 0,2 - -

Dermestidae Dermestes (Dermestinus) laniarius (Illiger 1801) - - 0,3
Dynastidae Pentodon idiota (Herbst 1789) - - 0,3
Elateridae Agriotes sputator (Linnaeus 1758) - - 0,5
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Закінчення таблиці 56

Тип Клас Ряд Родина Вид Щільність, екз./м²
2012 2013 2014

Agriotes (Agriotes) gurgistanus (Faldermann 1835) - - 0,2
Meloidae Meloe (Meloe) proscarabaeus (Linnaeus 1758) - 0,2 -
Scarabaeidae Onthophagus (Palaeonthophagus) vitulus (Fabricius 1776) 0,3 - -

Silphidae
Silpha carinata (Herbst 1783) 0,2 - -
Silpha obscura (Linnaeus 1758) 0,2 - -

Staphylinidae
Leptacinus batychrus (Gyllenhal 1827) 0,2 - -
Ocypus similis (Fabricius,1792) 0,3 - -

Tenebrionidae

Dendarus punctatus (Serville 1825) 0,3 - -
Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) - 0,3 -
Oodescelis melas (Fischer-Waldheim, 1823) 1,2 - -
Oodescelis polita (Sturm, 1807) 0,6 0,5 0,3
Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) 19,7 10,5 16,6
Podonta daghestanica (Reitter 1885) 2,6 2,4 1,4
Probaticus subrugosus (Duftschmidt 1812) - - 0,9
Gonocephalum pussilum. (Fabricius 1791) 0,2 0,2 1,2

Melolonthidae Anoxia pilosa (Fabricius 1792) 0,2 0,2 0,5
Geotrupidae Lethrus (Lethrus) apterus (Laxmann 1770) 0,2 - -

Lepidoptera Noctuidae Agrotis sp. 0,2 2,0 5,0
Orthoptera Grylloidea Grylloidea sp. - - 0,2
Hemiptera Miridae Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius 1794) - 0,2 2,4

Malacostraca Isopoda Trachelipodidae Trachelipus rathkii (Brandt 1833) 4,6 0,5 0,3

Gastropoda Pulmonata
Enidae

Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) 160,6 133,2 44,2
Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) 7,3 11,6 4,1

Helicidae Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) 1,5 0,5 0,2
Hygromiidae Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller 1774) 17,2 8,4 3,4

Загальний підсумок 248,5 208,6 100,3



Сколопендрові багатоніжки (Scolopendromorpha) також представлені одним видом
Cryptops hortensis (Donovan 1810) і виявлений тільки у 2013 р. з чисельністю 0,1 екз./м².

Павукопідібні (Araneae) представлені видами з родин Lycosidae та Gnaphosidae, які
зареєстровані зі щільністю 4,8 екз./м² у 2012 та 2013 р.р. У 2014 р. густина популяції
павукоподібних складала 4,1 екз./м². За допомогою пасток Барбера встановлено, що
угруповання герпетобіонтних павуків представлене 23 видами з 11 родин (табл. 57).
Домінантом в угрупованні є Trochosa robusta,  велику роль відіграють Gnaphosa lucifuga,
Alopecosa cursor та Aelurillus v-insignitus.

Фауна жорсткокрилих нараховує 62 види з 16 родин. На першому місці за видовим
різноманіттям знаходиться родина турунів (Carabidae) – 28 видів. Друге місце за кількістю
видів займає родина жуків-чорнишів (Tenebrionidae) – 8 видів. Інші родини представлені
меншою кількістю видів: жуки-довгоносики (Curculionidae) – 5 видів, жуки-вусани
(Cerambicidae) – 4 види, жуки-листоїди (Chrysomelidae), жуки-ковалики (Elateridae), жуки-
мертвоїди (Silphidae), хижі жуки (Staphylinidae), Cantharidae – по 2 види, родини Cetoniidae,
Dermestidae, Dynastidae, Meloidae, Scarabaeidae, Melolonthidae, Geotrupidae представлені по 1
виду. Родина жуків-турунів (Carabidae) у 2012 р. представлена 24 видами із загальною
густиною особин 9,9 екз./м². У 2013 р. кількість виявлених видів скоротилася більше, ніж у 3
рази –  7  видів із загальною щільністю 6,4  екз./м².  У 2014  р.  зафіксовано 9  видів турунів зі
щільністю 9,4 екз./м². Найчисленнішими з карабід є види Harpalus rufipes (De Geer, 1774)
(2,4 екз./м²) та Amara aenea (De Geer 1774) (1,4 екз./м²).

Родина жуків-чорнишів характеризується меншим видовим багатством, порівняно з
карабідами, але середня щільність майже у 2 рази перевищує той же показник карабід.
Кількість видів розподілена за роками наступним чином:  у 2012  р.  зафіксовано 6  видів зі
щільністю 24,5 екз./м², у 2013 р. – 5 видів (13, 8 екз./м²), у 2014 р. – 5 видів (20,4 екз./м²).
Найчисленнішим видом серед жуків є мідляк піщаний Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) із
середньою густиною популяції 15,5 екз./м². З родини жуків-довгоносиків за період
досліджень зареєстровано 5 видів, із яких 4 види зі щільністю популяцій 0,7 екз./м² виявлено
у 2012 р. У 2013 р. не зафіксовано жодного представника з родини куркуліонід. У 2014 р. в
угрупованні були наявні 2 види з чисельністю 0,9 екз./м². Жуки-вусани (Cerambicidae)
характеризуються порівняно невеликою кількістю – за весь період дослідження зафіксовано
4 види із середньою щільністю 0,2 екз./м².

Представники родин Chrysomelidae, Elateridae, Silphidae, Staphylinidae, Cantharidae,
Cetoniidae, Dermestidae, Dynastidae, Meloidae, Scarabaeidae, Melolonthidae, Geotrupidae
зафіксовані з незначною чисельністю у межах 0,0 – 0,3 екз./м².

Ґрунтові гусені лускокрилих (Lepidoptera) наявні протягом усього періоду досліджень,
а середня чисельність їх складає 2,3 екз / м². Ряд прямокрилі (Orthoptera) представлений
видами з родини справжніх цвіркунів (Gryllidae) 2014 р. зі щільністю популяцій 0,1 екз / м².

Ряд напівтвердокрилі (Hemiptera) представлена видом Adelphocoris quadripunctatus
(Fabricius 1794), який зареєстрований у 2013 та 2014 р.р. (0,1 та 2,4 екз / м² відповідно).

Нами встановлено, що провідну роль в угрупованні безхребетних дерново-літогенних
ґрунтів на сіро-зелених глинах відіграє герпетобіонтний молюск B. cylindrica з часткою
участі 60,6 %. Субдомінантами є види O. sabulosum (8,4 %), R. kessleri (7,1 %) та Ch. tridens
(4,1 %). Характерною рисою угруповання безхребетних у даному типі технозему є також
домінування герпетобіонтних організмів над власне ґрунтовими. Для дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах також характерна наявність видів-одинаків, які спорадично
зустрічаються у різні роки.



Таблиця 57. Таксономічна структура та динамічна чисельність угруповання герпетобіонтних павукоподібних
дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах

 Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експозиція, діб 25 14 14 14 14 11 11 20 27 14 14 14

Родина Вид Динамічна чисельність, екз./ 10 пасткодіб
Agelenidae Agelenidae sp. 0,13 – – – – – – – – – – –
Aranei Aranei sp. 7,47 2,62 4,05 5,24 0,71 1,82 4,24 0,17 0,86 0,24 0,24 0,24
Gnaphosidae Berlandina cinerea (Menge, 1872) – – 0,24 – – – – – – – – –

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) – – – – – – 0,3 – – – – –
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) – – 0,24 0,24 0,71 0,3 2,12 – – – – –
Gnaphosidae sp. 1,33 – 0,48 1,19 – – 0,3 – – – – –
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) – – – – – – – – – – – 0,24
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0,13 – – – – – – – – – – –
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 0,13 – 0,24 – – – – – – – – –
Trachyzelotes malkini (Platnik et Murphy, 1984) – – 0,24 – – – – – – – – –
Zelotes  longipes (L. Koch, 1866) – – 0,24 – – – – – – – – –

Lycosidae Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0,93 0,95 – 0,24 – – – – – – – –
Alopecosa kovblyuki Nadolny & Ponomarev, 2012 0,13 – – – – – – – – – – –
Lycosidae sp. 0,13 – 0,24 2,62 – 0,61 1,52 – – – 0,24 –
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 0,24 0,71 2,62 – 0,3 – – – – – –
Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) – – – 0,24 – 0,3 – – – – – –

Miturgidae Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) – – – 0,48 – 0,3 – – – – – –
Oxyopidae Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) – – 0,24 – – – – – – – – –
Philodromidae Philodromidae sp. 0,27 – – – – – – – – – – –

Thanatus arenarius L. Koch, 1872 – 0,24 0,71 – – – 0,3 – – – – –
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) – – 0,24 – – – – – – – – –

Pisauridae Pisaura novicia (L. Koch, 1878) – – 0,24 – – – – – – – – –
Salticidae Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 0,27 0,95 – – – – 0,3 – – – – –

Phlegra fasciata (Hahn, 1826) – 0,24 – – – – – – – – – –
Salticidae sp., juv – – – – – – 0,3 – – 0,48 – –

Theridiidae Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0,13 – – – – – – – – – – –
Thomisidae Xysticus striatipes L. Koch, 1870 0,13 – – – – – – 0,17 – – – –
Titanoecidae Titanoeca veteranica Herman, 1879 – – 0,24 – – – – – – – – –



4.5. Ґрунтово-зоологічна характеристика педоземів

У результаті наших досліджень встановлено, що в техноземах з насипним шаром
чорнозему (педозем) зареєстровано представників із 7 класів та 12 рядів герпетобіонтних та
власне ґрунтових безхребетних (без врахування мурах): клас Oligohaeta (ряд Haplotaxida),
клас Arachnida (ряд Araneae), клас Chilopoda (ряди Geophilomorpha, Lithobiomorpha,
Scolopendromorpha), клас Diplopoda (ряд Julida), клас Insecta (ряди Coleoptera, Diptera,
Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera), клас Malacostraca (ряд Isopoda), клас Gastropoda (ряд
Pulmonata) (табл. 58). Усього на дослідній ділянці зареєстровано 67 видів безхребетних.
Найбільшим видовим різноманіттям у педоземах, як і в дерново-літогенних ґрунтах на
лесоподібних суглинках, характеризується клас Комахи (Insecta) – 52 види. Інші класи
представлені у незначній кількості: клас Chilopoda – 6 видів, Gastropoda – 4 види, клас
Oligohaeta – 2 види, клас Malacostraca – 1 вид.

Клас Oligohaeta представлений двома видами Aporrectodea caliginosa trapezoides
(Duges, 1828) та Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) з родини Lumbricidae. Середня
щільність популяцій обох видів мало відрізняється – 0,1 та 0,25 екз./м² відповідно. Дощового
черв’яка A. c. trapezoides зафіксовано тільки у 2012 р. зі щільністю 0,3 екз./м². Вид A. r. rosea
наявний у 2013 та 2014 р.р. з густиною популяції 0,15 та 0,61 екз./м² відповідно.

Клас Gastropoda представлений 4 видами з 3 родин. Найбільшою щільністю популяції
характеризується вид Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) – 56,9 екз./м². Але за роками
досліджень спостерігаються певні коливання щільності. Найбільшою густиною популяції
цього виду характеризується 2012 р. – 67,3 екз./м². У 2013 р. його щільність зменшується
приблизно на третину і складає 40,5 екз./м². У 2014 р. молюск B. cylindrica представлений
чисельністю особин 62,9 екз./м².

На відміну від структури малакоценозу, що сформований у дерново-літогенних
ґрунтах на лесоподібних суглинках, де на другому місці за щільністю знаходиться вид
Monacha cartusiana (O.F. Muller 1774), у малакоценозі педозему друге місце займає молюск
Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) із середньою щільністю 16,56 екз./м². За весь період
досліджень спостерігається певна тенденція до збільшення густини особин Ch. tridens:
2012 р. – 12,5, 2013 р. – 16,3, та у 2014 р. – 20,8 екз./м².

На третьому місці за чисельністю у малакоценозі знаходиться вид M. cartusiana
(8,3 екз./м²). Динаміка чисельності даного виду подібна до динаміки чисельності особин
молюска B. cylindrica.

У 2012 та 2013 р.р. щільність особин відрізняється мало і складає 11,1 та 11,5 екз./м²
відповідно. У 2013 р. густина популяції різко знизилася майже у 5 разів порівняно з тим же
показником у інші роки (2,2 екз./м²).

Вид Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) у педоземах зафіксований тільки у 2012 р.
з щільністю популяції 0,1 екз./м².

Клас Malacostraca представлений 1 видом Trachelipus rathkii (Brandt 1833), середня
щільність популяції якого становить 1,2 екз./м². У 2012 р. для цього виду характерна
щільність популяції 1,3 екз./м². У 2013 р. даний вид зареєстровано з найбільшою густиною
особин – 1,8 екз./м². У 2014 р. чисельність виду різко падає і становить 0,4 екз./м².



Таблиця 58. Видове різноманіття ґрунтової мезофауни педозему

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014
Annelidae Oligohaeta Haplotaxida Lumbricidae Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1828) 0,3 - -

Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) - 0,2 0,6

Arthropoda

Arachnida Araneae Lycosidae Lycosidae sp. 1,5 4,9 1,1
Chilopoda Geophilomorpha Geophilidae Geophilus proximus (C.L.Koch 1847) 0,2 - -

Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956) 0,5 0,6 0,8
Lithobiomorpha Lithobiidae Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus 1758) 0,3 0,2 -
Scolopendromorpha Cryptopidae Cryptops anomalans (Newport 1844) 0,5 - -

Cryptops hortensis (Donovan 1810) - 0,3 -
Cryptops parisi (Brolemann 1920) 0,2 - -

Diplopoda Julida Julidae Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) 59,0 72,7 20,9

Insecta Coleoptera

Cantharidae Cantharis (Cantharis) rufa (Linnaeus 1758) 0,9 - 0,2

Carabidae

Amara (Amara) aenea (De Geer 1774) 0,3 - 3,4
Brachinus (Brachinus) crepitans (Linnaeus, 1758) - - 0,6
Calathus melanocephalus (Linne 1758) 0,3 - -
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank 1781) - - 1,1
Harpalus (Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1796) 0,3 - 0,2
Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) - 0,2 2,0
Harpalus sp. 0,2 - 0,2
Ophonus (Hesperophonus) azureus (Fabricius 1775) - - 0,3
Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim 1824) - 0,5 -
Pterostichus macer (Marsham 1802) - - 0,3
Zabrus (Pelor) spinipes (Fabricius 1798) 0,2 - -
Zabrus (Zabrus) tenebrioides (Goeze 1777) 0,2 - 0,2
Chlaeniellus tristis (Schaller 1783) 0,2 - -
Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid 1812) 0,3 - -
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid 1812) - - 0,3
Pterostichus (Morphnosoma) melanarius (Illiger 1798) 0,3 - -
Chlaenius (Dinodes) decipiens (L. Dufour, 1820) - - 0,2
Cychrus caraboides (Linne 1758) 0,3
Ophonus (Metophonus) gammeli (Schauberger 1932) 0,2 - -
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Продовження таблиці 58.

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014

Cerambicidae

Agapanthia violacea (Fabricius 1775) 0,3 - -
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum carinatum (Pallas 1771) 0,6 - -
Pedestredorcadion tauricum (Waltl 1838) 0,2 0,2 0,9
Pedestredorcadion cinerarium (Fabricius 1787) - - 0,3

Chrysomelidae Galeruca dahlii (Joannis 1865) 0,2 - -
Curculionidae Otiorrhynchus sp. - - 1,1

Cyphocleonus dealbatus (Gmelin 1790) 0,2 - -
Dermestidae Dermestes (Dermestinus) laniarius (Illiger 1801) - - 0,3
Elateridae Agriotes sputator (Linnaeus 1758) 0,2 - 0,8

Agriotes (Agriotes) ustulatus (Schaller 1783) - - 0,3
Melanotus (Melanotus) punctolineatus (Pelerin 1829) - - 0,2

Histeridae Hister quadrimaculatus (Linnaeus 1758) 0,3 - -
Meloidae Meloe (Meloe) proscarabaeus (Linnaeus 1758) - - 0,2
Silphidae Silpha obscura (Linnaeus 1758) 0,2 - -
Staphylinidae Leptacinus batychrus (Gyllenhal 1827) - 0,2 -

Ocypus similis (Fabricius,1792) - 0,2 -
Achenium (Achenium) depressum (Gravenhorst 1802) 0,2 - -

Tenebrionidae Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) - 0,6 0,5
Oodescelis melas (Fischer-Waldheim, 1823) 0,5 - -
Oodescelis polita (Sturm, 1807) - 0,2 0,3
Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) 12,2 15,7 24,8
Podonta daghestanica (Reitter 1885) 0,2 1,8 0,3
Probaticus subrugosus (Duftschmidt 1812) - - 0,9
Blaps halophila (Fischer de Waldheim 1820) - 0,3 0,3
Gonocephalum pussilum. (Fabricius 1791) 0,2 0,3 1,5

Melolonthidae Amphimallon solstitiale (Linnaeus 1758) - 0,2 -
Anoxia pilosa (Fabricius 1792) 0,5 - 1,1
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Закінчення таблиці 58

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014
Geotrupidae Lethrus (Lethrus) apterus (Laxmann 1770) 0,2 - -

Diptera Tabanidae Tabanus sp. - 0,2 -
Lepidoptera Noctuidae Agrotis sp. 0,3 0,3 1,8
Orthoptera Grylloidea Grylloidea sp. 0,2 0,3 0,5
Hemiptera Miridae Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius 1794) - 0,2 2,0

Malacostraca Isopoda Trachelipodidae Trachelipus rathkii (Brandt 1833) 1,4 1,8 0,5
Mollusca Gastropoda Pulmonata Enidae Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) 67,4 40,5 62,9

Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) 12,5 16,3 20,9
Helicidae Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) 0,2 - -
Hygromiidae Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller 1774) 11,1 2,3 11,6

Загальний підсумок 174,2 161,1 165,8



Багатоніжки представлені двома класами: Двопарноногі (Diplopoda) та Губоногі
багатоніжки (Chilopoda). Диплоподи представлені одним видом Rossiulus kessleri
(Lohmander, 1927) з середньою щільністю 50,8 екз./м². У 2012 р. густина популяції становила
58,9 екз./м². У 2013 р. щільність популяції збільшилася до 72,6 екз./м², а в 2014 р. різко
знизилася майже втричі і складала 20,8 екз./м².

Багатоніжки-землянки (Geophilomorpha) представлені двома видами – Geophilus
proximus (C.L.Koch 1847) та Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956). Вид G. proximus
зафіксовано лише у 2012 р. з густиною особин 0,15 екз./м². Землянка С. sukacevi
зареєстрована протягом усього періоду дослідження: у 2012 р. щільність популяції складала
0,4 екз./м², у 2013 р. – 0,6 екз./м², а у 2014 – 0,7 екз./м².

Багатоніжки-землянки (Lithobiomorpha) представлені одним видом Lithobius
(Lithobius) forficatus (Linnaeus 1758), який зареєстровано у 2012 та 2013 р.р. зі щільністю 0,3
та 0,1 екз./м² відповідно. Зі сколопендрових багатоніжок (Scolopendromorpha) зареєстровано
3 види: Cryptops anomalans (Newport 1844) та Cryptops parisi (Brolemann 1920), які
зафіксовані у 2012 р. зі щільністю 0,4 екз./м² та 0,1 екз./м² відповідно, а у 2013 р.
зареєстровано вид Cryptops hortensis (Donovan 1810) з густиною особин 0,3 екз./м². У 2014 р.
не виявлено жодного виду сколопендр.

Павукоподібні (Araneae) переважно представлені видами з родин Lycosidae та
Gnaphosidae із середньою щільністю 2,4 екз./м². У 2012 та 2014 р.р. чисельність
павукоподібних коливається у невеликих межах – 1,0 та 1,5 екз./м². У 2013 р. спостерігається
спалах чисельності представників даної групи більше, ніж у 4 рази, порівняно з тим же
показником у 2012 р., і становить 4,8 екз./м². За допомогою пасток Барбера встановлено, що
герпетобіонтні павуки представлені 22 видами з 4 родин. Домінантною виступає Trochosa
robusta, значну роль в угрупованні відіграють Gnaphosa lucifuga, Alopecosa kovblyuki та
Civizelotes caucasius.

Колеоптерофауна досліджуваної ділянки за весь період нараховує 48 видів
жорсткокрилих із 14 родин. Найбільшим різноманіттям характеризується родина турунів
(Carabidae) – 19 видів. Порівняно меншим різноманіттям видів характеризуються родини
жуків-чорнишів (Tenebrionidae)  –  8  видів,  жуків-вусанів (Cerambicidae)  –  4  види,  жуків-
коваликів (Elateridae) та хижих жуків (Staphylinidae) – по 3 види, жуків-довгоносиків
(Curculionidae) та хрущів (Melolonthidae) – по 2 види. По одному виду представлені родини
Geotrupidae, Histeridae, Meloidae, Silphidae, Dermestidae, Cantharidae. Chrysomelidae.

Найбільше видове різноманіття турунів зафіксовано у 2014 р. і нараховує 11 видів (з
загальною щільністю популяцій 8,5 екз./м²) та у 2013 р. – 10 видів (2,2 екз./м²). У 2013 р.
родина турунів представлена лише 3 видами із середньою густиною 0,9 екз./м².
Найчисленнішими видами серед карабід є Amara aenea (De Geer 1774) (1,2 екз./м²) та
Harpalus rufipes (De Geer, 1774) (0,7 екз./м²).

Жуки-чорниші порівняно з турунами характеризуються меншою кількістю
зафіксованих видів: 2012 р. – 4, 2013 р. – 6, та 2014 р. – 7 видів. Але середня густина
популяції жуків-чорнишів більше,  ніж у 5  разів перевищу той же показник у карабід і
складає 20,1 екз./м². Найчисленнішим видом як серед представників даної родини, так і серед
усіх жуків є мідляк піщаний Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761), середня щільність популяції
якого 17,5 екз./м². За весь період дослідження спостерігається тенденція до нарощування
популяції – у 2012екз./м², у 2013 р. – 15,7 екз./м² та у 2014 р – 24,8 екз./м².



Таблиця 59. Таксономічна структура та динамічна чисельність угруповання герпетобіонтних павукоподібних педоземів
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експозиція, діб 25 14 14 14 14 11 11 20 27 14 14 14

Родина Вид Динамічна чисельність, екз./ 10 пасткодіб
Ряд Araneae

Agelenidae Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) – – – – – – 0,61 – – – – –
Agelenidae sp. 0,27 0,40 0,71 0,48 – – – – – – – –
Tegenaria lapicidinarum Spassky, 1934 0,13 – 0,48 0,24 0,24 – – – – – – –

Aranei Aranei sp. 2,16 1,48 1,48 1,34 0,52 0,45 0,81 0,22 0,30 0,24 0,58 0,45
Gnaphosidae Berlandina cinerea (Menge, 1872) – 0,71 0,24 – – – – – – – – –

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) – – – 0,48 0,24 0,30 0,61 – 0,12 – – –
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) – – 0,48 – – – – – – – – –
Drassylus lutetianus (L. Koch, 1866) – 0,24 – – – – – – – – – –
Drassylus praeficus (L. Koch, 1866) – – 0,24 0,36 0,24 0,30 0,30 – – – – –
Gnaphosa licenti Shenkel, 1953 – – – 0,24 – – – – – – – –
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) – 0,24 1,07 0,60 0,60 0,45 0,61 – – 0,24 – –
Gnaphosidae sp. 0,80 0,71 0,60 0,63 – – 1,21 0,17 0,37 – 0,24 –
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) – – – – – – – – – – 0,24 0,63
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) – 0,24 – – – 0,30 – – – – – –
Nomisia aussereri (L. Koch, 1872) – – – – – – – – 0,62 – – –
Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826) – – – 0,24 – – – – – – – –
Trachyzelotes malkini (Platnik et Murphy, 1984) – – 0,71 0,24 0,24 – 0,30 – – – – –
Zelotes  longipes (L. Koch, 1866) 0,53 – – 0,24 – – – – 0,25 – – –

Linyphiidae Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0,13 – – – – – – – – – – –
Lycosidae Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0,40 0,24 – 0,24 – – – – – – – –

Alopecosa kovblyuki Nadolny & Ponomarev, 2012 0,67 0,60 0,24 – – – – – – – 0,24 0,32
Geolycosa vultuosa (C.L. Koch, 1838) – – – – – – – 0,17 – – – –
Lycosidae sp. 0,13 0,24 0,71 0,24 – 0,30 0,40 – 0,12 – 0,48 0,24
Pardosa agrestis (Westring, 1861) – 0,24 – – – – – – – – – –
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2,58 0,32 1,03 0,71 0,24 – 0,61 0,17 – – – –
Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) – – 0,24 – – – 0,30 – – – – –
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Продовження таблиці 59
Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експозиція, діб 25 14 14 14 14 11 11 20 27 14 14 14

Miturgidae Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) – – – – – 0,30 – – – – – –
Philodromidae Philodromidae sp. 0,47 – – – – 0,30 – – – – – –

Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0,13 1,19 0,24 0,48 – – – – – – – –
Salticidae Aelurillus m-nigrum Kulczynski in Chyzer and Kulczynski, 1891 0,13 – – – – – – – 0,12 – – –

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 0,27 0,24 – 0,24 – – – – – – 0,24 –
Salticidae sp., juv – – – – – – – – – 0,24 – –

Theridiidae Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0,27 – – – – – – – – – – –
Thomisidae Ozyptila  scabricula (Westring, 1851) 0,13 – – – – – – – – – – –

Thomisidae sp. – – – – – – 0,30 – – – – –
Xysticus acerbus Thorell 1872 0,40 – – – – – – – – – – –
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) – – 0,24 – – – – – – – – –
Xysticus kochi Thorell, 1872 – 0,24 – – – – – – – – – –
Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) – – – – – – – – – – 0,24 –
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 0,27 0,24 – 0,24 – – – 0,17 – – 0,79 0,48

Titanoecidae Titanoeca veteranica Herman, 1879 0,13 – 0,24 0,24 – – – – – – – –
Ряд Opiliones

Phalangiidae Opilio saxatilis C.L.Koch 1839 – – – – – – – 0,17 – – – –
Умовні позначення: див. табл. 53



Жуки-вусани порівняно нечисленні як за кількістю видів, так і за густиною особин.
У 2012 р. зафіксовано 3 види із загальною щільністю популяцій 1,0 екз./м². У 2013 р.
зареєстровано 1 вид Pedestredorcadion tauricum (Waltl 1838) зі щільністю 0,1 екз./м².
У 2014 р. виявлено 2 види вусанів P. tauricum та Р. cinerarium (Fabricius 1787) із загальною
густиною 1,2 екз./м².

Серед жуків-коваликів у 2012 р. зафіксовано 1 вид Agriotes sputator (Linnaeus 1758) з
щільністю 0,1 екз./м². У 2013 р. на експериментальному полігоні не виявлено жодного з
видів. У 2014 р. зареєстровано 3 види із загальною густиною 1,2 екз./м².

Коротконадкрилі жуки у 2012 р. представлені 1 видом Achenium  depressum
(Gravenhorst 1802) зі щільністю 0,1 екз./м². У 2013 р. зафіксовано 2 види Leptacinus batychrus
(Gyllenhal 1827) та Ocypus similis (Fabricius,1792) із загальною густиною особин 0,3 екз./м².
У 2014 р. не виявлено жодного з видів коротконадкрилих жуків.

Представники родин Curculionidae, Melolonthidae, Geotrupidae, Histeridae, Meloidae,
Silphidae, Dermestidae, Cantharidae. Chrysomelidae зафіковані поріняно з невеликою
щільністю популяцій – у межах 0,1–0,5 екз./м².

Ґрунтові личинки двокрилих (Diptera) з родини ґедзів (Tabanidae) зареєстровані тільки
у 2013 р. з густиною 0,1 екз./м². Гусені лускокрилих (Lepidoptera), що мешкають у ґрунті,
зафіксовано протягом усього періоду досліджень із середньою щільністю 0,8 м.

З ряду прямокрилих (Orthoptera) зафіксовано представників із родини справжніх
цвіркунів (Grylloidea) з чисельністю 0,3 екз./м². Ряд напівтвердокрилих (Hemiptera)
представлений видом Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius 1794) у 2013 та 2014 р.р. зі
щільністю 0,1 та 1,9 екз./м² відповідно.

Нами встановлено, що в угрупованні безхребетних у педоземів домінують два види –
B. cylindrica (34,1 %) та R. kessleri (30,5 %). Підлегле положення займають O. sabulosum
(10,5 %), Ch. tridens (9,9  %)  та M. cartusiana (4,9 %). Характерною рисою угруповання
безхребетних у даному типі технозему є також домінування герпетобіонтних організмів над
власне ґрунтовими. Для дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах також
характерна наявність видів-одинаків, які спорадично зустрічаються у різні роки.

4.6. Тваринне населення ґрунтів природних степових біогеоценозів

У результаті наших досліджень мезопедобіонтів у межах експериментальної ділянки
на степовому схилі балки Кам'яниста зареєстровано представників із 7 класів та 10 рядів
герпетобіонтних та власне ґрунтових безхребетних (без врахування мурах): клас Oligohaeta
(ряд Haplotaxida), клас Arachnida (ряд Araneae), клас Chilopoda (ряди Geophilomorpha,
Scolopendromorpha), клас Diplopoda (ряд Julida), клас Insecta (ряди Coleoptera, Diptera,
Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera), клас Malacostraca (ряд Isopoda), клас Gastropoda (ряд
Pulmonata) (табл. 60).

За період досліджень у даному типі технозему зафіксовано 36 видів безхребетних.
Найбільшим видовим різноманіттям характеризується клас Insecta (25 видів). Інші класи
значно поступаються комахам за кількістю видів і налічують по 1 – 3 види.

Клас Oligohaeta представлений родиною Lumbricidae. Відзначено 1 вид дощових
черв’яків Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826). Середня щільність популяції становить
46,2 екз./м² відповідно. У 2012 р. для даного виду зафіксована густина популяції 45,8 екз./м².
У 2013 р. щільність популяції найбільша і складає 56,8 екз./м². У 2014 р. чисельність особин
зназиляся більше, ніж у 1,5 рази.



Таблиця 60. Видове різноманіття ґрунтової мезофауни степового біогеоценозу (степова цілинка на схилі балки Кам’януваста)

Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014
Annelidae Oligohaeta Haplotaxida Lumbricidae Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1828) 25,1 - -

Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) 20,7 56,8 35,8
Arthropoda Arachnida Araneae Lycosidae Lycosidae sp. 7,6 - 1,4

Chilopoda Geophilomorpha Geophilidae Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956) 0,8 0,6 0,5
Scolopendromorpha Scolopendridae Scolopendra cingulata (Latreille, 1829) - - 0,1

Diplopoda Julida Julidae Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) - 0,5 0,6
Insecta Coleoptera Carabidae Amara (Amara) aenea (De Geer 1774) - 0,5 0,3

Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) - 0,3 0,9
Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim 1824) - - 0,3

Cerambicidae Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum carinatum (Pallas 1771) 6,2 - -
Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum fulvum (Scopoli 1763) 3,2 1,4 1,5

Cetoniidae Tropinota (Epicometis) hirta (Poda 1761) - 0,2 0,6
Chrysomelidae Entomoscelis adonidis (Pallas 1771) - 0,2 -
Curculionidae Eusomus (Eusomus) ovulum (Germar 1824) - - 0,8

Otiorrhynchus sp. 0,3 0,5 -
Dermestidae Dermestes (Dermestinus) laniarius (Illiger 1801) - - 0,5
Elateridae Agrypnus murinus (Linnaeus 1758) 0,3 - -

Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabricius 1801) - 4,0 0,9
Histeridae Hister quadrimaculatus (Linnaeus 1758) - - 0,2
Scarabaeidae Onthophagus (Furconthophagus) furcatus (Fabricius 1781) - 0,2 -
Tenebrionidae Asida lutosa (Solier 1836) 2,0 9,1 0,9

Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) 2,9 - -
Oodescelis polita (Sturm, 1807) - 0,2 1,7
Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) 15,7 2,4 4,7
Podonta daghestanica (Reitter 1885) 4,3 - -
Probaticus subrugosus (Duftschmidt 1812) 0,5 0,3 0,6
Blaps halophila (Fischer de Waldheim 1820) - 0,2 -
Gonocephalum pussilum. (Fabricius 1791) - 0,5 0,2
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Тип Клас Ряд Родина Вид
Щільність, екз./м²

2012 2013 2014
Melolonthidae Anoxia pilosa (Fabricius 1792) 6,9 0,5 0,2

Holochelus (Miltotrogus) aequinoctialis (Herbst 1790) - 0,8 -
Geotrupidae Lethrus (Lethrus) apterus (Laxmann 1770) 1,4 0,9 0,8

Diptera Tabanidae Tabanus sp. 3,2 3,4 2,4
Lepidoptera Noctuidae Agrotis sp. - - 0,8
Hemiptera Miridae Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius 1794) - - 0,9

Malacostraca Isopoda Trachelipodidae Trachelipus rathkii (Brandt 1833) - 0,2 0,2
Mollusca Gastropoda Pulmonata Enidae Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) 3,0 0,6 1,8

Hygromiidae Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller 1774) 0,5 - 0,2
Загальний підсумок 104,5 59,3 83,4



Клас Gastropoda представлений 2 видами – Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller
1774) та Chondrula tridens (O.F. Muller 1774). Вид Ch. tridens зафіксований протягом усього
періоду досліджень із середньою щільністю популяції 1,8 екз./м². Найбільша густина
популяції для даного виду спостерігалася у 2012 р. – 3,0 екз./м². У 2013 р. цей показник
зменшився майжу у 5  разів –  0.6  екз./м².  У 2014  р.  щільність виду Ch.  tridens  підвищилася
майже у 3 рази та складала 1,8 екз./м².

Середня щільність молюска M. cartusiana складає 0,2 екз./м². Даний вид наявний у
2012 р. та у 2014 р., з густиною популяції 0,4 екз./м² та 0,1 екз./м² відповідно.

Клас Malacostraca представлений 1 видом Trachelipus rathkii (Brandt 1833), середня
щільність популяції якого становить 0,1 екз./м².

Багатоніжки представлені двома класами: Двопарноногі (Diplopoda) та Губоногі
багатоніжки (Chilopoda). Диплоподи представлені одним видом − Rossiulus kessleri
(Lohmander, 1927). Ківсяк R. kessleri зустрічається на дослідженому полігоні з середньою
щільністю популяції 0,3 екз./м². У 2012 р. даний вид не зафіксований. У 2013 р. та 2014 р.
густина популяції ківсяка складала 0,4 та 0,6 0,1 екз./м².

Губоногі багатоніжки представлені рядом багатоніжок-землянок (Geophilomorpha).
Зафіксовано 1  вид землянок − Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956), який зустрічався
протягом усього періоду досліджень (2012 р. – 0,7 екз./м², 2013 р. – 0,6 екз./м²,2014 р. –
0,4 екз./м²).

Павукоподібні (Araneae) зафіксовані на дослідженому полігоні у 2012 та 2014 р.р. зі
щільністю 7,6 та 1,3 екз./м².

За весь період досліджень тваринного населення, серед колеоптерофауни відмічено 25
видів герпетобіонтних жуків з 12 родин. У таксономічному відношенні найбільш
різноманітними серед твердокрилих є представники родини жуків-чорнишів (Tenebrionidae)
– 8 видів. Інші родини представлені 1–3 видами.

З родини тенебріонід за весь період досліджень зафіксовано 8 видів. У 2012 р.
відмічені 5  видів із загальною щільністю 25,3  екз./м².  У 2013  р.  родина представлена
6 видами, зі щільністю 12,6 екз./м², що у 2 рази менше за той же показник у 2012 р. У 2014 р.
зафіксовано 5 видів чорнишів, загальна щільність яких зменшилася ще у 1,5 рази і складала
8,0 екз./м². Найбільш масовим видом як серед жуків-чорнишів, так і серед усіх
представлених твердокрилих є мідляк Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761), середня щільність
популяції якого становить 7,6 екз./м².

Представники родини турунів (Carabidae) зафіксовані у 2013-2014 р.р. дослідження.
У 2013 р. зареєстровано 2 види (0,7 екз./м²). У 2014 р. наявні 3 види (1,5 екз./м²).

Родина жуків-вусанів представлена двома видами – Dorcadion carinatum (Pallas 1771)
та Dorcadion fulvum (Scopoli 1763) із загальною середньою щільністю 4,1 екз./м².

Родина Melolonthidae також представлена двома видами – Anoxia pilosa (Fabricius
1792) Holochelus aequinoctialis (Herbst 1790). Вид A. pilosa зафіксований із середньою
густиною популяції 2,2 екз./м².

Представники родин Cetoniidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Dermestidae, Elateridae,
Histeridae, Scarabaeidae, Geotrupidae зафіксовані з щільністю 0,0 – 1,6 екз./м².

Личинки двокрилих (Diptera), що розвиваються в ґрунті, зафіксовані протягом усього
періоду досліджень із середньою чисельністю 3,0 екз./м².

Ґрунтові гусені лускокрилих (Lepidoptera) зустрічаються лише у 2014 р. з густиною
0,7 екз./м².

Ряд напівтвердокрилі (Hemiptera) також зустрічаються лише у 2014 р. зі щільністю
популяції 0,91 екз./м².
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Нами встановлено, що домінуюче положення в угрупованні безхребетних
експериментальної ділянки на степовому схилі балки займає дощовий черв'як A. r. rosea з
часткою участі 45,9 %. Підлегле положення в угрупованні займають черв'як A. c. trapezoides
(10,2 %) та мідляк O. sabulosum (9,2 %). Характерною рисою угруповання безхребетних у
даному типі технозему є домінування власне ґрунтових тварин (72,3 %) над
герпетобіонтними (26,7 %). Видів-одинаків порівняно небагато.

4.7. Порівняльна характеристика біологічного різноманіття тваринного
населення різних типів техноземів

У результаті наших досліджень встановлено, що найбільшим видовим багатством
характеризуються дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах (78 видів). Дещо менше
видове багатство у дерново-літогенинх ґрунтах на лесоподібних суглинках (74 видів),
педоземах (67 видів), дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах (66 видів)
(табл. 61).

Найбільшою щільністю угруповання ґрунтової мезофауни характеризуються дерново-
літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках (середній показник за період досліджень −
222,6 екз./м²). Меншою густиною характеризується тваринне населення дерново-літогенних
ґрунтів на сіро-зелених глинах (185,8 екз./м²), педоземи (167,0 екз./м²) та дерново-літогенних
ґрунтах на червоно-бурих глинах (135,8 екз./м²).

У трьох типах техноземів (дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках, на
сіро-зелених глинах, педоземи) та на степовому схилі балки зафіксовано 2 види дощових
черв'яків – A. c. trapezoides та A. r. rosea. У дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих
глинах зареєстровано лише вид A. r. rosea.  На степовому схилі балки обидва види
зафіксовані із загальною середньою щільністю 46,2 екз./м². Найбільш сприятливі умови
серед чотирьох типів техноземів формуються для дощових черв’яків у дерново-літогенних
ґрунтах на лесоподібних суглинках. У цьому техноземі чисельність дощових черв'яків
становить 43,9 екз./м². В інших трьох типах техноземів дощові черв'яки порівняно
нечисленні: у дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах (0,6 екз./м²), у дерново-
літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах (0,2 екз./м²), у педоземах (0,4 екз./м²).
Очікувано, що у дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках формуються умови,
які сприяють життєдіяльності дощових черв'яків, а, отже, і високу чисельність цієї групи.
Лесоподібні суглинки є материнською породою для чорнозему, тому досить прогнозована
пропорційна подібність чисельності дощових черв’яків до того ж показника у чорноземах.
Цікавим є той факт, що у педоземах щільність популяції дощових черв'яків невисока.

Педоземи створені як аналог тих ґрунтів, які характерні для даної місцевості, та які
були представлені до розробки Запорізького кар’єру. Тому можна припустити, що технологія
створення педозему була порушена.

Клас Gastropoda представлений 5 видами у дерново-літогенних ґрунтах на
лесоподібних суглинках, та 4 видами на інших типах техноземів. Hайбільшою чисельністю
вид B. cylindrica характеризується у дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах
(112,7 екз./м²), дещо менший цей показник у дерново-літогених ґрунтах на лесоподібних
суглинках – 56,9 екз./м².

У педоземах щільність популяції молюска B. cylindrica становить 56,9 екз./м².
Найменша густина популяції B. cylindrica зафіксована у дерново-літогенних ґрунтах на
червоно-бурих глинах і складає 16,8 екз./м².



Таблиця 61. Видове різноманіття та середня щільність тваринного населення чотирьох типів техноземів та степового схилу балки

Тип Клас Ряд Родина Вид
Середня щільність, екз./м²

K L P S B
Annelidae Oligohaeta Haplotaxida Lumbricidae Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1828) - 23,8 0,1 0,3 8,4

Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) 0,2 20,2 0,3 0,3 37,8
Arthropoda Arachnida Araneae Lycosidae Lycosidae sp. 3,8 3,6 2,5 4,6 3,0

Chilopoda Geophilomorpha Geophilidae Geophilus proximus (C.L.Koch 1847) - - 0,1 - -
Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956) 0,4 1,2 0,6 1,1 0,6

Schendylidae Escaryus retusidens (Attems 1904) - - - 0,1 -
Lithobiomorpha Lithobiidae Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus 1758) 0,1 0,1 0,2 - -

Lithobius (Monotarsobius) aeruginosus (L. Koch 1862) - - - 0,1 -
Lithobius (Monotarsobius) curtipes (C.L. Koch 1847) - 0,3 - - -

Scolopendromorpha Cryptopidae Cryptops anomalans (Newport 1844) 0,1 0,1 0,2 - -
Cryptops hortensis (Donovan 1810) 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Cryptops parisi (Brolemann 1920) 0,1 - 0,1 - -

Scolopendridae Scolopendra cingulata (Latreille, 1829) - - - - 0,1
Diplopoda Julida Julidae Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) 57,8 29,1 50,8 13,1 0,4

Polydesmida Polydesmidae Schizoturanius dmitrievi (Timotheew 1899) - 0,1 - - -
Insecta Coleoptera Cantharidae Cantharis (Cantharis) rustica Fallen 1807 - - - 0,1 -

Cantharis (Cantharis) rufa Linnaeus 1758 - - 0,4 0,2 -
Carabidae Amara (Amara) aenea (De Geer 1774) 1,9 2,9 1,2 1,4 0,3

Amara apricaria (Paykull 1790) - - - 0,1 -
Amara consularis (Duftschmid 1812) - - - 0,2 -
Amara equestris (Duftschmid 1812) - 1,0 - - -
Amara similata (Gyllenhal, 1810) 0,1 - - - -
Brachinus (Brachinus) crepitans (Linnaeus, 1758) 0,2 - 0,2 0,1 -
Broscus cephalotes (Linne 1758) 0,2 - - - -
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) 0,1 0,1 - 0,1 -
Calathus ambiguus (Paykull 1790) - 0,1 - 0,1 -
Calathus melanocephalus (Linne 1758) 0,1 0,2 0,1 0,1 -
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank 1781) 0,3 0,5 0,4 0,3 -
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Тип Клас Ряд Родина Вид
Середня щільність, екз./м²

K L P S B
Harpalus (Pseudoophonus) griseus Panzer, 1796 0,8 0,4 0,2 0,3 -
Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) 2,8 1,0 0,7 2,5 0,4
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 0,1 - - 0,1 -
Harpalus picipennis (Duftschmid 1812) 0,1 0,2 - 0,2 -
Harpalus serripes (Quensel in Schonherr 1806) 0,1 - - 0,1 -
Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) 0,3 - - 0,5 -
Harpalus sp. 0,5 0,7 0,1 0,3 -
Harpalus tardus (Panzer 1797) - 0,1 - 0,1 -
Notiophilus laticollis (Chaudoir, 1850 ) 0,2 0,1 - - -
Notiophilus palustris (Duftschmid 1812) - - - 0,1 -
Ophonus (Hesperophonus) azureus (Fabricius 1775) 0,2 0,4 0,1 0,4 -
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) 0,3 0,3 - 0,6 -
Ophonus rufibarbis (Fabricius 1792) 0,2 - - 0,1 -
Paradromius (Manodromius) ruficollis (Motschulsky 1844) - - - 0,1 -
Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim 1824) 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1
Pterostichus macer (Marsham 1802) - 0,1 0,1 0,5 -
Pterostichus sp. 0,2 0,1 - 0,1 -
Stenolophus sp. 0,5 - - - -
Zabrus (Pelor) spinipes (Fabricius 1798) - - 0,1 - -
Zabrus (Zabrus) tenebrioides (Goeze 1777) - - 0,1 - -
Chlaenius (Stenochlaenius) coeruleus (Steven, 1809) - 0,1 - - -
Chlaeniellus tristis (Schaller 1783) - - 0,1 - -
Demetrias (Demetrias) monostigma (Samouelle 1819) - - - 0,1 -
Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid 1812) 0,1 - 0,1 0,1 -
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid 1812) 0,1 0,2 0,1 0,2 -
Harpalus (Semiophonus) signaticornis (Duftschmid, 1812) - - - 0,1 -
Pterostichus (Morphnosoma) melanarius (Illiger 1798) - - 0,1 - -
Chlaenius (Dinodes) decipiens (L. Dufour, 1820) - - 0,1 - -
Cychrus caraboides (Linne 1758) - - 0,1 - -
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Тип Клас Ряд Родина Вид
Середня щільність, екз./м²

K L P S B
Ophonus (Metophonus) gammeli (Schauberger 1932) - 0,1 0,1 - -

Cerambicidae Agapanthia violacea (Fabricius 1775) 0,2 - 0,1 - -
Theophilea subcylindricollis (Hladil 1988) 0,1
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum carinatum (Pallas 1771) 0,1 0,2 0,2 - 2,1
Dorcadion cinerarium caucasicum (Küster, 1847) - - - 0,1 -
Pedestredorcadion holosericeum (Krynicky 1832) - - - 0,1 -
Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum fulvum (Scopoli 1763) - - - - 2,0
Pedestredorcadion tauricum (Waltl 1838) - 0,6 0,4 - -
Pedestredorcadion cinerarium (Fabricius 1787) - 0,1 0,1 0,1 -

Cetoniidae Tropinota (Epicometis) hirta (Poda 1761) - 0,1 - 0,1 0,3
Chrysomelidae Entomoscelis adonidis (Pallas 1771) 0,1 - - 0,1 0,1

Galeruca dahlii (Joannis 1865) - - 0,1 0,1 -
Curculionidae Cleonis pigra (Scopoli 1763) - 0,1 - 0,1 -

Lixus subtilis (Boheman 1835) - - - 0,1 -
Otiorrhynchus sp. 0,4 2,0 0,4 0,3 0,3
Tanymecus palliatus (Fabricius 1787) - - - 0,1 -
Eusomus (Eusomus) ovulum (Germar 1824) - - - - 0,3
Baris (Baris) artemisiae (Herbst 1795) - 0,1 - - -
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin 1790) - 0,1 0,1 0,1 -
Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus 1758) - 0,1 - - -
Bothynoderes affinis (Schrank 1781) 0,2 0,3 - - -

Dermestidae Dermestes (Dermestinus) laniarius (Illiger 1801) - 0,1 0,1 0,1 0,2
Dynastidae Pentodon idiota (Herbst 1789) 0,6 0,3 - 0,1 -
Elateridae Agriotes sputator (Linnaeus 1758) - 0,4 0,3 0,2 -

Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabricius 1801) - 0,1 - - 1,6
Agriotes (Agriotes) gurgistanus (Faldermann 1835) 0,1 0,1 - 0,1 -
Agriotes (Agriotes) ustulatus (Schaller 1783) - 0,1 0,1 - -
Agrypnus murinus (Linnaeus 1758) - - - - 0,1
Melanotus (Melanotus) punctolineatus (Pelerin 1829) - - 0,1 - -
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Продовження таблиці 1

Тип Клас Ряд Родина Вид
Середня щільність, екз./м²

K L P S B
Histeridae Hister quadrimaculatus (Linnaeus 1758) 0,4 0,1 0,1 - 0,1

Margarinotus (Paralister) purpurascens (Herbst 1792) 0,1 - - - -
Meloidae Meloe (Eurymeloe) scabriusculus (Brandt & Erichson 1832) 0,2 - - - -

Meloe (Meloe) proscarabaeus (Linnaeus 1758) - - 0,1 0,1 -
Scarabaeidae Onthophagus (Palaeonthophagus) vitulus (Fabricius 1776) - - - 0,1 -

Onthophagus (Furconthophagus) furcatus (Fabricius 1781) 0,1 - - - 0,1
Silphidae Silpha carinata (Herbst 1783) - - - 0,1 -

Silpha obscura (Linnaeus 1758) - 0,1 0,1 0,1 -
Staphylinidae Leptacinus batychrus (Gyllenhal 1827) - - 0,1 0,1 -

Ocypus similis (Fabricius,1792) - 0,1 0,1 0,1 -
Achenium (Achenium) depressum (Gravenhorst 1802) - - 0,1 - -
Аleochara (Coprochara) bipustulata (Linnaeus 1760) - 0,1 - - -
Philonthus (Philonthus) laminatus (Creutzer 1799) 0,1 - - - -
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) 0,1 - - - -

Tenebrionidae Asida lutosa (Solier 1836) - 0,1 - - 4,0
Dendarus punctatus (Serville 1825) - 0,2 - 0,1 -
Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) 0,1 0,1 0,4 0,1 1,0
Oodescelis melas (Fischer-Waldheim, 1823) 0,1 - 0,2 0,4 -
Oodescelis polita (Sturm, 1807) 0,6 0,1 0,2 0,5 0,6
Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) 14,2 4,5 17,6 15,6 7,6
Podonta daghestanica (Reitter 1885) 1,1 1,6 0,8 2,1 1,4
Probaticus subrugosus (Duftschmidt 1812) - 0,2 0,3 0,3 0,5
Tentyria nomas (Pallas 1781) 0,1 - - - -
Blaps halophila (Fischer de Waldheim 1820) 0,4 0,1 0,2 - 0,1
Crypticus quisquilius (Linnaeus 1761) 0,4 - - - -
Gonocephalum pussilum. (Fabricius 1791) 0,3 0,2 0,7 0,5 0,2
Tenebrioninae sp. 0,1 - - - -

Melolonthidae Amphimallon solstitiale (Linnaeus 1758) - 0,4 0,1 - -
Anoxia pilosa (Fabricius 1792) 0,6 0,6 0,5 0,3 2,3
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Продовження таблиці 61
Тип Клас Ряд Родина Вид Середня щільність, екз./м²

K L P S B
Holochelus (Miltotrogus) aequinoctialis (Herbst 1790) - 0,2 - - 0,3

Geotrupidae Lethrus (Lethrus) apterus (Laxmann 1770) 0,1 - 0,1 0,1 1,0
Diptera Therevidae Thereva sp. 0,2 0,2 - - -

Diptera Diptera sp. - 0,1 - - -
Rhagionidae Rhagio sp. - 0,1 - - -
Tabanidae Tabanus sp. 0,1 - 0,1 - 3,0

Lepidoptera Noctuidae Agrotis sp. 1,4 1,7 0,8 2,4 0,3
Orthoptera Grylloidea Grylloidea sp. 0,6 0,3 0,3 0,1 -
Hemiptera Miridae Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius 1794) 0,8 0,5 0,7 0,9 0,3

Malacostraca Isopoda Trachelipodidae Trachelipus rathkii (Brandt 1833) 1,7 1,7 1,2 1,8 0,1
Mollusca Gastropoda Pulmonata Enidae Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) 16,8 91,0 56,9 112,7 -

Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) 9,4 4,5 16,6 7,7 1,8
Helicidae Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C. Pfeiffer 1828) - 0,1 - - -

Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) 0,1 3,4 0,1 0,7 -
Hygromiidae Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller 1774) 13,1 20,1 8,3 9,7 0,2

Загальний підсумок 135,8 222,6 167,0 185,8 82,4

Умовні позначення: K – дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах, L – дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках, P – педозем,
S – дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах, B – чорнозем звичайний еродований на степовому схилі балки.



Найбільшою чисельністю молюск Ch. tridens характеризується у педоземах –
16,6 екз./м². Дещо менше щільність популяції Ch. tridens у дерново-літогенних ґрунтах на
червоно-бурих глинах та на сіро-зелених глинах – 9,4 та 7,7 екз./м² екз./м² відповідно.
Найменша густина популяції даного виду у дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних
суглинках – 4,5 екз./м². Даний вид також зафіксований на степовому схилі балки зі
щільністю 1,8 екз./м².

Молюск C. vindobonensis зафіксований лише у дерново-літогенних ґрунтах на
лесоподібних суглинках із густиною популяції 0,01 екз./м².

Молюск H. l. martensii зафіксований із найбільшою густиною у дерново-літогенних
ґрунтах на лесоподібних суглинках – 3,4 екз./м². В інших типах техноземів вид H. l. martensii
зареєстрований з порівняно меншою густиною популяції: у дерново-літогенних ґрунтах на
сіро-зелених глинах (0,7 екз./м²), у педоземах та у дерново-літогенних ґрунтах на червоно-
бурих глинах по 0,1 екз./м².

Чисельність молюска M. cartusiana найбільша у дерново-літогенних ґрунтах на
лесоподібних суглинках – 20,1 екз./м². Порівняно менша щільність популяції виду
M. cartusiana у дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах (13,1 екз./м²).
У дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах (9,7 екз./м²), у педоземах (8,3 екз./м²).
Даний вид також зафіксований на степовому схилі балки зі щільністю 0,2 екз./м².

Мокриця виду T. rathkii зафіксована у всіх типах техноземів та на степовому схилі
балки зі щільністю: у дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах (1,8 екз./м²),
у дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках (1,7 екз./м²), у дерново-літогенних
ґрунтах на червоно-бурих глинах (1,7 екз./м²), у педоземах (1,2 екз./м²), у чорноземі
звичайному еродованому (0,1 екз./м²).

З найбільшою щільністю популяції ківсяк R.kessleri зафіксований у дерново-
літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах (57,8 екз./м²). Дещо менший цей показник
у інших типах техноземів: у педоземах (50,8 екз./м²) у дерново-літогенних ґрунтах на
лесоподібних суглинках (29,1 екз./м²) та на сіро-зелених глинах (13,1 екз./м²). На степовому
схилі балки даний вид нечисленний (0,4 екз./м²).

Молюски, мокриці та двопарноногі багатоніжки є кальцієфілами. Висока чисельність
іх пов’язана з високим вмістом кальцію у представлених породах. Порівняно нечисленними є
мокриці, бо щільність їх популяції суттєво залежить від умов зволоження.

Хижі губоногі багатоніжки представлені у всіх варіантах техноземів рядами
багатоніжок-землянок, кістянок та сколопендровими багатоніжками. На степовому схилі
балки зафіксовані лише землянки та кільчаста сколопендра Scolopendra cingulata
(один екземпляр у 2014 р.).

Набільше видове багатство твердокрилих спостерігається у дерново-літогенних
ґрунтах на сіро-зелених глинах – 62 види. В інших типах техноземів даний показник дещо
менший і становить: дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках (52 види),
дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах та у педоземах (48 видів). На
степовому схилі балки зафіксовано 25 видів жорсткокрилих.

Щільність угруповань жорсткокрилих найбільша у дерново-літогенних ґрунтах на
сіро-зелених глинах (30,5 екз./м²). У дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах
цей показник становить 29,5 екз./м². У педоземах – 27,2 екз./м². Найменшою щільністю
даного ряду характеризуються дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках
(20,6 екз./м²). На степовому схилі балки щільність угруповання жорсткокрилих складає
26,6 екз./м². Висока щільність жорсткокрилих, які є герпетобіонтами, пов’язана з досить
специфічними едафічними умовами.
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5. ЕКОМОРФІЧНИЙ ПІДХІД ПІЗНАННЯ ТЕХНОЗЕМІВ

5.1. Трофоморфи

Існуюче уявлення про три основні функціональні групи трофічного ланцюга – проду-
центи (рослини), консументи (тварини) і редуценти (мікроорганізми), що склалося в науці на
самому початку XIX  століття,  дуже умовне.  Всі три групи є і продуцентами,  оскільки
створюють біологічну продукцію з особливим, тільки їм властивим хімічним складом, і кон-
сументами, тобто в більшому чи меншому ступені споживають сполуки, створені іншими
організмами, і, нарешті, всі вони редуценти, тому що якусь частину складних органічних
сполук мінералізують у процесі обміну речовин.

Застосування балансового методу при вивченні міграції елементів через популяції
тварин визначило період від якісного розуміння процесів до кількісного. Таким шляхом були
виділені потоки найважливіших біогенних елементів і їх сполук через популяції, що
дозволило визначити елементи і сполуки, які лімітують популяції тварин, а, отже, і кругообіг
інших елементів (Покаржевский, 1985; Криволуцкий, Покаржевский, 1986). Саме аналіз
балансів за кругообігами окремих елементів (особливо основних біогенів – N, Р, К) змусив
звернути особливу увагу на роль мікроорганізмів у функціонуванні трофічних ланцюгів. При
цьому недостатньо оцінюється не їх роль як деструкторів органіки, а роль у продукуванні
викорис-товуваних тваринами білка та амінокислот, їх функціональне значення як
продуцентів (Криволуцкий, 1994).

У даний час у фізіології живлення склалися нові уявлення про переробку їжі
тваринами і процеси її асиміляції. Якщо в класичній теорії живлення було розроблено і
обґрунтова-но балансовий підхід до цього питання, що дозволило оцінити значення різних
кормових речовин для підтримки постійного складу і життєдіяльності організму тварин, то в
новій теорії живлення О. M. Уголєв підкреслює значення мікробного компонента у травленні
і необхідність так званих баластових речовин. Справедливо було помічено, що жуйні
тварини, яких відносять до фітофагів, власне кажучи, є мікробо- чи протозооїдними
тваринами. Більше того, О. M. Уголєв висунув припущення, що вищі організми являють
собою надорганізми, тому що мікрофлора – це обов’язковий компонент угруповань
макроорганізм–мікроорганізм і є еволюційно закріпленою формою існування більшості
багатоклітинних організмів (Покаржевский, 1988; Криволуцкий, 1994).

У фізіології живлення, починаючи з робіт Ю. Лібіха в першій половині XIX століття,
розрізняли пластичні речовини, що витрачаються на ріст і відновлення структурних тканин
організму та енергетичні компоненти – речовини-енергоносії, що використовуються на задо-
волення енергетичних витрат. Таким чином, потоки речовини й енергії по трофічних ланцю-
гах – це завжди потоки речовин, у тому числі й енергоносіїв.

У дослідженні функціонування трофічних ланцюгів, продуктивності диких тварин,
трофічної структури угруповань протягом тривалого часу переважав «енергетичний» підхід,
при якому потік енергії став розглядатися окремо від аналізу енергоносіїв, а еквівалентом
конструктивних сполук стала розглядатися, в першу чергу, теплота, що виділяється при їх
згоранні. Продукція живої речовини оцінювалася тільки за теплопродукцією горіння.

На певному етапі розвитку екології це було кроком уперед, оскільки енергетичний
підхід до екології трофічних ланцюгів, обґрунтований Елтоном і Ліндеманом, дозволив абст-
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рагуватися від конкретних популяцій і угруповань, і перейти до їх порівняння, використову-
ючи енергію як універсальний показник. Але абсолютизуючи енергію як основну
характеристику трофічних ланцюгів і відірвавши її від речовинних носіїв, екологи в багатьох
випад-ках не змогли перейти до розуміння факторів, що визначають розподіл біомас на
різних тро-фічних рівнях (Криволуцкий, 1994).

Вивчення міграції найважливіших біогенів (азоту, фосфору та їх сполук), а
фактично – елементів, що визначають створення «конструктивних» структур організмів у
трофічних ланцюгах, і використання балансового методу дозволили перейти до з’ясування
механізмів, що обумовлюють трофічну структуру екосистем. Дослідження ролі тварин у
біогенній міграції елементів показали, що азот і його сполуки (білки, амінокислоти), як і
фосфор, є елементами, що визначають трофічну структуру угруповань тварин. Розглядаючи
баланс елементів і різних сполук у популяціях сапрофагів (макросапрофагів) при живленні
тільки рослинними залишками і поглинанні ґрунту, дійшли висновку, що сапрофаги –
дощові черв’яки, диплоподи, мокриці, личинки комах, молюски – повинні використовувати
як джерела азоту і фосфору не тільки рослинні залишки чи органічну речовину ґрунту, а й
інші види їжі. Очевидно, дефіцит незамінних амінокислот ґрунтові сапрофаги можуть
задовольняти за рахунок мікроорганізмів травного тракту подібно жуйним чи термітам.
Окремим випадком використання мікроорганізмів травного тракту як джерела незамінних
амінокислот є копрофагія, характерна для багатьох тварин. Подібне пристосування добре
відоме для гризунів-фітофагів і зайцеподібних; ці тварини поїдають власні «м’які фекалії»,
багаті мікробіальним білком.

При вивченні міграції речовин у ґрунті великого значення набуває аналіз трофічних
ланцюгів у ряді рослинна органіка – аеробні гриби і мікроорганізми – тварини мікофаги і
мікробофаги, оскільки цей блок екосистеми дуже стійкий у часі й у просторі, дуже специфіч-
ний за характером корму тварин і відособлений відносно мікробоценозу, що забезпечує твер-
дофазну ферментацію рослинних матеріалів в аеробних умовах.

Концептуальна модель міграції поживних речовин у трофічних ланцюгах. За-
гальноприйнята концептуальна модель трофічних ланцюгів в угрупованнях тварин
складається з трьох-чотирьох ланок. У «пасовищному» трофічному ланцюзі це продуценти
(зелені частини рослин), консументи I порядку чи споживачі живих тканин рослин,
консументи II порядку – споживачі консументів I порядку (чи хижаки I порядку),
консументи III порядку і т. д. У кінці ланцюга перебувають паразити чи суперпаразити
тварин. Паразити рослин відносяться до консументів I порядку. У «детритному» харчовому
ланцюгу початкова ланка – збірна. У ньому представлені і рослинний опад, і мікроорганізми,
і навіть найпростіші, що використовують перші два види корму. У наступній ланці (на
наступному трофічному рівні) розташовуються детритофаги, що споживають тією чи іншою
мірою всі ці джерела їжі.  На третьому трофічному рівні стоять хижаки I  порядку,  потім –
хижаки II порядку і т. д.

Ю. Одум запропонував схему детритного трофічного ланцюга і таким чином підкрес-
лив ключову роль детритофагів –  цієї змішаної групи,  яку при моделюванні потоку енергії
(як він вважав) можна розглядати як деяку «чорну шухляду», оскільки врахувати частку
енергії від різних джерел їжі в той час було методично важко. У концептуальній моделі Хіла
і Макліна (Heal, MacLean, 1975) споживачі мікроорганізмів відділені від детритофагів і
стоять на тому ж трофічному рівні,  що і хижаки I  порядку.  Інші концептуальні моделі і
схеми відрізняються від цих лише незначними варіаціями. Істотно, що в цих схемах і
відповідних дослідженнях інтерес викликало перетворення і засвоєння вуглеводів на перших
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трофічних рівнях, оскільки дослідники і «пасовищних» трофічних ланцюгів виходили тільки
з енергетичних уявлень про трофічну структуру, потік енергії і міграцію речовин-
енергоносіїв в угрупо-ваннях тварин. Недоліки енергетичної моделі трофічних взаємин в
екосистемі викликали серйозну критику концепції трофічних рівнів і заперечення її значення
для моделювання процесів в екосистемах.

Фактично ці концептуальні моделі не враховували не тільки останні досягнення у
фізіології живлення, а й класичну теорію живлення, тобто необхідність балансу пластичних
речовин і енергії в популяціях тварин. У результаті аналізу потоків елементів і сполук в угру-
пованнях ґрунтових тварин, їх балансу в популяціях, особливостей живлення була запропо-
нована концептуальна модель, яка включає мікробіальну ланку в трофічних ланцюгах між
субстратом живлення (рослинними тканинами – мертвими чи живими) і консументами –
споживачами рослинних тканин (Покаржевский, 1987). Таким чином, трофічний ланцюг на
розглянутому відрізку складається з трьох гетеротрофних рівнів:  субстрат –
мікроорганізми – фітоконсументи – зооконсументи. Ця концептуальна модель враховує не
тільки амінокисло-тне (білкове) живлення тварин, відносно якого фітофаги і фітосапрофаги
(первинні і вто-ринні руйнівники) є споживачами мікроорганізмів чи хижаками, а й те, що
шляхи одержан-ня організмом енергії й елементів (сполук) виявляються роз’єднаними. Якщо
амінокислоти і білки як основний конструктивний матеріал організму фітоконсументи
одержують від мік-роорганізмів травного тракту, то основні енергоносії, функцію яких
несуть цукри і ліпіди, тварини можуть одержати безпосередньо з поглиненого субстрату.
Однак частина енергоносіїв тварини одержують при перетравленні мікроорганізмів і
внаслідок діяльності мікроорганізмів. У фітосапрофагів, фітофагів і почасти у споживачів
мікроорганізмів целюлозорозкладальні мікроорганізми травного тракту руйнують
клітковину до простих цукрів. Саме нестача субстрату для целюлозорозкладальних
мікроорганізмів у травному тракті великих фітосапрофагів визначає низьку біомасу
популяцій великих сапрофагів в агроекосистемах. Лише так звані детритофаги здатні
використовувати ґрунтові мікроорганізми як джерело білка й амінокислот, а продукти
розпаду ґрунтової органічної речовини –  як джерело енергоносіїв,  здатні жити у вкрай
несприятливих умовах ґрунтового пару. Цікаво, що й в агроекосистемах мікроорганізми
також часто відчувають нестачу у трофічному субстраті (Криволуцкий, 1994).

Ряд елементів пов’язаний із ґрунтовими мінералами чи ґрунтовими органічними част-
ками, а їх вміст у рослинному субстраті відносно малий (натрій, мідь, кремній, фосфор,
хлор). Тому літофагія, чи поглинання ґрунту, дуже поширена серед крупних ґрунтових
сапрофагів і фітофагів та рослиноїдних хребетних. Мікроорганізми травного тракту можуть
сприяти переходу елементів у рухливі сполуки чи захоплювати їх своєю біомасою. Отже, для
ряду елементів існують два чи навіть три шляхи надходження в організм фітоконсументів:
безпосередньо з корму, з неорганічних сполук поглиненого ґрунту і через популяції
мікроорганізмів травного тракту. Необхідність целюлози як компонента харчування для
дощових червів підтверджена недавно, причому черви віддають перевагу целюлозі,
інокульованій мікроорганізмами. Ураженій мікроорганізмами клітковині опаду віддають
перевагу й інші великі безхребетні, наприклад, мокриці.

На відміну від рослиноїдних хребетних і, очевидно, безхребетних, що використову-
ють у їжу живі рослинні тканини, у безхребетних, які поглинають мертві рослинні залишки,
мікроорганізми,  що бурхливо розмножуються в травному тракті (Козловская,  1984),  не є
обов’язково симбіотичними. Терміти і ряд комах, що розкладають деревину, скоріше стано-
влять виняток серед «сапрофагів». У ряді рослиноїдних тварин симбіонти містяться у
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вакуолях спеціальних клітин – міцетоцитів, наприклад, у попелиць, і синтезують
амінокислоти, стероли, вітаміни для організму тварини.

У певні періоди росту і розвитку багато видів рослиноїдних тварин відчувають знач-
ну нестачу у білкових кормах, імовірніше всього у певних незамінних амінокислотах чи ві-
тамінах, якими їх не можуть постачати мікроорганізми, симбіотичні чи несимбіотичні. Те ж
саме відбувається і при переущільненні популяцій тварин. Тому канібалізм, зоофагію і нек-
рофагію слід вважати звичайним явищем у популяціях тварин. Така «вторинна зоофагія»
також дозволяє покрити потреби в незамінних амінокислотах і білках у критичні періоди
життя тварин, хоча у звичайні періоди диплоподи задовольняють потреби в білку за рахунок
копрофагії. Споживання як власних екскрементів, так і екскрементів інших видів
здійснюється тваринами для використання мікробіального білка (Криволуцкий и др., 1984).

Необхідно відзначити, що не тільки відмінності в міграції по ланцюгах сполук, що
містять азот і енергоносіїв, виявляються при аналізі хімічного елементного складу різних
ланок трофічного ланцюга. При великій подібності основного макроелементного складу всіх
організмів виявляються розходження в концентрації мікроелементів, що іноді досягають
кіль-кох порядків. При цьому тварини і мікроорганізми значну частину мікроелементів
можуть споживати не із субстрату першої ланки трофічного ланцюга (органічних сполук
рослин), а з води чи мінеральних сполук ґрунту і гірських порід. Тому баланс мікроелементів
у кожній ланці трофічного ланцюга, зокрема в мікроорганізмів і тварин, складається з
надходження не тільки з їжі, яка містить енергоносії (Криволуцкий, 1994).

Вивчення балансів біогенних елементів в окремих ланках трофічних ланцюгів у на-
земних екосистемах виявило ключову роль мікроорганізмів у накопиченні і визначенні шля-
хів біогенної міграції в екосистемах найважливіших елементів мінерального живлення
(азоту, фосфору, калію) для рослин і тварин. Якщо для передостанніх мікроорганізми
визначають доступність азоту і фосфору, очевидно, у мінеральній формі (хоча не виключене
і поглинання цих елементів в органічній формі – амінокислоти, органічні фосфати), то
тваринам мікроорганізми поставляють повноцінний білок, який ті не можуть одержати від
рослин, та фосфор, основна маса якого в доступній для тварин формі міститься в
мікробіальній біомасі (Криволуцкий и др., 1984).

Ці дані свідчать, що недостатньо класифікувати трофічні ланцюги за характером ви-
користовуваного енергоносія, тобто поділяти їх на «пасовищні» і «детритні», оскільки функ-
ціонально вони не розрізняються. В обох випадках рослинна органіка (жива чи мертва) спо-
чатку розкладається мікроорганізмами, а потім уже використовується тваринами. Не завжди
можна строго розділяти «пасовищні» і «детритні» ланцюги і за ознакою місцезнаходження
мікробів, що розкладають органіку всередині чи поза організмом тварини. «Внутрішні»
трофічні ланцюги властиві багатьом тваринам-детритофагам. А для типових представників
«пасовищних» ланцюгів, наприклад, копитних і гризунів, цілком звичайне використання біо-
маси грибів – похідного «детритного» трофічного ланцюга.

Цілком можливо класифікувати трофічні ланцюги не за типом використання енерге-
тичного матеріалу, а за характером руху пластичних сполук (азоту, амінокислот, білків).
Питання це вимагає окремого, самостійного розгляду, але деякі типи найбільш очевидні:
перший – трофічний ланцюг, де мікробна ланка існує у вигляді «внутрішнього» трофічного
ланцюга (у жуйних чи в деяких комах-ксилофагів з «бродильними камерами» у травному
тракті); другий – мікроби розкладають органіку і нарощують свою білкову біомасу у відкри-
тому середовищі, а тварини споживають чи самих мікробів (що звичайно для мікрофауни),
чи напівперероблений рослинний субстрат разом із мікроорганізмами. Наприклад, описано
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трофічні ланцюги з одних мікробів і тварин (тобто без живої і мертвої органіки вищих
рослин) на дні океанів, де на чисто мікробному живленні утворені цілі біоценози з молюсків,
актиній, коралів, крабів і риб. Нарешті, існує кілька варіантів трофічних ланцюгів, де в
процесі продукування білкової маси беруть участь вищі рослини, а в її деструкції (у різних
спів-відношеннях) – мікроби, гриби, тварини (Криволуцкий, 1994).

У біоценотичній робочій схемі життєвих форм (біоморф) М. П. Акімова (1948)
особливе місце займають трофоморфи – екологічні групи тварин, які виділяються
специфікою свого харчування.

Характер участі ґрунтових безхребетних в екосистемному кругообігу речовин і по-
тоці енергії залежить від харчових відносин, наявності в складі ґрунтового населення тих або
інших трофічних груп, що, насамперед, залежить від структури рослинного покриву й типу
ґрунту (Жуков, 1996). Найважливіша біогеоценотична роль ґрунтових безхребетних полягає
в переробці рослинних залишків, що визначає інтенсивність і напрямок процесу
ґрунтоутворення і рівень родючості ґрунтів (Стриганова, 1976, 1980).

Математичний образ функціональної організації ґрунтових безхребетних можна по-
будувати, якщо уявити функціональну структуру угруповання як певний n-вимірний
континуум, осі координат якого відповідають головним функціональним блокам. Якщо
прийняти суму трофічних (функціональних) груп (фітофаги, сапротрофи, хижаки) за
одиницю й обчи-слити частку окремих трофічних груп, тоді образ конкретного угруповання
відображатиме вектор з координатами, що відповідають значенням кількісних показників на
кожній з осей (Козловський, 2002).

Серед ґрунтових тварин представлені всі основні трофічні групи голозойних тварин –
фітофаги, сапрофаги, хижаки й некрофаги. Найважливіша особливість екології ґрунтових
безхребетних полягає в тому, що їх харчові відносини набагато менше стабільні й менш
облігатні, ніж у мешканців верхніх надземних ярусів біогеоценозів. Багато видів і груп ґрун-
тових тварин характеризуються складними й непостійними харчовими відносинами. При
класифікації ґрунтових тварин за типом харчування частіше доводиться мати справу зі змі-
шаними або проміжними варіантами, ніж зі строго визначеними харчовими зв’язками (Стри-
ганова, Чернов, 1980). Мобільність трофічних зв’язків і потенційний взаємозв’язок
компонентів можуть розглядатися як найважливіший механізм роботи багатовидового
функціона-льного комплексу (Wallwork, 1976; Piearce, 1978). У комплексі сапрофільних
безхребетних можна виділити кілька функціональних груп, що відіграють різну роль у
детритних харчо-вих ланцюгах – фітосапрофаги, мікрофітофаги й детритофаги (Стриганова,
1980). Сапрофільні безхребетні розрізняються також за результатами впливу на рослинні
залишки в процесі їх переробки, відповідно до чого можуть бути виділені групи
карболіберантів і нітроліберантів (Козловская, 1976, 1981). Карболіберанти переважно
впливають на міграцію вуглецю в біогеоценозі, а нітроліберанти – на міграцію азоту
(Козловская,1980). Ці групи можна розглядати як аналоги мінералізаторів і гуміфікаторів
(Стриганова, 1980).

Трофічна структура тваринного населення ґрунтів може бути використана для
зоологічної діагностики ґрунтів. Система трофоморф, що використовувалася для зоологічної
діагностики ґрунтів Присамар’я, наведена в таблиці 62 (Жуков, 1996;1999).

Система включає хижаків, некрофагів, облігатних фітофагів і сапротрофний блок,
який складається з двох груп: первинних і вторинних руйнівників мертвих рослинних
залишків. Кожна група включає підгрупи – нітроліберантів і карболіберантів. До групи
карболіберантів входять тварини з широким трофічним спектром. Карболіберанти –
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первинні руйнівники підстилки відповідають фітосапрофагам за Б. Р. Стригановою (1980).
Карболіберанти – вторинні руйнівники мертвих рослинних залишків – близькі за
функціональною значимістю до сапрофітофагів. Обидві ці підгрупи досить близькі і їх
трофічний спектр залежить від гідро-термічних умов (Гиляров, 1949).

Таблиця 62. Трофічні групи ґрунтової мезофауни

Трофічні групи Систематичні групи

Зоофаги (Хижаки)
Aranea, Lithobiomorpha, Geophilomorpha, Carabidae,
Staphilinidae, Tabanidae, Dolichopodidae, Asilidae

Облігатні фітофаги
Lepidopera (Hadeninae, Noctuinae), Curculionidae,
Cerambicidae, Byrrhidae

Некрофаги Silphidae, Elateridae, Carabidae

Сапрофаги –
первинні
руйнівники
рослинних
залишків

Нітроліберанти Lumbricidae

Карболіберанти
Mollusca, Isopoda, Diplopoda, Scarabaeidae,
Elateridae, Lepidiptera (Herminiinae та Scopulinae)

Сапрофаги –
вторинні
руйнівники
рослинних
залишків

Нітроліберанти Enchytraeidae, Lumbricidae, Tipulidae, Bibionidae

Карболіберанти
Diplopoda (Polydesmida), Scarabaeidae, Elateridae,
Carabidae, Tenebrionidae, Alleculidae

Ґрунтові зоофаги
Живлення тканинами тварин дуже поширене серед багатьох груп ґрунтових безхре-

бетних. Цей трофічний режим властивий павукам, губоногим багатоніжкам, багатьом
комахам, деяким видам молюсків.

Одним із найдавніших харчових режимів у Сoleoptera є хижацтво. Цей спосіб харчу-
вання домінує в підзагоні Adephaga, представники якого характеризуються низкою
примітивних ознак. У підзагоні Polyphaga хижацтво характерне для личинок Staphylinidae,
Hydrophilidae, Lampyridae, Drilidae, Lycidae, Cantharididae і деяких інших груп (Crowson,
1955; Стриганова, 1966).

При розгляді закономірностей харчування в межах родин або надродин жуків
виявляється, що коли у групі личинок є хижаки, сапрофаги й фітофаги, то хижацтво власти-
ве найбільш древнім формам. Однак сучасні хижі личинки жуків мають риси високої морфо-
логічної й біологічної спеціалізації до даного способу харчування. Сильно відхилилися від
вихідних форм типи хижих личинок Adephaga, які оформилися у тривалому еволюційному
процесі (Стриганова, 1966).

Важливим пристосуванням хижаків до харчування тваринними тканинами є розвиток
позакишкового травлення (Кузнєцов, 1953). Їжа обробляється кишковими соками поза орга-
нізмом тварини.  Виділення травного секрету з кишковика в тіло жертви властиве для жив-
лення павуків,  а також відоме для ряду личинок жуків із родин Dytiscidae,  Hydrophilidae,
Garabidae, Lampyridae. Дія цього секрету дуже сильна: м’язи й інші органи жертви



262

розчиняються за кілька хвилин. Завдяки цьому хижі личинки дуже швидко справляються зі
здобиччю, що навіть значно перевершує їх вагою та об’ємом (Стриганова, 1966).

Хижаки з позакишковим травленням усмоктують «бульйон» із тканин жертви, що
розчинилася. У багатьох із них ротові органи дуже специфічні й пристосовані лише до
прийняття рідини. Найменше спеціалізована форма позакишкового травлення
спостерігається в личинок жужелиць, у яких секрет середньої кишки виливається в тіло
жертви через ротовий отвір. Личинки й імаго Carabus мнуть свою їжу мандибулами й
максилами, одночасно поливаючи її травним соком, а потім заковтують у рідкому й
напіврідкому вигляді. Часток тваринних тканин у шлунку жужелиць при розтинанні не
виявляється. Личинки Dytiscidae вводять кишковий секрет у тіло жертви через
внутрішньомандибулярні канали, проколюючи покриви своєї здобичі гострими кінцями
щелеп. Темна рідина швидко заповнює порожнину тіла жертви, і тканини її відразу
розчиняються (Blunk, 1918 – цит. за Стриганова, 1966). Усмоктування їжі відбувається через
ці ж мандибулярні канали.

Личинки світляків, що харчуються молюсками, також переварюють свою їжу поза
кишковиком. Вони вбивають здобич отрутними укусами (уколами мандибул), причому
отрутна рідина впорскується через внутрішньомандибулярні канали. Травний секрет
виливається в них через рот (Bugnion, 1929).

За винятком деяких спеціалізованих видів (аранеофагів й мірмекофагів), павуки, які
живуть у природних умовах, переважно є хижаками-еврифагами артропод (Hexapoda,
Myriapoda, Crustacea, Arachnida). Перебуваючи на вершині трофічної піраміди, павуки впли-
вають на широкий спектр первинних і вторинних консументів. Цілий ряд прямих і непрямих
експериментів, пов’язаних із вивченням екологічної ролі харчування павуків, які включали
маніпуляції із щільністю павуків у природних умовах і застосування радіоактивних міток,
точно довели,  що популяції павуків можуть спожити значну кількість вторинної продукції
природних екосистем (Wise, 1993). Так, кількість поглинених павуками жертв, що залежить
від загальної кількості потенційних жертв (частина вторинної продукції), може бути індика-
тором біологічної якості місцеперебування. Із цією метою деякі біологічні параметри попу-
ляцій павуків були досліджені для оцінки рівня споживання їжі в природних умовах.
Встановлено, що кількість спожитої їжі павуками в польових умовах корелює з довжиною
тіла в період між линяннями (Riechert, Tracy, 1975; Palanichamy, 1986; Vollrath, 1988; Tanaka,
1991; Ysnel, 1993), метаболічною активністю (Tanaka, 1991), продукцією екскрецій
(Humphreys, 1975), швидкістю репродукції (Kessler, 1973; Riechert, Tracy, 1975; Wise, 1979;
Riechert, Harp, 1987; Ysnel, 1993).

Незважаючи на велику кількість даних, у дуже малому числі досліджень визначено
споживання їжі окремим видом у різних місцеперебуваннях. Vollrath (1988) запропонував
метод, що дозволяє провести порівняння якості місцеперебувань у двох місцях: у внутріш-
ній частині лісу і на узліссі шляхом порівняння параметрів зростання у двох популяціях
павуків-колопрядів Nephila clavipes у Панамі. Обчислювався середній приріст поживних ре-
човин між линьками. У лабораторних умовах павуки вирощувалися у двох трофічних
режимах («бідний» й «багатий») і в умовах постійної температури й вологості. Відносини
між вагою опістосоми (сховище резервів павука) і швидкістю збільшення розмірів (задані
дов-жиною гомілки+коліна) були встановлені з експерименту. Середню швидкість
збільшення розмірів павуків в обох місцеперебуваннях установили на основі вимірів
розподілу вікових стадій, застосовуючи пік розподілу як індикатор середнього розміру
вікової стадії. Було встановлено, що швидкість споживання їжі павуками на узліссі була на
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70 % вища, ніж у цен-тральній частині. Це дослідження призводить до висновку, що крайові
місцеперебування на-дають більше різноманітної їжі.

Вплив чисельності жертв на швидкість репродукції павуків було досліджено в польо-
вих умовах. Експеримент Wise (1979) ясно демонструє позитивну кореляцію між експериме-
нтальним збільшенням чисельності жертв у польових умовах і мінливістю швидкості репро-
дукції павуків-тенетників M. labyrinthea і M. lemniscata у змішаних хвойно-широколистяних
лісах у Мериленді (США). У цьому експерименті павукам пропонувався додатковий корм
(дрозофіли) для збільшення доступності жертв порівняно з природним рівнем. Швидкість
репродукції групи самок, які одержували додаткове харчування, була порівняна із групою із
природним рівнем харчування. Самки обох видів відреагували приблизно дворазовим збіль-
шенням продукції яєць. Було збільшене як число коконів, вироблених кожною самкою, так і
число яєць у кожному коконі.

Кліматичний вплив здатний змінювати як швидкість росту, так і швидкість репро-
дукції павуків, незалежно від якості й кількості спожитої їжі. Це ясно показано в дослідженні
Tanaka (1991), який порівняв споживання їжі у двох популяціях павука Agelena limbata
(Agelenidae) у лісових і відкритих місцеперебуваннях. Доступність їжі була встановлена на
основі двох індексів, тобто співвідношення добового споживання до сухої ваги хижака й
добового стандартного метаболізму. Добове споживання дорослими особинами у відкритих
місцеперебуваннях було майже вдвічі менше, ніж у дорослих особин із лісових стацій. Таке
низьке споживання їжі у відкритих стаціях обумовлене зменшенням фуражної активності.
Павуки у відкритих стаціях уникають теплового стресу опівдні влітку, коли температура
висока й павутиння зазнає прямого сонячного опромінення. Навпаки, кількість світла в лісі
набагато менша. Отже, локальні розбіжності у споживанні їжі не мають безпосереднього
зв’язку з надходженням їжі, але сильно залежать від локальних умов температурного й
теплового стресу.  Цей висновок підтверджують також Riechert  і Tracy  (1975),  які виявили,
що тепловий стрес знижує активність пустельного павука A. aperta. Багаторічні польові до-
слідження цього виду вказують, що репродуктивні параметри в межах популяції можуть та-
кож змінюватися залежно від температури (Riechert, Harp, 1987).

Результати багатьох польових експериментів свідчать про наявність відносин, що за-
лежать від чисельності популяцій павуків та їх жертв. Павуки-тенетники й павуки-
блукальники будуть скупчуватися в місцях з великою кількістю жертв (висока продуктив-
ність місцеперебувань) (Wise, 1993). Ця агрегаційна відповідь може бути результатом як
збільшення числа продукованих нащадків, так і міграції (Riechert, Harp, 1987). Однак ступінь
агрегації в багатьох випадках сильно обмежений конкуренцією між павуками, а також
паразитизмом і хижацтвом з боку інших тварин (Riechert, Harp, 1987; Wise, 1993).

Хижацтво між членами однієї гільдії може мати значні наслідки для харчових ланцю-
гів і динаміки популяцій (Polis et al., 1989). Павуки часто демонструють канібалізм. Це може
бути сексуальний (Spence et al., 1996) або несексуальний канібалізм, який є важливим
лімітуючим фактором, особливо серед павуків-вовків Lycosidae (Anthony, 2003). Вважається,
що канібалізм серед них найчастіше зустрічається, коли їжі не вистачає (Wise, 1993; Samu et
al., 1999). Канібалізм звичайніший між особинами, різними за розмірами (Anthony, 2003).

Біологія й різні стратегії полювання павуків впливають на характер розподілу в еколо-
гічному оточенні, а, отже, і на тип споживаної жертви. Для захоплення жертви необхідний
просторово-часовий збіг чисельності павуків та їх харчових об’єктів. Павуки-блукальники
шукають жертви, керуючись візуальними або тактильними каналами сприйняття протягом
обмеженого періоду протягом доби. Тільки зустрінута в цей період жертва може бути
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захоплена й ужита в їжу. Захоплення їжі пауками-засадниками й павуками-тенетниками
залежить від розташування ловчого знаряддя щодо їх жертви (яка може летіти, стрибати,
бігти).

Розміри жертви також є важливим чинником, що впливає на можливість її захоплення
павуком. Павуки, які перебувають на певному етапі розвитку, захоплюють жертви певного
розмірного діапазону. Вони уникають крупніших тварин і не атакують занадто малих жертв.
Nentwig і Wissel (1986) провели польові й лабораторні експерименти для визначення впливу
розмірів жертв на швидкість їх споживання павуками. В експеримент із вивчення харчуван-
ня були включені 13  видів павуків.  За жертву були обрані цвіркуни.  Було показано,  що
розмір жертв, який відповідає 50–80 % розмірів павуків, дає максимальний рівень
споживання. Цвіркуни, вдвічі крупніші за павуків, споживалися в їжу тільки двома видами
павуків. Павуки, які будують павутиння, перевершують у своїй здатності захоплювати
крупніших жертв порівняно з павуками, які таких сітей не тчуть.

Важливо нагадати, що деякі види клейких сітей захоплюють дрібних жертв, котрі не
викликають хватальної поведінки павука. Ці жертви в такий спосіб нейтралізуються. Деякі з
них скидаються пізніше з павутини, інші з’їдаються разом зі старим павутинням перед будів-
лею нової ловчої сіті.

Навіть у межах одного виду розмірний спектр жертв може залежати від багатьох фак-
торів, таких, як фізіологічний стан павука (Turnbull, 1960), структура рослинності, спосіб
пересування жертв (поле, стрибки або біг), типу конструкції ловчої сіті.

У польових умовах більшість проведених досліджень пов’язана з вивченням харчу-
вання павуків,  які будують ловчі сіті.  Стосовно цих видів тварин значно легше зібрати дані
про швидкість споживання жертв. Споживання жертв павуком Larinioides cornutus, видом,
що живе у високій траві у вологих умовах,  вивчене у працях Kajak  (1965,  1967),  Nyffeler
(1982) і Ysnel (1992). У природних екосистемах одна особина цього виду споживає в серед-
ньому, близько 6000 жертв протягом життя, якщо досягає дорослого стану (Ysnel, 1992).
Кількість жертв, спожитих популяцією Larinioides cornutus на одному гектарі, становить
понад 7  мільйонів особин протягом життєвого циклу павуків,  що займає 12–14 місяців.  Це
число відповідає вилученню з екосистеми 18,6 кг артропод (суха вага), майже всі з яких –
комахи (99,6 %). Основна частина жертв Larinioides cornutus має малі розміри; більш, ніж 4/5
їхніх жертв (80,45 %) не перевищує 3 мм, але вони становлятьь тільки близько 2/5 (41 %)
свіжої маси спожитих жертв (Ysnel, 1992). Ці результати співпадають з даними Kajak (1967).
Трофічна поведінка Larinioides cornutus більш-менш еквівалентна поведінці інших видів із
подібною стратегією харчування.

Важко досліджувати харчування павуків-блукальників у польових умовах. Вони
споживають своїх жертв там, де їх відловлять, а також здійснюють переміщення, які складно
відстежити. Праця Blandin (1986), що ґрунтується на даних про споживання жертв павуками
в лабораторних умовах, дає порівняльні величини для деяких видів павуків-блукальників.
Добове споживання їжі змінюється у різних видів та серед особин одного виду залежно від
розмірів тварин.  Таким чином,  самки Lycosidae видів Brevilabus gilloni і Pardosa injuconda з
ваговим еквівалентом 200 калорій споживають від 7,5 до 40 калорій на добу,  що відповідає
добовому споживанню 4-25% від їх енергетичного еквівалента. Проте дуже ризиковано
застосовувати дані, отримані в лабораторних умовах, для описання споживання їжі павуками
в природних умовах.



265

Вивчення декількох видів павуків-колопрядів показало, що кількість спожитих жертв
залежить від якості жертв (Leborgne  et  al.,  1991),  їх доступності (Kajak,  1978),  швидкості
насичення хижака (Pollard, 1989) і температури (Ysnel, 1992).

Кількісна відповідь популяції хижака на зміну чисельності популяції жертви може
проявлятися у зміні чисельності хижака, його репродукції й агрегації. Було показано, що
збільшення чисельності харчових об’єктів призводить до збільшення продуктивності таких
видів, як Neriene radiata (Linyphia marginata) (Wise, 1975), а також Mecynogea lemniscata і
Metepeira labyrinthica (Wise, 1979).

Біологічний цикл європейських павуків-колопрядів регулюється двома періодичними
факторами: температурою й світлом (Ysnel, Canard,1986). Хоча збільшення кількості спожи-
тих жертв може прискорити індивідуальний розвиток, цикл не зменшується, тому що
пов’язаний з абіотичними факторами середовища.

Агрегація павуків спостерігається як реакція на локальне збільшення чисельності
популяції жертви (Riechert,1974).

У кишковому тракті різних видів наземних мокриць зустрічаються залишки тварин-
ного походження.  В багатьох випадках це залишки панцирів і часто –  того ж виду.  При
утриманні мокриць у лабораторних культурах у тварин часто спостерігається канібалізм. До-
рослі особини регулярно поїдають частину молодих особин. Цим вони, з одного боку, регу-
люють рівень щільності популяції, а з іншого – компенсують свої потреби в кальції,
потрібному для формування їх панцира (Стриганова, 1980).

Більшості з ґрунтових личинок ґедзів властиве змішане харчування – хижацтво й
сапрофагія. Сапрофагія, і, зокрема, детритофагія, більш характерні для личинок молодших
віків і видів, що живуть у надмірно зволожених гуміфікованних субстратах. До типових дет-
ритофагів можна віднести лише личинок деяких видів роду Chrysops,  для яких властива і
мікрофагія. Досліди з тривалого існування хижих личинок у ґрунті без живих організмів
підтвердили наявність у них сапрофагії (Андрєєва, 1974; 1984). У природних умовах хижі
личинки ґедзів харчуються дощовими черв’яками, енхітреїдами, молюсками, личинками
представників своєї родини й інших комах. Активність, значна сила й пружність тіла,
спільно з паралізуючою дією секрету мандибулярних залоз, допомагають личинкам ґедзів
переборювати опір часто більших за розмірами жертв. Серед масових об’єктів харчування
личинок ґедзів відмічаються трикладиди, олігохети, тубіфіциди, черевоногі молюски. У
лабораторії як корм можна використати личинок мух, розчленованих комах, згустки крові,
м’ясний фарш.

Незважаючи на змішаний характер харчування, кількісне співвідношення компонен-
тів споживаної їжі для різних видів неоднакове. Тваринні білки при їх високій поживності й
розмаїтості складових амінокислот мають величезне значення для росту й розмноження
комах, особливо хижих (Кожанчиков, 1945; Эдельман, 1962). Однак для нормального
розвитку їм також необхідні вуглеводи, вітаміни й біологічно активні речовини, повсюдно
дисперговані у ґрунтах з багатою мікрофлорою. Переважання комахами різноманітної їжі, на
певних етапах розвитку, навіть при багатоїдності, можна пояснити їх потребами. Еволюційно
сформовані особливості харчування личинок ґедзів, безсумнівно, впливають на локалізацію
їх місцеперебувань, що, зокрема, підтверджується кореляцією між рівнем активності травних
ферментів і ступенем складності споживаного харчового субстрату.

Склад їжі впливає на загальну будову травної системи комах і рівень активності фер-
ментів. Характеристики морфофункціональних особливостей будови травної системи
членистоногих із різним режимом харчування (Гиляров, Семенова, 1977) також виключають
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хижацтво як єдиний спосіб харчування личинок ґедзів, оскільки довжина їх кишковика у 1,5–
2 рази перевершує розміри тіла (представники родів Tabanus, Hybomitra, Haematopota,
Chrysops, Philipomyia) (Андреева, 1990). І у цьому вони не є винятком серед комах, особливо
двокрилих.

Ротовий апарат личинок пристосований для усмоктування рідкої їжі. При харчуванні
живими організмами – це гемолімфа й деструктовані за допомогою позакишкового травлен-
ня тканини жертв; при сапрофагії – обводнені продукти життєдіяльності або розкладання
рослин, мікроорганізмів і тварин.

Кількість поглиненої їжі й тривалість її прийому залежать від розміру особини, її
стану, температури середовища й часу, що минув після попереднього харчування, хоча
наступне харчування може відбуватися ще до вивільнення кишковика. Личинки молодшого
віку харчуються щодня, найінтенсивніший їх ріст у перші 2–3 місяці життя. Довжина
личинок, що вийшли з яйця Т. autumnalis, становить приблизно 2,5–3 мм, маса – 0,24–0,32
мг. Уже через 10 днів їх довжина досягає 7–9, товщина 0,5 мм, маса – 3–7 мг, а через 20 днів
довжина збільшується до 10–13, товщина – до 0,6–0,7 мм, маса – до 13 мг. Отже, за 20 днів
довжина більшості особин, що вийшли з яйцекладки, в середньому, збільшується у п’ять, а
маса майже в 50 разів (Андреева, 1990).

Протягом росту личинок проміжки між харчуванням стають усе тривалішими;
особини IV–VI віків при оптимальній температурі 22–25 °С харчуються через 3–4 дні, при
температурі 12–16 °С – через 4–7 днів. З ростом личинок збільшуються розміри кишковика, а
відповідно й кількість поглиненої в один прийом їжі,  що дозволяє їм харчуватися рідше.
Середня кількість поглиненої їжі при спокійному насиченні личинки масою 70–150 мг
становить 15–25 мг. Для особин старшого віку (400–500 мг) ця кількість може досягати 1/3
маси тіла.

Активність харчування більшості личинок зберігається до 8–6 °С.
Особливу морфоекологічну групу серед хижаків утворюють личинки комах, що хар-

чуються молюсками. Молюскоїдні форми з різних родин жуків набули конвергентної
подібності у будові переднього кінця тіла: голова й передньогруди у них дуже тонкі й
витягнуті. Мандибули часто зменшені в розмірах у зв’язку із втратою функції захоплення
здобичі. До молюскоїдів належать личинки із родини Carabidae (деякі види Carabus, Cychrus,
Licinus), Lampyridae, Drilidae, Lycidae, частково Silphidae (Lindroth, 1954; Korschefsky, 1951;
Стриганова, 1966).

Ґрунтові сапрофаги
Способи харчування ґрунтових тварин надзвичайно різноманітні. Найпоширенішими

типами харчування є: сапрофагія, фітофагія, хижацтво, паразитизм. В особливу підгрупу фі-
тофагів виділяються комахи, що пристосувалися до харчування нижчими рослинами –
бактеріями і грибами (міцетофагія) (Стриганова, 1966).

Найдавнішим способом харчування ґрунтових тварин, як і інших груп наземних без-
хребетних, є сапрофагія (Гиляров, 1949), під якою мається на увазі харчування залишка-ми
вищих рослин і тварин. Деякі автори розділяють фітосапрофагію (харчування рослинни-ми
залишками) і зоосапрофагію (харчування залишками тварин) (Speyer, 1924 – цит. за Стри-
ганова, 1966). Однак у багатьох сапрофагів, наприклад у ґрунтових форм, важко точно виді-
лити речовини, споживані твариною.

Сапрофагія значно поширена серед ґрунтових тварин. Ґрунтові, підстилкові й деревні
форми сапрофагів мають велике значення в ґрунтоутворенні. Поряд з іншими безхребетни-
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ми вони своїми ротовими органами механічно руйнують рослинні тканини, що розклада-
ються. Разом із тим харчова маса зазнає дії кишкових ферментів тварин, унаслідок чого різні
органічні речовини перетворюються на доступні для рослин сполуки (вуглекислоту, воду,
аміак) або на речовини, що легко мінералізуються (сечовину, сечову кислоту, гуанін та ін.).
У процесі травлення у ґрунтових тварин утворюються також гумусові речовини. У такий
спосіб неперетравлені залишки, що викидають безхребетні, збагачуються азотними
продуктами білкового обміну (Гиляров, 1939, 1951; Стриганова, 1966).

Енхітреїди можуть бути охарактеризовані як детритофаги з тенденцією до вибіркової
мікофагії. Хижацтво властиве нестатевозрілим особинам багатьох видів та мешканцям
напівводних біотопів. У ґрунті оптимальні умови створені в гумусовому горизонті. Там енхі-
треїди перебувають в умовах надлишку трофічного субстрату. Під час освоєння ярусу
листової підстилки та мінерального шару ґрунту вони переходять до мікофагії та хижацтва.
Споживання більш поживної їжі прискорює темпи росту та розвитку, дозволяє енхітреїдам
існувати в умовах більш контрастного гідротермічного режиму (Стриганова, 1980).

Орибатиди активно залучені до процесів розкладання органічних речовин, їх міграції
та ґрунтоутворення. Ці кліщі впливають на розкладання органічних решток та утворення
структури ґрунтів завдяки подрібненню органічної речовини. Їх фекалії забезпечують велику
площу поверхні для активізації мікробіальних процесів. Вони є найважливішою групою
арахнід з точки зору прямого та непрямого впливу на формування та підтримання структури
ґрунтів. Орибатиди розносять бактерії та гриби на поверхні свого тіла, а також унаслідок
живлення спорами та їх пасажу крізь травну систему. Багато видів накопичують кальцій та
інші мінерали у своїй товстій кутикулі. Таким чином, тіло орибатиди може розглядатися як
своєрідний важливий накопичувач корисних поживних речовин, особливо в умовах їх
дефіциту.

Орибатидні кліщі були поділені на трофічні групи на основі їх карбогідразної актив-
ності (Siepel, de Ruiter-Dijkman, 1993). Травоїдні демонструють тільки целюлазну активність
і живляться тільки клітинною стінкою і вмістом клітин зелених рослин (як живих, так і
мертвих) та водоростей. Грибоїдні з гризучим ротовим апаратом відрізняються активні-стю
хітинази та трегалози й можуть перетравлювати клітинну стінку та вміст грибів. Грибоїдні із
сисним ротовим апаратом мають тільки трегалозну активність і можуть перетравлювати
тільки вміст живих грибів. Гербофунгіфаги спроможні перетравлювати як зелені рослини,
так і гриби. Вони можуть використовувати як целюлозу зелених рослин, так і трегалозу гри-
бів. Всеїдні демонструють активність целюлази та хітинази, тому вони здатні живитися
компонентами рослин, грибів та артропод. Види орибатид з дефіцитом карбогідразної актив-
ності ймовірно належать або до хижаків, або до некрофагів та (або) бактеріофагів.

У хвойних лісах далеко не всі види ґрунтових тварин здатні переробляти рослинний
опад (хвою і гілки),  що потрапляє на поверхню ґрунту.  Саме в таких лісах роль орибатид
винятково велика, оскільки якісні зміни опаду, викликані діяльністю панцирних кліщів, не
можуть бути спричинені іншими групами тварин. Хоч кількісно орибатиди тут споживають
не більше 5% енергії, що надходить із рослинним опадом, виключення орибатид із біоценозу
(шляхом радіоактивного забруднення середовища, обробки місцевості пестицидами і т. д.)
може різко сповільнити процес переробки рослинного опаду, а, отже, й інтенсивність
кругообігу речовин. Багато видів панцирних кліщів живляться ґрунтовими водоростями, але
кількісних даних про роль орибатид у переробці водоростей поки що немає.

Більшість орибатид не мають вузької трофічної спеціалізації, а деяка прихильність до
певного типу живлення стосується, як правило, тільки окремих стадій розвитку. М. Лакстен
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(Luxton, 1972), спираючись на праці ряду авторів, поділив панцирних кліщів за типами
харчування на три групи: макрофітофаги, мікрофітофаги і панфітофаги.

Таким чином, орибатиди, живлячись не тільки рослинними, а й тваринними
тканинами, можуть помітно впливати на життя біогеоценозу. Орибатиди – одна з
найважливіших груп в економіці природи. У сприятливих умовах температури і вологості в
лісах (особливо хвойних) відносна роль орибатид може настільки зростати, що вони
виходять на 2–3-є місце за біомасою чи енергією метаболізму серед усіх наземних
мешканців.

Дощові черв’яки як сапрофаги виконують наступні функції в деструкційних проце-
сах (Стриганова, 1980):

1) механічне руйнування листкової підстилки та гниючої деревини (первинне роз-
кладання);

2) мацерація рослинних тканин, механічне та хімічне розкладання клітинної струк-
тури;

3) мінералізація та гуміфікація органічного матеріалу;
4) нейтралізація кислих продуктів розпаду рослинних тканин за допомогою сполук Са

у травному тракті;
5) вибіркове стимулювання деяких груп бактерій та грибів, що беруть участь у роз-

кладанні структурних компонентів рослинних тканин та трансформації азотних сполук;
6) мінералізація органіки з вивільненням деяких зольних елементів у рухливій формі.
Незважаючи на широке різноманіття трофічних об’єктів, наземні мокриці є переважно

фітосапрофагами, та основне їх значення у функціонуванні комплексів ґрунтових безхре-
бетних полягає в первинному руйнуванні рослинних залишків на поверхні ґрунту. Мокриці,
на відміну від інших груп підстилкових сапрофагів, слабко вибіркові відносно ступеня
вилугованості листяного опаду. Слабко розкладене листя з верхнього шару підстилки вони
споживають так само активно, як і те, що зазнало попередньої обробки мікроорганізмами у
ферментативному шарі. Мокриці не так чутливі до вмісту поліфенолів в опаді, як диплоподи
або дощові черв’яки, на яких ці сполуки чинять репелентну дію (Стриганова, 1980).

Диплоподи становлять спеціалізовану групу споживачів рослинних залишків на по-
верхні ґрунту – первинних руйнівників листяного опаду та деревини. Їх трофічна активність
сприяє формуванню модерового профілю та стимулює мікробіальні процеси розкладу. У
кишковому тракті багатьох форм відбуваються активний розклад клітковини та часткова
мінералізація органічних залишків. Вуглеводні складають основні енергетичні резерви цієї
групи, а азотовмісні сполуки перетравлюються ними меншою мірою. Багато видів
сполучають сапро- та фітофагію, утилізуючи структурні вуглеводні як мертвих, так і живих
тканин (Стриганова, 1980).

Сапрофагія характерна для більшості личинок комах, що належать до примітивних
типів (Staphylinoidea, Byrrhoidea, нижчі Cucujoidea). Сапрофагами є також і багато представ-
ників більш спеціалізованих груп жорсткокрилих із сильно модифікованими ротовими
органами. У ряді випадків у того самого виду сапрофагія сполучається з іншими режимами
хар-чування – з хижацтвом або фітофагією, як, наприклад, у личинок коваликів (Долін,
1964), у личинок Corynetidae (Brues, 1930 – цит. за Стриганова, 1966), у личинок Scarabaeidae
(Медведєв, 1952). У родинах Silphidae і Anisatoiftidae є личинки-некрофаги, що харчуються
трупами тварин. Іноді в цих групах спостерігаються випадки змішаного живлення
(Стриганова, 1966).



269

Серед Tenebrionidae є види, личинки яких живуть у зруйнованій деревині або
плодових тілах грибів. Їхні личинки є сапрофагами. Найповніший зв’язок із деревиною
зберегли пред-ставники підродини Tenebrioninae, у якій спостерігаються риси найбільшої
мор-фологічної й біологічної примітивності (Волгін, 1951). Представники інших підродин
чорнишів – Blaptinae, Opatrinae, Sepidiinae, Erodiinae (за класифікацією Волгіна) – мають
ґрунтових коренегризучих личинок (Стриганова, 1966).

Ґрунтові фітофаги
Величезне число ґрунтових тварин, пристосованих до харчування різноманітними

тканинами вищих рослин, включається в групу фітофагів. Серед них розрізняють гризучих,
які пережовують щільні рослинні тканини, і сисних. До перших належать личинки жуків.
У ряді Coleoptera до фітофагів належать найбільш прогресивні групи, наприклад,
Chrysomelidae,  Curculionidae.  У тих родинах жуків,  де окремі представники мають різні
способи харчування, фітофагія є, як правило, вторинним, похідним режимом (Стриганова,
1966).

Більшість наземних молюсків є рослиноїдними. Але серед них присутні хижаки –
Daudebardia, Trigochlamydidae, Zonitidae. В екскрементах рослинних видів також
зустрічаються грибні гіфи та залишки тварин.  Серед рослиноїдних молюсків виділяють 2
групи: 1) споживачів грибів та рослинних залишків; 2) споживачів грибів та зелених рослин.
До перших належать представники Pupilidae, Vallonidae, Clausilidae, Endodontidae,
Phylomycus,  Euconulus.  Це малі та середніх розмірів равлики,  що мешкають переважно в
лісовій підстилці. Деякі з них споживають лишайники, в яких перетравлюють грибні
компоненти. До другої групи належать найбільші представники фауни наземних молюсків –
Eulota, Trichia, Arianta, Cepaea, Helix. Молюски активно залучаються до розкладу клітковини
та мінералізації рослинних залишків. Неперетравлені залишки в їх екскрементах
збагачуються азотумісними сполуками зі слизу, який виділяється в кишковику. У ґрунті в
екскрементах молюсків розвиваються процеси гуміфікації. Трофічна активність молюсків
призводить до формування тонкозернистого гумусового шару мулового типу на поверхні
ґрунту (Стриганова, 1980).

Походження фітофагії відмінне в комах різних груп.  Вона часто вдруге виникає з
хижацтва (Coccinellidae). Можна припустити, що в деяких інших групах Coleoptera, де серед
личинок є хижаки й фітофаги, фітофагія також виникла від хижацтва. У надродині
Cantharidoidea більшості личинок Cantharididae властиве змішане харчування – рослинні й
тваринні тканини, а більш давні форми цієї групи, такі, як представники Lycidae і
Lampyridae, є спеціалізованими хижаками (Сгоwson, 1955).

Сполучення хижацтва й фітофагії спостерігається також у представників Carabidae.
Личинки деяких видів цієї родини – яскраво виражені фітофаги й відомі як шкідники сільсь-
когосподарських культур.

У родині Elateridae серед личинок зареєстровані різні способи харчування. В.Г. Долін
(1964) за типом трофічних зв’язків виділяє серед дротянок п’ять груп: 1) всеїдні, переважно
рослиноїдні личинки, пов’язані зі злаками (риди Agrioles, Ectinus); 2) всеїдні із сильно вира-
женою фітофагією, потребують для нормального розвитку тваринної їжі: (роди Corymbites,
Selatosomus); 3) всеїдні, але які віддають перевагу сапрофагії та хижацтву (роди Melanotus,
Limonius, деякі види Athous). При нестачі вологи ці личинки харчуються живими рослинни-
ми тканинами; 4) хижі форми й некрофаги, здатні до сапрофагії (Cardiophorus, Elaler,
Synaplus, Prosternon, деякі види Athous); 5) облігатні хижаки (Lacon, Adelocera, Hypoganus,
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Calambus, Stenagostus).  У цій родині фітофагія поєднується із сапрофагією і хижацтвом.  На
думку ряду авторів, вихідним способом харчування в личинок коваликів є хижацтво.
Основою для такого припущення є те, що у всіх коваликів головна капсула личинок має
«хижий» вигляд (Crowson, 1955; Стриганова, 1966).

У деяких інших родинах жуків, наприклад Tenebrionidae, Alleculidae, для личинок
різних видів характерні сапрофагія або фітофагія (харчування коріннями), або комбінація
цих обох способів харчування.

Представники підродин чорнишів – Blaptinae, Opatrinae, Sepidiinae, Erodiinae – мають
ґрунтових коренегризучих личинок. Вони пов’язані із трав’янистою й чагарниковою рос-
линністю й поширені переважно в степовій і пустельній зонах. Для ґрунтових личинок
чорнишів більш властива фітофагія. Багато видів чорнишів відомі як шкідники сільськогос-
подарських культур (Стриганова, 1966).

Співвідношення екскретованої маси до спожитої характеризує адаптованість виду до
певних позицій катени (за Мордкович, 1982). Найвищий рівень споживання характерний для
чорнишів типово степових ксерофілів, що тяжіють до елювіальних (степових) ділянок катен
(О. sabulosum, P. femoralis –  50  мг і більше на 100  мг маси жуків).  При цьому в них
зберігається високий рівень екскреції (9,5–9,7 мг). Втрати вологи з екскрементами
компенсуються, очевидно, більшою кількістю споживаної їжі. У сухостепових ксерофілів
(Blaps halophila, Tentyrla nomas, Oodescelis polita, Platyscelis hypolithos) рівень екскреції різко
знижений порівняно з раніше охарактеризовани-ми видами (6,6–7,6 мг). Це дозволяє їм дещо
знизити рівень споживання їжі (до 34–38 мг на 100 мг маси жуків). Найощадливіше
витрачають спожиту їжу пустельно-степові види елювіальних БГЦ на південній окраїні
степів. Вони екскретують менше 17% спожитої маси. Решта йде на потреби метаболізму.
Досягається це при збереженні того ж рівня споживання, що й у сухостепових видів, за
рахунок зниження рівня екскреції до 5,7–6 мг на 100 мг маси жуків. Чорниші, що становлять
основу населення солонцевих частин степових катен (Gonocephalum pusillum), відрізняються
таким же високим рівнем споживання, як типово степові види, але настільки ж низьким
рівнем екскреції, як пустельно-степові.

Навантаження чорнишів на підстилку може бути продемонстроване співвідношенням
сумарної потенційної потреби жуків у їжі до запасу підстилки, якою вони харчуються, і, по
суті. означає ту частину її, яку деструктують безпосередньо чорниші. Зазначене співвідно-
шення залежить від запасу підстилки і від питомої чисельності й біомаси конкретних видів у
біогеоценозі.

У родині Aileculidae також є групи, пов’язані зі зруйнованою деревиною (личинки
підродини Alleculinae) і ґрунтові коренегризучі форми (підродина Omophlinae). Друга
підродина вважається більш молодою порівняно з Alleculinae (Оглоблин, Знойко, 1950). На
це вказує висока морфологічна спеціалізація личинок Omophlinae і особливості їх ареалу – ця
група майже повністю відсутня на Американському континенті. Серед представників
Omophlinae багато шкідників сільського господарства (Оглоблин і Рейхардт, 1932;
Гуссаковский, 1949). Таким чином, у личинок Tenebrionidae і Alleculidae вихідним режимом
харчування була, ймовірно, сапрофагія. Потім із переходом від перебування у зруйнованій
деревині до перебування у ґрунті з’явилися личинки-фітофаги. Тут фітофагія, напевно,
розвинулася на основі сапрофагії (Стриганова, 1966).

Особливу групу фітофагів становлять міцетофаги – споживачі живих бактерій і гри-
бів. При визначенні режиму харчування комах сапрофагів і фітофагів слід ураховувати, що
«видима» їжа часто не відповідає дійсній (Кузнєцов, 1953). Гнойовики часто харчуються бак-
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теріями й найпростішими, що розвиваються в екскрементах у великій кількості. Однак при
вивченні харчування Geotrupes (Scarabaeidae) було встановлено, що при стерилізації гною від
мікроорганізмів режим харчування цих жуків не змінився (Vaternahm, 1924 – цит. за Стри-
ганова, 1966).

Щипавки (Dermaptera) мешкають на поверхні ґрунту та під камінням, у деревині, що
гниє. За властивостями живлення це типові поліфаги. Вони мають гризучий ротовий апарат і
здатні роздрібнювати щільні рослинні тканини, живляться залишками рослин та тварин у
ґрунті, в деяких випадках переходячи до фітофагії або факультативного хижацтва
(Стриганова, 1980).

5.2. Топоморфи
Більшість місцеперебувань структурно стратифіковані, а в різних біогоризонтах жи-

вуть різні групи видів тварин (Basset et al., 2001).
Ґрунтова підстилка й мінеральні ґрунтові горизонти безпосередньо контактують між

собою, вони тісно пов’язані з речовинним і енергетичним обміном і значно впливають одне
на одного.  Однак екологічні властивості цих біогоризонтів дуже відрізняються (табл.  63)
(Жуков и др., 2007). У напрямку від поверхні підстилки в глиб ґрунту відбувається зменшен-
ня амплітуди коливання ряду фізичних факторів середовища, таких, як температура та воло-
гість. Так, у результаті еколого-кліматологічних досліджень Ю.І. Грицаном (2000)
установлено, що в чорноземних ґрунтах на плакорі степової зони України найбільшою
амплітудою відрізняються добові зміни температури на поверхні ґрунту і у верхніх
горизонтах до 10 см. Зменшення добової різниці починається з глибини 15 см, при
найменшому значенні її в го-ризонті 40 см.

Світловий режим у явному вигляді існує тільки в підстилці, у ґрунті ж освітлення
немає. З іншого боку, коливання рівня ґрунтових вод у гідроморфних ґрунтах можуть також
бути важливим фактором мінливості середовища перебування для ґрунтових тварин.

У весняний період підстилка прогрівається раніше за мінеральні ґрунтові горизонти і
при досить високому рівні вологості утворює сприятливе місцеперебування для активної
життєдіяльності педобіонтів. Підстилка виконує термоізолюючу функцію, тому в літній
період ґрунт нагрівається пізніше підстилки, довше зберігає оптимальний рівень вологості, і
в ньому триваліший період часу ґрунтові тварини можуть бути фізіологічно активними до
початку періоду літнього спокою. При випаданні нечастих, але рясних літніх дощів у
підстилці тимчасово можуть виникати осередки чисельності тварин, у той час як власне
ґрунтові тва-рини звичайно не реагують на такі явища.

Добова динаміка фізичних факторів найвідчутніша в підстилці, тому для епігейних і
норних тварин чітко виражений циркадний ритм активності. Для ендогейних тварин цир-
кадні ритми виражені меншою мірою, частіше можна говорити про деяку зміну глибини
активності цих тварин протягом доби: у нічний час активність зміщується ближче до по-
верхні ґрунту, а вдень – у більш глибокі ґрунтові горизонти.

У підстилковому горизонті дуже важлива роль органів зору для орієнтації,  у той час
як у ґрунтових тварин органи зору відсутні, нерозвинені або просто мають менше функціо-
нальне значення. Важливу роль для орієнтації в ґрунті виконують органи хімічного чуття,
тактильні органи і сприйняття коливань субстрату. Ґрунтові тварини видають специфічні
звуки, за якими педобіонти можуть бути ідентифіковані і кількісно визначені за допомогою
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технічних акустичних засобів (Brandhorst–Hubbard et al., 2001). Цілком імовірно, що ґрун-
тові хижаки здатні використовувати ці звуки для пошуку жертв.

Підстилкові тварини пігментовані або повністю, або у верхній частині тулуба. У влас-
не ґрунтових тварин забарвлення звичайно відсутнє або світліше, ніж у підстилкових пред-
ставників близьких таксономічних груп.

Ендогейні педобіонти або активно прокладають ґрунтові ходи, або використовують
ходи, прокладені іншими тваринами, а також природну шпаруватість ґрунту. Локомоторна
активність ендогейних форм спрямована на засвоєння обсягу ґрунтових ходів, тоді як
локомоторна активність епігейних форм має горизонтальну спрямованість. Нори мають
менше значення для епігейних тварин, тому що структура підстилки природньо надає
великий лабіринт структурованого простору.

Дихання завжди здійснюється у водному середовищі – цей принцип призводить до
цілого ряду труднощів, що потребують для свого вирішення формування комплексу
адаптацій у наземних тварин, у тому числі і ґрунтових мешканців (Гиляров, 1948). Умови
дихання потребують тонких покривів дихальної поверхні, яка легко висихає на повітрі.
Загроза загибелі від висихання може бути виключена завдяки розвитку пристосувань, що
зберігають вологу в тілі тварини. Тому найкраще пристосовані до умов існування на суші ті
групи тварин, які мають най-більш досконалі органи захисту від висихання та в яких
розвинулись внутрішні дихальні порожнини. До них належать вищі хордові та комахи.

Швидкість випаровування води з поверхні залежить від кількох факторів: вологості
повітря, що оточує поверхню, та температури середовища. Інтенсивність цього процесу тим
вища, чим вища температура та менша вологість. При наявності руху повітря над поверхнею
процес випаровування прискорюється. Повітря в ґрунті завжди насичене водою. Тільки в
аридних умовах у верхніх горизонтах ґрунту рівень насиченості повітря водою може
знижуватися. Це значно поліпшує можливості дихання в ґрунті порівняно з відкритим
простором завдяки запобіганню витрат води.

Кількість повітря в ґрунті залежить від його шпаруватості та вологості.  У важких за
механічним складом та вологих ґрунтах кількість повітря менша,  ніж у легких та сухих.  За
кількістю кисню ґрунтове повітря мало відрізняється від атмосферного. Таке становище має
місце завдяки постійному обміну газами між ґрунтом та атмосферою, що характеризується
повітрянопроникними властивостями ґрунту. Останні також визначаються вологістю та
грану-лометричним складом.

На поновлення повітря у ґрунті впливають атмосферний тиск та коливання темпера-
тури на поверхні землі. Вночі при охолодженні поверхні ґрунту відбувається поглинання
повітря атмосфери, вдень процес має зворотний напрямок: ґрунт віддає повітря при
нагріванні.

Найважливішим фактором поновлення повітря у ґрунті є дифузія. Її швидкість
обумовлена парціальним тиском газу в суміші. Тому ґрунтове повітря більш насичене водою
та CO2 порівняно з атмосферою, а кількість кисню майже однакова.

Можливість дихання киснем при найменших витратах води під час дихання робить
умови газообміну в ґрунті мовби проміжними між тими, що існують у водному середовищі з
одного боку та атмосферою –  з іншого.  Процес обміну та дифузії газів у водному та
повітряному середовищі суттєво відріз-няється. Умови постачання киснем кращі в
атмосферному середовищі, а виведення вуглеки-слого газу – у водному.
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Таблиця 63. Екологічні властивості підстилки й ґрунту як середовищ існування
ґрунтових тварин (за Жуков та ін., 2007)

Властивість Підстилка Ґрунт
Температура Висока амплітуда Низька амплітуда

Вологість
Висока амплітуда, можливість
просякнення при малій кількості
опадів або росоутворенні

Низька амплітуда, необхідність
великої кількості опадів для
просякнення; можливість підняття
води з ґрунтових вод

Щільність Низька, пухке середовище Висока, зазнає впливу ваги більш
високих горизонтів

Роль вібрації субстрату для
орієнтації тварин Низька, коливання швидко загасають Висока, коливання передаються на

достатню для орієнтації відстань

Здатність підтримувати систему
ходів

Низька, залежить від потужності
підстилки (швидкості її розкладання
й латерального знесення); змінюється
протягом року

Висока для глинистих та суглинистих
ґрунтів  та мала для піщаних та
супіщаних; істотно не змінюється
протягом певного часу

Протидія руху Низька Висока, залежить від розмірів
тварини

Уміст органіки Високий; велика кількість органічних
поживних речовин

Низький (виняток – болотні ґрунти);
переважна більшість – у вигляді
гумусових речовин

Уміст мінеральних речовин Низький; більшість мінеральних
речовин ковалентно пов’язана

Високий; певна частка у
водорозчинній формі (виняток –
болотні ґрунти)

Повітряні умови
Переважно аеробні, короткочасно –
анаеробні після випадіння значних
опадів

В залежності від агрегатного складу
та вологості – аеробні, аеробні та
анаеробні, анаеробні

Роль світла для орієнтації Істотна Відсутня

Роль вітру Значна для латерального
переміщення підстилки

Вітровальні комплекси у лісових
біогеоценозах, значна вітрова ерозія у
степових

Швидкість газообміну з
атмосферою

Висока; газовий склад і вологість
мають тенденцію до показників,
близьких до атмосферного повітря

Низька; вже на невеликій глибині
вологість близька до 100%; газовий
склад ґрунтового повітря багатий на
вуглекислий та інші гази, суттєво
відрізняється за парціальним тиском
газів від атмосферного повітря

Латеральна міграція речовини
ґрунту

Значна для латерального
переміщення підстилки; в умовах
заплав – особливо значна

Найбільш значна для поверхневих
шарів, за умов суттєвого розвитку
ерозійних процесів – залучаються
більш глибокі шари; в умовах заплав
– особливо значна

Горизонтальна гетерогенність

Висока; відбиває переважно
особливості гетерогенності мезо-та
мікрорельєфу та просторовий
розподіл дерев

Має полімасштабний характер;
специфічна на різних масштабних
рівнях

Вплив живих організмів з інших
біогоризонтів (не ґрунтово-
підстилковий блок)

Істотний Мінімальний
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Буферні властивості води, яка в природних умовах є завжди розчином багатьох солей,
призводять до зв’язування оксиду вуглецю в інші хімічні сполуки, тому насичення води цією
речовиною не відбувається. При цьому різниця парціальних тисків CO2 у воді та рідинах тіла
тварини перебуває на постійному рівні.

Товщина шару рідини, що завжди вкриває дихальну поверхню, є лімітуючим
фактором,  який впливає на активність газообміну.  У воді цей шар дуже тоненький,  а в
наземних умовах він досить товстий. При постійній високій насиченості ґрунтового повітря
водою мешканці ґрунту можуть мати мінімальну товщину шару рідини,  що вкриває
поверхню органу дихання.

Шкірний епітелій, що має контакт із навколишнім середовищем, може виконувати
функцію органу дихання.  У багатьох тварин він є єдиним органом,  завдяки якому
виконується газообмін. Великий вміст кисню у ґрунтовому повітрі порівняно з водою іноді
забезпечує у мешканців ґрунту повну компенсацію потреб у газообміні шкірним диханням
навіть у тих випадках, коли у водному середовищі у близьких форм, крім шкіри, для дихання
використову-ються спеціалізовані органи (зябра).

Спеціалізовані органи дихання відсутні у нематод і олігохет, у яких дихальну функ-
цію несе вся поверхня тіла. Шкірне дихання найбільш ефективне в ґрунті. При мешканні на
відкритій поверхні ефективність шкірного дихання зменшується, бо шкіра повинна бути
покрита більш товстим шаром слизу, що охороняє організм від висихання.

У водному середовищі концентрація кисню значно менша, ніж на суші. Тому швид-
кість дифузії газів у воді значно менша, хоч вона і здійснюється через тонкий шар слизу
дихальної поверхні водних тварин. Таким чином, шкірне дихання найбільш ефективне в
ґрунтовому середовищі порівняно як з водним середовищем, так і сушею. Тому серед меш-
канців ґрунту зустрічаються найбільш крупні з наземних безхребетних, що позбавлені
спеціалізованих органів дихання. Наприклад, дощові черви, розміри яких досягають
декількох метрів завдовжки.

В олігохет є добре розвинена циркуляційна система і кров містить дихальний пігмент
(розчинений гемоглобін). Це може розглядатися як пристосування до підвищення ефектив-
ності газообміну через шкіру.

Відсутність загрози висихання при мешканні в ґрунті робить можливим існування в
ньому тварин, у яких покриви порівняно легко пропускають воду та гази. Проникність по-
кривів для води, що визначає високу чутливість ґрунтових тварин до висихання, визначає і їх
проникність до газів. Існування тільки за рахунок шкірного дихання можливе для обмежено-
го кола тварин. Це залежить від розмірів тіла та інтенсивності метаболізму.

Зі збільшенням розмірів тіла відносна поверхня тіла, через яку власне і здійснюється
газообмін у багатьох ґрунтових тварин, зменшується. Для організмів розміром менше 1 мм
достатньо простої дифузії для газообміну. Але якщо тканини на глибині тіла знаходяться від
поверхні більш,  ніж на 0,5 мм,  то необхідна якась додаткова транспортна система,  крім тих
випадків, коли інтенсивність метаболізму дуже низька.

Для типово наземних груп ґрунтових безхребетних – комах та багатоніжок – властиве
дихання за допомогою трахей. Але найбільш примітивні та малі форми комах, що мешкають
у ґрунті та екологічно подібних субстратах, позбавлені трахей і дихають усією поверхнею
тіла.

Ґрунтові тварини, що мають трахейну систему, не позбавлені можливості газообміну
через покриви. Обмін газами із середовищем можливий не тільки через вологу поверхню тіла
черв’яків, а і через сухі покриви личинок комах або інших артропод.
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У випадку, коли погіршується структурованість ґрунтів, або коли шпари зайняті
водою, газовий режим ґрунту може значно погіршитися. Брак кисню є лімітуючим фактором,
що обмежує проникнення тварин у глибину ґрунту. Зміна співвідношення води та повітря у
шпарах призводить до міграцій педобіонтів. При зменшенні кількості кисню в ґрунті
відбува-ється переміщення тварин у його верхні шари.

Адаптація до нестачі кисню та надлишку СО2 є дуже важливим пристосуванням до
життя в ґрунті. Педобіонти повинні швидко переключитися з аеробного до анаеробного ти-
пів метаболізму. Тому важливою запасною речовиною ґрунтових тварин є глікоген.

Латеральне переміщення підстилки під впливом вітру, води або зносу під дією сили
ваги призводить до утворення місць її скупчення і ділянок ґрунту без мертвого рослинного
покриву. У місцях скупчення підстилки коливання фізичних факторів середовища зменшу-
ються, що наближає такі ділянки за деякими властивостями до ґрунтових умов. Ці ділянки є
рефугіумами підстилкової фауни на мікрорівні. У них відбувається скупчення епігейних
форм у відносно несприятливі періоди доби (або сезону). Так виникає необхідність у
горизонтальних міграціях епігейних тварин.

Адаптації тварин для пересування й орієнтації в горизонтальному напрямку в
підстилці відмінні від тих, які необхідні для адаптації до переміщення й орієнтації в системі
ґрунтових ходів. Відповідно, проникнення епігейних форм у товщу ґрунту, а ендогейних
форм – у під-стилку є явищами рідкісними. Для епігейних форм звичайно це пов’язано з
періодом спо-кою, а для ендогейних – із періодом розселення. Так, широко відомий факт
збільшення міграційної активності ґрунтових дощових черв’яків під час численних опадів.
У нормі переміщення між підстилкою і ґрунтом характерне для екологічної групи норників.

Адаптація для горизонтального переміщення епігейних форм пов’язана з необхідніс-
тю пристосовування до екстремальних і мінливих кліматичних умов підстилки. Часто це
щільні покриви тіла (молюски, мокриці, багатоніжки, личинки комах). У підстилкових до-
щових черв’яків покриви залишаються м’якими,  але,  на відміну від ґрунтових форм,  шар
зовнішньої кутикули в них набагато товщий. Адаптивні механізми, спрямовані на стабіліза-
цію умов внутрішнього середовища організму, характерні для тварин із довгим життєвим
циклом – К-стратегів. Великі розміри вже є морфологічною адаптацією для стабілізації внут-
рішнього середовища, тому що відносна поверхня тіла в силу алометричних залежностей у
більших тварин менша. У свою чергу, r-стратеги швидко досягають статевої зрілості у спри-
ятливий період при відносно малих розмірах тіла (енергія витрачається на репродукцію, а не
на накопичення біомаси).

Як у підстилці, так і в ґрунті, представлені r-стратеги й К-стратеги, але в підстилці
переважають r-стратеги, а в ґрунті – К-стратеги. У підстилковому горизонті спостерігається
більше видове багатство і метаболічна активність, у ґрунті – більше накопичення біомаси
угруповань тварин.

Ґрунт як середовище існування є складним гетерогенним полідисперсним утворен-
ням. Особливості сприйняття ґрунтовими тваринами екологічної обстановки залежать від їх
розмірів і від гетерогенності ґрунту. Гетерогенність, або строкатість ґрунту, змінюється в
горизонтальному й вертикальному напрямках. Вертикальна гетерогенність проявляє себе в
закономірній зміні ґрунтових горизонтів. Потужність генетичних горизонтів, їх фізичні,
хімічні, механічні і біологічні властивості формують генетичну своєрідність ґрунтового по-
криву і тваринного населення.

Ґрунтовий субстрат надзвичайно щільний і тому форма тіла ґрунтових безхребетних
тварин визначається силовими відносинами із середовищем, у якому вони прокладають свої
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ходи. Особливо це стосується органів руху, декотрі з яких унаслідок еволюційних адаптацій
зникають зовсім, іноді заміняючись своїми функціональними «дублерами», у тому числі і на
нових ділянках тіла в порядку зміни функцій (Гиляров, 1939, 1957, 1964; Стебаев, Колпаков,
2003). У ерукоподібних личинок пластинчастовусих жуків (Scarabaeidae) і навіть
позбавлених головної капсули личинок Diptera (підряд Brachycera Cyclorrhapha) мандибули
перетворюються на органи пересування (розпушування ґрунту, чіпляння за ґрунтові частки).
У ряді випадків вирости на тілі,  що слугують для опори і проштовхування тіла вперед,  а
також для засипання позаду зробленого в ґрунті ходу, не завжди виникають на місцях
подібних попередників. Це особливо властиво личинкам примітивних таксономічних груп
жуків як серед Polyphaga, так і серед Adephaga (Стриганова, 1966; Гиляров, Стриганова,
1986).

Різні генетичні горизонти ґрунту формують особливі вимоги до ґрунтових тварин.
У процесі еволюційного розвитку у тварин виникли конвергентні ряди адаптивних змін, що
надає можливості виділити особливі екологічні групи ґрунтових тварин – топоморфи.

Топоморфа – це екологічна група ґрунтових тварин, виділена на підставі віддання
переваги певному ґрунтовому горизонту, що проявляється в сукупності морфологічних і фі-
зіологічних адаптацій, а також в особливостях просторового розподілу організмів.
Топоморфа – функціонально значима категорія, що вказує, у якому ґрунтовому горизонті
варто очікувати найбільшої функціональної активності того чи іншого виду тварин, або фази
його онтогенезу, які належать до певної топоморфи.

Очевидно, що системи розбиття ґрунтових тварин на морфоадаптивні групи за озна-
кою віддання переваги певному ґрунтовому горизонту, яких дотримуються Краузе (Krausse,
1928), Акімов (1948), Буше (Bouche, 1971, 1977) і Стебаєв, Колпаков (2003), не є суперечли-
вими, а лише різними рівнями деталізації членування тваринного населення.
Використовуючи ідеологію М. П. Акімова (1948), всі запропоновані підходи можна поєднати
в одну систему, що включає три порядки топоморф (табл. 64) (Жуков и др., 2007).

Таблиця 64. Система топоморф ґрунтових безхребетних

Топоморфи I
порядку

Топоморфи II порядку Топоморфи III порядку

Буше (Bouche,
1971, 1977) Акімов (1948) Стебаєв, Колпаков (2003) Краузе (Krausse, 1928)

епігейні
стратобіонти підстилкові

екзобіонти (мешканці поверхні)
екзостратобіонти (поверхнево-підстилкові)
акростратобіонти (підстилкові)
гіпостратобіонти (нижньопідстилкові)

педобіонти ґрунтово-підстилкові геміедафобіонти (підстилково-ґрунтові)

ендогейні едафобіонти

верхньоґрунтові акроедафобіонти (верхньоґрунтові)

власнеґрунтові
мезоедафобіонти (ґрунтові) гіпоедафобіонти
(нижньоґрунтові) гіпоеуедафобіонти
(глибокоґрунтові)

норники –

У рамках морфологічних адаптацій личинок до перебування на різній глибині у ґрунті
Краузе (Krausse, 1928) запропонував виділяти дев’ять морфоадаптаційних типів: екзобіонти
(мешканці поверхні), екзостратобіонти (поверхнево-підстилкові), акростратобіонти
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(підстилкові), гіпостратобіонти (нижньопідстилкові), геміедафобіонти (підстилково-
ґрунтові), акроедафобіонти (верхньоґрунтові), мезоедафобіонти (ґрунтові), гіпоедафобіонти і
гіпоеуедафобіонти (глибокоґрунтові) (цит. за Стебаев, Колпаков, 2003). У роботі
І. В. Стебаєва і В.Е. Колпакова (2003) для класифікації екоморф ґрунтових личинок комах
наведена система морфоадаптаційних типів Краузе, взята за основу. Але для використання
екоморф для зоодіагностики режиму ґрунтів використана менш детальна система, що
розбиває грунтових личинок не на дев’ять, а на чотири групи – підстилкові, ґрунтово-
підстилкові, верхньоґрунтові і власне ґрунтові. Було встановлено, що просторовий розподіл
різних екоморф, який демонструє ознаки адаптації до перебування в різних генетичних
горизонтах ґрунту, закономірно змінюється в сукцесійному ряду гігрогенних
місцеперебувань. Клімаксовий зональний педозооценоз характеризується великим
різноманіттям екоморф у підстилковому й ґрунтовому горизонтах (Стебаев, Колпаков, 2003).

Серед ґрунтових тварин можна виділити такі топоморфи: епігейні, ендогейні й норні.
Це розбиття запропоноване Буше (Bouche, 1971, 1977) для дощових черв’яків, але воно може
бути спроектоване на решту ґрунтових безхребетних. Так, у роботі T. Decaens et al. (1998)
ґрунтова макрофауна розбита на три екологічних групи: серед дощових черв’яків виділені
епігейні, ендогейні і норники, серед мурах – норники й епігейні, жуки розподілені на
епігейних і ендогейних, до епігейних віднесені губоногі й двопарноногі багатоніжки,
мокриці, павуки, черевоногі молюски. Було показано, що у трав’янистих угрупованнях
переважають ендогейні форми, а в лісових – епігейні; хвойні ліси чітко диференціюються за
перевагою епігейних форм від пасовищних і широколистяних угруповань, де спостерігається
збалансована топічна структура з вираженим ядром з ендогейних форм і норників (Decaens et
al., 1998).

Епігейні тварини віддають перевагу підстилці й верхнім ґрунтовим горизонтам, ендо-
гейні – мінеральним ґрунтовим горизонтам. Норники активно опановують як підстилку, так і
мінеральні ґрунтові горизонти, тому мають здатність прокладати потужні вер-тикальні
системи ходів або користуватися прокладеними іншими тваринами в інтервалі всієї
ґрунтової товщі.

Очевидно, ступінь деталізації екологічного опису топічної структури тваринного
населення залежить від цілей дослідження й особливостей досліджуваного об’єкта. Далі
наведений опис топічної структури ґрунтових тварин відповідає рівню топоморф першого
порядку.

5.3. Фороморфи

Форичні зв’язки в біогеоценозі та між різними біогеоценозами створюють можли-
вість фізичного транспорту об’єктів екосистеми. Активне пересування є специфічною
особливістю тварин. Ґрунтові тварини можуть утворювати зв’язки, сприяючи перенесенню
інших живих організмів, або самі можуть використовувати інших тварин чи рослин для
перенесення в просторі.

Ґрунт потребує особливих адаптацій для пересування в ньому, але не всі тварини, на-
віть власне ґрунтові, володіють такими пристосуваннями. Деякі групи ґрунтових тварин або
самі виступають як активні агенти пересування живих організмів ґрунтовим профілем, або
значно цьому сприяють. З іншого боку, в географічному аспекті розселення ґрунтових
тварин на значні відстані за допомогою власних пристосувань не можливе. Тому більш
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рухливі організми на поверхні ґрунту або в повітрі є активним фактором розселення
педобіонтів.

Характеристикою особливості активної участі ґрунтового безхребетного у форичних
зв’язках є його адаптації до переміщення.

Таблиця 65. Адаптації до пересування, типи пересування та форична роль
ґрунтових тварин (фороморфи)

Тип
пересування

Різновид Адаптації Представники Форична роль

А. За
допомогою
використання
існуючої
шпаруватості
ґрунту або
підстилки, без
активного
прокладання
ходів

1. Розміри тіла
менші, ніж
розміри шпар у
ґрунті або у
підстилці

Специфічних
адаптацій немає,
пересування у
ґрунтовому
середовищі як по
поверхні або як у
водному середовищі

Protozoa, Nematoda,
Enchytraeidae, Acari,
Collembola, личинки
Carabidae, Staphilinidae,
Neuroptera, Mollusca,
Myriapoda та ін.

Сприяння перенесенню
грибів та мікроорганізмів.
Потребують форичної
допомоги від більш
активних форм.

2. Розміри тіла
такі самі або
трохи більші за
розмір шпар у
ґрунті чи
підстилки

Черв'якоподібна
форма тіла,
зростання кількості
сегментів,
зміцнення покривів

Enchytraeidae, Nematoda,
Myriapoda, Elateridae
(Cardiophoras), Therevidae

Вирівнювання трофічного
навантаження та газового
режиму в ґрунті

3. Розміри тіла
більші за
порожнини у
підстилці

Великі розміри
(мала питома
поверхня тіла),
щільні покриви
(черепашка),
здатність швидко
ставати у захисну
позицію

Gastropoda, Myriapoda,
Isopoda (Armadillidae,
Cylistidae), Silphidae,
Carabidae, Micryphantidae,
Linyphiidae, Gnaphosidae,
Agelenidae, Lycosidae

Значні міграції в
горизонтальному
напрямку,
межбіогеоценотичні
форичні зв’язки

В. Активне
прокладання
свердловин та
ходів

4. Пересування зі
зміною товщини
тіла

Фіксуючі утворення
на кінці або вздовж
усього тіла

Lumbricidae, Tipulidae,
Limax, Lepidoptera,
Tabanidae

Утворення галереї ходів
(дрилосфери), придатної
для пересування інших
тварин

5. Без зміни
товщини тіла

Опорні органи на
каудальному кінці
тіла, хітинізований
покрив,
циліндричне тіло

Elateridae, Carabus,
Calosoma

Утворення системи ходів
у твердому субстраті
(важкі за механічним
складом ґрунти) або в
дерновині рослин

6. Риття нір за
допомогою
кінцівок

Пристосовані до
копання кінцівки

Lethrus apteras,
Gryllotalpa gryllotalpa,
Tenebrionidae (larv.),
Alleculidae (larv.),
Melolonthonae (im.),
Coprini (im.), Histeridae
(im.), Lycosa, Eresus,
Alopecosa, Atypus,
Nemesia, Pelobates fuscus,
Tapla europaea

Утворення системи ходів,
яку можуть
використовувати інші
тварини для пересування
або як нори-схованки

Пересування тварин у щільному середовищі здійснюється або при використанні ними
природної шпаруватості середовища, або шляхом розсовування й дроблення її часток. У
різних тваринних групах, що живуть у ґрунті, деревині й інших рослинних тканинах та
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щільних субстратах, виробляються різноманітні морфологічні пристосування. Безхребетні,
зокрема, комахи, для прокладання ходів використовують кінцівки, останній черевний
сегмент, частини головної капсули, іноді в них розвиваються спеціальні опорні структури на
черевних і грудних сегментах. У ряді випадків основну роль у русі тварини відіграє
скорочення муску-латури тіла (Стриганова, 1966).

Екологічні групи ґрунтових тварин,  які відокремлені на основі їх адаптацій до
переміщення в ґрунті та вказують на роль в утворенні форичних зв’язків, слід назвати
фороморфами.

Умови пересування в ґрунті настільки своєрідні, що призвели до утворення
спеціальних пристосувань у багатьох мешканців цього середовища (табл. 65).

Ґрунт є трифазною системою: між твердими частками та їх конгломератами (структу-
рними окремостями) є порожнини, зайняті повітрям та плівками води. Крім того, ґрунт має й
більші порожнини – сліди коренів, тріщини, ходи, що вже зроблені крупнішими тваринами.
Завдяки цим структурним особливостям ґрунту пересування в ньому тварин можливе або за
допомогою використання вже існуючих свердловин, порожнин та ходів, або за допомогою
активного прокладання у ґрунті ходів, як у твердому субстраті.

Фороморфа А
А. 1. Екологічна група тварин, розміри тіла яких менші, ніж розміри шпар

у ґрунті
Геогідробіонти – це найпростіші та деякі малі за розмірами багатоклітинні організми,

що пересуваються в ґрунті як у водному середовищі, використовуючи плівки води для існу-
вання та пересування. Особливістю ґрунтових форм найпростіших є порівняно менші розмі-
ри, ніж у аналогічних форм із прісних водоймищ. Специфічних адаптацій у геогідробіонтів
до пересування у ґрунті немає. При пересуванні ці тварини використовують існуючу шпару-
ватість ґрунту та пасивний рух води профілем ґрунту. Для прискорення пересування як у
горизонтальному, так і у вертикальному напрямку вони потребують форичної допомоги з
боку більш активних педобіонтів. Форична роль цих тварин пов’язана з поширенням
мікроорга нізмів –  грибів та бактерій.  Найбільш відома роль нематод як поширювачів
фітопатогенних мікроорганізмів.

Для малих за розмірами геоатмобіонтів, які менші порівняно з розмірами існуючих у
ґрунті свердловин, пересування по них у ґрунті принципово не відрізняється від пересуван-
ня по поверхні твердого субстрату. Тому в таких тварин (кліщі, ногохвістки, нематоди, тихо-
хідки та інші) також немає специфічних пристосувань до пересування в ґрунті.

А. 2. Екологічна група тварин, розміри тіла яких такі самі або трохи
більші за розмір шпар у ґрунті

Личинки комах, що використовують існуючу шпаруватість ґрунту, мають переважно
камподеоподібну форму тіла. Вона дуже поширена серед личинок жуків та сітчастокрилих.
Головним локомоторним органом таких личинок є кінцівки, пристосовані до пересування по
поверхні твердого субстрату. Камподеоподібна форма є пристосуванням до швидкого
пересування по звивистих ходах, більш широких, ніж тіло тварини. Це дуже важливо, тому
що личинки,  які мають таку форму тіла,  є переважно хижаками.  Їм необхідно швидко
переслідувати здобич без витрат часу на прокладання ходів. Ця група здатна підтримувати
існуючу шпаруватість ґрунту. Переважно самостійно і швидко рухається галереями ходів,
сприяючи розповсюдженню бактерій, грибів, найпростіших, яєць та ювенільних фаз
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паразитів. Вони переважно хижаки, тому важливим аспектом є форичне вирівнювання
трофічного навантаження.

Енхітреїди,  які належать або до геогідробіонтів,  або до малих геоатмобіонтів,  на
мікрорівні виконують функцію великих екосистемних інженерів – дощових черв’яків. Вони
сприяють аерації, особливо в занадто зволожених ґрунтах (перенесення кисню вглиб ґрунту
та міграція окису вуглецю до поверхні).  Ця функція,  по суті,  форична,  особливо важлива в
ґрунтах, які зазнають періодичного короткочасного зволоження. Енхітреїди, як тварини малі
за розмірами,  є r-стратегами, на відміну від крупніших дощових черв’яків – К-стратегів.
Життєва стратегія енхітреїд дає можливість швидко та суттєво збільшувати свою
чисельність. Періоди швидкого зростання чисельності цих тварин пов’язані зі значним
зволоженням ґрунту, яке може викликати розвиток анаеробних умов у ґрунті. Висока
чисельність та активність цих малих черв’яків сприяє активізації міграції газів у ґрунті та
вирівнюванню їх концентрацій.

Зі збільшенням розмірів тіла тварин ґрунт перестає бути для них тільки системою
шпар та ходів, з’являється необхідність у формуванні спеціальних адаптацій до пересування
в ґрунті.

А.  3.  Екологічна група тварин,  розміри тіла яких більші за порожнини у
підстилці

Великі герпетобіонти,  які мешкають у підстилці на поверхні,  або у верхніх пухких
шарах, також не мають специфічних адаптацій до переміщення у ґрунті. Їх пересування
відбувається поверхнею субстрату. Розміри великих герпетобіонтів перевищують розміри
між частками ґрунту або підстилки, але щільність цих субстратів незначна, тому ці частки
легко розсуваються при локомоції тварин. Адаптації цієї групи тварин більше пов’язані з
тим, що їх середовище існування (поверхня ґрунту та підстилка) екстремальніше, ніж власне
ґрунт. Міцніші покриви (черепашка у молюсків), менша питома поверхня тіла, здатність
скручуватися в кулю (деякі мокриці,  багатоніжки)  є адаптаціями до життя у підстилці.  Ці
особливості впливають на локомоційну активність. Ще одним аспектом пристосувань до
пересування є сенсорні системи для орієнтації в просторі. Можливість використання зору
або коливань субстрату для орієнтації як у ґрунті, так і на його поверхні, у підстилці,.
обмежені. Тому найважливішим джерелом інформації про навколишній світ у тварин є
органи тактильних відчуттів. Це органи, які значно виступають уперед або назад від тіла –
антени, кінцівки, що волочаться (багатоніжки), церки (комахи), стебла, на яких міститься
чутлива поверхня шкіри (молюски). Добре розвинуті бігаючі кінцівки є адаптацією до
пересування тварин по поверхні ґрунту. Вони також здатні виконувати сенсорну функцію.
Широко розставлена підошва у молюсків добре виконує функцію локомоції та органа
тактильного відчуття. Форична функція цієї екологічної групи дуже значна, особливо в
аспекті межбіогеоценотичних зв’язків, у силу значної здатності до горизонтальних міграцій.
Зона активності багатьох великих герпетобіонтів виходить за межі одного біогеоценозу
протягом сезону. Відомі міграції ківсяків із заплавних місцеперебувань в інші (Пришутова,
1988). Подібною міграційною активністю володіють туруни, павуки та інші герпетобіонти.

Фороморфа В
В. 4. Екологічна група тварин, які пересуваються за допомогою зміни

товщини тіла
Дощові черв’яки та ґрунтові личинки довгоніжок (Tipulidae) активно прокладають

ходи та пересуваються по вже наявних свердловинах, розсуваючи частинки ґрунту шляхом
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зміни товщини тіла. За твариною, що пересувається, залишається хід, по якому її можуть
наздогнати хижаки. Формування складної постійної системи нір – дрилосфери – є важливою
адаптацією для зменшення пресингу хижаків. Крім того, ходи таких тварин добре аерують-
ся, тому можуть швидко змінювати вологість повітря, що знаходиться у ході. При викорис-
танні цього типу пересування лімітуючими факторами є тривалість зберігання в ґрунті поро-
жнин відповідного діаметра та потреба в незначній протидії при їх розширенні. Ці фактори
призводять до того, що дощові черв’яки, личинки типулід та інші тварини з таким типом
пересування переважно мешкають у вологих ґрунтах важкого механічного складу. Вони
уникають легких піщаних ґрунтів, де ходи швидко обсипаються, або кам’янистих ґрунтів, де
є значна протидія поширенню ходів.

Проміжний тип локомоції між пересуванням зі зміною товщини тіла та С-подібним
спостерігається у личинок лускокрилих (Lepidoptera). Личинки цих тварин здатні легко пере-
суватися по рівному субстрату, що спостерігається серед багатьох мешканців крон дерев та
кущів, які дуже поширені серед лускокрилих. Покриви гусениць озброєні великою кількістю
чутливих щетинок, розташованих уздовж усього тіла, що властиво для тварин, які мешкають
на субстраті. Але серед Lepidoptera є справжні ґрунтові тварини, наприклад, деякі совки
(Noctuidae). Ці безхребетні досить великі, їх розміри перевищують шпари в ґрунті. Покриви
тіла гусениць досить щільні, але дозволяють змінювати товщину тіла перистальтичними
рухами. З іншого боку, личинки Lepidoptera мають добре розвинену та сильно
склеротизовану голову (Чадаева, 1964). Щелепи значно розвинені, міцні, здатні споживати
міцні частини рослин та подрібнювати частки ґрунту під час руху. Черевні ноги розташовані
на 3–6 та на 10-му сегментах і цілком відповідають визначенню «фіксуючі утворення на
кінці або вздовж усього тіла».

Важливою форичною функцією групи тварин, які пересуваються змінюючи товщину
тіла, є утворення галереї ходів у ґрунті, якою можуть активно користуватися інші тварини.
Ця галерея (створена дощовими черв’яками звичайно називається дрилосферою) може про-
стиратися на значну глибину. По норах дощових черв’яків у глиб ґрунту проникають корені
рослин. Відома особливість дощових черв’яків затягувати в нори органічні рештки у
кількості, яка перевищує їх трофічні потреби, внаслідок чого мінеральні ґрунтові горизонти
збагачуються органікою, що сприяє активізації процесів гумусоутворення. Розвинена
система ходів сприяє перенесенню газів та оптимізації газового та водного режимів ґрунту.

Термін «метабіоз» (від грецького meta – після, через, між) був запропонований швей-
царським мікробіологом Гарре (Garre, 1887, цит. за Тиунов, 2007). Цей термін зараз
використовується в такому розумінні: метабіоз є формою екологічних зв’язків, при яких один
організм (видова популяція) впливає на інший організм (видову популяцію) за допомогою
пере-творення середовища існування. У такому значенні цей короткий термін максимально
широко охоплює цілком певний клас явищ і не включає двозначного поняття «інженерія»
(Пахомов, Жуков, 1998; 2004). Незважаючи на давню історію терміна, він не знайшов
широкого застосування в загальній екології і використовується рідко, головним чином,
мікробіологами. Спробу реактивації терміна в ґрунтовій біології недавно зробив Дж. Вайд
(Waid, 1997; 1999).

Основні характеристики метабіотичних зв’язків такі (Тиунов, 2007):
1) Метабіотичні взаємодії здійснюються за допомогою модифікації кондиціонуючим

видом середовища існування залежних видів.
2) Мірою напруженості метабіотичних взаємодій слугує не ступінь модифікації сере-

довища, а зміни популяційних параметрів залежних видів.
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3)  Метабіотичні зв’язки можуть діяти як при тісному сусідстві,  так і на великому
віддаленні учасників у просторі або в часі.

4) Метабіотичні зв’язки можуть бути дифузійними або зв’язувати цілком певні пари
чи групи учасників. Вплив кондиціонуючого виду на залежні види невибірковий, хоча
залежні види часто виробляють спеціальні адаптації до певних модифікацій середовища.

5) Позитивний або негативний зворотний вплив залежних видів на кондиціонуючий
можливий, але не має принципового значення для характеристики зв’язку.

Всі без винятку живі організми модифікують середовище перебування інших видів і
тим самим впливають на них. Сила метабіотичних зв’язків може варіювати від невимірно
малої до такого рівня, що визначає саме існування залежного виду. Виділення «важливих» і
«неважливих» метабіотичних зв’язків неминуче залежить від об’єкта та завдання
конкретного дослідження. Практично зручним підходом є заміна суб’єктивної оцінки
«важливий – неважливий» статистично розв’язуваним завданням «достовірний –
недостовірний» (Тиунов, 2007).

У деяких працях ґрунтові ходи дощових черв’яків розглядаються як місцеперебуван-
ня, якому мікроартроподи віддають перевагу, без аналізу та виділення приваблюючих
позитивних факторів (Bayoumi, 1978; Loksa, 1978). Важливим впливом рийної діяльності
черв’яків є вплив на ґрунтову структуру (Satchell, 1967). Ґрунтові колемболи дуже чутливі до
щільності ґрунту і зменшення шпаруватості призводить до зменшення кількості цих тварин.
Тому більші колемболи чисельніші в тих місцях,  де вища кількість дощових черв’яків
(Marinissen, Bok, 1988; Loranger et al., 1998). Позитивний вплив дощових черв’яків на
мікроартропод обумовлений збільшенням утримання води в ґрунті (Hamilton, Sillman, 1989),
або дренажем (Loranger  et  al.,  1998).  Показано,  що розподіл одного з видів колембол
Heteromurus nitidus у градієнті ґрунтового рН контролюється присутністю дощових
черв’яків. Даний вид колембол уникає кислих ґрунтів і віддає перевагу нейтральним і
слаболужним ґрунтам, а дощові черв’яки виступають як фактор, що сприяє зниженню
кислотності. Це стимулює ріст чисельності колембол (Salmon, Ponge, 1999).

Діяльність норних дощових черв’яків (на відміну від черв’яків інших екологічних
груп) призводить до формування яскраво вираженої просторової гетерогенності ґрунтового
покриву (масштабу сантиметрів і десятків сантиметрів). Концентрація рослинних залишків у
стінках і в устях нір Lumbricus terrestris відбивається на просторовому розподілі ґрунтових
тварин усіх розмірних класів. Загальна чисельність найпростіших (лабораторні досліджен-
ня) у стінках нір перевищує контрольні значення в 2,5–9 разів (Тиунов, 2007). Чисельність
інших найважливіших мікробофагів –  нематод –  також різко підвищена у стінках нір.  При
цьому в ґрунті липового лісу реєструється найбільша чисельність мікофагів. Незважаючи на
це, відмінності складу та структури домінування угруповань нематод у стінках нір і в навко-
лишньому ґрунті були в цілому невеликі. Відносна чисельність деяких родів, вірогідно,
відрі-знялася в стінках нір і в контрольному ґрунті,  але таких родів було небагато
(збільшення чисельності: Plectus, Paramphidelus, Eumonhystera у дубовому, Malenchus у
буковому лісі; зниження чисельності: Paratylenchus у липовому, Acrobeloides у дубовому й
Neopsilenchus у буковому лісі).  Вплив нір L. terrestris на загальну чисельність колембол і
панцирних кліщів істотно відрізнявся і, крім того, мав різний характер у різних типах лісу.
Очевидно, що зона нори Lumbricus terrestris не є безумовно привабливою для багатьох видів
ґрунтових безхре-бетних (Тиунов, 2007). Неоднорідна реакція різних видів колембол,
орибатид і енхітреїд на нори дощових черв’яків була показана і в інших дослідженнях
(Bayoumi, 1978; Dozsa-Farkas, 1978; Loksa, 1978; Hamilton, Sillman 1989; Maraun et al., 1999).
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Деякі види бактерій, включаючи актиноміцетів, більш численні у свіжих копролітах,
ніж у навколишньому ґрунті, що може приваблювати мікроартропод (Martin, Marinissen,
1993). У лабораторних умовах установлено, що нори дощових черв’яків Aporrectodea
caliginosa і Lumbricus terrestris приваблюють колембол Folsomia candida.

У польових умовах колемболи віддають перевагу норам дощових черв’яків тільки в
тих випадках, коли ґрунт дуже утрамбований транспортом (Wickenbrock, Heisler, 1997).

Досить сильно впливають дощові черв’яки на структуру угруповань ґрунтових
нематод. За присутності дощових черв’яків спостерігається значне зростання популяцій
нематод, що харчуються мікрофлорою при різкому скороченні фітопатогенних форм
(Senapati, 1992).

За відсутності дощових черв’яків в експериментальних умовах значне зростання по-
пуляції грибів інгібує розвиток фауни найпростіших і бактерій. Крім того, спостерігається
явище диференціальної кількості мікроорганізмів у різних розмірних агрегатах ґрунту. Під
діяльністю дощових черв’яків досягається баланс між різними компонентами живого насе-
лення ґрунтів, відзначається зростання популяції найпростіших і нематод, знижуються роз-
ходження метаболічного потенціалу бактерій у різних фракціях ґрунту (Winding et al., 1997).

Дощові черв’яки Lumbricus terrestris L. в умовах мікрокосму викликають збільшення
кількості ґрунтових найпростіших у 3–19 разів і росту виділення вуглекислого газу. Як одне
з пояснень інтенсифікації мікробіальної активності і збільшення чисельності найпростіших
висувається гіпотеза про стимулюючий вплив екскрецій дощових черв’яків (Binet et al.,
1998). Просторовий розподіл дощового черв’яка Aporrectodea caliginosa (Savigny) корелює з
кількістю ґрунтових амеб. Як доказ харчування дощових черв’яків найпростішими є той
факт, що молоді представники зазначеного виду дощових черв’яків в умовах присутності в
ґрунті амеб ростуть удвічі швидше,  ніж без найпростіших.  У копролітах дощового черв’яка
Octolasion lacteum (Oerley) міститься набагато менше фізіологічно активних найпростіших,
ніж у навколишньому ґрунті (Bonkowski, Schaefer, 1997).

Вміст у копролітах дощового черв’яка Lumbricus terrestris вуглецю, азоту, відношення
C/N, мікробіальна біомаса, рівень респірації набагато вищий, ніж у навколишньому ґрунті.
Виявлено, що кількість кліщів Gamasina і Uropodina, а також нематод у копролітах набагато
більша, ніж у ґрунті, в той час, як орибатидні кліщі Brachychthonidae, Oppiidae, Poronota від-
дають перевагу навколишньому ґрунту. Загальна кількість комплексу колембол мало відріз-
нялася в ґрунті і копролітах дощових черв’яків. Однак деякі види цих тварин віддають
перевагу або ґрунту, або копролітам. Велика чисельність таких видів, як Isotoma violacea,
Folsomia quadrioculata, F. manolachei, Onychiurus furcifer і Stenaphorurella denisi
спостерігається в копролітах, тоді, як щільність Lepidocyrtus lanuginosus значно вища в ґрунті
(Maraun  et  al.,  1999).  Копроліти –  щонайменше тимчасові –  є мікропомешканнями,  чи
рефугіумами, яким відда-ють перевагу багато ґрунтових тварин. Вони можуть розглядатися
як фактор, який сприяє формуванню розмаїтості ґрунтових безхребетних.

Загальна чисельність та особливо біомаса представників ґрунтової макрофауни
завжди буває вища в зоні нори дощових черв’яків-норників, ніж на ділянках ґрунту між
норами, головним чином за рахунок сапрофагів (дощові черв’яки, молюски, личинки
типулід). Безумовно, розмір формованих L. terrestris ґрунтових структур (50–150 см2)
занадто малий для формування специфічного комплексу макрофауни, що включає великих і
рухливих тварин. Розбіжності в таксономічному складі макрофауни в зоні нори та у контролі
були не достовірні (Тиунов,  2007).  Проте деякі зміни в структурі домінування були
зафіксовані. Так, у липовому лісі серед ендогейних дощових черв’яків у зоні нори частіше
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домінували Aporrectodea caliginosa,  а в контрольному ґрунті – A. rosea. Таким чином,
створювана середовищетвірною діяльністю L. terrestris мозаїка збагачених та збіднених
органічною речовиною мікролокусів багато в чому визначає просторову структуру
угруповання ґрунтових організмів.

Концентрація рослинних залишків навколо нір призводить до збільшення чисель-
ності та біомаси багатьох груп ґрунтового населення («ефект концентрації», Стебаев, 1979).
Однак таксономічна структура угруповання в багатих і бідних на органічну речовину
локусах ґрунту радикально відрізняється тільки серед мікроорганізмів. Таксономічний склад
бак-терій і грибів у стінках нір дощових черв’яків специфічний, хоча має різний склад у
різних біогеоценозах. Навпаки, різниця в таксономічній структурі угруповань тварин у зоні
нори та у ґрунті між норами в більшості випадків невелика. На відміну від мікробів, ґрунтові
безхре-бетні можуть мігрувати до місць концентрації харчових ресурсів. Крім того, для
багатьох ґрунтових тварин характерна поліфагія (Стриганова 1980; Scheu, Setala, 2002). Це
робить угруповання ґрунтових тварин досить еластичним і дозволяє, без істотної перебудови
таксо-номічної структури, інтегрувати потоки енергії з мікролокусів з різним рівнем
надходження ресурсів (Андреева, 1990).

Личинки ґедзів більшості видів розвиваються в рясно зволоженому субстраті,
найчастіше в ґрунті прибережних ділянок мілководь невеликих рік, струмків і водойм різно-
го типу. Багатство у природі біотопів зі співпадінням основних умов визначає значна розма-
їтість місць виплоду. Умови існування в ґрунті сприяли розвитку в личинок відповідних при-
стосувань для харчування й пересування в ньому. Це властивий личинкам ґедзів геотаксис і
адаптації локомоторного значення: форма тіла, що дозволяє переміщуватися по вузьких
ходах у двох напрямках, добре виражена здатність до активного скорочення й розтягування,
а також розширення й звуження тіла; наявність спеціальних рухових придатків і валиків в
області міжсегментних зчленувань, що дозволяють фіксувати основну частину тіла або
окремі сегменти; вільне переміщення внутрішніх органів при скороченні й розпрямленні
тіла. Подоланню опору ґрунту при прокладанні ходів допомагає добре розвинутий м’язовий
шар, що підстилає кутикулу по всій довжині й окружності тіла.

Личинки ґедзів у період активності переміщаються, як правило, у верхніх шарах
ґрунту – на глибині не більше 15 см. Особини дрібних розмірів (від 0,7 до 1,5 см), не здатні
до прояву значних зусиль для активного прокладання ходів, перебувають не глибше 3–8 см
або на поверхні ґрунту під шаром опалого листя, ряски, нитчастих водоростей, мохів. Великі
форми зустрічаються на глибині 15–20 см. Переважне знаходження личинок у верхніх шарах
ґрунту пов’язане з наявністю умов, сприятливих для розвитку хижаків і сапрофагів. Тут
розкладаються залишки рослин і тварин унаслідок діяльності мікроорганізмів – важливого
фактора в перетворенні органічних залишків у ґрунті (Андреева, 1990).

В.  5.  Екологічна група тварин,  які активно прокладають ходи без зміни
товщини тіла

Способи пересування комах у ґрунті та їх морфологічні пристосування до риття ходів
детально висвітлені М. С. Гіляровим (1949), що виділив три морфоекологічні групи тварин із
різними типами пристосувань для розпушування ґрунту й фіксації тіла в ходах. У комах, зок-
рема в багатьох личинок жуків, функцію розпушування й відкидання часток ґрунту
виконують або грудні кінцівки, або мандибули й передній край головної капсули, які
модифікуються відповідним чином. Способи пересування й прокладання ходів у ґрунті
розібрані автором на прикладах личинок чорнишів, пилкоїдів, хрущів, деяких жужелиць і
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коваликів. У представників Elateridae у розпушуванні основну участь бере вся головна
капсула, сильно склеротизована, злита, що має форму загостреного спереду клина. Автор
висловлює припущення, що форму-вання клиноподібно стиснутої голови й зубчастого назале
в коваликів пов’язане саме із при-стосуванням до активного пересування в ґрунті (Гиляров,
1942, 1949).

Перехід камподеоподібних личинок до активного прокладання ходів у ґрунті потре-
бує міцного положення тіла при ритті та розвитку опорних пристосувань на задньому кінці
тіла та рийних – на передньому, а також загального зміцнення всього тіла за рахунок склеро-
тизації покривів, особливо головного та хвостового відділів, розвитку опірних урогомф на
задньому кінці тіла, набуття більш циліндричної форми тіла, спеціалізації переднього відді-
лу до розпушування ґрунту (Гиляров, 1964).

У дротянок (личинки жуків-коваликів Elateridae)  верхня губа редукована і не
видається з-під наличника, що пов’язано з особливостями їх пересування: вони головою
таранять (послідовно вдаряють) ґрунт. За цих умов верхню губу можна було б надломити. У
личинок чорнишів та пилкоїдів, габітуально схожих на дротянок, голова не бере участі у
розпушуванні ґрунту. Ці функції виконує перша пара ніг, а верхня губа нормально
розвинена. У зв’язку з особливостями пересування дротянок у ґрунті в передній нижній
частині голови розвинутий сильно склеротизований виріст, який називається назале
(Гиляров, 1949).

В. 6. Екологічна група тварин, які активно риють ґрунт
Групу «класичних» ґрунториїв утворюють тварини, які мають спеціалізовані органи,

призначенні для риття ґрунту.
До цієї групи належать капустянки Gryllotalpa gryllotalpa. Ці тварини мають сильні

кінцівки, якими вони здатні проривати довгі та досить широкі ходи. Найчастіше капустянки
зустрічаються у вогкуватих ґрунтах, у яких система нір здатна довго підтримуватися.
У процесі риття нір та для живлення капустянки переробляють корені рослин. Ходами цих
тварин можуть користуватися безхребетні та малі хребетні тварини.

Мандибули й головна капсула в комах нерідко виконують функції, пов’язані з пересу-
ванням. Зокрема, у форм, що живуть у твердих природних субстратах, ці органи беруть
участь у розпушуванні або розсовуванні часток субстрату (Стриганова, 1966).

У щільних глиняних ґрунтах поширені кравчики Lethrus apterus. Личинки кравчика-
головача Lethrus apterus Laxm. розвиваються у ґрунтах в особливих комірках, харчуються
масою зі зрізаних стебел і листя рослин, заготовлених для них батьками. Поширення
личинок пов’язане з сухими відкритими просторами із щільним ґрунтом (чорнозем, лесові,
гли-нисті та крейдові оголення). Особливо численний кравчик по схилах балок, цілинах,
узбіччях доріг (Андриевская, 1946; Медведев, 1952). За даними Н. Ю. Андрієвської (1946),
зібраними в 1937–1938 роках у Дніпропетровській області, кількість нір кравчика в степу
складає 2,3 екз./м2. Автор указує, що мікрорельєф сильно впливає на щільність нір кравчика,
яких завжди більше там, де зустрічаются невеликі вибоїни, канавки, виїмки, ніж на рівному
місці.

Після появи з місць зимівлі жуки знову зариваються в ґрунт, причому самець і самка
будують собі окремі нірки глибиною в 6–20  см.  Типовими формами тимчасових нір є
одноколінчаста та пряма, причому в більшості випадків перша характерна для самок, а друга
– для самців.  Після парування жуки будують сімейну нору на основі нірки самки або нову.
Типовою сімейною ніркою жуків-кравчиків є двоколінчаста. Крім типової сімейної нірки,
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інші, так звані багатоколінчасті, звичайно трапляються на ділянках з густими кореневими
системами рослин. Товсте коріння, різні камені тощо, які зустрічаються при ритті, заважають
спорудженню звичайної нірки, і тоді жук змушений змінити напрямок ходу. Глибина
сімейних нірок складає 25–65 см, значно рідше зустрічаються нірки глибиною до одного
метра.

Личинка харчується тільки заготовленим батьками кормом. Харчова грудка, що
зберігається в нірці, може складатися з різноманітних рослин – трав’янистих, чагарникових
або деревинних. При зберіганні грудки відбувається її силосування – шумування без доступу
кисню. Сира вага харчової грудки варіює в інтервалі 2,5–4,01 г, вологість змінюється в інтер-
валі 44,5–73,1% (Андриевская, 1946). Масштаби вилучення жуками-кравчиками фітомаси
значно більші реально споживаної кількості, тому багато зрізаних фрагментів рослин жуками
не використовуються. Личинок кравчиків поїдають хижі личинки двокрилих родини Asilidae
і щипавки. Дорослі жуки можуть ставати жертвами жужелиць, жуків-карапузиків, а також
птахів – ракші, червононогого кобчика, чорнолобого сорокопуда, сорокопуда-жулана,
боривітра, грака. Кравчиками живляться ссавці – кроти, лисиці, борсуки, тушканчики.
Личинки дротянок і червневого хруща можуть споживати заготовлений у сімейних норах
корм кравчиків. Нежилі нірки кравчика заселяють мокриці, ківсяки, мурахи, чорнотілки,
вусані тощо.

У степу та пустелі зустрічається тарантул Lycosa singoriensis. Нори тарантулів
пов’язані з відкритими місцями, позбавленими густої рослинності й вільно освітлюваними
сонцем. Доступ сонячних променів необхідний не тільки для розвитку павука й дозрівання
його статевих продуктів,  а й для потомства,  що розвивається в коконі.  Крім того,  на
відкритій поверхні землі різні комахи, якими харчується павук, ховаються у всілякі шпарки,
у тому числі заповзають і в нору тарантула (Мариковский, 1956).

Ґрунти в місцях поселень тарантула можуть бути найрізноманітнішими, крім
кам’янистих й галечникових, аби тільки вони були достатньою мірою вологими. Проте
тарантул віддає перевагу ґрунтам пухким, особливо з поверхні.

Відносно мікрорельєфу тарантул явно переважає невеликі горбки, краї улоговинок,
ямок і канавок, кущики солянок тощо, охороняючи тим самим своє житло від заливання
водою після дощу.

У зоні пустель і південних степів є два надзвичайно постійних індикатори
перебування тарантула. Це солонець Salicornia herbacea, що незмінно виростає на
солончаках, які зберігають постійну вологість ґрунту протягом усього року, та капустянка
Grillotalpa unispina Sauss., мешканка вологих і пухких ґрунтів. У роки масової чисельності
павука солонець і капустянка служать індикатором фактичного, а в роки депресії –
можливого перебування тарантула.

У виритих норах минає більша частина життя тарантула. Почавши рити нору, павук
ніколи її не кидає й обов’язково закінчує. Місце, яке тарантул вибирає для будівництва нори,
повинне мати ґрунт, що довго зберігає вологу, розташовуватися поблизу водоймища, на від-
критій площадці, мати вихід на легкому піднесенні, біля нір інших тарантулів і т. п.

Приступаючи до риття нори, тарантул розшукує на поверхні землі, особливо якщо
вона щільна, місце, з якого б можна було почати копання. Часто нора починається з
невеликої тріщинки, поглиблення, виїмки, біля маленької присохлої грудочки землі, під
якою ґрунт більше вологий і піддатливий. Багато нір починаються в глибоких слідах,
залишених коровами весною, коли ґрунт був м’який. На солончаках, особливо в розпалі літа,
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коли поверхня покрита щільною солоною кіркою, павук, перш ніж рити нору, змочує ґрунт
рідиною, виділяючи її з ротового отвору.

Функцію рийних органів у тарантула виконують, головним чином, хеліцери.
Забезпечені потужною мускулатурою й гострими кігтиками, вони є гарним знаряддям. На
стінках нір, виритих на щільних глинистих ґрунтах, завжди залишаются сліди у вигляді
численних смужок. Відкушуючи шматочки землі, павук скріплює їх павутинними
придатками, піднімає і відкидає вбік. Якщо на шляху зустрічається яка-небудь перешкода,
він її обходить. Як тільки пройдено поверхневий, щільний шар, тарантул не тільки риє
землю, але, як це робить більшість рийних тварин, розштовхує його в сторони, чим
досягається економія енергії й ущільнюються стінки нори. Тому обсяг викинутого при ритті
нори ґрунту менший обсягу нори в 10 разів. Якщо ґрунт сипкий й важко зв’язується в
грудочки, павук виштовхує його з нори.

Діаметр нори, як правило, відповідає розміру павука й дорівнює ширині черевця й
головогрудей разом. Тому за діаметром вихідного отвору нори можна безпомилково визна-
чити величину її мешканця. Отвір нори ретельно вигладжується, а якщо поверхня землі
складена з рухливих часток землі, то обплітається тонким павутинням, що перешкоджає
опаданню ґрунту в нору. Грудочки землі відкидаються з нори в різних напрямках. Деякі па-
вуки відносять їх на відстань до 30 см, інші залишають біля самого входу, складаючи землю
акуратною купкою збоку або розташовуючи її півколом. Іноді тарантули з викиданого ґрунту
влаштовують валик, який безпосередньо оточує вхід до нори.

Глибина нори залежить від багатьох причин, головною з яких є вологість ґрунту. На
ґрунтах сухі нори значно глибші, ніж на вологих. Особливо довгі нори на ґрунтах піщаних,
де вологий шар розташований глибоко. Разом із тим, при дуже високому рівні стояння
ґрунтових вод поблизу водойми глибина нори ледь досягає 10–20 см, дно її перебуває майже
в мокрому шарі,  а стовбур схожий на вузьку лійку,  спрямовану розтрубом догори.  Така
форма нори, очевидно, полегшує осушення дна й стінок. Довжина нори буває різною в тому
самому місці в різні сезони року, і з настанням спекотного сезону й висиханням ґрунту нори
поглиблюються, про що свідчать свіжі шматочки землі. Розташовані на буграх нори завжди
значно глибші тих, що між ними. На довжину нори деякою мірою впливає структура ґрунту.
При однаковій вологості на щільних глинистих солончаках нори коротші, ніж на ґрунтах
супіщаних і пухких. У дорослих тарантулів нори, як правило, значно глибші.

На пухких піщаних ґрунтах, особливо на пухких солончаках, павук обплітає стінки
нори щільним павутинням. Воно міцне, добре охороняє стінки від опадання й не втрачає
міцності після зимівлі.

Тарантул завжди стежить за своєю норою, систематично відкушує численні корінці
трав, що проростають в нору, підновлює вихідний отвір, викидає ґрунт, що обвалився.

Нора, покинута павуком, проростає корінцями трав. Особливо швидко обвалюються
нори на пухкому ґрунті, на пухких солончаках, тоді як на щільних глинистих солончакових
ґрунтах вони добре зберігаються. Покинуті нори заселяються великими мокрицями, цвірку-
нами, в них проникають мурахи, молоді тарантули або маленькі бродячі тарантули Pardosa
monticola. Займає порожні нори тарантула павук Tarentula sp. або маленький чорний павучок
Theridion innocuum Th., що заплітає отвір ловчою павутиною; оселяються й інші павуки,
використовуючи нору як зручне місце для лову комах. Набагато рідше нори тарантула вико-
ристовує для свого лігвища й будує над нею велику ловчу сіть павук Lithyphantes  sp.  Крім
того, вдень часто заповзають, ховаючись від світла й сонячних променів, численні жуки.
У зоні лісостепу в покинутих норах можна знайти молоденьких трав’яних жаб Rana
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temporaria L. Зрідка заповзають у нору скорпіони Buthus eupeus (С. Koch.) і швидка ящурка
Eremias velox (Р.) (Мариковский, 1956).

В. 7. Екологічна група з С-подібно зігнутим тілом
Більш екологічно досконалим є пересування за допомогою подрібнення ґрунту пе-

реднім кінцем тіла, згрібання ґрунту назад та затулення ним ходу позаду тварини, що
пересувається.

С-подібна форма тіла личинок (такими є личинки пластинчастовусих) є адаптацією до
активного руху в специфічному, дуже важкому за механічними властивостями середо-вищі,
яким є ґрунт або щільна рослинна тканина.

Спосіб пересування личинок пластинчастовусих у ґрунті також вивчений і описаний
М. С. Гіляровим (1949).

Личинка, яка починає копальні рухи в ході, що прокладається, підгинає останні
членики черевця, внаслідок чого положення її тіла фіксується між двома точками опори:
черевний кінець останнього сегмента упирається в дно ходу, а спинна поверхня 1–3-го
сегментів черевця притискається до склепіння ходу, що прокладається.

Детальний аналіз морфологічних адаптацій ґрунтових личинок пластинчастовусих
подано у працях С. І. Медведєва (1952), відповідно до яких наведено цей матеріал.

Передній кінець тіла личинки буває загнутим при ритті ходу трохи нагору, отож тіло
її має навіть скоріше S-подібну,  ніж С-подібну форму.  Розпушення твердого ґрунту
виконується втиканням у нього могутніх щелеп личинки і наступним скороченням черевної
мускулатури, при якому голова наближається до анального кінця. Мандибули є основними
органами роз-пушування ґрунту, що діють при скороченні черевної мускулатури як кирка
(відскоблювання часток ґрунту виконується загостреним зовнішнім краєм мандибул).

При просуванні вперед відіграють роль і ножицеподібні рухи щелеп, якими личинки
можуть перегризати корені, що зустрічаються на шляху. Тому в личинок пластинчастовусих
головна капсула масивна, злита, що слугує надійною опорою для щелеп і могутньої щелепної
мускулатури. Сильна хітинізація черепної коробки личинок пластинчастовусих має зна-
чення і тому, що при ритті ходу саме голова приймає на себе основне тертя об частки
твердого ґрунту. Сильно хітинізовані плями з боків 1-го грудного сегменту очевидно теж
добре захищають тварину від механічних ушкоджень.

Після скорочення тіла личинка хвилеподібними скороченнями спинної мускулатури в
напрямку від заднього до переднього кінця, що починається в сегментах, які виконують роль
спинної точки опори, знову розпрямляється і витягає передній кінець тіла. Потім знову
втикає мандибули в ґрунт, після чого виникає нове скорочення черевної мускулатури.
Шматочки ґрунту, що відколюються, відгрібаються нижньою частиною голови і нижньою
поверхнею грудних і передніх черевних сегментів у порожнину, утворену виїмкою
вентрального боку зігнутого тіла. Кінцівки при цьому хвилеподібно рухаються спереду
назад, відгрібаючи розпушений ґрунт. Значення кінцівок для поступального руху порівняно
мале.

Після того, як декількома скоблячими рухами личинка розширила хід, фіксується по-
ложення переднього кінця тіла (за допомогою щетинистих валиків та мандибул) і черевце
підтягується вперед. Після цього личинка гладким спинним боком останнього сегмента спре-
совує розпушений ґрунт, утворюючи у такий спосіб пробку, що закриває пророблений нею
хід, і не залишаючи за собою шляху, яким могли б скористатися хижаки.

Описаний спосіб пересування личинок Scarabaeidae допомогає зрозуміти, чому
опорні шипики містяться саме на тих частинах тіла, що приймають на себе функцію опори.
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Єдиною частиною черевної поверхні, що має значення точки опори личинки, яка прокладає
хід, є черевний бік заднього кінця останнього черевного сегмента. У личинок Scarabaeidae –
Pleurosticti уся черевна поверхня тулуба гола (точніше, майже гола), за винятком саме цієї
частини, озброєної міцними шипиками, розташованими в більшості форм, що живуть у
ґрунті, двома подовжніми рядами. Кількість шипиків і їх розташування строго постійні для
кожного виду пластинчастовусих і служать однією з найнадійніших діагностичних ознак
личинок.

Тергіти всіх сегментів тулуба личинок пластинчастовусих, крім трьох останніх, роз-
діляються глибокими борозенками на валики – про-,. мезо- і метатергіти. Особливо сильно
розвинутий метатергіт. На грудних сегментах ці валики не мають особливих щетинок, що
виконують локомоторну функцію, а на перших п’ятьох черевних сегментах, які упираються
у склепіння ходу, що прокладається, вони усаджені міцними щетинками. Середня частина
кожного валика покрита щетинками, а передні і задні чверті вільні. При скороченнях спин-
ної мускулатури, які пробігають хвилеподібно, усаджені щетинками частини валиків по черзі
розсовуються і зрушуються, просуваючи личинку вперед. Локомоторна функція забезпече-
них щетинками валиків особливо добре виявляється в личинок Cetonia, що рухаються навіть
по поверхні твердого субстрату, лежачи на спині.

Значення різних пристосувань для пересування і життя личинок у субстраті виступає
наочно при порівнянні будови личинок пластинчастовусих, що живуть у різному середовищі.

Загальним для всіх личинок пластинчастовусих пристосуванням для життя в ґрунті й
інших субстратах є будова дихалець, що не допускає можливості потрапляння в трахеї час-
ток ґрунту, рослинних детритів тощо.

С-подібна форма тіла, при відносній його стрункості, найкраще виражена в личинок,
що вільно пересуваються в ґрунті й активно розшукують їжу. Сюди відносяться личинки
Rutelini, Melolonthini, Rhizotrogini, Pachydemini, Sericini, Hopliini, Glaphyrini. Очевидно, всі ці
групи сформувалися вже після переходу їхніх предків до життя в ґрунті (первісним середо-
вищем існування личинок найдавніших пластинчастовусих, мабуть, були гниюча деревина і
потерть, що цілком збереглося в сімействі Lucanidae –  більш примітивному,  а також у
більшості Dynastini, Trichiini, Valgini, Cetoniini). Тіло таких личинок відрізняється більшою
товщиною, а часто і менше вираженою С-подібною формою і менше розвинутими шипиками
і щетинками на анальному стерніті. Деякі Dynastini (наприклад Pentodon) перейшли до життя
в ґрунті; хоча їхнє тіло і товще, ніж у личинок Melolonthini і близьких до них триб, але воно
стрункіше, ніж у деревних мешканців тієї ж триби, неправильно розсіяні шипи на анальному
стерніті в них краще розвиваються, подовжуються, вигинаються, однак симетричні ряди
шипиків у них не з’являються. Cetoniini, що живуть у ґрунті (рід Epicometis, підрід Netocia
роду Potosia), не роблять значних пересувань і прив’язані тут до скупчень рослинних
детритів, тому форма їх тіла, порівняно з мешканцями деревних детритів, не змінюється; слід
лише зазначити набагато сильніший розвиток у них волосяного покриву тіла, а в Netocia –
розширення шипиків у симетричних рядах на анальному стерніті. У тих представників
гнойовиків, що відкладають яйця в природні купи калу тварин, а личинки їх роблять міграції
в ґрунті (наприклад, при пересиханні верхніх шарів), зберігається С-подібна форма тіла і
більш-менш добре розвинені шипики на анальному стерніті, у тому числі і розташовані
подовжніми симетричними рядами; щетинки на черевних тергітах хоча і залишаються
нечисленними, але набувають форми як у типових землериїв, стають більш товстими і
пружними, мають деякий вигин назад. Сюди відносяться личинки Aphodiini, багато
представників яких навіть вільно живуть у ґрунті, харчуючись детритом з коренів рослин
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(Psammobius, Cnemisus). Нарешті, тіло личинки Odontaeus armiger, яка вільно живе в ґрунті,
відрізняється стрункістю і добре вираженою С-подібною формою, відмінною від форми тіла
інших Geotrupini, що живуть у гної.

Сильний розвиток шипиків на анальному стерніті, особливо їх симетричних рядів, має
місце в трибах Rutelini, Melolonthini, Rhizotrogini та інших, близьких до них. У представ-
ників цих триб шипики звичайно загнуті назад, розширені в сторони і розташовані двома
рядами уздовж головної осі, даючи, таким чином, максимальну стійкість проти зрушування в
сторони і назад. При цьому подовження цих рядів і розходження їх у задній частині в
сторони у вигляді дуг властиве в основному для мешканців щільних ґрунтів,  наприклад
Amphimallon, Rhizotrogus. У видів, що живуть тільки в щільному ґрунті, це пристосування ще
підсилюється: шипики товщають і трохи подовжуються, особливо в задній частині, де ряди
їх подвоюються і потроюються, наприклад у Rhizotrogus aequinoctialis Hrbst.

Іноді шипи розташовуються у вигляді поперечних дуг – однієї (у Sericini) або двох (у
Tanyproctus), причому шипи в таких форм (і ті,  що містяться в цих рядах (дугах),  і позаря-
дові) вирізняються сильним розвитком, гострі і спрямовані трохи назад і всередину – до
середньої осі тіла. Очевидно, це інше пристосування для досягнення тих же результатів (у
розумінні додання стійкості тілу), що і при подовжньому розташуванні шипів.

При пересуванні в легкому піщаному ґрунті, де легше досягається стійкість тіла, си-
метричні ряди шипиків коротшають, а іноді і цілком зникають; так, наприклад, у видів Melo-
lontha, що живуть як у легкому піщаному,  так і у важкому суглинному ґрунті,  подовжні
симе-тричні ряди шипиків довгі, а в Polyphylla, пов’язаних в основному з легкими ґрунтами,
вони сильно коротшають,  у Anoxia ж цілком зникають. У видів Chioneosoma, які живуть у
піску (Ch. pulvereum Knoch., Ch. aralense Sem. et Medv., Ch. arnoldii Medv., Ch. komarovi
Brske), задня частина рядів, що розходяться в сторони і складаються з довгих шипів, зникає і
залишається лише передня їх частина, причому кінці рядів зближуються, утворюючи в такий
спосіб овал; величина останнього досить значна у Ch. pulvereum – мешканця задерненних
пісків і дуже мала в Ch. komarovi – мешканця барханних пісків.

У той же час у мешканців пісків розвивається ряд інших пристосувань, зокрема, у
структурі голови. У той час, як у мешканців щільних ґрунтів поверхня головної капсули, ли-
штви,  а часто і верхньої губи буває гладкою,  блискучою,  у піщаних мешканців вона стає
більш-менш шорсткуватою, принаймні в передній частині. У деяких же представників вона
буває зернистою, покритою ямкоподібними крапками, що у деяких видів Chioneosoma несуть
шипики і лусочки. Очевидно, цим запобігається ковзання по кварцових частках і досягається
відповідна стійкість при русі в піску. У личинок Phyllopertha, Melolontha, Amphimallon, які
живуть в різних ґрунтах, а також у Rhizotrogus, що живуть у щільному ґрунті, голова гладка,
у той час, як у специфічних мешканців пісків і супісків голова шорстка в різному ступені: у
Monotropus nordmanni є шорсткість на чолі, а лиштва покрита сильними зморщечками, у
Anoxia, Anomala і піщаних мешканців роду Chioneosoma уся голова стає шорстко-
зморшкуватою, причому в деяких видів вона покрита густими ямкоподібними крапками
(Ch. aralense), іноді з конічними або лускоподібними шипиками (Ch. pulvereum, Ch. arnoldii,
Ch. komarovi). Така структура головної капсули не спостерігається в мешканців щільних су-
глинних ґрунтів, тому що це пристосування було б тут недоцільним: дрібні глинисті частки
набивалися б у ямки, прилипали до шорсткуватої поверхні голови, що перешкоджало б нор-
мальній життєдіяльності личинки.

Рівномірно округлена форма заднього кінця тіла при зазначеному способі пересуван-
ня личинок у ґрунті найбільш зручна, тому у всіх личинок, що вільно живуть у ґрунті, кінець
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черевця завжди має саме таку форму. Слід зазначити, що рівномірно округлену вершину
черевця має личинка Odontaeus armiger, що вільно живе в ґрунті,  чим вона істотно
відрізняється від личинок інших Geotrupini, які мешкають у гної і мають складно влаштовану
анальну площадку. До цього ж типу наближаються і личинки Aphodiini, що мають слабку
дволопатеву вершину черевця, без сплощеної анальної площадки; це, безумовно, пов’язано з
особливостями їх способу життя.

Щетинисті валики на черевних тергітах найсильніше розвинуті в ґрунтових мешкан-
ців (Rutelini, Dynastini, Melolonthini, Rhizotrogini, Pachydemini, Sericini, Hopliini).

Хоча кінцівки не відіграють великої ролі для поступального руху личинки, однак їх
значення велике для розпушення й відгрібання ґрунту, тому вони краще розвинуті саме у
вільно живучих мешканців ґрунту (Rutelini, Melolonthini, Rhizotrogini, Pachydemini, Sericini,
Hopliini). Подовження ноги тут досягається завжди за рахунок подовження тазика. Це пов’я-
зано зі способом руху кінцівки, що при відгрібанні ґрунту викидається спочатку вперед, а
потім рухається назад; подовження тазика збільшує рухливість ноги в цьому напрямку.
Заслуговує на увагу те, що подовження тазиків має місце в комах із хватальними передніми
кінцівками, які при лові жертви викидаються вперед, як, наприклад, у богомольців
(Mantodea), Mantispa styriaca, Ranatra linearis. Збільшення площадки (для відгрібання
ґрунту) досягається розвитком щетинок на ногах, що добре розвинені в мешканців ґрунту та
гниючої деревини і майже відсутні в гнойовиків. Для розпушення землі служать сильно
розвинені кігтики, що є у всіх типових мешканців ґрунту (триби Rutelini, Melolonthini,
Rhizotrogini, Sericini, Hopliini). У гнойовиків сильний розвиток кігтиків має місце лише в
Aphodiini у зв’язку з зазначеними вище особливостями їх способу життя.

Оскільки личинка розпушує ґрунт при русі за допомогою верхніх щелеп, причому
основна робота припадає на їх кінці і зовнішні краї, то в личинок, що вільно живуть у ґрунті,
порівняно з іншими, спостерігається найсильніший розвиток дистальних кінців щелеп.
Унаслідок постійного тертя об частинки ґрунту відбувається поступове стирання не тільки
внутрішнього, а ще більше зовнішнього краю і вершини щелеп. Тому в давно перелинялих
личинок щелепи сильно коротшають, а вершини їх притупляються.

У зв’язку з необхідністю розшукувати собі їжу в личинок, що вільно живуть у ґрунті,
добре розвинені органи нюху і дотику. Вусики в Rutelini, Melolonthini, Rhizotrogini,
Pachydemini, Sericini, Hopliini довгі, складаються з 4 члеників, причому 4-й членик завжди
добре розвинутий, стовщений і несе одну або кілька нюхових площадок. У личинки
Odontaeus armiger, що вільно живе у ґрунті, останній членик вусика добре розвинутий і
стовщений, на відміну від представників тієї ж триби (Geotrupini), що живуть у перегної.

Умови існування в гниючій деревині і потерті загалом нагадують умови життя в
ґрунті, але є і ряд відмінностей. Личинки не роблять тут великих міграцій у пошуках їжі у
зв’язку із зимівлею або зміною умов вологості. При поступальному русі їм доводиться не
тільки розпушувати, а й дробити, різати субстрат (деревину). Всі такі личинки мають
набагато товще тіло, причому в личинок з більш слабко вираженою С-подібною формою тіла
(Cetoniini) зменшується відносний розмір головної капсули, а щетинисті валики є не тільки
на черевних, а і на грудних стернітах (ймовірно, у зв’язку з трохи іншим положенням тіла
при прокладанні ходу). Шипики на анальному стерніті менше розвинуті. У личинок
Lucanidae, з добре вираженою С-подібною формою, розташування спинних щетинок майже
таке саме, як у ґрунтових мешканців. В усіх випадках ноги коротшають за рахунок
скорочення довжини тазиків. Найістотніша відмінність у будові верхніх щелеп: вони сильно
коротшають за рахунок скорочення дистального кінця, стають ширшими, набувають форми,
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близької до трикутної,  а внутрішній край їх має численні зубці для розрізування субстрату.
Часто спостерігається редукція кігтиків, що перетворюються на тупі придатки конічної або
циліндричної форми з щетинками на кінцях. Вусики 4-членикові, причому у всіх
Scarabaeidae (триби Trichiini, Valgini, Cetoniini) скорочені, товсті, але з добре розвинутим
останнім члеником, з кількома нюховими площадками, що пов’язано, очевидно, з вибором
їжі.  У Lucanidae останній членик вусика дуже маленький, тонкий. Можливо, що нюх у них
слабко розвинутий у зв’язку з безвибірковим заковтуванням шматочків деревини, де личинка
прокладає хід.

Найбільше відхилення від зазначеного вище типу складають личинки, що живуть у
субстраті, спеціально заготовленому для них батьками. Таким субстратом у видів нашої
фауни є кал хребетних тварин (в основному ссавців) у Coprini і Geotrupini і рослинна маса в
Lethrini. Через те,  що личинкам тут не доводиться пересуватися в ґрунті або в іншому
субстраті, зникають і відповідні пристосування до цього. Тіло стає більш товстим і коротким,
що дає можливість вміщатися в обмеженому за розмірами просторі камери. У Coprini на
середніх черевних тергітах часто буває більш-менш сильне мішкоподібне розширення у
вигляді горба. Тіло стає майже голим, тверді щетинки на спині відсутні, шипики на
анальному стерніті або зовсім відсутні (Copris), або являють собою симетричні фігури з
дрібних коротких шипиків, що є, можливо, рудиментарним утворенням. Ноги сильно
ослаблені, майже позбавлені щетинок, у Lethrus перетворені на короткі конічні придатки.
Кігтики в основному перетворені на тупі придатки або зовсім відсутні.  У зв’язку з
харчуванням м’якою їжею верхні щелепи стають більш слабкими, тонкими, жувальні
поверхні на внутрішньому боці в основі, порівняно з такими в розглянутих вище личинок,
слабкіше розвинуті. У зв’язку з безвибірковим харчуванням вусики розвиваються слабко:
вони складаються в Coprini з 4,  у Geotrupini і Lethrini з 3 члеників, відно-сно короткі,
особливо в Lethrini, тонкі, а останній їх членик дуже малий. Особливістю цих личинок є
розвиток анальної площадки. Задній кінець тіла в них сплощений і утворює особливу
площадку, покриту складками й узвишшями, з лопатями різної форми по краях. Посередині
цієї площадки розміщений анальний отвір, прикритий сильно розвинутими клапанами або
заслінками. Очевидно, ця площадка служить для утрамбовування стінок у камері личинки,
що міститься усередині живильного субстрату. З цією функцією, напевно, пов’язаний і
сильний розвиток заслінок, що закривають анальний отвір.

Aphodiini за рядом ознак наближаються до вільних мешканців ґрунту, однак у зв’язку
з характером харчування в них зберігається властива для копрофагів будова ротового апарата
і вусиків (Медведев, 1952).

Протягом онтогенезу пристосування до руху у ґрунті змінюються. Твердість покривів
є важливою адаптацією до специфіки пересування. Вона також варіює впродовж розвитку
ґрунтової тварини. Максимальна твердість тергіту личинок дротянок дорівнює
0,81–0,89 кг/м2, а стерніту – 0,53–0,73 кг/м2. Найтвердіше тіло мають личинки старшого віку,
що ведуть активне життя та мають більший розмір.

5.4. Гігроморфи

Ґрунт є більш сприятливим середовищем порівняно з наземними екосистемами від-
носно умов вологості. Насиченість ґрунтового повітря водяним паром знижує вірогідність
висихання та втрати води тваринами. Це дозволяє очікувати відсутності пристосувань до
захисту від висихання майже так, як вони відсутні і у власне водних організмів. На відкрито-
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му повітрі загибель ґрунтових безхребетних відбувається дуже швидко. Швидкість висихан-
ня та загибелі в багатьох випадках залежить від розмірів тіла; у крупніших організмів вона
менша. Це має місце тому, що витрати води відбуваються у багатьох ґрунтових тварин не
тільки через трахейну систему, якщо вона є, а і через усю поверхню тіла. Тому висока
проникність кутикули і чутливість личинок багатьох комах, що мешкають у ґрунті, до вже не
великого дефіциту вологості демонструє, що значний розвиток кутикули цих тварин не може
розглядатися як пристосування до висихання. Ця особливість виникла як адаптація до умов
пересування в ґрунтовому середовищі.

У деяких випадках вологість ґрунтового повітря може знижуватися за межі оптимуму
ґрунтових тварин. Тому може створюватися загроза загибелі тварин від висихання.
Пристосування до захисту від висихання у ґрунтових тварин дуже різноманітні і можуть
бути поділені на наступні категорії: 1) морфологічні; 2)  фізіологічні; 3) екологічні.

До морфологічних пристосувань до дефіциту води можна віднести структуру покри-
вів, наявність непроникної кутикули, що зменшує випаровування вологи, та будову органів
дихання.

До фізіологічних пристосувань для захисту від висихання належать зв’язування води
в організмі гідрофільними колоїдами, реабсорбція води нижніми відділами мальпігієвих су-
дин. До них же варто віднести пристосування для відновлення запасу води в організмі. Цей
процес може відбуватися за рахунок вологи, що міститься в їжі та виділяється під час мета-
болізму. В цьому відношенні дуже важливою запасною речовиною є жири. Наприклад, у
ґрунтових нематод родин Cephalobidae та Dorylaimidae жири присутні протягом усього року,
в той час,  як глікоген було знайдено тільки в ті сезони,  коли навколишня температура була
низькою. При низьких температурах жирні кислоти не можуть бути джерелом енергії внаслі-
док порушення ферментативних реакцій. У цей час глікоген виступає як альтернативне енер-
гетичне джерело. Коли температура підвищується і вірогідність висихання зростає, ефекти-
вність жирового обміну відновлюється.

До екологічних пристосувань можна віднести всі елементи поведінки, що забезпечу-
ють тваринам перебування в сприятливих умовах з точки зору захисту від висихання.
Вертикальна міграція в пошуках оптимального режиму вологості є досить простим та
поширеним пристосуванням у ґрунтових тварин. Найбільше поширені вертикальні міграції
на відкритих ділянках, позбавлених лісової рослинності. Ступінь горизонтальної
диференціації рослин-ного покриву степових або лугових екосистем незначний.
Горизонтальні міграції мають короткочасний період. У лісових екосистемах безхребетні
мають змогу знайти різні умови існування в межах одного шару підстилки або ґрунту.
Наприклад, скупчення листового опаду може бути резервом води. Тому міграції в
горизонтальному напрямку можуть мати значення щодо адаптації до її дефіциту.

Личинки хрущів захищаються від втрати вологи в сухому ґрунті створенням навколо
свого тіла камери з ущільненими стінками, повітря в якій насичується вологою, що
випаровується личинкою. Обертаючись у печерці, личинка ущільнює її стінки. Відскоблив-
ши щелепами небагато ґрунту, личинка скороченням черевної мускулатури підгинає голову,
причому передня частина тіла ковзає вздовж низу черевця.

При зменшенні вологості ґрунтового повітря можуть відбуватися зміни трофічного
режиму ґрунтових мешканців. В умовах засухи багато з сапрофагів (багатоніжки, стоноги,
личинки комах) харчуються живими тканинами рослин, багатих на воду. Зміна сапрофагії на
фітофагію є однією з адаптацій до засухи.
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Прокладання ходів безхребетними у багатьох випадках пов’язане зі збільшенням
щільності ґрунту,  з якого утворюються стінки ходу.  Крім того,  іноді на стінки наноситься
секрет,  що цементує хід.  Усе це допомагає ізолювати хід і підвищити вологість повітря в
ньому майже до 100%, що захищає мешканців ґрунту від випару води з поверхні тіла.

Панцирні кліщі в цілому є дуже вологолюбною групою, чисельність якої досягає ви-
соких значень в умовах достатнього зволоження. Багаторазово підтверджуються дані про те,
що після дощів, коли повітря насичене водяними парами, панцирні кліщі піднімаються на
трав’янисту рослинність, а в деяких випадках – навіть на дерева, досягаючи верхівок.
У сонячну погоду кліщі залишають верхні горизонти підстилки і переміщаються в її нижні
шари й у ґрунт.

При вивченні Humerobates rostrolamellatus, Platynothrus peltifer і Tectocepheus velatus
не виявлено значних розходжень у посухостійкості, незважаючи на значні варіації в морфо-
логії цих видів (Jalil, 1972). Відзначено тенденцію до зростання посухостійкості в міру зміц-
нення покривів у процесі розвитку кліщів, а також розходження в стійкості до висихання в
популяціях одного виду з різних помешкань. Аналогічні спостереження з використанням
мікрокамер були проведені Меджем (Madge, 1964), який експериментально встановив опти-
мальні умови зволоження деяких видів орибатид і розділив вивчені види на ксерофілів, ме-
зофілів і гігрофілів. Також в експерименті встановлено, що Phthiracarus pulcherrimus і
Ph. globozus є дуже стійкими до низької відносної вологості повітря,  витримуючи до 90
годин при 10°С в абсолютно сухому повітрі, тоді, як види родів Hoploderma і Oribotritia у цих
умовах виживали тільки протягом 12 годин (Riha, 1951). Висока стійкість до сухої атмосфери
відзначена також для Steganacarus magnus (до 55% відносної вологості), a Phthircarus piger і
Physotritia ardua залишаються активними тільки при 90–100% вологості і швидко впадають у
заціпеніння при її зниженні (Hayes, 1963).

У працях багатьох авторів установлено, що орибатиди віддають перевагу вологій ат-
мосфері, а перебування в сухому повітрі переносять тільки деякі види, що мають міцні
покриви з епікутикулою на поверхні (Семенова, 1963; Тарба,1974).

Існує ряд спостережень у вивченні впливу затоплення заплавних біоценозів на пан-
цирних кліщів, що їх населяють. Установлено, що орибатиди можуть переносити тривале
перебування у воді, причому його тривалість зростає при зниженій температурі (Крамной,
1974; Москачева, 196; Шалдыбина, 1956). При проведенні досліджень у заплаві р. Волги в
Астрахані відзначене зменшення чисельності орибатид після паводкового затоплення,
викликане, головним чином, змивом кліщів разом із підстилкою і загибеллю в результаті по-
верхневого замулення ґрунту.

Панцирні кліщі віддають перевагу невисокій температурі навколишнього середови-
ща. У дослідах установлено, що Belba geniculosa з Європи концентрувалася на ділянках з
температурою 12–16°С (Madge, 1964 a, b), види зі США віддавали перевагу температурі
16–20°, тоді, як види із Західної Африки – 24–30°С (Wallwork, I960). На думку Воллворка,
температура середовища може впливати на формування та динаміку комплексів орибатид.

Проведені в польових умовах Московської області Д.О. Криволуцьким (1980) дослі-
дження показали, що після сильних морозів (від -24 до -35°С), що настали в майже безсніж-
ний період після порівняно теплої погоди, щільність домінуючих за чисельністю видів різко
зменшилася. Відзначено, що витримування проб на морозі навіть протягом декількох годин
спричиняло майже повну загибель орибатид, виживали тільки поодинокі особини підстил-
кових видів.
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Аналогічні результати отримані в Сибіру на півночі Евенкії при вивченні населення
орибатид у зоні вічної мерзлоти. Фауна орибатид багатша за кількістю видів і чисельніша
там, де сильніше відтають ґрунти влітку (Пузаченко, Криволуцкий, 1969).

У різних типах ялинників поширення більш теплолюбних неморальних видів
пов’язане з характером зимового промерзання ґрунту. Вони більше поширені в біотопах,
промерзання ґрунту в яких короткочасне (Криволуцкий, 1970).

Експериментальне вивчення стійкості до температури трьох видів орибатид провели
Вудринг і Кук (Woodring, Cook, 1962). Вони встановили, що орибатиди активно рухаються
при зниженні температури до +5°С. При цьому Oppia neerlandica відкладає нормальну кіль-
кість яєць,  С.  cisalpinus  –  явно зменшену,  a  Sch.  laevigatus  взагалі не відкладає яєць.
Виділення сперматофорів відбувається і при +3°С, а рух і живлення у вивчених видів – аж до
+2 – -3°С. Що ж стосується стійкості до високих температур, то самці і самки Ceratozetes
cisalpunus зберігають життєздатність при +35°С. При цій температурі самці здатні до
відкладення спер-матофорів, однак самки не відкладають яєць. Нормальна яйцекладка
спостерігалася при +25°С. Експерименти показали, що при температурі +35°С через 1–2
години відбувається теплова стерилізація сперми, що міститься в сперматофорах. Однак у
природі така температура впливає на кліщів нечасто, а самі кліщі можуть знайти придатні
сховища.  Прикладом може бути Середня Азія,  де кліщі (С.  cisalpinus)  живуть у ялівцевих і
горіхових лісах передгір’їв Копет-Дагу, коли в літній період температура на поверхні ґрунту
може досягати +35°С. Дуже багато видів орибатид населяють поверхневі шари ґрунту в
Каракумах, де влітку температура може підніматися до +64°С. В умовах африканських
пустель ґрунт може прогріватися і до більш високих значень.

Проведені в природі спостереження дають можливість зробити висновок, що най-
більш морозотривкими є види, які живуть у підстилці і на поверхні ґрунту. Ймовірніше всьо-
го, що у форм, не здатних уникати впливу низьких температур шляхом міграції в нижні шари
ґрунту, виробилися фізіологічні особливості, що дозволяють переносити сильне тривале
охолодження.

При значному дефіциті вологості повітря загибель орибатид відбувається через над-
мірну втрату води організмом,  а остання залежить від структури покривів тіла.  Більшість
видів із низькою сухостійкістю мають тонкі, слабко склеротизовані покриви; із середньою
сухостійкістю – середньосклеротизовані покриви з темним забарвленням. Види з високою
сухостійкістю відрізняються потужними, сильно склеротизованими і сильно пігментовани-
ми покривами.

Одним із найважливіших факторів, що визначають розподіл дощових черв’яків, є
вологість ґрунту.  Механізм цього впливу вивчався в роботі B.  M.  Doube  і C.  Styan  (1996).
У завдання дослідження входило з’ясувати, що саме визначає вплив на дощових черв’яків:
кількість вологи,  що міститься в ґрунті,  чи його вологомісткість.  Вдалося встановити,  що
граничною величиною, після якої дощовий черв’як Aporrectodea rosea реагує на сухість
ґрунту і намагається уникнути її, є 300 КПа (pF 3,4). Реакція на сухість у цього виду
визначається всмоктувальною силою ґрунту і не залежить безпосередньо від кількості води в
ґрунті. Для дощового черв’яка A. trapezoides знайдено, що гранична величина сприйняття
сухості зале-жить від механічного складу ґрунту і змінюється в межах від 15  до 300  КПа
відповідно від легких піщаних до глинистих ґрунтів.

На основі даних, отриманих в Австралії в межах території, що характеризується
середньоморським кліматом, був проведений множинний регресійний аналіз взаємозв’язку
загальної щільності населення дощових черв’яків і їх біомаси з різними фізичними і
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хімічними властивостями ґрунту. Він показав у цілому слабкий зв’язок між цими
параметрами (значимий коефіцієнт кореляції перебував у межах 0,53 до 0,1), особливо для
біомаси. Відносно сильний позитивний зв’язок відзначений між загальною щільністю
дощових черв’яків і ґрунтовим рН, вологістю і стабільністю ґрунтових агрегатів. Цей зв’язок
найбільшою мірою з усіх досліджених видів характерний для дощового черв’яка
A. caliginosa. Для дощового черв’яка L. rubellus виявлений позитивний зв’язок щільності
розподілу з кількістю органічного вуглецю в ґрунті і негативний зв’язок з кількістю в ньому
калію. Виявлено позитивний зв’язок між річною кількістю опадів і кількістю дощових
черв’яків.  При зміні цього показника від 300  до 1100  мм на рік коефіцієнт кореляції з
кількістю дощових черв’яків склав 0,35 (Mele, Carter, 1999).

Водний режим ґрунтів є найважливішим екологічним фактором, що визначає особли-
вості життєдіяльності ґрунтових організмів і властивості угруповань ґрунтових тварин, які
мають ряд специфічних пристосувань до особливостей водного режиму ґрунту. Ці
особливості ґрунтових тварин займають проміжне положення між адаптаціями водних і
наземних тварин, що показано в роботах М. С. Гілярова (1949). Ґрунтова вологість визначає
розподіл ґрунтових тварин.  Дефіцит вологи є лімітуючим фактором,  тому що багато цих
тварин не мають захисних структур проти випарювання й дуже швидко висихають у
посушливих умовах. Надлишок вологи також негативно впливає на педобіонтів. Дощові
черв’яки й енхітреїди здатні жити протягом декількох місяців зануреними під воду доти,
поки в ній є розчинений кисень (Roots, 1956). Деякі види дощових черв’яків здатні виживати
під водою за допомогою анаеробного метаболізму протягом двох днів в умовах аноксії (Zebe,
Heiden, 1983).

З погляду стаціального розподілу тварин їх можна віднести до певних екологічних
груп – гігроморф. Гігроморфи ґрунтових тварин виділяються за ознакою тісного зв’язку в
просторовому розподілі з певними гігротопами. Гігротоп є категорією, що бере участь у
виділенні типів наземних біогеоценозів і найчастіше застосовується в типології лісової
рослинності.

О. Л. Бельгард (1971) вказує, що в основу запропонованої ним типологічної схеми
покладено тип лісу,  який являє собою єдність трофо-  і гігротопу й пов’язаний з фактором
заплавності. Далі наведено визначення: «Тип лісу – уявлення досить широкого обсягу, що
охоплює всі ділянки рослинності, об’єднані екологічною спільністю едафотопу, і
характеризується загальним набором подібних трофо-  і гігроморф.  Отже,  у той самий тип
лісу можна включити корінні й похідні ценози, що формуються на місцеперебуваннях,
більш-менш рівноцінних з екологічної точки зору. Ця рівноцінність, у першу чергу,
визначається умовами зволоження й ґрунтової родючості. … тип лісу визначається прина-
лежністю до того або іншого трофо- і гігротопу; крім того, враховується ще заплавність да-
ного місцеперебування».

При виділенні гігротопів і трофотопів, насамперед, спираються на фітоіндикаційну
інформацію: «У визначенні властивостей екотопу провідне місце належить рослинності, яка
найповніше відбиває всю багатогранність життєвої обстановки. … Порівнюючи індикаторну
значимість деревинних і трав’янистих рослин на основі численних екологічних аналізів,
можна зробити такі висновки, що трави, мохи й лишайники, в першу чергу, реагують на
зміну умов зволоження; певне сполучення деревинних організмів найчастіше визначає якість
того або іншого трофотопу» (Бельгард, 1971).

Гігротоп як одна з характеристик едафотопу може бути встановлений за допомогою
фітоіндикації. Види ґрунтових тварин віддають перевагу угрупованням в інтервалі певного



297

ряду гігротопів й уникають угруповань в інтервалі інших гігротопів. Сукупність адаптацій,
які є у видів,  що віддають перевагу певному гігротопу,  може бути різною.  Ці адаптації
можуть бути морфологічними, екологічними, біохімічними, фізіологічними й т. ін. (Гиляров,
1949;  1970).  Але,  подібно тому,  як рослини групуються в екологічні групи за ознакою
переважання певного гігротопу – гігроморфи, серед тварин також можуть виділятися гігро-
морфи. Гігроморфу варто розглядати як синекологічну категорію на противагу такій
аутекологічній категорії як морфоекологічний тип адаптацій до умов зволоження. Тому для
встановлення приналежності виду ґрунтових тварин до конкретної гігроморфи необхідно
враховувати два аспекти: аутекологічний – розподіл виду вздовж ординати зволоження й
синекологічний – відносна участь виду в угрупованні в інтервалі певного гігротопу. На
основі цих принципів нами запропоновано алгоритм визначення приналежності видів
ґрунтових тварин до конкретних гігроморф, який може бути застосований до інших груп
живих організмів. Природньо, що отримані результати екологічної класифікації справедливі
для угруповань у межах дослідженого регіону.

Концепція індикаторних значень була розроблена для анелід на основі інформації про
преференції й потреби видів (Graefe, 1993). Ця концепція ідеологічно пов’язана із системою
індикаторних значень рослин (Ellenberg et al., 1992). Система складається з індикаторних
значень анелід для вологості, ґрунтової кислотності та солоності. Поряд із типом стратегії
виду і життєвою формою індикаторні значення можуть описувати екологічне поводження
виду (Graefe, Schmelz, 1999). Для визначення індикаторних значень виходять із припущення,
що фізичні фактори середовища мають провідне значення для ґрунтових тварин, при цьому
те, як враховується взаємодія факторів, зовсім не ясно. Роль взаємозв’язку тварин також не
ясна, виходячи з концепції індикаторних значень.

На підставі приуроченості ґрунтових тварин до градацій зволоження едафотопу –
гігротопу –  можуть бути встановлені гігроморфи ґрунтових тварин.  Гігроморфа –  це
сукупність живих організмів, що віддають перевагу певному режиму зволоження. Якщо мова
йде про ґрунтових тварин, то це режим зволоження ґрунтового покриву. Гігротоп є основою
при встановленні гігроморф, але за своєю природою гігротоп є категорією, що у першу чергу
застосовується для типології лісових біогеоценозів. Механічне перенесення типологічних
одиниць рослинного покриву на процес виділення екологічних груп ґрунтових (і, втім, інших
груп) тварин не є правомочним. Гігроморфи ґрунтових тварин є синекологічними
одиницями, які відбивають особливості організації саме угруповань ґрунтових тварин.
Тільки на підставі цього принципу можна очікувати від такого методичного підходу
додаткової інформації про особливості організації комплексів ґрунтових тварин та
індикаційної і діагностичної цінності отриманих синекологічних одиниць (Жуков, 2006).

Гігроморфічна структура тваринного населения ґрунтів закономірним чином
змінюється в градієнті умов вологості грунту (Жуков,  2007).  За законом мінімуму-
максимуму екстремальними умовами вологості є умови сухості або надлишкового
зволоження. Тому саме серед гігроморфи ксерофілів, з одного боку, і серед гігроморфи
ультрагігрофілів, з іншого, слід очікувати представників, що характеризуються вираженими
адаптаціями до специфічних умов вологості.

Відомою адаптацією до дефіциту вологості є трофічний режим ґрунтових тварин
(Гиля-ров, 1949; 1970). Тому серед ксерофілів набагато більше фітофагів і хижаків, ніж
сапрофагів. Вертикальні міграції тварин також сприяють пошуку оптимальних умов
зволоження, тому серед ксерофілів переважають власне ґрунтові форми, а серед гігрофілів -
підстилкові.  Немає серед ксерофілів і гігрофілів шорників.  Тому що норникам необхідні
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оптимальні умови для існування в інтервалі підстилки й ґрунтової товщі, що досягається в
мезофільних стаціях.

Зміна умов вологості грунту призводить до зміни екологічної структури угруповань
ґрунтових тварин. Простежується виразна динаміка трофічної і топічної структур комплек-
сів ґрунтової мезофауни в градієнті умов вологості (Жуков, 2007).

Екологічна поведінка видів олігохет, яка може бути описана індикаторними
значеннями, типами стратеги й життєвих форм (Graefe, 1993), дозволяє виділити типи
угруповань-деструкторів (Beylich, Graefe, 2002). Типи угруповань-деструкторів виділяються
за характеристичними видами. Оскільки тільки анеліди були вивчені в процесі цитованого
дослі-дження, назви виділених одиниць стали похідними з латинських назв
характеристичних ви-дів. Так, порядки (таксономічні одиниці найвищого рангу) називаються
Lumbricetalia, Cognettietalia, Henleetalia. Розвиток рослинних угруповань, грунтових типів,
форм гумусу й угруповань грунтових деструкторів відбувається в різних просторових і
часових масштабах. Тому той самий тип угруповань деструкторів може зустрічатися в
комбінації з різними рослин-ними угрупованнями й грунтовими типами (Beylich, Graefe,
2002). Типи угруповань грунтових деструкторів чітко можуть бути диференційовані за
допомогою урахування інформації про екологічну структуру угруповань дощових черв’яків.

Гігроморфи ґрунтових тварин є екологічними групами, які виділені за ознакою
віддання спільної переваги певним умовам вологості. Приналежність тварини до певної
гігроморфи свідчить про те, що саме в конкретних умовах зволоження едафотопу вид із
найбільшою ймовірністю може досягти своєї максимальної чисельності й повною мірою
виявити свої функціональні властивості. Крім того, взаємодія між видами може відбуватися з
більшою ймовірністю, якщо вони належать до однієї гігроморфи. Приналежність до однієї
гігроморфи збільшує ймовірність зустрічі особин видів та їх взаємодії в різних аспектах.
Тому гігроморфу слід розглядати як зоосоціальну категорію, що відбиває один із напрямків
еколо-гічного структурування угруповань тварин. Складова частина терміна «морфа» вказує
на здатність уявлення гігроморфи для характеристики екологічної структури угруповань
(морфології угруповань), а не на морфологічні адаптації тварин до умов зволоження. Через
системний взаємозв’язок різних ієрархічних рівнів в екосистемі у межах гігроморф можуть
бути виділені групи видів, які мають подібні ряди морфологічних ознак, що відбивають їх
адаптацію до подібних умов зволоження. Гігроморфа є системною категорією, що належить
до угруповання. Тому, крім сукупності морфологічних адаптацій, у межах гігроморф можуть
бути виділені адаптації фізіологічні, біохімічні, етологічні тощо.

Безумовно, фітоценоз і зооценоз тісно взаємозалежні між собою, але при цьому ма-
ють певну автономію у просторі, у часі та відносно масштабної незалежності сприйняття
простору та часу. Гігроморфи тварин виділяються на підставі первинного структурування
екологічного простору на засадах фітоценотичного оцінювання (рівні зволоження – гігрото-
пи – первісно виділяються за властивостями рослинного покриву).

Особливості ставлення тварини до фізичного фактора середовища залежать від сукуп-
ності адаптивних механізмів морфологічного, фізіологічного й етологічного порядку,
сформованих у процесі філогенезу виду або таксономічної групи.

Особливості взаємодії з рослинами й тваринами залежать від поточної екологічної
обстановки й у цілому формують ценотичне середовище. Тому гігроморфу слід оцінювати як
зоосоціальну категорію.
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5.5. Трофоценоморфи
Тип лісу як екологічна категорія може бути задіяний як основа організації тваринного

населення ґрунту в силу зв’язку між рослинністю та тваринними угрупованнями. Видове
багатство рослинності та ґрунтового населення тварин може бути пов’язане з причин,
указаних у праці Hooper et. al. (2000).

Таксони, які належать до рослинності й ґрунтового тваринного населення, подібним
чином реагують на найважливіші перемінні навколишні середовища, особливо вздовж
значних трансформаційних градієнтів, кліматичних і ґрунтових умов або географічних
просторів. До цієї категорії зв’язку належить кореляційна зміна розмаїття рослинності й
тваринного населення у градієнті умов вологості.

Видове розмаїття у різних таксонах може корелювати через острівний
біогеографічний ефект, що виникає залежно від розмірів фрагментів, придатних для
існування й дистанції їх від джерела колонізації. В умовах степової зони лісові угруповання
мають острівний характер, тому закономірності острівної біогеографії істотно впливають на
розмаїття як надземного, так і підземного ярусів (Hooper et. al., 2000).

Структура лісового біогеоценозу й стадії сукцесії знаходять своє відбиття в трофічній
структурі герпетобію (Pontegniea et al., 2005).

Видове багатство наземного й підземного ярусів біогеоценозу може бути
скорельоване в силу наявності прямого екологічного зв’язку, при якому формуються
причинно-наслідкові відносини. До числа таких відносин можна віднести ті властивості
комплексів одного трофотопу, що формують властивості подібності угруповань.
О. Л. Бельгард (1971) ординату трофності у трактуванні П. С. Погребняка замінив ординатою
мінералізованості на підставі того, що від остан-нього фактора залежить родючість
(трофність), яка змінюється за правилом біологічної кривої – мінімум, оптимум і песімум.

Тип лісу, власне кажучи, є типом біогеоценозу й несе істотне смислове навантаження,
що виходить за рамки властивостей фітоценозу й охоплює всі біогеоценотичні властивості.
Кожний тип лісу є однією з реалізацій лісового типу кругообігу речовин і потоку енергії.
Крім особливостей флористичного складу, тип лісу має свої особливості відносно первинної
і вторинної продуктивності (Дрюк, 1972; Цветкова, 1992; Жуков, 1996; Белова, 1997; Белова,
Травлеев, 1999, 2000). Запас підстилки й опаду, швидкість деструкційних процесів,
типологічні властивості підстилки,  її фракційний склад залежать від типу лісу (Дрюк,  1972;
Цвєткова, 1992). Пертинентний ефект лісової рослинності перебуває в тісному зв’язку з
типом лісу (Грицан, 2000), який тісно пов’язаний із властивостями едафотопу – грануло-
метричним складом ґрунтів, коефіцієнтом оструктуреності, водостійкістю структурних
агрегатів, кількістю скоагульованого або характером біогенного структуроутворення,
гумусовим станом ґрунту, поглинальними основами, які в інтегральному вигляді
відбиваються додатковою характеристикою у типологічному шифрі рівнем морфологічної
організації ґрунту – РМО (Белова, 1997). Безумовно, що весь комплекс типологічно залежних
екологічних властивостей знаходить своє відбиття в структурі комплексу ґрунтових
безхребетних.

Основним корелятом гігротопу на рівні фітоценозу є гігроморфи, а корелятом
ординати мінералізованості – трофоморфи. Для тваринного населення уявлення про
гігроморфи є також цілком адекватним і відбиває особливості гігропреферендуму ґрунтових
тварин. Адекватного аналога трофоморфам рослин для тваринного населення в сучасних
системах екологічного групування не існує, тому доцільно ввести уявлення трофоценоморф.
Необхідно відзначити, що трофоморфами тварин є трофічні групи тварин – хижаки,
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фітофаги, сапрофаги й паразити. Тому, що мінералізованість ґрунтового розчину в едафотопі
(трофічний аспект диференціації рослинності) на тваринному населенні ґрунту відбивається
через сукупність ценотичних взаємодій, найпридатнішим терміном є трофоценоморфа.

Угруповання ґрунтової макрофауни (у вітчизняній літературі – мезофауни),
насамперед, реагують на структурний градієнт, що відбиває зміни у вегетаційній структурі і
є результатом модифікації розмаїття мікромісцеперебувань і життєвих умов (тобто
диверсифікованість рослинного біогоризонту, присутність і ступінь розвитку підстилкового
шару) (Decaens et al., 1998). Просторова мінливість рослинного покриву значно впливає на
розмаїття інших функціональних груп біогеоценозу (Babel et al., 1998).

Кількість і якість підстилки, що потрапляє на поверхню ґрунту, безпосередньо зале-
жить від структури й природи рослинного покриву (Цветкова, 1991). Таким чином, підстил-
ка може виступати як фактор фундаментальної важливості для динаміки ґрунтової фауни
(Anderson, 1977). Більше, ніж харчовий ресурс, важливість підстилки визначається тим, що
вона надає придатні умови існування для безлічі видів безхребетних. Зміни структури й
хімічного складу підстилки мають значні наслідки для структури тваринного населення
ґрунту (Decaens et al., 1998).

Трофоценоморфа поєднує тварин, які відрізняються тим, що віддають перевагу типу
біогеоценозу з певним рівнем мінералізації ґрунтового розчину. Трофоценоморфи тварин
можуть бути наступних різновидів: оліготрофоценоморфи, мезотрофоценоморфи,
мегатрофоценоморфи, ультрамегатрофоценоморфи (Жуков, 2007).

На підставі приуроченості ґрунтових тварин до градацій мінералізації едафотопу
можуть бути встановлені трофоценоморфи ґрунтових тварин. Трофоценоморфа – це
сукупність живих організмів, що віддає перевагу едафотопу з певним режимом мінералізації.
Трофоценоморфи ґрунтових тварин є синекологічними одиницями, які відбивають
особливості організації саме угруповань ґрунтових тварин.

5.6. Ценоморфи

Степанти
Представники ценоморфи степантів формують функціональну основу діяльності

ґрунтових безхребетних у більшості біогеоценозів степової зони. При цьому відповідно до
екологічних умов функціональна структура угруповань доповнюється іншими
компонентами.

Необхідно відзначити, що у сучасний період степові біогеоценози зазнали суттєвого
перетворення, внаслідок чого значно змінилась функціональна структура тваринного
населення. Але можливо відтворити ту структуру, внаслідок діяльності якої власне і були
сформовані степові ценози та результат їх діяльності – чорноземні ґрунти.

Основою консортивної структури тваринних угруповань чорноземного ґрунту у степу
є екологічна група норних дощових черв’яків. Поряд із власне ґрунтовою формою A. rosea в
степових умовах комплекс дощових черв’яків складається з норних видів (O. transpadanum
та D. mariupolienis). Але, за винятком заповідних місцеперебувань, степової рослинності, яка
б не зазнала антропогенного впливу, ніде не залишилося. У зв’язку з тим, що черв’яки-
норники досить чутливі до цілісності ґрунтового покриву, в залишках степової рослинності
(так звані степові цілинки) мешкають тільки черв’яки A. rosea. Норні види дощових
черв’яків – активні ґрунтоутворювачі. Вони виконують значну роботу з педотурбації та
перетворення рослинних залишків. Унаслідок їх діяльності формується значно розвинута
дрилосфера, яка є центром комплексу процесів ґрунтоутворення. Ці тварини здатні
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затягувати рослинні за-лишки у мінеральні шари ґрунту, при цьому значно збільшується
гумусований горизонт. Копроліти дощових черв’яків сприяють утворенню водостійкої
структури ґрунту. Система ходів черв’яків, яка поширюється на значну глибину у ґрунті, дає
можливість переживати не-сприятливі періоди року (взимку – промерзання ґрунту, влітку –
пересихання). Безумовно, інтенсивність процесів гумусоутворення в степу залежить від
функціональної активності консорцій, де ядром виступають дощові черв’яки.

Діапазон активності черв’яків-норників простягається вздовж усього ґрунтового
горизонту.  В цьому полягає особлива функціональна важливість цієї групи,  але ця ж
обставина пояснює їх чутливість до змін середовища, особливо антропогенного походження.
Розорювання, випас худоби порушують цілісність ґрунтового покриву, що негативно
впливає на черв’яків-норників.

Власне ґрунтова форма A. rosea пов’язана з ґрунтовою товщею,  тому більш
толерантна до зовнішньому впливу. У більшості степових угруповань основу
функціонального блоку ґрунтових тварин-гуміфікаторів складає саме цей вид.

Важливою особливістю степового типу кругообігу є те,  що значна кількість
органічної речовини потрапляє у ґрунт з опадом коріння, що відбувається в активній фазі
вегетації. Тому навесні біологічна активність чорноземних ґрунтів значно активізується,
спостерігається збільшення кількості гумусоутворювачів r-стратегів – малощетинкових
черв’яків Enchytraeidae. Звичайно, це спостерігається згодом після танення снігу: коли ґрунт
сильно насичений вологою, він швидко прогрівається і відбувається співпадіння значної
кількості вологості з температурою ґрунту, достатньою для діяльності ґрунтових тварин.
Активна діяльність дощових черв’яків та енхітреїд попереджає формування анаеробних
умов, які можуть виникнути при перезволоженні ґрунту, коли підвищується температура
середовища. Комбінація аеробних та анаеробних умов сприяє активізації процесів
гумусоутворення. Цей період сприятливий для діяльності підстилкових сапрофагів –
диплопод та ізопод. Збільшення чисельності сапрофагів призводить до зростання кількості
ґрунтових хижаків. У подальшому, коли чисельність сапрофагів зменшується і вони
поступаються фітофагам, саме на них спрямовується прес хижаків.

Після тимчасового періоду достатнього зволоження навесні наступає дефіцит вологи,
що є звичайним для степу. Сапрофаги переходять на живлення живими рослинними
тканинами, домінуючою групою стає комплекс облігатних фітофагів. Існують дві зони
функціональної активності фітофагів у степу: куртини злаків та ґрунт між ними. Наприклад з
корінням злаків пов’язані личинки жуків-коваликів роду Agriotes, а дротянки роду
Selatosomus злаковими рослинами не живляться, а віддають перевагу насінню, вміст якого
вигризають, підземним стеблам, кореням та коренеплодам. Личинки пластинчастовусих
також живляться більш грубим корінням, під час травлення вміст кишковика цих тварин
зазнає впливу сильно лужного середовища. Внаслідок діяльності фітофагів переважним
процесом є мінералізація органічної речовини.

Діяльність як ґрунтових сапрофагів, так і фітофагів призводить до розпушення ґрун-
ту, внаслідок чого порушуються його капілярні канальці, а таким чином зменшується
інтенсивність випаровування води з поверхні чорнозему.

Серед хижаків у степу переважають власне ґрунтові форми, насамперед губоногі та
сколопендрові багатоніжки.

Сильванти
Тваринне населення лісів зазнає впливу багатьох ценотичних чинників та залежно від

екологічних умов несе відбиток степового, лугового або болотного типів кругообігу. Навіть
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у моноценозах щодо структури рослинності тваринне населення лісового ґрунту в умовах
степової зони завжди має особливості степових зональних чинників. Загалом,
найхарактернішою властивістю лісового комплексу ґрунтових безхребетних є значне
функціональне різноманіття екологічної структури. Функціональною діяльністю
безхребетних у лісі охоплені всі ґрунтові горизонти: підстилка, гумусовані горизонти і навіть
верхня частина ґрунтотвірної породи.

Лісова підстилка є важливим осередком функціональності тваринного населення
ґрунту в лісі. Основу консорцій степантів формує підстилковий дощовий черв’як
Dendrobaena octaedra. Цей вид здатен досить швидко розмножуватися, його особини
стриімко рухаються. Порівняно з іншими видами дощових черв’яків ця підстилкова форма
має малі розміри,  а відповідно –  високу питому активність метаболізму та споживання їжі.
Живиться лісовою під-стилкою, що розкладається. Максимальної чисельності та активності
досягає у мезофільних та гігрофільних стаціях, але здатен існувати і в порівняно посушливих
умовах у лісі. Потребує значного розвитку лісової підстилки. В містах скупчення рослинних
залишків, а особливо в деревині, що гниє, зустрічається ще один лісовий підстилковий
черв’як – Dendrodrilus rubidus tenuis. Просторовий розподіл цих сапротрофних олігохет
співпадає з розподілом хижих турунів-сильвантів Pterostichus oblongopunctatus, P. strenuus,
Anisodactilus signatus, Carabus granulatus та інших. Безумовно, між цими видами існує
трофічний консортивний зв’язок. Важливу консортивну роль відіграють також і
коротконадкрилі жуки-стафіліни. Серед них багато хижих форм, але досить звичайними є
міцетофаги, фітофаги та некрофаги. Найважливішою особливістю стафілінів є тісний зв’язок
із лісовою підстилкою.  На процеси у підстилці коротконадкрилі жуки чутливо реагують,  а
також беруть у них активну участь.

До консортивних угруповань сильвантів належать також тварини, що живляться
живими рослинними тканинами. Це личинки жуків-коваликів Adrastus limbatus, Agriotes
lineatus. Жуки Agriotes lineatus відкладають яйця у верхні шари ґрунту невеликими групами у
зволожені місця. За нестачі вологи яйця не розвиваються й гинуть. Формування осередків
розмноження пов’язане із трав’янистою злаковою рослинністю. Личинки харчуються
насінням, проростками, молодими стеблами, корінням і коренеплодами, які знаходять по
запаху. Здатні обходитися без їжі тривалий час, але без контактного зволоження швидко
гинуть. Личинки дуже чутливі до посухи й у пошуках оптимальних умов здійснюють
постійні переміщення. Так, ранньої весни вони піднімаються у верхній шар ґрунту, який
добре прогрітий, а пізньої осені переміщаються на більшу глибину від верхнього шару, який
промерзає. Тіло добре пристосоване до пересування в ґрунті: циліндричне, гладке й тверде.
Копальним органом служить клинчаста голова, ноги виконують опорну й рухову функцію,
загострений каудальний сегмент використовується для фіксації положення тіла й зворотного
руху. Гігрофіл, екологічно пластичний вид. У лісовій і лісостеповій зонах звичайний на
суходільних і заплавних лугах, на орних угіддях, у степу зустрічається переважно в заплавах
річок і в лугових стаціях із підвищеною зволоженістю. Віддає перевагу ґрунту з більшим
умістом рослинних залишків і гумусу (лугові, лучно-торф’янисті ґрунти й торфовища)
(Гурьева, 1979). Жук Agriotes lineatus більше відповідає екологічному стандарту лугових
видів, але в умовах степової зони зустрічається переважно у лугово-лісових заплавних
угрупованнях та функціонально тісно пов’язаний саме з видами-сильвантами.

Підстилковий (епігейний) функціональний блок сильвантів переважає ґрунтовий
(ендогейний)  блок у 10  разів за чисельністю і у 25  –  за біомасою.  Домінуючою
функціональною групою за чисельністю та біомасою серед сильвантів є сапрофаги. Серед
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фітофагів пе-реважають факультативні форми з широким трофічним спектром, серед якого
фітофагія –  один із можливих трофічних режимів.  Цим блок лісових фітофагів суттєво
відмінний від степантів, де важливу роль відіграють облігатні фітофаги, або факультативні, в
яких фітофагія є головним серед можливих трофічних режимів.

Необхідно відзначити, що до складу функціональної структури тваринного населення
лісових ґрунтів в умовах степової зони належать консорції, що відповідають різним типам
кругообігів. Самі консорції є функціонально унікальними та своєрідними для степової зони.
Тобто компоненти, які за умов власне лісової зони є сильвантами, відповідно до правила
зональної зміни стацій в умовах степової зони входять до функціонального блоку пратантів
або палюдантів. Але більш високий рівень інтеграції в систему лугового або болотного типів
кругообігу не перешкоджає виконувати важливу функціональну роль у межах лісового типу
кругообігу і доповнювати власне консорції сильвантів. Крім того, лісові угруповання зазна-
ють значного впливу степових зональних факторів і за рахунок консорцій степантів значно
збільшується функціональне різноманіття лісових біогеоценозів.

Зоною головної функціональної напруженості сильвантів є лісова підстилка. Процеси
розкладу органічної речовини підстилки, їх інтенсивність та спрямованість (мінералізація та
гуміфікація) перебувають під впливом консорцій тварин-сильвантів. Екологічна лабільність
видів-консортів значною мірою визначає здатність стійкого функціонування лісового
комплексу в екстремальних умовах степового оточення як на рівні впливу кліматичних
факторів, так і на рівні конкурентних відносин між сильвантами та степантами.

Пратанти
Ґрунтові тварини-пратанти, або лугові види, є дуже складним комплексом видів

своєрідного генезису в умовах степової зони. Відповідно до правила зональної зміни стацій
багато лісових видів пересуваються в екологічному просторі, значно змінюючи умови свого
існування порівняно з тими, які їм властиві в умовах лісової зони. Відбувається немовби
спресовування розподілу видів під впливом факторів степового зонального оточення, а міс-
цем екологічного оптимуму стають лугові місцеперебування.

Дефіцит вологи та нестабільний водним режим ґрунтів є важливим лімітуючим
фактором в умовах степової зони. Лісові біогеоценози володіють значним пертинентним
потенціалом, але навіть ліс не завжди здатен протидіяти зональному оточенню. Відсутність
водного живлення за рахунок ґрунтових вод притаманна багатьом місцеперебуванням, де
розвивається лісова рослинність у степовій зоні.

Ґрунтове живлення призводить до розвитку лугового процесу. Ґрунти лугового ряду
пов’язані з ділянками центральної та притерасної заплав степових річок, пониженнями
рельєфу на арені, нижніми третинами крутих берегів річок, а також із тальвегами байраків та
балок. Близький рівень стояння ґрунтових вод значно сприяє оптимізації водного режиму
ґрунтів щодо вимог безхребетних тварин,  які в них мешкають.  Крім того,  зв’язок із
депресіями рельєфу призводить до накопичення маси гумусованого ґрунту. Лугові ґрунти
часто характе-ризуються значним гумусованим горизонтом.

Ґрунти з ознаками лугового процесу є своєрідними рефугіумами, де локалізується
значне функціональне різноманіття ґрунтових тварин. Якісний склад тваринного населення
лугових ґрунтів не є специфічним. Вони відрізняються більшими кількісними значеннями
багатьох функціональних груп. Лугові ґрунти є джерелом міграційного розселення тварин у
сусідні, більш екологічно жорсткі, місцеперебування.

Функціональна структура пратантів охоплює всі ґрунтові горизонти. Ядра консорцій
пратантів розміщуються у ґрунтово-підстилковому середовищі (консорція Eisenia
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nordenskioldi), верхньому ґрунтовому горизонті (консорція Aporrectodea trapezoides) та
середньому ґрунтовому горизонті (консорція Octolasion lacteum). Всі консорції пратантів
мають функціональну спрямованість на гуміфікацію рослинних залишків. Тобто для
функціонального блоку пратантів властивий активний процес гуміфікації, який відбувається
в межах усього ґрунтового горизонту.

Важливу функціональну роль серед пратантів виконують підстилкові первинні
(Megaphyllum kievense, Trachelipus rathkii, Euomphalia strigella)  та вторинні (Schizothuranius
dmitriewi) мінералізатори-карболіберанти. Їх значення полягає в збагаченні ґрунту
важливими мінеральними речовинами, що лімітують інтенсивність біологічного кругообігу
(азот, фосфор, калій), а також у мацерації рослинних залишків, після чого вони стають
придатними до споживання вторинними споживачами-нітроліберантами.

Серед пратантів потужно розвинена група кальцефільних безхребетних – Megaphyllum
kievense, Euomphalia strigella, Octolasion lacteum, Trachelipus rathkii. Кальцій є важливим
фактором,  який впливає на структурні властивості ґрунтів.  Тому функціональну роль цієї
групи треба визнати як дуже важливий чинник родючості ґрунтів.

Зволожені лугові ґрунти сприяють значному росту чисельності олігохет Enchytraeidae.
Вони здатні активно перетворювати органічні рештки, а також є важливим джерелом
живлення для багатьох пратантів-хижаків: Monotarsobius curtipes, Stratiomyidae, Athous
haemorrhoidalis, Anostrius globicollis.

Роль тварин-фітофагів у консорціях пратантів дуже мала. Фітофаги представлені пе-
реважно формами з широким трофічним спектром, серед яких фітофагія є одним із можли-
вих режимів живлення. Так, молюски Euomphalia strigella скоріше є фітосапрофагами. Ще
один фітофаг – ковалик облямований – Dalopius marginalis – поширений у лісовій зоні та в
лісостепу Європи і Західного Сибіру, по заплавних лісах заходить у степову зону. Личинки
мешкають у ґрунті та підстилці під пологом деревинної рослинності, іноді в гнилих пнях.
Личинки всеїдні, ушкоджують насіння та проростки лісових культур і можуть бути корисні,
знищуючи личинок і лялечок шкідників лісу (Долин, 1978). Таким чином, на противагу
консорціям степантів, де фітофаги – важливий функціональний компонент із високими
кількісними властивостями та різноманіттям, у консорціях пратантів фітофаги займають
мінорне положення.

Функціональні об’єднання пратантів за сприятливих умов здатні поширюватися, при
цьому утворюючи складні функціональні комплекси: лугово-степові, лугово-лісові, лугово-
болотні.

Палюданти
На фоні такої загальної особливості степової зони, як дефіцит вологи в болотних

ценозах спостерігається зворотна ситуація – надлишок вологи виступає як лімітуючий
фактор. Надлишкова кількість води в болотних біогеоценозах призводить до формування
анаероб-них умов у ґрунті вже на невеликій глибині. Внаслідок цього діяльність багатьох
організмів, здатних розкладати органічну речовину, стає неможливою. Характерним
горизонтом болот-них ґрунтів є торф’яний, який виникає як наслідок низької інтенсивності
розкладання мерт-вих рослинних решток. Торф’яний горизонт є ознакою так званого
болотного типу гумусоутворення.

Особливістю функціонування угруповань ґрунтових тварин у болотних ценозах є
значне переважання за чисельністю, біомасою та різноманіттям підстилкових форм над
власне ґрунтовими. Болотне середовище для ґрунтових тварин дуже мінливе, тому суттєве
значення у функціональній структурі мають r-консорції, а К-консорції болотних ценозів
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(Eiseniella tetraedra, Tipulidae) порівняно з динамічними властивостями консорцій інших
біогеоценозів (лісових, лугових) більше тяжіють до r-стратегії.

Мінливість екологічних болотних ценозів умов визначається існуванням угруповань
ґрунтових тварин на межі між водним середовищем (у періоди повені – у водному середо-
вищі) та наземним. У період спеки певні ділянки боліт можуть також пересихати. Динаміка
рівня води та пов’язаний з нею баланс аеробних-анаеробних умов формують тимчасово при-
датні умови для життя тварин, у межах яких педобіонтам треба виконати певні біологічні
функції – ріст та розмноження.

У трофічній структурі консорцій палюдантів переважають сапрофаги та
фітосапрофаги. Серед сапрофагів важливу роль відіграють гуміфікатори, здатні існувати в
умовах пе-резволоження. Це амфібіотичний вид дощових черв’яків Eiseniella tetraedra,
ґрунтово-підстилкова форма Lumbricus rubellus, личинки комарів-довгоніжок Tipulidae. До
первинних руйнівників органічних залишків належить мокриця Protracheoniscus topczievi,
чисельність та функціональна роль якої в болотних екосистемах дуже потужна. Мокриці
здатні перероб-ляти значну кількість органічної речовини.

Характерним для болотних ценозів є комплекс черевоногих молюсків, які є
фітосапрофагами – Aegopinella nitens, Coretus corneus, Discus ruderatus, Euconulus fufvus,
Nesovitrea petronella, Pseudotrichia rubiginosa, Succinea oblonga, S. pfeifferi, Vallonia pulchella,
Vitrinia pellusida, Zonitoides nitidus. Наявність черепашки є важливою адаптацією, що
дозволяє молюскам жити на межі двох середовищ існування – водного та наземного. Велика
чисельність та різноманіття цих фітосапрофагів визначають їх функціональну роль у
болотних угрупованнях. Значна кількість енергії та речовини в болотному кругообігу
проходить саме через цю функціональну групу. Молюски-фітосапрофаги щодо їх ставлення
до умов вологості формують поступовий ряд від ультрагігрофільних амфібіотичних до
мезофільних форм, що дозволяє виконувати їх функціональну роль в умовах дуже мінливого
середовища.

Сапрофітофагами з широким трофічним спектром є деякі личинки жуків-коваликів
(Aeoloides rossii, Agriotes obscurus, Cidnopus minutus). В умовах надлишку води фітофагія вже
не є,  адаптацією до умов вологості,  на відміну від ксерофільних стацій.  Для ґрунту як
середовища існування загалом характерні форми з широким спектром живлення. І якщо
облігатний трофічний режим не має адаптивного значення, то перевагу здобувають ті
тварини, яким властивий більш широкий можливий спектр об’єктів живлення. З іншого
боку, в болотних ценозах у межах степової зони рівень перезволоження дуже мінливий і
протягом короткого періоду може змінюватися аж до окремих посушливих ділянок, у межах
яких фітофагія може бути дуже важливою адаптивною особливістю. Крім того, в болотному
ґрунті життя концентрується поблизу поверхні підстилки на межі градієнта анаеробних та
аеробних умов. Це стосується як тварин, так і рослин. Мінливість умов сприяє швидкому
росту рослин. Живі тканини є природним значним джерелом енергії, і якщо тварина володіє
здат-ністю використовувати рослину як трофічний субстрат ще до того, як вона відімре і ще
насичена речовинами, що легко можуть бути засвоєні (цукрові речовини, білки, жири), то це,
безумовно, є суттєвою конкурентною перевагою.

Різноманітним та численним є блок хижаків. Домінують підстилкові багатоніжки-
кістянки Monotarsobius aeruginosus та Lithobius forficatus. Останній, власне кажучи, дуже
поширений у багатьох біотопах різного рівня зволоження, але найчастіше зустрічається саме
в болотних ценозах. Численна група жужелиць (Notiophilus, Bembidion, Panagaeus) та жуків-
стафілінів (Atrecus, Coprophilus, Philontus, Quedius). Важливу роль у консорції виконують
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павуки (Tetragnatha, Xysticus, Clubiona, Xerolycosa, Lyniphidae). Для боліт властиві хижі
личинки жуків-коваликів (Cardiophorus cinereus, Lacon querceus, Selatosomus nigricornis).

Болотні угруповання є осередком розмноження багатьох ґрунтових тварин, а також
місцем, куди спрямовані міграційні потоки в період посухи в біогеоценозах, що їх оточують.
Висока чисельність та інтенсивна динаміка угруповань тварин, які відрізняються
пристосуваннями для захисту від хижаків, обумовлюють високе різноманіття комплексу
зоофагів болотних екосистем. Для стійкої динамічної системи, яка зазнає постійного впливу
з боку екологічного оточення, дуже важливі розвинені механізми біологічного контролю, що
утворю-ються завдяки різноманітному комплексу хижаків.

Таким чином, порівняно зі степовими зональними угрупованнями, болотні
екосистеми перебувають на іншому боці градієнта зволоження, де надлишок води виступає в
ролі лімітуючого фактора. Загальною особливістю болотних угруповань є функціонування за
умов дефіциту кисню, коли процеси мінералізації значно поступаються процесам
гуміфікації. Власне горизонт, придатний до життя тварин, дуже тонкий. Щільність
тваринного населення на одиницю об’єму в болотних ценозах дуже значна. Міграція у
вертикальному напрямку як реакція на зміни умов вологості, що є закономірною реакцією
ґрунтових тварин в інших біогеоценозах, у болотних умовах майже неможлива. Крім
вологості та аеробних-анаеробних умов, додається як лімітуючий фактор концентрація
болотних газів. Горизонтальна міграція та життя на поверхні субстрату є найбільш
поширеною життєвою стратегією, властивою для палюдантів.

Консорції ґрунтових тварин існують як скупчення функціональної активності живих
істот у екологічному гіперпросторі, діяльність яких безпосередньо пов’язана з виконанням
біологічного кругообігу речовин та потоком енергії. Біологічний кругообіг визначає
особливості структурної та функціональної організації біогеоценозів, а також хід та
напрямок процесів ґрунтоутворення. Відповідно до основних типів кругообігу речовин
відбувається структурне оформлення функціональних комплексів ґрунтових тварин у вигляді
ценоморфічних угруповань, які є найважливішими консортивними об’єднаннями. В умовах
степової зони в зональних, азональних та інтразональних біогеоценозах це степові, лугові,
лісові та болотні ценоморфи. Консорції ценоморфічного рангу є певним чином дискретними
у функціональному сенсі утвореннями, але в реальному просторово-часовому континуумі
формують різноманітні строкаті утворення. Моноценотичні комплекси найбільш властиві
степовим зональним біогеоценозам, тоді як азональні та інтразональні біогеоценози в аспекті
функціональної організації угруповань ґрунтових тварин мають переважно
псевдомоноценотичну або амфіценотичну структуру. Якісна своєрідність тваринного
населення як активного учасника процесу ґрунтоутворення формується внаслідок кількісної
комбінації ценоморфічних консорцій. Кожна ценоморфа як утворення консортивного рівня
має якісні та кількісні особливості кругообігу речовин, трансформації органічних залишків,
просторової спрямованості основної активності. Ці особливості проявляють себе, тобто
можуть бути визначені та кількісно оцінені на практиці, у трофічній, топічній, форичній,
ценотрофоморфічній структурах.
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5.7. Екоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних
ґрунтів на лесоподібних суглинках

Екоморфи відбивають ставлення живих організмів до екологічних факторів. За
Вільямсом (1939), до космічних факторів належать світло та тепло, а до наземних – вода та
їжа. Відношення до космічних факторів відбивають клімаморфи, термоморфи, геліоморфи
рослин і тварин (Бельгард, 1950, 1971; Бельгард, Травлеев, 1980), а також трофоценоморфи
та топоморфи тварин.

Ставлення до наземних факторів відбивають трофоморфи та гігроморфи. Останні
характеризують преференції організмів до градацій режиму зволоження ґрунту (Жуков,
2006), а трофоморфи (трофоценоморфи тварин) – до градацій трофності едафотопу (Жуков,
2007; Жуков та ін., 2007). Гігроморфи та трофоценоморфи виділяються за допомогою
вивчення горизонтальної диференціації живого покриву. З боку вертикальної диференціації
тваринного населення ґрунтів можуть бути виділені топоморфи – підстилкові, ґрунтові та
норні форми. Топоморфи вказують на ярус, якому віддається перевага екологічною групою,
а також на зосередження функціональної активності тварин. Трофоморфи диференціюють
тваринне населення за ознакою способу харчування та особливості трофічного впливу на
середовище існування (Жуков, 1999). Спектри гігроморф, трофоценоморф, топоморф і
трофоморф дозволяють одержати уявлення про екологічне розмаїття угруповання. Ці ознаки
дозволяють установити стосунки розбіжності/подібності між видами тварин, що становлять
угруповання. Сукупність таких характеристик угруповання як спектри екоморф, індекси
екологічного розмаїття та організації, індекси видового розмаїття та функціональні ознаки
угруповань становлять основу екоморфічної матриці (Жуков, 2009).

Поєднання інформації, яка міститься у таксономічних матрицях (табл. 66) та в
екоморфічній матриці є основою для визначення екоморфічної структури тваринного
населення конкретних типів техноземів та подальшої зоологічної діагностики штучно
створених у процесі рекультивації ґрунтоподібних тіл.

У результаті дослідження встановлено, що у складі спектру ценоморф тваринного
населення дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках у середньому за весь
період дослідження домінуюче положення займають степанти (83,8 %) (рис. 86). Підлегле
положення займають пратанти (14,6 %) та сильванти (1,5 %). У 2012 р. степанти домінують з
часткою в угрупованні 82,2 %, на пратантів приходиться 16,4 %, а на сильвантів – 1,4 %.
У 2013 р. частка участі степантів дещо збільшується та становить 94,8 %. Частка пратантів,
навпаки, зменшується більше, ніж у 3 рази. Така ж ситуація спостерігається і для сильвантів,
частка іх участі становить 0,3 %.



Таблиця 66. Екоморфічна матриця ґрунтової мезофауни техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну

Клас Ряд Родина Види
Цено
морф

и

Гігромо
рфи

Ценотрофо
морфи

Топомо
рфи

Трофом
орфи

Форо-
морфи

Тип Annelidae

Oligo-
haeta Haplotaxida Lumbricidae

Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges,
1828) Pr Ms MsTr End SF B4

Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826) St Ms MgTr End SF B4
Тип Arthropoda

Arach-
nida Araneae Lycosidae Lycosidae sp. St Ms MsTr Ep ZF A3

Chilo-
poda

Geophilomor
pha

Geophilidae Geophilus proximus (C.L.Koch 1847) Pr Ms MsTr Anec ZF A2
Clinopodes sukacevi (Folkmanova 1956) St Ks MgTr Anec ZF A2

Schendylida
e Escaryus retusidens (Attems 1904) Sil Hg MgTr End ZF A2

Lithobiomor
pha Lithobiidae

Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus
1758) Sil Ms MsTr Ep ZF A3

Lithobius (Monotarsobius) aeruginosus (L.
Koch 1862) Pr UHg MsTr Ep ZF A1

Lithobius (Monotarsobius) curtipes (C.L.
Koch 1847) Pr Hg MsTr Ep ZF A2

Scolopendro-
morpha

Cryptopidae
Cryptops anomalans (Newport 1844) St Ks MgTr End ZF A2
Cryptops hortensis (Donovan 1810) St Ms MsTr End ZF A2
Cryptops parisi (Brolemann 1920) St Ms MsTr End FF A2

Scolopendri
dae Scolopendra cingulata (Latreille, 1829) St Ms MsTr End FF A3

Diplopo
da

Julida Julidae Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) St Ms MgTr Ep SF A3

Polydesmida Polydesmi-
dae Schizoturanius dmitrievi (Timotheew 1899) Pr UHg MsTr Ep SF A3

Insecta Coleoptera Cantharidae Cantharis (Cantharis) rustica (Fallen 1807) St Ks MsTr Ep ZF A3
Cantharis (Cantharis) rufa (Linnaeus 1758) St Ks MgTr Ep ZF A3



309

Продовження таблиці 66

Клас Ряд Родина Види
Цено
морф

и

Гігромо
рфи

Ценотрофо
морфи

Топомо
рфи

Трофом
орфи

Форо-
морфи

Insecta Coleoptera Carabidae

Amara (Amara) aenea (De Geer 1774) St Ks MgTr Ep FF A3
Amara apricaria (Paykull 1790) St Ms MsTr Ep FF A3
Amara consularis (Duftschmid 1812) St Ks MgTr Ep FF A1
Amara equestris (Duftschmid 1812) St Ks MgTr Ep FF A1
Amara similata (Gyllenhal, 1810) Pr Hg MgTr Ep FF A1
Brachinus (Brachinus) crepitans (Linnaeus,
1758) Sil Ms MgTr Ep ZF A1

Broscus cephalotes (Linne 1758) St Ms MsTr Ep ZF A1
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) St Ks UMgTr Ep ZF A1
Calathus ambiguus (Paykull 1790) St Ks MsTr Ep ZF A1
Calathus melanocephalus (Linne 1758) St Ks UMgTr Ep ZF A1
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank 1781) St Ks MsTr Ep FF A1
Harpalus (Pseudoophonus) griseus (Panzer,
1796) St Ks UMgTr Ep FF A1

Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer,
1774) St Ks MgTr Ep ZF A1

Harpalus latus (Linnaeus, 1758) Sil UHg MgTr Ep FF A1
Harpalus picipennis (Duftschmid 1812) St Ks MgTr Ep FF A1
Harpalus serripes (Quensel in Schonherr
1806) St Ks MgTr Ep FF A1

Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) St Ks MgTr Ep FF A1
Harpalus sp. St Ms MsTr Ep FF A1
Harpalus tardus (Panzer 1797) Sil Hg MgTr Ep FF A1
Notiophilus laticollis (Chaudoir, 1850 ) Pr Ms MsTr Ep ZF A1
Notiophilus palustris (Duftschmid 1812) St Ks MgTr Ep ZF A1
Ophonus (Hesperophonus) azureus (Fabricius
1775) St Ks MgTr Ep FF A1
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Клас Ряд Родина Види
Цено
морф

и

Гігромо
рфи

Ценотрофо
морфи

Топомо
рфи

Трофом
орфи

Форо-
морфи

Insecta Coleoptera Carabidae

Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) St Ks UMgTr Ep FF A1
Ophonus rufibarbis (Fabricius 1792) St Ms MsTr Ep FF A1
Paradromius (Manodromius) ruficollis
(Motschulsky 1844) St Ks MgTr Ep ZF A1

Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim
1824) St Ms MsTr Ep ZF A1

Pterostichus macer (Marsham 1802) St Ks MgTr Ep ZF A3
Pterostichus sp. St Ks MgTr Ep ZF A1
Stenolophus sp. St Ms MsTr End ZF A1
Zabrus (Pelor) spinipes (Fabricius 1798) St Ks UMgTr Ep FF A1
Zabrus (Zabrus) tenebrioides (Goeze 1777) St Ks MgTr Ep FF A1
Chlaenius (Stenochlaenius) coeruleus
(Steven, 1809) St Ks MgTr End ZF A1

Chlaeniellus tristis (Schaller 1783) St Ms MgTr End ZF А1
Demetrias (Demetrias) monostigma
(Samouelle 1819) St Ks MgTr End ZF A1

Harpalus (Harpalus) distinguendus
(Duftschmid 1812) St Ks MgTr Ep FF A1

Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid
1812) St Ks MgTr Ep FF A1

Harpalus (Semiophonus) signaticornis
(Duftschmid, 1812) St Ks MgTr Ep FF A1

Pterostichus (Morphnosoma) melanarius
(Illiger 1798) St Ks MgTr Ep ZF A3

Chlaenius (Dinodes) decipiens (L. Dufour,
1820) St Ks MgTr End ZF A1

Cychrus caraboides (Linne 1758) Pr Hg MsTr Ep ZF A3
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Клас Ряд Родина Види
Цено
морф

и

Гігромо
рфи

Ценотрофо
морфи

Топомо
рфи

Трофом
орфи

Форо-
морфи

Insecta Coleoptera

Carabidae Ophonus (Metophonus) gammeli
(Schauberger 1932) St Ks MgTr Ep FF A1

Cerambici-
dae

Agapanthia violacea (Fabricius 1775) St Ks MgTr End FF B7
Theophilea subcylindricollis (Hladil 1988) St Ks MgTr End FF B7
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum
carinatum (Pallas 1771) St Ks UMgTr End FF B4

Dorcadion cinerarium caucasicum (Küster,
1847) St Ks UMgTr End FF B3

Pedestredorcadion holosericeum (Krynicky
1832) St Ks UMgTr End FF B4

Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum
fulvum (Scopoli 1763) St Ks UMgTr End FF B4

Pedestredorcadion tauricum (Waltl 1838) St Ks UMgTr End FF B4
Pedestredorcadion cinerarium (Fabricius
1787) St Ks UMgTr End FF B4

Cetoniidae Tropinota (Epicometis) hirta (Poda 1761) St Ms MgTr End SF B7
Chrysomeli-
dae

Entomoscelis adonidis (Pallas 1771) St Ks MgTr End FF B7
Galeruca dahlii (Joannis 1865) St Ks MgTr End ZF B7

Curculioni-
dae

Cleonis pigra (Scopoli 1763) St Ks MgTr End FF B7
Lixus subtilis (Boheman 1835) St Ms MsTr End FF B7
Otiorrhynchus sp. St Ks MsTr End FF B7
Tanymecus palliatus (Fabricius 1787) St Ks MgTr End FF B7
Eusomus (Eusomus) ovulum (Germar 1824) St Ms MgTr End FF B7
Baris (Baris) artemisiae (Herbst 1795) St Ks MgTr Ep ZF A1
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin 1790) St Ks MgTr End FF B7
Otiorhynchus ligustici (Linnaeus 1758) St Ks MgTr End FF B7
Bothynoderes affinis (Schrank 1781) St Ks MgTr End FF B7

Dermestidae Dermestes laniarius (Illiger 1801_ St Ks UMgTr Ep ZF A1
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Клас Ряд Родина Види
Цено
морф

и

Гігромо
рфи

Ценотрофо
морфи

Топомо
рфи

Трофом
орфи

Форо-
морфи

Insecta Coleoptera

Dynastidae Pentodon idiota (Herbst 1789) St Ms MsTr End FF B7

Elateridae

Agriotes sputator (Linnaeus 1758) St Ks UMgTr End FF B5
Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabricius
1801) Pr Hg MgTr End ZF B5

Agriotes (Agriotes) gurgistanus (Faldermann
1835) St Ks UMgTr End FF B5

Agriotes (Agriotes) ustulatus (Schaller 1783) St Ks UMgTr End FF B5
Agrypnus murinus (Linnaeus 1758) Sil Ks MsTr End ZF B5
Melanotus (Melanotus) punctolineatus
(Pelerin 1829) St Ks MsTr End ZF В5

Histeridae
Hister quadrimaculatus (Linnaeus 1758) St Ms MgTr End SF A3
Margarinotus (Paralister) purpurascens
(Herbst 1792) St Ms MgTr End SF A3

Meloidae

Meloe (Eurymeloe) scabriusculus (Brandt &
Erichson 1832) St Ms MsTr End ZF B7

Meloe (Meloe) proscarabaeus (Linnaeus
1758) St Ms MsTr End ZF B7

Scarabaeida
e

Onthophagus (Palaeonthophagus) vitulus
(Fabricius 1776) St Ks UMgTr End SF B7

Onthophagus (Furconthophagus) furcatus
(Fabricius 1781) St Ks UMgTr End SF B7

Silphidae Silpha carinata (Herbst 1783) Pal UHg MgTr Ep SF A3
Silpha obscura (Linnaeus 1758) St Ks MgTr Ep SF A3

Staphylini-
dae

Leptacinus batychrus (Gyllenhal 1827) St Ks MgTr End ZF A2
Ocypus similis (Fabricius,1792) St Ks MgTr End ZF A2
Achenium (Achenium) depressum
(Gravenhorst 1802) St Ks MgTr End ZF A2

Аleochara  bipustulata (Linnaeus 1760) St Ks MgTr End ZF A2
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Продовження таблиці 66

Клас Ряд Родина Види
Цено
морф

и

Гігромо
рфи

Ценотрофо
морфи

Топомо
рфи

Трофом
орфи

Форо-
морфи

Insecta

Coleoptera

Staphylini-
dae

Philonthus laminatus (Creutzer 1799) St Ks UMgTr End ZF A2
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) St Ks UMgTr End ZF A2

Tenebrio-
nidae

Asida lutosa (Solier 1836) St Ks UMgTr End FF B6
Dendarus punctatus (Serville 1825) St Ks MgTr End FF B6
Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) St Ms MsTr End FF B6
Oodescelis melas (Fischer-Waldheim, 1823) St Ks MgTr End FF B6
Oodescelis polita (Sturm, 1807) St Ks UMgTr End FF B6
Opatrum sabulosum (Linnaeus 1761) St Ks MgTr End FF B6
Podonta daghestanica (Reitter 1885) St Ks MsTr End FF B6
Probaticus subrugosus (Duftschmidt 1812) St Ms MsTr End FF B6
Tentyria nomas (Pallas 1781) St Ms MsTr End FF В7
Blaps halophila (Fischer de Waldheim 1820) Pr Ms MsTr End FF B6
Crypticus quisquilius (Linnaeus 1761) St Ms MsTr End FF B6
Gonocephalum pussilum. (Fabricius 1791) St Ks MgTr End FF B6
Tenebrioninae sp. St Ks UMgTr End FF B6

Melolonthi-
dae

Amphimallon solstitiale (Linnaeus 1758) Sil Ms MsTr End FF B7
Anoxia pilosa (Fabricius 1792) St Ks MsTr End FF B7
Holochelus aequinoctialis (Herbst 1790) St Ks UMgTr End FF B7

Geotrupidae Lethrus (Lethrus) apterus (Laxmann 1770) St Ks UMgTr End SF B6

Diptera

Therevidae Thereva sp. Sil Ms MsTr Ep ZF A2
Diptera Diptera St Ms MsTr Ep SF B4
Rhagionidae Rhagio sp. Sil Ms OlgTr End ZF A1
Tabanidae Tabanus sp. Pr Ms OlgTr End ZF B4

Lepidoptera Noctuidae Agrotis sp. Sil Ks MsTr End FF B4
Orthoptera Grylloidea Grylloidea sp. St Ks MgTr Ep FF B6

Hemiptera Miridae Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius
1794) St Ks UMgTr End FF B7
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Продовження таблиці 66

Клас Ряд Родина Види
Цено
морф

и

Гігромо
рфи

Ценотрофо
морфи

Топомо
рфи

Трофом
орфи

Форо-
морфи

Malacos
traca Isopoda Tracheli-

podidae Trachelipus rathkii (Brandt 1833) Pr UHg MsTr Ep SF A3

Тип Mollusca

Gastro-
poda Pulmonata

Enidae Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) St Ks MgTr Ep FF A3
Chondrula tridens (O.F. Muller 1774) St Ks UMgTr Ep FF A3

Helicidae
Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C.
Pfeiffer 1828) Sil Ms MsTr Ep FF A3

Helix lucorum martensii (Boettger, 1883) St Ks MgTr Ep FF A3
Hygromiida
e

Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Muller
1774) St Ks MgTr Ep FF A3

Умовні позначення: Ценоморфи: t – степанти, Pr – пратанти, Pal – паллюданти, Sil – сіль ванти. Гігроморфи: Ks – ксерофіли, Ms – мезофілли, Hg –
гігрофіли, UHg – ультра гігрофіли. Ценотрофоморфи: MsTr – мезотроф; MgTr – мегатрофи; UMgTr – ульрамегатрофи, Топоморфи: End –
ендогейні, Ep – епігейні, Anec – норники. Трофоморфи: SF – сапрофаги; FF – фітофаги; ZF – зоофаги.
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Рис. 86. Ценоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на лесоподібних суглинках (за щільністю)
Таким чином, угруповання мезопедобіонтів дерново-літогенних ґрнутів на

лесоподібних суглинках має чітко позначений степовий характер. Це угруповання можно
визначити як степовий моноценоз зі схильністю в окремі роки до трансформації у
псевдомоноценоз за рахунок збільшення значення пратантів.

У спектрі гігроморф, у середньому, за весь період дослідження домінують
ксерофільні види безхребетних (63,2 %) (рис. 87).
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Рис. 87. Гігроморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на лесоподібних суглинках (за щільністю)

У підлеглому положенні знаходяться мезофіли (в середньому, за період
досліджень – 36,0 %). На частку ультрагігрофілів припадає від одного до декількох
відсотків. У 2012 р. на частку ксерофілів припадає 55,7 %. Частка мезофільних видів
складає 41,8 %. У 2013 р. ксерофілів частка дещо збільшилася і становить 66,1 %. Частка
мезофільних видів знизилася до 33,9  %.  У 2014  р.  частка участі ксерофільних видів в
угрупованні складає 67,7 %, а мезофільних – 32,3 %. Таким чином, на фоні переважання
ксерофілів, що є досить природним для степових угруповань, дуже потужно представлені
мезофіли, які у деяки роки наближаються до паритету в угрупованні з ксерофілами. Слід
відзначити, що ксерофільні умови можна визначити як екстремальні для переважної
більшості рослинних т атваринних організмів. Одержані результати свідчать про те, що
лесоподібні суглинки характеризуються комплексом гідрофізичних властивостей, які
створюють умови для тренду загально ксерофільних умов у напрямку їх мезофілізації, що
може позитивно позначитися на збільшенні екологічної ємності цього місцеперебування.
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У трофоценоморфічному аспекті, в середньому, за весь період дослідження
домінують мегатрофоценоморфи (76,0 %) (рис. 88). У підлеглому положенні знаходяться
мезотрофоценоморфи (20,6%) та ультрамегатрофоценоморфи (3,4 %). У 2012 р. частка
мегатрофоценоморфних видів складає 74,1 %. У 2013 р. частка участі мегатрофоценоморф
в угрупованні зросла більш, ніж на 13 % і складає 87,8 %.
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Рис. 88. Трофоценоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних

ґрунтів на лесоподібних суглинках (за щільністю)

Частка мезотрофоценоморф у 2012 р. складає 24,1 %. У 2013 р. роль цієї
трофоценоморфи різко зменшилась майже втричі – до 8,9 %. У 2014 р. відсоток
мезотрофоценморф різко збільшився більш, ніж у три рази і склав 28,7 %. Таким чином,
угруповання мезопедобіонтів має загальний мегатрофний вигляд, що вказує на значний
потенціал родючості дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках.

У спектрі топоморф ґрунтових тварин дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних
суглинках домінують епігейні форми (рис. 89)
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Рис. 89. Топоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на лесоподібних суглинках (за щільністю)

Епігейні форми у 2012 р. складали 65,4 % від загальної чисельності угруповання. У
2013 р. спостерігалося певне підвищення їх частки  – до 81,4 %, а у 2014 р. відсоток
підстилкових безхребетних повернувся на рівень 2012 р. – до 62,0 %. Частка участі
ендогейних тварин змінювалася обернено пропорційно відносно епігейних форм: у 2012 р.
– 33,8 %, у 2013 р. – 18,1 %, у 2014 р. – 37,8 %. Відсоток норних тварин із року в рік
майже не змінювався і варіював у межах 0,2–0,8 %.
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Таким чином, на фоні загального степового вигляду угруповання топоморфічна
структура угруповання має нехарактерну топоморфічну структуру для природних
угруповань степових біогеоценозів на лесоподібних суглинках. Більшою мірою
переважання епігейних форм відповідає степовим угрупованням на пісках борових терас
степових річок. Ця подібність простежується на рівні трофічної структури угруповань.

У структурі трофоморф весь період дослідження домінують фітофаги – 55,5–66,9 %
(рис. 90). Особливістю дерново-літогенних ґрунтів є порівняно значна частка сапрофагів в
угрупованні, яка  становить 29,7–39,7 %. Зоофаги займають підлегле положення – 2,6-
4,9 %.
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Рис. 90. Трофоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних

ґрунтів на лесоподібних суглинках (за щільністю)

У спектрі фороморф ґрунтових тварин дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних
суглинках домінують види,  які відносяться до фороморфи А3  –  тварини,  що
пересуваються без активного прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини
у підстилці (рис. 91). Частка участі тварин фороморфи А3 у 2012 р. складає 60,3 %.
У 2013 р. частка участі їх підвищилася до 81,8 %. У 2014 р. частка їх участі повернулася
до рівня, зафіксованого у 2012 р, і складав 62,1 %. Підлегле положення в структурі
фороморф займають тварини, що відносяться до фороморфи В4 – тварини, що активно
прокладають свердовини та ходи, змінюючи товщину тіла. У 2012 р. частка їх участі
складав 26,9 %. У 2013 р. їх відсоток зменшився майже вдвічі і становив 13,8 %. У 2014 р.
частка їх збільшилася у 2,4 рази – 33,2 %. Частка інших фороморфи порівняно не значна і
коливається у межах 1,0-4,7 %.
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Рис. 91. Фороморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних

ґрунтів на лесоподібних суглинках (за щільністю)
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Ценоморфічний аналіз свідчить про те, що тваринне населення дерново-літогенних
ґрунтів на лесоподібних суглинках можна охарактеризувати як степовий моноценоз. За
преференцією умов вологості едафотопу можна охарактеризувати як мезоксерофільне,
тобто таке, що тяжіє до сухуватих біотопів. Угруповання безхребетних на дерново-
літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках в аспекті трофоценоморфічної структури
можна охарактеризувати як таке,  що тяжіє до багатих,  родючих ґрунтів.  З точки зору
топоморфічної структури превалюють епігейні види, у підлеглому положенні знаходяться
ендогейні, частка норників в угрупованні незначна. Це вказує на порівняно високий рівень
активності ґрунтової мезофауни в підстилкових горизонтах ґрунту порівняно з
мінеральними. З точки зору трофоморфічної структури, в угрупованні домінують
фітофаги, що свідчить про переваження процесів мінералізації над процесами гуміфікації.
Структура фороморф,  в якій домінують тварини,  що пересуваються без активного
прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці.

5.8. Екоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах

У спектрі ценоморф дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах
домінуюче положення займають степанти і частка їх участі коливається у незначних
межах: у 2012 р. – 94,1 %, у 2013 р. – 98,3 %, у 2014 р. – 94,1 % (рис. 92).
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Рис. 92. Ценоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на червоно-бурих глинах (за щільністю)

Частка пратантів поступово зменшується, якщо у 2012 р. їх відсоток складав 2,4 %,
то у 2013 р. та 2014 р. – 0,7 та 1,1 % відповідно. Частка участі сильвантів, навпаки, дещо
зростає: у 2012 р. – 0,5 %, у 2013 р. – 1,0 %, у 2014 р. – 4,8 р%.

У структурі гігроморф у 2012 р. з порівняно невеликою різницею у приблизно
10,0 % домінують мезофіли (54,0 %) на ксерофіли (43,9 %). У 2013 р. спектр гігроморф
розділився майже навпіл на мезофілів (50,2 %) та ксерофітів (49,8 %). У 2014 р. частка
ксерофілів превалює над часткою мезофілів майже у 2,3 рази і складали 69,9 та 30,1 %
відповідно (рис. 93).
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Рис. 93. Гігроморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів
на червоно-бурих глинах (за щільністю)

У структурі трофоценоморф протягом усього періоду дослідження домінували
мегатрофоценоморфи. У 2012 р. їх частка складала 80,6 %. У 2013 р. частка
мегатрофоценоморф збільшилася приблизно на 10 % та становила 90,1 %. У 2014 р. їх
відсоток зменшився навіть нижче рівня 2012 р. – 72,2 %. Частка мезотрофоценоморф
у 2012 р. та 2013 р. знаходяться приблизно на одному рівні та складають 8,7 % й 7,7 %
відповідно. У 2014 р. відсоток мезотрофоценоморф збільшився майже у 1,5 рази та
становив 15,4 %. Частка участі ультрамегатрофоценоморф у 2012 та 2014 р.р. різнилися
у декілька відсотків і складала 10,7 та 12,4 %. У 2013 р. їх частка зменшується майже у
5 разів порівняно з іншими роками дослідження та становить 2,2 % (рис. 94).
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Рис. 94. Трофоценоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах (за щільністю)

У спектрі топоморф домінують епігейні форми. У 2012-2013 р.р. частки їх участі
мало відрізналися та становили 85,9 та 84,1 % відповідно. У 2014 р. відсоток епігейних
форм дещо зменшився до рівня 68,6 %. Частка ендогейних форм у 2012-2013 р. також
трималися приблизно на одому рівні – 13,9 та 15,4 % відповідно. У 2014 р. відсоток їх ролі
в угрупованні збільшився майже у 2 рази і складав 30,9 %. Доля норних форм незначна і
мало відрізнялася із року в рік – 0,2–0,5 % (рис. 95).
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Рис. 95. Топоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів
на червоно-бурих глинах (за щільністю)

У структурі трофоморф у 2012 та 2013 р. домінували два блоки – сапрофаги (51,0
та 44,0 % відповідно) та фітофаги (45,3 та 46,4 % відповідно). У 2014 р. частка участі
фітофагів складала 63,2 %, а сапрофагів – 22,3 %. Чисельність зоофагів поступово
збільшувалося протягом усього періоду досліджень: у 2012 р. – 3,8 %, у 2013 р. – 9,6 %,
у 2014 р. – 14,5 % (рис. 96).
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Рис. 96. Трофоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів
на червоно-бурих глинах (за щільністю)

У структурі фотоморф також домінують тварини, що відносяться до фороморфи
А3 – тварини, що пересуваються без активного прокладання ходів та розміри тіла яких
більші за порожнини у підстилці. Відсоток їх ролі в угрупованні поступово зменшується із
року в рік: у 2012 р. – 83,6 %, у 2013 р. – 79,4 % та у 2014 р. – 57,9 %. Підлегле положення
займають форми, що відносяться до фороморф В6 (тварини, що активно прокладаються
свердловини у ґрунті та риють нори за допомогою кінцівок)  та А1  (тварини,  що
пересуваються без активного прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини
у підстилці). Для фороморфи В6 характерне збільшення частки її участі протягом усього
періоду дослідження – 11,3 % (2012 р.), 14,1 % (2013 р.), 19,3 % (2014 р.). Відсоток участі
фороморфи А1 у 2012 р. становив 3,4 %. У 2013 р. та 2014 р. їх частка збільшилася майже
вдвічі порівняно з 2012 р. та складала 6,4 та 6,2 % відповідно (рис. 97).
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Рис. 97. Фороморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів
на червоно-бурих глинах (за щільністю)

Таким чином, можна відзначити, що вигляд угруповання безхребетних дерново-
літогенніх ґрунтів на червоно-бурих глинах з точки зору ценоморфічного аналізу воліє до
степових ценозів. У гігроморфічному аспекті відмічаються певні розбіжності: у 2012 р. та
2013 р. угруповання можна охарактеризувати як ксеромезофільне, яке тяжіє до свіжуватих
біотопів, у 2014 р. угруповання – мезоксерофільне, та воліє до сухуватих біотопів.
У трофоценоморфічній структурі впевнено домінують мегатрофоценоморфи, а
угруповання ґрунтової мезофауни віддає перевагу біотопам з багатими, родючими
ґрунтами.  У спектрі топоморф превалюють епігейні,  бігаючи по поверхні ґрунту форми,
що свідчить про кращий розвиток органогенних горизонтів порівняно з мінеральними
горизонтами ґрунту. У структурі трофоморф у 2012-2013 р.р. відзначено майже рівні
частки участі фіто- та сапрофагів, що свідчить про збалансовані процеси мінералізації та
гуміфікації. У 2014 р. значно переважає кількість фітофагів, а, отже, й процес
мінералізації рослинних залишків над процесом гуміфікації. У спектрі фороморф домінує
фороморфа А3 – тварини, що пересуваються без активного прокладання ходів та розміри
тіла яких більші за порожнини у підстилці,  що також свідчить про кращий розвиток
органічних горизонтів порівняно з мінеральними горизонтами ґрунту.

5.9. Екоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних
ґрунтів на сіро-зелених глинах

У структурі ценоморф ґрунтових безхребетних дерново-літогенних ґрунтів на сіро-
зелених глинах домінують степанти протягом усього періоду дослідження: 2012 р. –
98,1 %, 2013 р. – 98,8 %, 2014 р. – 94,5 %. Частка пратантів майже не змінюється із року в
рік у межах 0,2-0,5 %. Відсоток сильвантів дещо зростає – 0,5 % (2012 р.), 0,9 % (2013 р.),
5,2 % (2014 р.) (рис.98).
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Рис. 98. Ценоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на сіро-зелених глинах (за щільністю)

У спектрі гігроморф домінують ксерофіли, частка участі яких дещо збільшується із
року в рік – 84,8 % у 2012 р., 84,7 % у 2013 р. та 91,6 % у 2014 р. Частка мезофілів,
навпаки, зменшується – у 2012-2013 р.р. їх відсоток складав 15,2 та 15,3 % відповідно, а у
2014 р. – 8,4 % (рис. 99).
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Рис. 99. Гігроморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на сіро-зелених глинах (за щільністю)

У структурі трофоценоморф превалюють мегатрофоценоморфи – у 2012 р. частка
їх складала 79,0 %. У 2013 р. частка їх збільшилася до 88,8 %. У 2014 р. відсоток їх участі
повернувся до рівня 2012 р. та склав 77,7 % (рис.100).
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Рис. 100. Трофоценоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних

ґрунтів на сіро-зелених глинах (за щільністю)
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Частка мезотрофоценоморф у 2012-2013 р. становила 5,4 та 5,3 %. У 2014 р. їх
відсоток збільшився майже у 2,5 рази і складала 14,0 %. Частка
ультрамегатрофоценоморф, навпаки, зменшувалася протягом періоду досліджень: у
2012 р. – 15,6 %, у 2013-2014 р.р. майже у 3 та у 2 рази менше – 5,9 та 8,4 % відповідно.

У спектрі топоморф ґрунтових тварин домінують епігейні види. Частка їх участі у
2012 р. складала 76,7 %. У 2013 р. їх відсоток дещо збільшився до 91,6 %. У 2014 р. частка
участі епігейних видів знизилася і становила 68,1 %. Частка ендогейнних у 2012 р.
складала 22,9 %. У 2013р. відбулося різке зменшення їх відсотка майже у 2 рази – 8,0 %.
У 2014 р., навпаки, частка їх участі збільшилася майже у 4 рази і становила 31,2 %. Частка
норних видів порівняно незначна та коливається у межах 0,4–0,8 % (рис. 101).
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Рис. 101. Топоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на сіро-зелених глинах (за щільністю)

У структурі трофоморф протягом усього періоду дослідження превалюють
фітофаги, частка їх коливається у межах 82,0–87,1 %. Відсоток сапрофагів у 2012–2013 р.
становив 13,2 та 12,6 %. У 2014 р. відбулося різке зменшення частки більше ніж у 4 рази і
складала 3,0  %.  Частка участі зоофагів поступово збільшується із року в рік –  3,4  %
(2012 р.), 5,3 % (2013 р.), 9,9 % (2014 р) (рис. 102).
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Рис. 102. Трофоморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних

ґрунтів на сіро-зелених глинах (за щільністю)

У спектрі фороморф домінують організми, що відносяться до фороморфи А3,
частка їх участі у 2012 р. складала 74,2 %, у 2013 р. – 89,9 %, у 2014 р. – 63,0 %.
У підлеглому положенні знаходиться фороморфа В6. Відсоток її у 2012 р. складав 17,8 %.
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У 2013 р. частка їх зменшилася майже у 2,6 рази і становила 6,7 %. У 2014 р. відбулося
різке збільшення долі фороморфи В6 більше, ніж у 3 рази – 20,8 % (рис. 103).
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Рис. 103. Фороморфічна структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів

на сіро-зелених глинах (за щільністю)

Таким чином, можна відзначити, що вигляд угруповання безхребетних дерново-
літогенніх ґрунтів на сіро-зелених  глинах з точки зору ценоморфічного аналізу воліє до
степових ценозів. У гігроморфічному аспекті угруповання можна охарактеризувати як
мезоксерофільне, яке тяжіє до сухуватих біотопів. У трофоценоморфічній структурі
домінують мегатрофоценоморфи. Отже, угруповання ґрунтової мезофауни віддає перевагу
біотопам з багатими, родючими ґрунтами. У спектрі топоморф превалюють епігейні,
бігаючі по поверхні ґрунту форми, що свідчить про кращий розвиток органічних
горизонтів порівняно з мінеральними горизонтами ґрунту. У структурі трофоморф значно
переважє кількість фітофагів, а отже і процес мінералізації рослинних залишків над
процесом гуміфікації.  У спектрі фороморф домінує фороморфа А3  –  тварини,  що
пересуваються без активного прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини
у підстилці, що також свідчить про кращий розвиток органічних горизонтів порівняно з
мінеральними горизонтами ґрунту.

5.10. Екоморфічна структура тваринного населення педоземів

У структурі ценоморф ґрунтової мезофауни педоземів домінують степанти та
частка їх участі коливається у порівняно вузьких межах 94,1–98,1 % (рис. 104).
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Рис. 104. Ценоморфічна структура тваринного населення педоземів (за щільністю)
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Відсоток участі пратантів та сильвантів У структурі ценоморф ґрунтової мезофауни
педоземів незначний.

У спектрі гігроморф у 2012 р. домінують ксерофіли з часткою участі 69,9 %.
У 2013 р. відсоток ксерофілів дещо зменшився і складав 49,2 %. У 2014 р. відбулося різке
підвищення їх частки майже у 1,7 разів – 84,8 %. Мезофіли у 2012 р. знаходилися у
підлеглому з часткою участі 30,1 %. У 2013 р. доля мезофілів складала 49,7 %. У 2014 р.
відсоток мезофілів різко зменшився у майже у 3 рази і становив 15,2 % (рис. 105).

Ms
30,1%

Ks
69,9%

сс

UHg
1,1% Ks

49,2%

Ms
49,7%

сс

Ks
84,8%

Ms
15,2%

сс

2012                                       2013                                     2014
Рис. 105. Гігроморфічна структура тваринного населення педоземів (за щільністю)

У структурі мезотрофоценоморф домінують мегатрофоценоморфи. Частка їх участі
коливається у порівняно невеликих межах – 72,2–82,7 %. Відсоток участі
мезотрофоценоморф поступово зменшується протягом всього періоду дослідження – від
15,4 % у 2012 р. до 6,9 %  у 2013 р. та до 5,4 % у 2014 р.. Частка участі
ультратрофоценоморф варіює у межах 10,4–15,6 % (рис. 106).
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Рис. 106. Ценотрофоморфічна структура тваринного населення педоземів

 (за щільністю)

У спектрі топоморф домінують епігейні види: у 2012 р. – 68,6 %, у 2013 р. – 86,8 %,
у 2014 р. – 76,7 %. Частка участі ендогейних видів у 2012 р. складала 30,9 %. У 2013 р.
частка їх участі зменшилася більше ніж у 2 рази і становила 12,8 %. У 2014 р. відсоток
ендогейних видів складав 22,9 %. Частка норних видів незначна і коливається у межах 0,4-
0,5 % (рис. 107).
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Рис. 107. Топоморфічна структура тваринного населення педоземів (за щільністю)

У структурі трофоморф у 2012 р. домінували фітофаги з часткою участі 63,2 %.
У підлеглому положенні знаходилися сапрофаги (22,3 %) та зоофаги (14,5 %). У 2013 р.
превалювали фітофаги (49,1 %) та сапрофаги (46,4 %). Субдомінантами були зоофаги з
часткою участі 4,5 %. У 2014 р. частка фітофагів зросла майже вдвічі порівняно з 2013 р.
та становила 83,4 %. Відсоток сапрофагів та зоофагів, навпаки, знизився – 13,2 та 3,4 %
відповідно (рис. 108).
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Рис. 108. Трофоморфічна структура тваринного населення педоземів (за щільністю)

У спектрі фороморф домінує фороморфа А3 протягом усього періоду дослідження:
у 2012 р. – 57,9 %, у 2013 р. частка їх збільшилася майже у 1,5 рази – 87,9 %, у 2014 р.
відсоток фороморфи А3 дещо зменшився і становив 74,2 %. У 2012 р. у підлеглому
положенні знаходилися наступні фороморфи – В6 (19,3 %), А1 (11,6 %), В7 (6,2 %) та В4
(4,9 %). У 2013 р. субдомінувала фороморфа В6 (12,1 %). У 2014 р. також субдомінантом
була фороморфа В6 (17,8 %), порівняно нечисленні були тварини, що відносяться до
фороморф А1, В7, В4 (рис. 109).
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Рис. 109. Фороморфічна структура тваринного населення педоземів (за щільністю)

Таким чином, можна відзначити, що вигляд угруповання безхребетних педоземів з
точки зору ценоморфічного аналізу воліє до степових ценозів. У гігроморфічному аспекті
у 2012 р. та 2014 р. угруповання можна охарактеризувати як мезоксерофільне, яке тяжіє
до сухуватих біотопів. У 2013 р. угруповання є ксеро-мезофільним та воліє до свіжуватих
біотопів. У трофоценоморфічній структурі домінують мегатрофоценоморфи, тому
угруповання ґрунтової мезофауни віддає перевагу біотопам з багатими, родючими
ґрунтами. У спектрі топоморф превалюють епігейні, бігаючі по поверхні ґрунту форми,
що свідчить про кращий розвиток органічних горизонтів порівняно з мінеральними
горизонтами ґрунту. У структурі трофоморф у 2012 р. та 2014 р. значно переважає
кількість фітофагів, а, отже, і процес мінералізації рослинних залишків над процесом
гуміфікації.  У 2014  р.  домінуюче положення займали і сапрофаги та фітофаги,  що
свідчить про те,  що процеси мінералізації та гуміфікації відбувалися на одному рівні.
У спектрі фороморф домінує фороморфа А3 – тварини, що пересуваються без активного
прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці,  що також
свідчить про кращий розвиток органогенних порівняно з мінеральними горизонтами
технозему.

5.11. Екоморфічна структура тваринного населення природних
біогеоценозів

У структурі ценоморф ґрунтової мезофауни чорнозему степового схилу балки
домінували степ анти (рис.  110).  У 2012 р.  степ анти в угрупованні складають 72,6 % від
загальної чисельності, у 2013 – 90,9 %, у 2014 р. – 94,1 %. Відсоток пратантів поступово
зменшувався протягом усього періоду досліджень – з 27,1 до 9,1 та 5,9 % відповідно у
2012, 2013, 2014 р.р. Таким чином, на початку періоду досліджень угруповання
мезопедобіонтів мало псевдомоноценотичний характер, дуже наближений до лугово-
степового амфіценозу. У процесі спостережень відбувалась моноценотизація угруповання.
Через фазу псевдомоноценозу угруповання переходить у стан моноценозу. Таким чином,
для степових зональних угруповань характерним є значне переважання степантів
у ценоморфічній структурі.
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Рис. 110. Ценоморфічна структура тваринного населення чорнозему звичайного

еродованого на степовому схилі балки (за щільністю)

У спектрі гігроморф домінують мезофіли – частка їх участі коливається у межах
57,4–73,6 %. Частка ксерофільних видів у 2012 р. складала 42,6 %. У 2013-2014 р.р. їх
відсоток зменшився більше,  ніж у 1,5  рази та становив 21,6  та 26,3  %  відповідно
(рис. 111).
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Рис. 111. Гігроморфічна структура тваринного населення чорнозему звичайного

еродованого на степовому схилі балки (за щільністю)

У трофоценоморфічній структурі у 2012 р. домінували мезотрофоценоморфи
(45,8 %) та мегатрофоценоморфи (36,0 %) (рис. 112).
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Рис. 112. Трофоценоморфічна структура тваринного населення чорнозему

звичайного еродованого на степовому схилі балки (за щільністю)
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У підлеглому положенні знаходилися ультрамегатрофоценоморфи (15,2 %) та
оліготрофоценоморфи (3,1 %). У 2013–2014 р.р. домінуюче положення займали
мегатрофоценоморфи (79,0 та 76,9 % відповідно). У підлеглому положенні знаходилися
ультрамегатрофоценоморфи (15,7 та 13,6 % відповідно), оліготрофоценоморфи (4,0 та
4,1 % відповідно) та мезотрофоценоморфи (1,3 та 5,4 % відповідно).

У спектрі топоморф домінують ендогейні види, частка їх участі в угрупованні
коливається у межах 88,6–96,9 %. Епігейні форми у 2012 р. та 2014 р. знаходяться
приблизно на одному рівні 10,6 та 10,3 % відповідно. У 2013 р. відсоток епігейних видів
складав 2,4 %. Частка норних видів незначна та коливається у межах 0,7–0,8 % (рис. 113).
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Рис. 113. Топоморфічна структура тваринного населення чорнозему звичайного

еродованого на степовому схилі балки (з урахуванням чисельності)

У структурі трофоморф у 2012 р. домінуюче положення займають сапрофаги
(45,2 %) та фітофаги (43,4 %). У підлеглому положенні знаходилися зоофаги – 11,4 %.
У 2013-2014 р. домінували сапрофаги – 70,4 та 64,3 %. Субдомінуюче положення
займають фітофаги (19,7 та 24,2 % відповідно у 2013 та 2014 р.р.) та зоофаги (9,9 та 11,6 %
відповідно у 2013 та 2014 р.р.) (рис. 114).
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Рис. 114. Трофоморфічна структура тваринного населення чорнозему звичайного

еродованого на степовому схилі балки (за щільністю)

У спектрі фороморф домінують види, що відносяться до фороморфи В4: у 2012 р. –
56,6 %, 2013 р. – 74,7 %, 2014 р. – 70,0 %. На другому місці за часткою участі знаходяться
фороморфа В6, відсоток їх участі поступово зменшується: у 2012 р. – 25,8 %, 2013 р. –
16,5 %, 2014 р. – 15,3 %. У підлеглому положенні також знаходяться фороморфи А3, В7,
В5, А1 (рис. 115).
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Рис. 115. Фороморфічна структура тваринного населення чорнозему звичайного

еродованого на степовому схилі балки (за щільністю)

Таким чином, можна відзначити, що вигляд угруповання безхребетних степового
схилу балки з точки зору ценоморфічного аналізу воліє до степових ценозів.
У гігроморфічному аспекті угруповання можна охарактеризувати ксеромезофільне, яке
воліє до свіжуватих біотопів. У трофоценоморфічній структурі домінують
мегатрофоценоморфи, тому угруповання ґрунтової мезофауни віддає перевагу біотопам з
багатими, родючими ґрунтами. У спектрі топоморф превалюють ендогейні форми, що
свідчить про кращий розвиток мінеральних горизонтів порівняно з органогенними
горизонтами ґрунту. У структурі трофоморф домінуюче положення займали сапрофаги.
Отже, інтенсивність, процесу гуміфікації переважає над інтенсивністю процесу
мінералізації. У спектрі фороморф домінує фороморфа В6 – тварини, що активно
прокладають ходи та які пересуваються, змінюючи товщину тіла, що також свідчить про
кращий розвиток мінеральних горизонтів порівняно з органічними горизонтами ґрунту.

5.12. Порівняльна характеристика екоморфічних структур тваринного
населення техноземів та чорнозему звичайного

У структурі ценоморф всіх угруповань ґрунтової мезофауни експериментальних
ділянок впевнено домінують степанти (рис. 116). Отже, для даних біотопів характерним є
степовий тип кругообігу речовин.

Рис. 116. Структури ценоморф
ґрунтових тварин різних типів
техноземів та
чорнозему звичайного
Умовні позначення: K – дерново-літогенні
ґрунти на червоно-бурих глинах, L –
дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних
суглинках, P – педозем, S – дерново-
літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах,
B – чорнозем звичайний
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Серед усіх досліджених угруповань ґрунтових безхребетних експериментальних
ділянок найбільш вимогливим до умов зволоження є угруповання чорнозему звичайного,
в якому частка мезофільних видів у середньому складає 67,7 % (рис. 117).

Рис. 117. Структури
гігроморф ґрунтових
тварин різних типів
техноземів та чорнозему
звичайного

Умовні позначення: див. рис. 116
У гігроморфічній структурі всіх типів техноземів домінують ксерофільні види, але

дані угруповання різняться за часткою участі мезофільних видів. У дерново-літогенних
ґрунтах на червоно-бурих глинах мезофіли складають 44,7 %, у дерново-літогенних
ґрунтах на лесоподібних суглинках –  складають 35,9  %,  у педоземі –  31,6  %,  у дерново-
літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах – 12,9 %.

У структурі трофоценоморф досліджених угруповань ґрунтової мезофауни
експериментальних ділянок впевнено домінують мегатрофоцноморфи (рис. 118). Отже,
дані угруповання віддають перевагу ґрунтам з високою трофністю.

Рис. 118. Структури
трофоценоморф ґрунтових
тварин різних типів
техноземів та чорнозему
звичайного Умовні позначення:
див. рис. 116

У трофічній структурі угруповання ґрунтових безхребетних степового схилу балки
домінує сапротрофний блок, що свідчить про домінування інтенсивності процесу
гуміфікації над інтенсивністю процесу мінералізації.

У трофічній структурі тваринного населення техноземів домінують фітофаги.
Різняться дані угруповання за часткою участі сапрофагів. У дерново-літогенних ґрунтах
на червоно-бурих глинах сапрофаги складають 39,1 %, на лесоподібних суглинках –
33,9 %, у педоземах – 27,3 %, у дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах – 9,6 %
(рис. 119).
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У спектрі топоморф ґрунтових безхребетних степового схилу балки превалюють
ендогейні форми, що свідчить про кращий розвиток мінеральних горизонтів порівняно з
органічними горизонтами ґрунту. Для усіх типів техноземів, навпаки, характерне
домінування епігейних видів. Спільним для всіх досліджених ділянок є незначний
відсоток норних видів (рис. 120).

Рис. 119. Структури трофоморф ґрунтових тварин різних типів техноземів та
чорнозему звичайного

Умовні позначення: див. рис. 116

Рис. 120. Структури топоморф ґрунтових тварин різних типів техноземів та
чорнозему звичайного

Умовні позначення: див. рис. 116

У спектрі фороморф тваринного населення степового схилу балки домінує
фороморфа В6 – тварини, що активно прокладають ходи та які пересуваються змінюючи
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товщину тіла, що також свідчить про кращий розвиток мінеральних горизонтів порівняно
з органічними горизонтами ґрунту. У спектрі фороморф ґрунтової мезофауни досліджених
типів техноземів домінує фороморфа А3 – тварини, що пересуваються без активного
прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці,  що також
свідчить про кращий розвиток органічних горизонтів порівняно з мінеральними
горизонтами ґрунту (рис. 121).

Рис. 121. Структури фороморф ґрунтових тварин різних типів техноземів та
чорнозему звичайного

Умовні позначення: див. рис. 116

У результаті наших досліджень встановлено, що для дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках характерне переважання у структурі ценоморф степантів,
гігроморф – ксерофілів, трофоценоморф – мегатрофоценоморф, топоморф – епігейних
форм, трофоморф – фітофагів, фороморф – фороморфи А3.

Для дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах характерне переважання
у спектрі ценоморф степантів, гігроморф – майже у рівних долях ксерофілів та мезофілів,
трофоценоморф – мегатрофоценоморф, топоморф – епігейних форм, трофоморф – майже
у рівних долях фітофагів та сапрофагів, фороморф – фороморфи А3. Для дерново-
літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах характерно переважання у структурі ценоморф
степантів, гігроморф – ксерофілів, трофоценоморф – мегатрофоценоморф, топоморф –
епігейних форм, трофоморф – фітофагів, фороморф – фороморфи А3. Для педоземів
характерне переважання у спектрі ценоморф степантів, гігроморф – ксерофілів,
трофоценоморф – мегатрофоценоморф, топоморф – епігейних форм, трофоморф –
фітофагів, фороморф – фороморфи А3.
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5.13.  Екоморфічний аспект екологічної ніші угруповань мезопедобіонтів
дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах

У даному розділі наведено кількісну оцінку впливу особливостей рослинного
покриву і едафічних факторів на просторовий розподіл ґрунтової мезофауни. Також
визначено кількісні характеристики екологічної ніші угруповань – маргінальність та
спеціалізацію. Слід відзначити, що процес дослідження спектру едафічних властивостей
екотопу для можливості описання екологічної ніші угруповань та для характеристики
просторового розподілу ґрунтових безхребетних, є достатньо трудомісткий. Тому у
розділі 6 приведено описання екологічного простору тваринного населення тільки для
дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах та на лесоподібних суглинках.

Екологічна ніша є ключовим поняттям теоретичної екології.  Однак для його
використання виникають методичні труднощі, які можуть бути вирішені за допомогою
ряду статистичних технік, до числа яких належить OMI-аналіз. Ця процедура дала
можливість візуалізувати екологічну нішу спільноти ґрунтових тварин дерново-
літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах. Явище диференціації екологічної ніші
вимагає пояснення структурування екологічного простору і виявлення ключових
факторів, які впливають на вигляд угруповань мезопедобіонтів. Важливим завданням
також є оцінити роль екологічної спеціалізації тварин, вираженою в термінах
екоморфічної структури. Застосування RLQ-аналізу дозволило кількісно оцінити вплив
особливостей рослинного покриву і едафічних факторів на просторовий розподіл
ґрунтової мезофауни.

Едафічні характеристики можуть розглядатися як детермінанти екологічного
простору угруповання ґрунтової мезофауни (табл. 67).

Просторова мінливість агрегатного складу – важливий індикатор якості ґрунтів та
інтенсивності процесу рекультивації (Волох, Узбек, 2010). Аналіз отриманих даних
показує, що переважною фракцією є агрегати розміром> 10 мм (23,34 %). Кілька
поступаються по відносній частці фракції 1-2 мм (18,64 %), 3-5 мм (14,49 %) і 2-3 мм
(13,15 %). Інші фракції характеризуються участю в агрегатній структурі на рівні 8,48-
3,65 %.

Твердість – міра механічної проникності ґрунтів (Медведев, 2009). Ця властивість
формується під впливом факторів ґрунтоутворення.  На рекультивованих землях,  які
створені в результаті трансформації природних ландшафтів при видобутку корисних
копалин відкритим способом, процеси ґрунтоутворення характеризуються значною
просторовою неоднорідністю (Шевманев и др., 2005; Задорожна, 2012). Середнє значення
твердості закономірно збільшується з глибиною. У верхньому 5-тисантиметровому шарі
твердість перебуває на рівні 3,28 МПа і збільшується до 5,46 МПа на глибині 10–15 см. За
літературними даними (Subsurface compaction reduces..., 1992), зростання коренів рослин
припиняється при опорі 0,8–5 МПа. Показання пенетрометра вище 5 МПа свідчить про
ущільненість ґрунту, яка протидіє зростанню коренів (Faechner et al., 1999). Починаючи з
глибини 15 см до нижньої межі вимірювання твердість поступово збільшується від 6,30 до
8,56 МПа.
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Таблиця 67. Детермінанти екологічного простору ґрунтової мезофауни

Параметри середовища Середнє
Довірчий інтервал

CV, % RLQ вісь 1 RLQ вісь 2
– 95 % + 95 %

Структура ґрунту, фракції розміром, %
> 10 мм 23,34 21,21 25,48 47,17 –0,13 0,14
7–10 мм 7,78 7,26 8,30 34,66 –0,44 –0,39
5–7 мм 8,48 7,73 9,24 46,00 –0,48 –0,46
3–5 мм 14,39 13,43 15,35 34,39 –0,40 –0,51
2–3 мм 13,15 12,27 14,02 34,44 –0,08 –0,13
1–2 мм 18,64 17,24 20,04 38,81 0,38 0,30
0,5–1 мм 4,16 3,73 4,59 53,78 0,25 0,08
0,25–0,5 мм 6,27 5,60 6,94 55,42 0,58 0,28
< 0,25 мм 3,65 3,18 4,11 65,88 0,49 0,32

Твердість ґрунту на глибині, МПа
0–5 см 3,28 3,08 3,48 31,85 0,44 0,13
5–10 см 4,56 4,22 4,91 39,35 0,69 0,13
10–15 см 5,49 5,10 5,88 36,88 0,61 0,17
15–20 см 6,30 5,85 6,74 36,85 0,58 0,16
20–25 см 6,98 6,46 7,50 38,38 0,65 0,05
25–30 см 7,43 6,84 8,01 40,98 0,58 –0,01
30–35 см 7,86 7,23 8,49 41,45 0,55 0,00
35–40 см 8,11 7,41 8,80 44,20 0,52 0,01
40–45 см 8,36 7,61 9,11 46,42 0,51 0,02
45–50 см 8,56 7,75 9,37 48,77 0,44 0,13

Фізичні властивості та вміст гумусу
Електропровідність, дСм/см 0,54 0,51 0,58 31,24 –0,31 0,00
Усадка, % 20,81 20,06 21,56 18,63 –0,71 –0,19
Гумус, % 0,73 0,69 0,77 29,29 –0,24 –0,23
Температура 03.05.12 23,63 22,87 24,39 4,18 0,38 0,50
– 20.06.12 32,86 31,28 34,43 6,22 0,01 0,00
– 19.10.12 15,00 14,72 15,28 2,43 0,07 –0,22

Фізіономічні типи рослинності
Type_1 0,05 0,03 0,08 58,85 0,22 –0,48
Type_2 0,28 0,25 0,31 15,01 0,27 –0,42
Type_3 0,15 0,11 0,20 38,86 –0,09 –0,70
Type_4 0,03 0,02 0,04 47,14 0,13 –0,06
Type_5 0,11 0,09 0,14 29,99 –0,40 –0,12
Type_6 0,37 0,33 0,40 13,13 –0,04 0,74

Фітоіндикаційні оцінки за Цигановим
Tm 8,99 8,90 9,09 1,35 0,45 0,53
Kn 9,07 8,99 9,15 1,12 0,13 –0,11
Om 7,17 7,09 7,25 1,44 –0,26 –0,40
Cr 8,70 8,63 8,77 1,03 0,55 0,39
Hd 8,37 8,24 8,50 2,00 0,45 0,47
Tr 8,81 8,57 9,06 3,64 –0,06 0,03
Nt 5,14 5,03 5,24 2,64 –0,31 0,31
Rc 8,55 8,48 8,62 1,09 –0,02 –0,28
Lc 2,35 2,25 2,45 5,40 0,35 0,44

Екоморфи О. Л. Бельгарда
Hygr 2,43 2,36 2,50 3,77 0,59 0,38
Troph 2,43 2,30 2,55 6,60 –0,39 –0,57
St 0,68 0,65 0,70 4,69 0,20 –0,58
Pr 0,13 0,08 0,19 51,27 –0,11 0,57
Hel 2,43 2,36 2,50 3,77 0,65 0,15
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Електропровідність ґрунту – здатність ґрунту проводити електричний струм.
Залежить від вологості, фазового стану вологи, вмісту солей, температури, густини,
гранулометричного складу ґрунту (Жуков и др., 2012). Зафіксовано, що середнє значення
електропровідності становить 0,54 дСм/см (95% довірчий інтервал – 0,51–0,58 дСм/см).

Усадка ґрунтів – процес, при якому обсяг ґрунту зменшується при висиханні і
дегідратації. Чим вище рівень усадки, тим більше глинистої фракції в механічному складі
ґрунту (Шеин, 2005). Встановлено, що рівень усадки досліджуваного типу технозема
становить 20,81 % (95 % довірчий інтервал – 20,06-21,56 %).

Техноземи характеризуються великою гетерогенністю, мінливими фізико-
хімічними властивостями і незначним вмістом елементів живлення, особливо азоту
(Узбек, Галаган, 2004). Встановлено, що дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих
глинах характеризуються вмістом гумусу 0,73% (95% довірчий інтервал – 0,69-0,77%).

Температура належить до найважливіших кліматичних факторів. Від неї залежить
рівень та інтенсивність обміну речовин та інших біохімічних і фізіологічних процесів у
ґрунті. Середня температура шару 5-7 см дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих
глинах 3 травня 2012 становила 23,36ºС (95% довірчий інтервал – 22,87-24,39ºС). Середня
температура 20 червня 2012 дорівнювала 32,86ºС (95% довірчий інтервал –
22,87–23,39 ºС), а 19 жовтня 2012 – 15,00ºС (95% довірчий інтервал – 14,72–15,28 ºС) .

Доступність і гетерогенність ресурсів впливають на склад і структуру рослинного
співтовариства (Tilman, 1984, 1987; Бондарь, Жуков, 2011). В свою чергу, просторова
мінливість ґрунтових ресурсів знаходиться в залежності від великої кількості і складу
рослинного угруповання (Milchunas, Lauenroth 1995; Vinton, Burke 1995). У процесі
рекультивації земель, порушених внаслідок видобутку корисних копалин, рослинність
виступає в якості важливого ґрунтотвірного фактора (Шевманев и др., 2005).

За фітоіндікаційними шкалами термоклімат досліджуваного екотопу неморальний,
континентальність –  материкова;  омброклімат –  субарідний (Р-Е =  -154,6  мм/рік,  Р –
опади мм/рік, Е – випаровування мм/рік); кріоклімат – помірних зим / м'яких зим;
вологість середньостеповий тип, екологічна група – свіжостепова; режим загального
засолення і трофності ґрунтів – досить багаті ґрунти; азотне живлення – бідні азотом
ґрунти; кислотність ґрунту – слабокислі / нейтральні ґрунти; світловий режим – відкритих
/ напіввідкритих просторів.

Екоморфічний аналіз рослинності в ценоморфічному аспекті характеризується
превалюванням степантів (68 %). Екологічний оптимум гігроморф (по Матвееву, 2003)
становить 2,43  –  влажнуватий тип режиму,  трофоморф –  також 2,43  і відповідає
середньородючим ґрунтам, і геліоморф – 2,43, що показує на напівтіньовий тип режиму.

Результати аналізу RLQ представлені в таблиці 1 і на рис. 1. Встановлено, що
94,88 % загальної варіації (загальнї інерції) описують перші дві вісі RLQ (79,57 і 15,31 %
відповідно). Процедура randtest підтвердила значущість результатів RLQ-аналізу на
р-рівні – 0,01.

Осі RLQ – це інтегральні оцінки взаємозв'язку між факторами навколишнього
середовища (Кунах и др.,  2013).  В даному випадку ми враховуємо структуру,  твердість,
усадку, електропровідність і температуру ґрунту, вміст гумусу, а також структуру
рослинності за допомогою фізіономічних типів, фітоіндикаційної шкали за
Д.М. Цигановим та екоморфічною структурою за О.Л. Бельгардом.
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Використовуючи 3 матриці, перша з яких відображає точки відбору проб
(просторова компонента з урахуванням того, що координати точок відбору фіксувалися),
друга – розташування видів ґрунтової мезофауни, а третя – рівень значущості факторів
середовища і рівень значущості екоморфічних характеристик мезофауни. Отримали
інтегральну оцінку взаємозв'язку цих трьох компонентів (рис. 122).

Рис. 122. Результати аналізу RLQ
Умовні позначення: вісь абсцис – RLQ-вісь 1, вісь ординат – RLQ-вісь 2; А – місця відбору проб (R-матриця)
по RLQ-осях; В – ваги видів (Q-матриця) по RLQ-осях; C – кореляція головних компонент 1 і 2, отриманих
на основі факторного аналізу змінних середовища і RLQ-осей; D – кореляція змінних середовища і RLQ-

осей; E – кореляція головних компонент 1 і 2, отриманих на основі факторного аналізу екоморф і RLQ-осей;
F – кореляція екоморф і RLQ-осей; G – гістограма власних чисел.

Фактори навколишнього середовища, які структурують угруповання, мають
складну інтегральну природу і відображаються через вимірювані характеристики.
Комплекси пов'язаних характеристик у багатовимірних техніках виділяються за різними
критеріями, так як число факторних рішень нескінченне. Максимізація описуваної
факторами дисперсії або кореляції є цільовим критерієм у багатовимірному факторному
аналізі та аналізі головних компонент. Очевидно, що такий критерій має загальний
характер і не відображає специфіки екологічних задач. Критерієм максимізації в RLQ-
аналізі є рішення, яке найкращим чином описує зв'язок між різними екологічними
явищами – середовищем, угрупованням і його формальними екологічними властивостями
(Жуков и др., 2013; Matching species traits..., 1996; Dray et al., 2002; Plant-trait
environment…, 2012; Bernhardt-Romermann et al., 2008; Calinski, Harabasz, 1974).

Вісь 1, виділена в результаті RLQ-аналізу, характеризується високою негативною
кореляцією із вмістом у структурі ґрунту агрегатів розміром 7-10  мм,  5-7  мм і 3-5  мм,  а
позитивно корелює з наявністю в структурі агрегатів розміром 1-2 мм, 0,25-0,5 мм і <0,25 мм.
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Також вісь 1  позитивно корелює з твердістю ґрунту на всіх глибинах.  Невисока негативна
кореляція вісі 1 спостерігається з електропровідністю, яка, можливо, в даному випадку маркує
високу мінералізованість ґрунтового розчину. Зафіксована висока негативна кореляція з
усадкою ґрунту, яка свідчить про переважання глинистої фракції в механічному складі
дослідженого ґрунту. Кореляція із вмістом гумусу слабко виражена, що можна пояснити
низьким рівнем його вмісту і тому неможливості великою мірою впливати на розподіл
ґрунтових тварин. Відзначено, що вісь 1 корелює лише з температурою, виміряною 03.05.2012
р., в момент проведення збору ґрунтово-зоологічних проб. Кореляція з фізіономічними типами
рослинності показує позитивний вплив проективного покриття живих рослин, і негативна – з
проективним покриттям мортмаси. Відзначено, що кореляція деяких оцінок фітоіндикаційної
шкали за Д.М. Цигановим – позитивна з термокліматом, кріокліматом, вологістю, світловим
режимом і негативна з азотним живленням.

Вісь 2 знаходиться в тісному взаємозв'язку з наступними розмірами агрегатів:
негативною – 7-10 мм, 5-7 мм, 3-5 мм, і позитивною – 1-2 мм, 0,25-0,5 мм, <0,25 мм. Також
позитивно корелює з температурою ґрунту 03.05.2012 р. Кореляція з фізіономічними типами
рослинності відображає позитивний вплив відсутності проективного покриття.

Спільний вимір едафічних та рослинних характеристик і особливостей структури
тваринного населення дозволили оцінити властивості екологічної ніші ґрунтової мезофауни
(табл. 68).

Таблиця 68. Аналіз маргінальності видів мезофауни
Види Скорочення Інер-

ція omi tol rtol p-
рівень

Amara aenea Amara.sp. 57,59 23,90 10,70 65,50 0.02
Anoxia pilosa Anoxia.pilosa 51,99 16,30 11,60 72,00 0.19
Aranea sp. sp. Aranea.sp. 41,04 9,00 14,10 77,00 0.01
Brephulopsis cylindrica Brephulopsis.cylindrica 43,96 0,90 9,60 89,50 0.13
Chondrula tridens Chondrula.tridens 42,27 0,60 9,70 89,70 0.26
Crypticus quisquilius Crypticus.quisquilius 38,75 24,60 3,20 72,20 0.08
Cryptops anomalans + parisi Scolopendra 40,36 16,30 4,70 79,00 0.14
Curculionidae sp. Curculionidae.sp. 46,61 30,40 6,40 63,30 0.02
Harpalus sp. Harpalus.sp. 37,23 12,00 9,80 78,20 0.02
Lepidoptera sp. sp. Lepidoptera.sp. 31,43 19,50 3,00 77,50 0.40
Monacha cartusiana Monacha.cartusiana 44,51 1,40 14,50 84,00 0.03
Oodescelis melas +  polita Oodescelis 37,40 21,30 2,80 75,90 0.15
Opatrum sabulosum Opatrum.sabulosum 48,82 2,40 13,90 83,70 0.01
Ophonus puncticollis +
rufibarbis Ophonus 41,89 23,00 2,50 74,60 0.06

Pentodon idiota Pentodon.idiota 36,73 63,80 6,50 29,80 0.09
Podonta daghestanica Podonta.daghestanica 36,59 9,00 5,30 85,70 0.63
Rossiulus kessleri Rossiulus.kessleri 42,43 4,10 14,70 81,20 0.01
Stenolophus sp. Stenolophus.sp. 41,01 14,20 1,60 84,20 0.42
Trachelipus rathkii Trachelipus.rathkii 38,87 15,80 7,90 76,30 0.01
Amara aenea Amara.sp. 57,59 23,90 10,70 65,50 0.02

OMI – – – – 0,01
Умовні позначення: OMI – індекс середньої віддаленості (маргінальності) для кожного виду; Tol –

толерантність, Rtol – залишкова толерантність; р-рівень за методом Монте-Карло після 25 ітерацій.
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Загальна інерція, яка може бути обчислена в результаті OMI-аналізу, пропорційна
середній маргінальності видів угруповання і є кількісною оцінкою впливу факторів
навколишнього середовища на сепарацію видів (Жуков и др.,  2013).  Маргінальність –  це
ступінь зміщення центроїда екологічної ніші виду від типових умов представленого полігону.

В результаті проведеного аналізу встановлено, що загальна інерція становить 2,33.
Перша вісь, отримана в результаті OMI-аналізу, описує 47,01 %, а друга – 19,30 % інерції.
Таким чином, перші дві вісі описують 66,31 % інерції, що цілком достатньо, для того, щоб опис
диференціації екологічних ніш мезофауни на досліджуваному полігоні проводити в просторі
перших двох осей. Для середнього значення маргінальності угруповання (OMI = 6,69) рівень
значущості становить р = 0,01, що свідчить про важливу роль обраних змінних середовища для
структурування спільноти ґрунтової мезофауни.

Маргінальність, яка статистично достовірно відрізняється від випадкової
альтернативи, характерна для 4 видів з 20, для яких проведено OMI-аналіз (табл. 3). Таким
чином, для більшості видів досліджуваного полігону типові едафічні умови збігаються з
центроїдом їх екологічної ніші.

Конфігурація екологічних ніш представлена на рисунку 123.

Рис. 123. Екологічні ніші видів ґрунтової мезофауни
Умовні позначення: Координатні осі задані компонентами маргінальності; початок координат – нульова

маргінальність. Еліпс позначає інерцію екологічної ніші. Промені пов'язують центроїд екологічної ніші з
сайтами зустрічі виду в просторі маргінальності угруповання. У правому нижньому кутку – нормовані ваги

екологічних змінних; скорочення назви видів – див. табл. 81.
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RLQ-аналіз дозволяє класифікувати тварин за характером їх екологічної структури
і зв'язки з факторами навколишнього середовища. Кластерний аналіз дозволив виділити
три комплекси видів, які формують функціональні групи А, В і С (рис. 124).
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Рис. 124. Кластерний аналіз структури тваринного населення мезопедобіонтів

Розташування цих функціональних груп у просторі RLQ осей представлено на рис.
125.

Функціональна група А включає в себе мезофільних степантів (Aranea sp., Amara
sp.), ксерофільних степантів (Ophonus puncticollis, Ophonus rufibarbis, Stenolophus sp.,
Pentodon idiota, Chondrula tridens, Monacha cartusiana, Lepidoptera sp.) і мезофільних
сильвантів (Trachelipus rathkii , Amara aenea). Дана функціональна група чутлива до
вертикальної диференціації ґрунтового профілю (маркер – вісь 2). Для
трофоценоморфічної структури характерне переважання мегаценоморф, для
трофоморфічної – фітофагів, і топоморфної – ендогейних форм.

Функціональна група С у більшості представлена ксерофільними степантами
(Cryptops parisi, Cryptops anomalans, Rossiulus kessleri, Harpalus griseus), мезофільними

А С B
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степантами (Harpalus latus, Harpalus rufipes). Ця група в аспекті трофоценоморф
складається переважно з мезоценотрофних форм, а в аспекті трофоморф – сапрофагів.
Основний вигляд угруповання визначається віссю 1.

Третя функціональна група В складається з ксерофільних степантів (Anoxia pilosa,
Crypticus quisquilius, Oodescelis melas, Oodescelis polita, Opatrum sabulosum, Podonta
daghestanica) і мезофільних степантів (Brephulopsis cylindrica).  Група С чутлива до
вертикальної диференціації ґрунтового профілю (маркер – вісь 2) і характеризується
превалюванням ультрамегаценоморф у структурі ценотрофоморф і зоофагів у структурі
трофоморф.

Екологічна спеціалізація – пристосування організму або групи організмів до
вузьких умов існування. Екологічна спеціалізація в контексті конкретних умов приймає
форму функціональних угруповань. Екоморфічний аналіз структури тваринного
населення дозволяє встановити природу отриманих функціональних груп відповідно до
умов даного біотопу (рис. 125).

 d = 2

Amara sp.

Anoxia pilosa

Aranea sp.

Brephulopsis cylindrica

Chondrula tridens

Crypticus quisquilius

Scolopendra

Curculionidae sp.
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Lepidoptera sp.

Monacha cartusiana

Oodescelis

Opatrum sabulosum

Ophonus

Pentodon idiota

Podonta daghestanica

Rossiulus kessleri

Stenolophus sp. Trachelipus rathkii
 A

 B

 C

Рис. 125. Розташування функціональних груп у просторі
RLQ-осей

Важливим інструментом опису екологічної структури тваринного населення є її
відображення в географічному просторі. Просторова мінливість RLQ-осей представлена
на рис. 126. Показані відносно незалежні тренди просторової мінливості тваринного
населення дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах. На рисунку 126 (А)
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представлено просторовий розподіл значень RLQ-осі 1: на карті чітко виділяються області
овальної форми розміром 3–4  м у діаметрі,  в межах яких щільність представників
функціональної групи С максимальна. Зазначені області розділені ділянками із
закономірно високим достатком функціональних груп А і В.  На рисунку 126  (Б)
продемонстровано просторовий розподіл ґрунтових тварин щодо вісі 2. Області високих
значень показують велику кількість представників функціональної групи В, низьких –
функціональної групи А. Група С індиферентна щодо вісі 2.

А                                                                           Б
Рис. 126. Просторова мінливість RLQ-осей

Вивчений полігон характеризується як наявністю ділянок з оптимальними умовами
для життєдіяльності, так і несприятливими. Встановлено, що для мезопедобіонтів
вивчений полігон не є однорідним за чинними ґрунтовими режимами.

Функціональні групи А і В мезофауни представлені в більшості своїй власне
ґрунтовими тваринами – личинками жуків. Зовнішність даних груп, які досить
різноманітні в екологічному плані і характеризуються високою щільністю тваринного
населення, визначається віссю 1. Ці групи населяють ділянки, 3–4 м у діаметрі, з
найсприятливішими умовами для життєдіяльності. Такі ділянки не є типовими для даного
полігону. Функціональна група С представлена тваринами-герпетобіонтами, які здатні до
міграції і відносно толерантні до едафічних факторів. Тому центроїд даної групи
найближче розташований до типових умов даного полігону.

5.14.  Екоморфічний аспект екологічної ніші угруповань мезопедобіонтів
дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках

Едафічні характеристики можуть розглядатися як детермінанти екологічного
простору угруповання ґрунтової мезофауни (табл. 69).

Аналіз отриманих даних показує, що переважаючими фракціями є агрегати
розміром 2-3 та 3-5 мм. Інші фракції характеризуються участю в агрегатній структурі на
рівні 4.08-10,44 %. Середнє значення твердості закономірно збільшується з глибиною.
У верхньому 5-тисантиметровому шарі твердість знаходиться на рівні 4,08 Мпа.

За літературними даними (Subsurface compaction reduces…, 1992) зростання коренів
рослин припиняється при опорі 0,8-5 МПа. Показання пенетрометра вище 5 МПа свідчить
про ущільненість ґрунту, яка протидіє зростанню коренів (Faechner et al., 1999). З глибини
5 до 50 см твердість поступово збільшується від 6,18 до 10,44 МПа. Зафіксовано, що
середнє значення електропровідності становить 0,51 дСм/см. Середня температура
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дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах на момент виміру 03.05.2012 р.
становила 17,22ºС. На 20.06.2012 р середня температура дорівнює 34,35ºС.

Таблиця 69. Детермінанти екологічного простору ґрунтової мезофауни

Параметри середовища Середнє
Довірчий інтервал

CV, % RLQ вісь
1

RLQ вісь
2– 95 % + 95 %

Структура ґрунту, фракції розміром, %
> 10 мм 7,30 6,31 8,29 69,91 0,09 –0,03
7–10 мм 6,04 5,65 6,43 33,37 –0,01 –0,21
5–7 мм 9,48 8,01 10,94 80,06 0,16 –0,22
3–5 мм 19,06 17,93 20,19 30,63 –0,06 –0,14
2–3 мм 40,67 38,83 42,50 23,30 –0,17 0,11
1–2 мм 5,24 4,66 5,81 56,46 0,01 0,13
0,5–1 мм 6,51 5,87 7,16 51,37 0,00 0,24
0,25–0,5 мм 5,71 5,15 6,26 50,18 0,09 0,28
< 0,25 мм 7,30 6,31 8,29 69,91 0,09 –0,03

Твердість ґрунту на глибині, Мпа
0–5 см 4,08 3,71 4,45 46,70 0,27 –0,39
5–10 см 6,18 5,68 6,67 41,71 0,38 –0,65
10–15 см 7,17 6,67 7,67 36,21 0,33 –0,72
15–20 см 7,84 7,28 8,41 37,05 0,38 –0,73
20–25 см 8,54 7,91 9,16 37,67 0,38 –0,76
25–30 см 9,01 8,31 9,72 40,28 0,40 –0,71
30–35 см 9,23 8,41 10,05 45,80 0,37 –0,73
35–40 см 9,55 8,67 10,43 47,70 0,40 –0,66
40–45 см 10,04 9,05 11,02 50,79 0,42 –0,62
45–50 см 10,44 9,37 11,52 53,11 0,41 –0,60

Фізичні властивості та вміст гумусу
Електропровідність,
дСм/см

0,51 0,48 0,54 29,41 0,20 0,28
Температура 03.05.12 17,22 17,05 17,39 5,12 –0,54 –0,16
– 20.06.12 34,35 33,78 34,92 8,54 –0,12 –0,50

Фізіономічні типи рослинності
Type_1 0,09 0,08 0,10 46,00 0,34 –0,05
Type_2 0,17 0,16 0,19 42,67 –0,20 –0,46
Type_3 0,13 0,12 0,14 47,99 0,44 –0,25
Type_4 0,06 0,05 0,07 70,34 –0,20 0,02
Type_5 0,12 0,11 0,12 26,06 0,37 –0,06
Type_6 0,43 0,40 0,46 35,83 –0,19 0,33

Фітоіндикаційні оцінки за Д.М. Цигановим
Tm 9,24 9,18 9,30 3,20 –0,35 –0,45
Kn 9,24 9,18 9,30 3,20 0,78 0,64
Om 9,21 9,15 9,27 3,22 –0,78 –0,62
Cr 8,71 8,65 8,77 3,51 0,77 0,64
Hd 7,61 7,53 7,68 5,04 –0,77 –0,49
Tr 10,27 10,06 10,47 10,28 0,84 0,56
Nt 5,59 5,49 5,68 8,82 0,79 0,57
Rc 8,83 8,79 8,86 2,06 0,16 –0,23
Lc 2,21 2,17 2,25 9,40 –0,81 –0,62

Экоморфи О. Л. Бельгарда
Hygr 2,13 2,11 2,14 3,56 –0,31 0,02
Troph 2,88 2,86 2,90 3,10 0,18 –0,19
St 0,72 0,71 0,73 6,80 –0,74 –0,55
Pr 0,04 0,03 0,04 58,92 –0,13 –0,30
Hel 3,26 3,22 3,31 7,16 –0,85 –0,50
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За фітоіндікаційними шкалами термоклімат досліджуваного екотопу неморальний
(46,1 ккал/см*см*рік), континентальність – материкова; омброклімат – субгумідних
(Р-Е = -  305 мм/рік,  Р – опади мм/рік,  Е – випаровування мм/рік);  кріоклімат – помірних
зим/м'яких зим; вологість – середньостеповий тип; режим загального засолення і
трофності ґрунтів – багаті / слабко засолені ґрунти; азотне живлення – бідні азотом
ґрунти; кислотність ґрунту – слабкокислі / нейтральні ґрунти; світловий режим –
відкритих / напіввідкритих просторів. Екоморфічний аналіз рослинності в
ценоморфічному аспекті характеризується превалюванням степантів (72 %). Екологічний
оптимум гігроморф (Матвєєв, 2003) становить 2,13 – свіжий тип режиму, трофоморф –
також 2,88  і відповідає середньородючим ґрунтам,  і геліоморф –  2,21,  що вказує на
напівтіньовий тип режиму.

Результати аналізу RLQ представлені в таблиці 82 і на рисунку 127.
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Рис. 127. Результати аналізу RLQ
Умовні позначення: вісь абсцис – RLQ-вісь 1, вісь ординат – RLQ-вісь 2; А – місця точок відбору проб

(R-матриця) по RLQ-осях; В – ваги видів (Q-матриця) по RLQ-осях; C – кореляція головних компонент 1 і 2,
отриманих на основі факторного аналізу змінних середовища і RLQ-осей; D – кореляція змінних середовища

і RLQ-осей; E – кореляція головних компонент 1 і 2, отриманих на основі факторного аналізу екоморф і
RLQ-осей; F – кореляція екоморф і RLQ-осей; G – гістограма власних чисел.

Встановлено, що 81,71 % загальної варіації (загальної інерції) описують перші дві
вісі RLQ (62,81 і 18,90 % відповідно). Процедура randtest підтвердила значущість
результатів RLQ-аналізу на р-рівні 0,01.

Вісі RLQ – це інтегральні оцінки взаємозв'язку між факторами навколишнього
середовища (Кунах та ін., 2013). В даному випадку ми враховуємо структуру, твердість,
електропровідність і температуру ґрунту, а також структуру рослинності за допомогою
фізіономічних типів, фітоіндикаційної шкали за Д.М. Цигановим та екоморфічної
структури за О.Л. Бельгардом.
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Фактори навколишнього середовища, які структурують угруповання, мають
складну інтегральну природу і відображаються через вимірювані характеристики.
Комплекси пов'язаних характеристик у багатовимірних техніках виділяються за різними
критеріями, так як число факторних рішень нескінченне. Максимізація, описувана
факторами дисперсії або кореляції, є цільовим критерієм у багатовимірному факторному
аналізі та аналізі головних компонентів. Очевидно, що такий критерій має загальний
характер і не відображає специфіки екологічних завдань. Критерієм максимізації в
RLQ-аналізі є рішення, яке найкращим чином описує зв'язок між різними екологічними
явищами – середовищем, угрупованням і його формальними екологічними
властивостями (Кунах та ін., 2013).

Вісь 1, виділена в результаті RLQ-аналізу, характеризується позитивною
кореляцією з твердістю ґрунту на всій глибині.  Ця вісь негативно корелює з
температурою ґрунту на момент збору ґрунтово-зоологічних проб – 03.05.12. Слабко
виражена позитивна кореляція з електропровідністю ґрунту. Тісний взаємозв'язок
спостерігається між віссю 1 і проективним покриттям як живих рослин, так і мортмаси.

Вісь 2, на відміну від вісі 1, негативно корелює з твердістю на всіх досліджених
глибинах. Також негативно корелює з температурою ґрунту 20.06.2012. З
електропровідністю вісь корелює слабко. Кореляція з фізіономічними типами
рослинності відображає позитивний вплив відсутності проективного покриття.

Спільний вимір едафічних і рослинних характеристик та особливостей
структури тваринного населення дозволили оцінити властивості екологічної ніші
ґрунтової мезофауни (табл. 70).

Загальна інерція, яка може бути обчислена в результаті OMI-аналізу,
пропорційна середній маргінальності видів угруповання і є кількісною оцінку впливу
факторів навколишнього середовища на сепарацію видів (Кунах та ін., 2013).
Маргінальність – це ступінь зміщення центроїда екологічної ніші виду від типових
умов представленого полігону.

Конфігурація екологічних ніш представлена на рисунку 128.
У результаті проведеного аналізу встановлено, що загальна інерція становить

1,99. Перша вісь, отримана в результаті OMI-аналізу, описує 41,93 %, а друга – 22,54 %
інерції. Таким чином, перші дві осі описують 64,47 % інерції, що цілком достатньо для
того, щоб опис диференціації екологічних ніш мезофауни на досліджуваному полігоні
проводити в просторі перших двох вісей. Для середнього значення маргінальності
угруповання (OMI  =  6,99)  рівень значущості становить р =  0,00,  що свідчить про
важливу роль обраних змінних середовища для структурування угруповання ґрунтової
мезофауни.

Маргінальність, яка статистично достовірно відрізняється від випадкової
альтернативи, характерна для 3 видів з 21, для яких проведено OMI-аналіз (табл. 3). Таким
чином, для більшості видів досліджуваного полігону типові едафічні умови збігаються з
центроїдом їх екологічної ніші.

RLQ-аналіз дозволяє класифікувати тварин за характером їх екологічної структури і
зв'язку з факторами навколишнього середовища. Кластерний аналіз дозволив виділити
чотири комплекси видів, які формують функціональні групи А, В, С і D (рис. 129).
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Рис. 128. Екологічні ніші видів ґрунтової мезофауни.
Умовні позначення: Координатні осі задані компонентами маргінальності; початок координат –

нульова маргінальність. Еліпс позначає інерцію екологічної ніші. Промені пов'язують центроїд екологічної
ніші з сайтами зустрічі виду в просторі маргінальності спільноти. У правому нижньому кутку – нормовані

ваги екологічних змінних; скорочення назви видів – див. табл. 70.

Функціональна група А переважно складається з ксерофільних степантів (наприклад
O. azureus, A. equestris, R. kessleri). Дана функціональна група чутлива до вертикальної
диференціації ґрунтового профілю (маркер – вісь 2).

Функціональна група В представлена ксерофільними стерантами (Lepidoptera sp.
Larvae), мезофільним степантом (A. rosea), гігрофільним пратантом (A. trapezoides)  і
гігрофільним сильвантом (A. solstitiale). Основний вигляд угруповання визначається
віссю 1.

Третя функціональна група С в основному складається з ксерофільних степантів
(наприклад, O. sabulosum, P. daghestanica). Група С чутлива до вертикальної диференціації
ґрунтового профілю (маркер – вісь 2).
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Четверта функціональна група D представлена наземними черевоногими молюсками
(Mollusca, Gastropoda), які в гігроморфічному і ценоморфічному аспектах відносяться до
мезофільних степантів. Група D чутлива до осі 1.

Таблиця 70. Аналіз маргінальності видів угруповання мезофауни
Види Скорочення Інерція omi tol rtol p-рівень

Amara equestris A_equestris 52,16 13,70 9,90 76,40 0,04
Amphimallon solstitiale A_solstitiale 24,74 38,10 0,80 61,10 0,35
Anoxia pilosa A_pilosa 63,32 17,40 12,60 70,00 0,13
Aporrectodea rosea A_rosea 43,93 3,50 25,20 71,30 0,00
Aporrectodea trapezoides A_.trapezoides 49,17 4,00 23,20 72,70 0,00
Aranea sp. Aranea 43,85 12,90 16,10 71,00 0,03
Brephulopsis cylindrica B_cylindrica 41,34 0,20 10,00 89,90 0,54
Calathus melanocephalus C_melanocephalus 48,89 13,90 5,70 80,40 0,33
Curculionidae sp. Curculionidae 50,13 31,00 11,80 57,20 0,02
Dendarus punctatus D_punctatus 77,90 29,60 9,90 60,50 0,01
Diphyonyx sukacevi D_sukacevi 32,61 8,10 5,10 86,80 0,94
Dorcadion carinatum D_carinatum 31,70 47,40 1,70 50,90 0,06
Harpalus sp. Harpalus.sp. 55,72 16,50 23,00 60,40 0,13
Helix lucorum H_lucorum 43,39 1,80 7,80 90,40 0,46
Lepidoptera Lepidoptera 50,48 27,80 12,20 60,00 0,08
Monacha cartusiana M_cartusiana 39,91 0,60 14,70 84,70 0,06
Opatrum sabulosum O_sabulosum 45,18 12,70 24,70 62,60 0,00
Ophonus azureus O_azureus 30,45 29,40 11,40 59,30 0,56
Podonta daghestanica P_daghestanica 35,97 11,60 25,40 63,00 0,24
Rossiulus kessleri R_kessleri 42,27 1,60 10,30 88,10 0,65
Trachelipus rathkii T_rathkii 26,96 11,90 7,00 81,10 0,67

OMI 6,99 – – – 0,00
Умовні позначення: OMI – індекс середньої віддаленості (маргінальності) для кожного виду; Tol –

толерантність, Rtol – залишкова толерантність; курсивом представлені дані індексів у% від сумарної
варіабельності; р-рівень за методом Монте-Карло після 25 ітерацій.

Екологічна спеціалізація – пристосування організму або групи організмів до вузьких
умов існування. Екологічна спеціалізація в контексті конкретних умов приймає форму
функціональних угруповань. Екоморфічний аналіз структури тваринного населення
дозволяє встановити природу отриманих функціональних груп за умов даного біотопу
(рис. 130).
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Рис. 129. Кластерний аналіз структури тваринного населення мезопедобіонтів
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Важливим інструментом опису екологічної структури тваринного населення є її
відображення в географічному просторі. Просторова мінливість RLQ-вісей представлена
на рис. 131.

А                                                                           Б
Рис. 131. Просторова мінливість RLQ-осей

На рис. 131 показано відносно незалежні тренди просторової мінливості тваринного
населення дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках. На рис 150А
продемонстровано просторовий розподіл ґрунтових тварин щодо вісі 1: області високих
значень вказують на високу щільність представників функціональної групи С, навпаки,
область низьких значень – функціональної групи В. Функціональна група А толерантна до
вісі 1. На рис 150 Б продемонстровано просторовий розподіл ґрунтових тварин щодо вісі
2. Область з високою щільністю представників функціональних груп В і С фрагментарна і
чергується з областями, де спостерігається висока щільність представників групи А.

Отже, встановлено, що едафічні характеристики дерново-літогенних ґрунтів на
лесоподібних суглинках і характеристики рослинного покриву (екоморфічна та за
допомогою фітоіндикаційної шкали) описують 87,71 % варіації просторового розподілу
ґрунтових тварин. За допомогою RLQ-аналізу виділено дві осі диференціації тваринного
населення, які є інтегральними оцінками всієї сукупності факторів зовнішнього
середовища. Вісь 1 описує 62,81 %, а вісь 2 – 18,90 % просторової мінливості розподілу
мезофауни. Відзначена статистично достовірна маргінальність для 3 видів (O. sabulosum,
A. rosea, A. trapezoides) з 21, яка свідчить про невипадковий вибір місць проживання,
перевагу даними видами конкретних умов для життєдіяльності. Функціональні групи
ґрунтових тварин, виділені за допомогою кластерного аналізу на основі взаємозв'язку
екоморфічної структури та факторів зовнішнього середовища, відображають
диференціацію екологічних ніш окремих угруповань видів, які чутливі до твердості,
температури ґрунту і проективного покриття рослин. Відображення вісей RLQ-аналізу в
географічному просторі показують, що вивчений полігон не є однорідним для
мезопедобіонтів.
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5.15. Екоморфічний аспект зоологічної діагностики техноземів

На сьогодні важливим питанням є рекультивація територій, що зазнали часткової
або повної трансформації у процесі видобутку корисних копалин. Ґрунтоподібні тіла, які
створені в процесі технічного етапу рекультивації, є специфічними техногенними
утвореннями (Пространстивенная ароэкология..., 2013). У цих утвореннях відсутні
генетичні горизонти у профілі. Їх профіль представлений ґрунтово-техногенними
горизонтами, які зазнають впливу як антропогенних, так і природних процесів
ґрунтоутворення («Класифікація…», 2012).

Діагностика техногенних ґрунтів ускладнена в результаті того, що антропогенні
процеси превалюють над природними, особливо у початковий період розвитку.
Гетерогенність профілю техногенних ґрунтів часто визначає випадковий характер
діагностичних ознак (Пространстивенная агроэкология..., 2013).

Для вирішення спірних питань діагностики ґрунтів застосовують зоологічний
метод діагностики ґрунтів. Він базується на екологічному стандарті кожного виду, тобто
на індикаційних можливостях ґрунтової фауни та їх вимог до комплексу ґрунтових умов
(Гиляров, 1965). Збіг тієї гамми умов, яка визначає нормальне відтворення тварин, що
мешкають у ґрунті, певне співвідношення їх видів та особин і одночасно відносну
стабільність інших ґрунтових характеристик у кожному конкретному ґрунтовому типі
(Мордкович, 1977). Отже, динаміку ґрунтотворних процесів у техноземах можна
охарактеризувати на основі екоморфічних матриць мезопедобіонтів.

Інтенсивність ґрунтотвірного процесу даних техноземів характеризували за
динамікою фізичних властивостей, водно-сольового режиму, вмісту гумусу та елементів
живлення (Масюк, Бекаревич, 1971; Узбек, Волох, 2010; Кобец и др., 2012). Ґрунтові
тварини як жива складова ґрунту є, по-перше, активними ґрунтоутворювачами, а, по-
друге, чуттєвими та швидко реагуючими на зміни умов середовища індикаторами
ґрунтових умов. Отже, за допомогою індикаційних можливостей мезопедобіонтів можна
надати зоологічний діагноз техноземам.

Зоологічний метод діагностики дає змогу охарактеризувати техноземи за
опануванням їх тваринами (видовим багатством та чисельністю), дає можливість для
розуміння процесів ґрунтоутворення та їх спрямованості.

Важливо зазначити, що на основі зоологічного методу діагностики ґрунтів можна
надати оцінку стану рекультоземів. Основними характеристиками структури угруповання
є показники видового багатства – різноманіття та відносна чисельність видів. Головні
показники стабільного, рівноважного стану біогеоценозу – це збереження постійного
числа видів та їх розподілення за чисельністю та структурою домінування (Сумароков,
2009).

Застосування екоморфічного підходу для зоологічної діагностики техноземів на
прикладі Нікопольського марганцеворудного басейну показало свою високу
інформативність та адекватну оцінку стану техногенних ґрунтів.

За допомогою системи екоморф О. Л. Бельгарда та системи біоморф М. П. Акімова
охарактеризувано угруповання ґрунтових безхребетних у різних типах техноземів на
основі пристосованості зафіксованих видів ґрунтової мезофауни до фітоценозу, гігротопу,
трофотопу, а також позиціонування видів у екологічному просторі та ролі у біогеоценозі
(Жуков, 2009).
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Особливістю формування молодих ґрунтів техногенних ландшафтів є те, що
головну роль серед чинників ґрунтоутворення відіграють геогенні фактори (насамперед
властивості породи). Тоді як у зональних ґрунтах основні їх якості визначаються
природно-кліматичними умовами конкретної зони (Соколов, 2004).

У результаті наших досліджень угруповань ґрунтової мезофауни чотирьох
варіантів техноземів показано високу інформативність та зручність використання
ґрунтових безхребетних для діагностики ґрунтів. Високою результативністю відзначено
застосування екоморфічного аналізу для характеристики ґрунтових умов, що
сформувалися у техноземах.

Різноманіття тваринного населення, дані щільності угруповань та окремо
популяцій кожного виду, індикаційні властивості екологічних умов є надійними
показниками для оцінки стану рекультивованих земель та їх діагностики. На основі даних
щодо екоморфічних структур угруповань тваринного населення у різних типах техноземів
ми можемо виділити факторні функції, що дозволяють розділити їх різні типи.

Способом визначення того, які змінні "маркують" або визначають окрему
дискримінантну функцію є використання факторної структури. Коефіцієнти факторної
структури є кореляціями між змінними у моделі і дискримінуючою функцією. Отримана
матриця факторної структури представлена в таблиці 71.

Таблиця 71. Матриця факторної структури дискримінантних функцій

Змінні Функція 1 Функція 2 Функція 3 Функція 4
Pr –0,03 0,01 –0,36 –0,06
Sil 0,02 –0,02 0,01 –0,29
St 0,03 –0,01 0,33 0,13
Ks 0,07 –0,20 0,02 0,29
Ms –0,07 0,22 –0,01 –0,31
MgTr 0,03 –0,01 0,08 0,08
MsTr –0,01 0,01 –0,18 –0,19
UMgTr –0,05 0,05 0,35 0,42
End –0,16 –0,07 –0,21 –0,23
Ep 0,16 0,07 0,21 0,24
A 0,16 0,05 0,22 0,21
B –0,16 –0,05 –0,22 –0,21
FF 0,07 –0,21 –0,01 0,36
SF –0,03 0,18 –0,02 –0,19
ZF –0,16 0,03 0,11 –0,57

Умовні позначення: Ценоморфи: St – степанти, Pr – пратанти, Pal – паллюданти, Sil – сільванти.
Гігроморфи: Ks – ксерофіли, Ms – мезофіли, Hg – гігрофіли, UHg – ультрагігрофіли. Ценотрофоморфи: MsTr

– мезотрофи; MgTr – мегатрофи; UMgTr – ульрамегатрофи.Топоморфи: End – ендогейние. Ep – епігейні,
Anec – норники.Трофоморфи: SF – сапрофаги; FF – фітофаги; ZF – зоофаги.

Структура факторноі матриці дозволяє зробити наступні висновки про природу
екоморфічної структури тваринного населення техноземів, що дає можливість
диференціювати їх різні типи. Функція 1 відображає диференціацію тваринного
населення, пов'язану з виділенням епігейного та ендогейного компонентів. Топічні блоки
також сполучені з форичними компонентами А (що використовують існуючі
свердловини) і В (активно прокладають ґрунтові ходи). Ендогейнї форми переважно є
хижаками.
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Функція 2 вказує на диференціацію тваринного населення в градієнті умов
вологості, так як маркується гігроморфами – ксерофіли і мезофіли. Мезофільна
компонента закономірно є сапротрофною, а ксерофільна – представлена фітофагами.

Функція 3 вказує на диференціацію тваринного населення в ценотичному аспекті.
Виділяються ультрамегатрофоценоморфні степанти, з одного боку, і
мезотрофоценоморфні пратанти – з іншого. Степанти є епігейними формами, а пратанти –
ендогейними. Ця обставина особливо цікава, тому що в більшості випадків у ґрунтах
природних біогеоценозів степанти представлені ендогейними формами, а пратанти –
епігейними (Жуков та ін., 2007). Дифференціююча композиція відображає специфіку
динаміки тваринного населення техноземів. Очевидно, що до умов існування в штучно
створених субстратах і ґрунтах, які на них розвиваються, здатні пристосуватися тільки
маргінальні екологічні угруповання мезопедобіонтов.

Функція 4  маркується протилежною динамікою зоофагів і сапрофагів,  з одного
боку, і фітофагів – з іншого. Фітофаги найбільшою мірою відносяться до трофоценоморфи
ультрамегатрофоценоморф.

На рисунку 132 показано розташування типів техноземів і чорноземів у просторі
дискримінантних функцій.

Функція 1 чітко диференціює природні ґрунти від техноземів. Ця різниця
зумовлена специфікою функції 1 – у чорноземах переважають ендогейні тварини, а в
техноземах –  епігейні. Така топоморфічна структура свідчить про «юність» угруповання
мезопедобіонтів техноземів і його очевидній невідповідності степовій зональній
обстановці. Варто зазначити, що ценоморфічна структура не бере участі у диференціації
природних і антропогенних ґрунтів, так як в обох випадках тварини представлені у своїй
більшості степовими формами. Очевидно, що маркером наближення стану техноземів до
природного стану буде перебудова топоморфічної структури в напрямку збільшення ролі
ендогейної компоненти.

Функція 2 чітко диференціює дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених і на
червоно-бурих глинах від інших техноземів. Специфіка техноземів на сіро-зелених глинах
обумовлена більшою ксерофільністю їх тваринного населення і переважанням у них
фітофагів. Особливістю техноземів на червоно-бурих глинах навпаки, є переважання
сапрофагів і мезофілів.

Функція 3 відокремлює розташування дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних
суглинках. Специфіка угруповання мезопедобіонтів цього типу техноземів складається з
відносно більш високої частки пратантів, ендогейних форм, мезотрофоценоморф і тварин,
які здатні активно прокладати систему ходів для пересування.

Функція 4 відображає специфіку педоземів. Від інших техноземів цей тип
відрізняється відносним переважанням ультрамегатрофоценоморф, степантів, ксерофілів,
фітофагів.
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Рис. 132. Розташування досліджуваних ґрунтів у просторі дискримінантних функцій
Умовні позначення: Pd – педоземи; Kr – дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах; Ls – на

лесоподібних суглинках; Sz – на сіро-зелених глинах; Cher – чорнозем звичайний.

Таким чином, дискримінантний аналіз продемонстрував високі інформаційні
здатності екоморфічної структури тваринного населення для зоологічної диференціації
типів техноземів. Встановлено значну дистанційність в екологічному просторі техноземів
від ґрунтів природних біогеоценозів. Спільним для чорноземів звичайних і техноземів
Нікопольського марганцеворудного басейну є степовий вигляд тваринного населення.
Особливість техноземів полягає у переважанні епігейного комплексу над ендогейним.
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Така конфігурація характерна для піонерних ґрунтових утворень, коли ґрунтотвірний
процес зачіпає в основному тільки поверхневі ґрунтові шари, а найбільша активність
зосереджена в підстилковому блоці. Така екологічна конфігурація пов'язана з
необхідністю високої міграційної активності. В умовах степової зони життя у ґрунті
(ендогейна топоморфа) є адаптацією до контрастних гідротермічних умов. Епігейна
компонента знаходиться в дуже складних екологічних умовах. Несприятливі періоди, які
можуть виникати з різним тимчасовим лагом – добові, внутрішньо-сезонні, сезонні
процеси, тварини переживають у локальних рефугіумах – локальні мікрозниження з
накопиченою в них органікою і великими запасами води, тріщини в ґрунті, лісові смуги.
Слід відзначити високий рівень набухання та усадки техноземів, створених на основі
глинистих порід. Ці фізичні властивості призводять до високого ступеня тріщинуватості
ґрунтової товщі і формування хвилястого мікрорельєфу. Особливості ґрунтів техногенних
ландшафтів надають значну кількість притулків для герпетобіонтних тварин. Розселення
із цих притулків у сприятливі періоди можливо для форм зі значним міграційним
потенціалом у горизонтальному напрямку.

Диференціюючі здатності екоморфічної структури тваринного населення
техноземів можуть бути формалізовані у вигляді класифікаційного дерева (рис. 133).
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Рис. 133. Класифікаційне дерево для зоологічної діагностики техноземів
Нікопольського марганцеворудного басейну

Умовні позначення: див. рис. 132

Інформація, представлена на рис. 133, може послужити основою для визначного
ключа для зоологічної діагностики типів техноземів.
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5.16. Визначний ключ для зоологічної діагностики типів техноземів

1 (2). Частка ендогейних форм більше 0,63 від сумарної чисельності угруповання
мезопедобіонтів: ...........................ґрунти природних біогеоценозів (чорноземи звичайні)
2 (3). Частка сапрофагів менше 0,13 від сумарної чисельності угруповання
мезопедобіонтів:………………………дерново-літогенна ґрунти на сіро-зелених глинах
3 (4). Частка зоофагів більше 0,06 від сумарної чисельності угруповання
мезопедобіонтів:……………….……дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах
4 (5). Частка фітофагів менш 0,47 від сумарної чисельності угруповання
мезопедобіонтів:…..…………………дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах
5 (6). Частка ендогейних форм більше 0,25 від сумарної чисельності угруповання
мезопедобіонтів:…….……………дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках
6 (7). Частка зоофагів менше 0,03 від сумарної чисельності угруповання
мезопедобіонтів:……………………дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках
7. Педоземи.

Проведений аналіз дозволяє зробити зоологічний діагноз техноземів
Нікопольського марганцеворудного басейну на основі екоморфічної структури
мезопедобіонтів.

Зоологічний діагноз техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну
Видове багатство ґрунтової мезофауни: понад 126 вида.
Чисельність ґрунтової мезофауни: середній рівень становить 177,8 екз/м².
Домінуючі види: ківсяк R. kessleri та молюск B. cilindrica.
Переважають наступні екоморфи:
Ценоморфи: степанти.
Гігроморфи: ксерофіли.
Трофоценоморфи: мегатрофоценоморфи.
Топоморфи: епігейні форми.
Фороморфи: тварини, що пересуваються без активного прокладання ходів та

розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці.
Трофоморфи: фітофаги.
Диференційний діагноз: відмінною особливістю від ґрунтів природних

біогеоценозів (чорноземів звичайних та чороноземів південних) є переважання епігейної
топоморфи, яка становить не менше 0,63 від сумарної чисельності угруповання
мезопедобіонтів.

Зоологічний діагноз дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах
Видове багатство ґрунтової мезофауни: понад 78 вида.
Чисельність ґрунтової мезофауни: 185,8 екз/м².
Домінуючі види: молюски B. cilindrica та Ch. tridens, жук-чорниш O. sabulosum,

ківсяки R. kessleri.
Переважають наступні екоморфи:
Ценоморфи: степанти.
Гігроморфи: ксерофіли.
Трофоценоморфи: мегатрофоценоморфи.
Топоморфи: епігейні форми.
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Фороморфи: тварини, що пересуваються без активного прокладання ходів та
розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці.

Трофоморфи: фітофаги.

Зоологічний діагноз дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах
Видове багатство ґрунтової мезофауни: 66 вида.
Чисельність ґрунтової мезофауни: 135,8 екз/м².
Домінуючі види: ківсяк R. kessleri, молюски B. cilindrica та M. cartusiana, жук-

чорниш O. sabulosum.
Переважають наступні екоморфи:
Ценоморфи: степанти.
Гігроморфи: майже з рівними частками участі ксерофіли та мезофіли.
Трофоценоморфи: мегатрофоценоморфи.
Топоморфи: епігейні форми.
Фороморфи: тварини, що пересуваються без активного прокладання ходів та

розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці.
Трофоморфи: майже з рівними частками участі фітофагів та сапрофагів.

Зоологічний діагноз дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках
Видове багатство ґрунтової мезофауни: 74 вида.
Чисельність ґрунтової мезофауни: 222,6 екз/м².
Домінуючі види: молюск B. cilindrica, дощові червяки A. rosea та A. trapezoides,

ківсяк R. kessleri.
Переважають наступні екоморфи:
Ценоморфи: степанти.
Гігроморфи: ксерофіли.
Трофоценоморфи: мегатрофоценоморфи.
Топоморфи: епігейні форми.
Фороморфи: тварини, що пересуваються без активного прокладання ходів та

розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці.
Трофоморфи: фітофаги.

Зоологічний діагноз педоземів
Видове багатство ґрунтової мезофауни: 67 видів.
Чисельність ґрунтової мезофауни: 167,0 екз/м².
Домінуючі види: молюски  B. cilindrica та Ch. tridens, ківсяк R. kessleri, жук-

чорниш O. sabulosum.
Переважають наступні екоморфи:
Ценоморфи: степанти.
Гігроморфи: ксерофіли.
Трофоценоморфи: мегатрофоценоморфи.
Топоморфи: епігейні форми.
Фороморфи: А3
Трофоморфи: фітофаги.
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5.17. Просторова організація дерново-літогенних ґрунтів на червоно-
бурих глинах

Морфологічна будова ґрунту є результатом перетворення вихідної гірської породи у
нове фізичне природне тіло – ґрунт, з притаманними йому обсягом і межами. При
визначенні меж ґрунту як тіла природи найбільш надійним є шлях вивчення його як
індивідуума, а його меж – як поверхонь розділу між ґрунтовими індивідуумами
(Карпачевский, 1980; Козловский, 1991, 1996, 2003; Козловский, Горячкин, 1993).
Ґрунтознавці, що використовували ідею неоднорідності і варіабельності властивостей
ґрунтового тіла, неодноразово поверталися до теоретичного аналізу концепції ґрунтового
індивідуума, уточнювали й обґрунтовували її новими аргументами. Вводилися параметри
певної площі, що штучно її обмежують, в одне зливались уявлення про ґрунтовий
індивідуум як про реальне природне тіло, як про одиницю ґрунтової класифікації і як
географічну одиницю ґрунтового покриву (Розанов, 2004). Ґрунтовий індивідуум
визначається як підсистема в біогеоценозах, в яких спостерігається взаємний вплив
ґрунтових мас, що веде до диференціації процесів перетворення і переміщення речовин і
виникнення горизонтальної неоднорідності властивостей (Козловский, 1991).
Горизонтальна неоднорідність ґрунтових властивостей розглядається як закономірна
зміна якості ґрунтового покриву і чітко простежується в процесі вивчення
рекультиваційних земель, які створені в результаті трансформації природних ландшафтів
при видобутку корисних копалин відкритим способом (Рекультивация …, 2010).

Ф. І. Козловський (2003) вважає, що ґрунтовий індивідуум, визначений шляхом
аналізу просторової мінливості властивостей ґрунту, відповідає поняттю педон. Для
визначення горизонтальних (бічних) меж, або розмірів, педону пропонується
застосовувати складний статистичний аналіз з використанням теорії випадкових функцій,
що передбачає великий обсяг польових (закладка досить довгих траншей із взяттям
значної кількості зразків через короткі інтервали), аналітичних і обчислювальних робіт,
практично нездійсненних у звичайних ґрунтових дослідженнях (Розанов, 2004).

Досить зручним інструментом для вивчення неоднорідності будови ґрунтової маси є
вимір твердості ґрунту пенетрометром, за допомогою якого можна швидко отримати дані
про твердість ґрунту на порівняно великій території (Медведев, 2009). Твердість ґрунту –
це міра його механічної проникності. Показники твердості дозволяють встановити межі
неоднорідності ґрунту і виділити ґрунтовий індивідуум на фоні ритмічності просторового
варіювання цієї ознаки (Задорожна, 2012).

Метою даного дослідження є вивчення просторової організації дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах ділянки рекультивації за даними мінливості показників
твердості.

У завдання дослідження входило: 1) зібрати і класифікувати дані твердості дерново-
літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах; 2) визначити кількісні характеристики
педонної організації дослідженого ґрунтового покриву; 3) знайти спосіб встановлення
міри потенційної взаємодії і взаємного впливу елементів ґрунтової структурної
неоднорідності.
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Роботи проведені на науково-дослідному стаціонарі Дніпропетровського державного
аграрного університету в м. Покров (Орджонікідзе). Відбір проб здійснювався на варіанті
техноземів, сформованих на червоно-бурих глинах. Полігон представлений 8 трансектами,
кожна з яких складається з 20 точок відбору проб. Трансекти розташовані у напрямку із
заходу на схід з інтервалом 1,5  м.  Точки відбору проб також знаходяться з інтервалом
1,5 м. Таким чином, експериментальний полігон являє собою регулярну сітку з шириною
осередку 1,5  м.  Довжина більшої сторони полігону дорівнює 28,5  м,  меншої –  10,5  м.
Вимірювання проведені 22 червня 2011 р. При статистичних розрахунках була
використана програма Statistica 7.0, для двомірного картографування і оцінки
геостатистичних показників – програми Surfer 8.0 і ArcMap 10.0, для оцінки
характеристик педонів – програма Fragstat 3.4.

У процесі дослідження був використаний кластерний аналіз – багатовимірна
статистична процедура, що збирає дані, які містять інформацію про вибірку об'єктів, і
впорядковує об'єкти в порівняно однорідні групи (кластери). Головна мета кластерного
аналізу – знаходження груп подібних об'єктів у вибірці. У нашому випадку кластерний
аналіз може бути проведений на основі векторів даних,  які описують твердість ґрунту в
точках на поверхні і нижче на різних глибинах по профілю ґрунту (рис. 134).
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Рис. 134. Ієрархічна дендрограма зразків за даними твердості дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах (метод Варда, коефіцієнт кореляції Пірсона)

При проведенні кластерного аналізу був використаний метод Варда і коефіцієнт
кореляції Пірсона. Останній, як міра зв'язку, дуже чутливий до форми мінливості ознаки, а
не до його абсолютних значень, тому підходить для порівняння об'єктів у процесі часової
або просторової динаміки. Результати кластерного аналізу дозволили встановити групи
ґрунтових профілів з однотипною зміною твердості. Виділено три основних групи
(кластери) ґрунтових профілів – А,  В,  С. Усереднені профілі, характерні для кожного
кластера, представлені на рис. 135.

Встановлено, що для кластера А характерним є збільшення твердості ґрунту з
глибиною, причому до глибини 25 см від рівня ґрунту наростання досліджуваного
показника йде стрімко, а далі – з меншою інтенсивністю (рис. 135, А). Профіль кластера В
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характеризується наявністю локального максимуму твердості ґрунту в горизонті 25–35 см.
При подальшому поглибленні ґрунт стає менш твердим (рис.  135,  В).  Для кластера 3
характерно збільшення показника твердості ґрунту вниз за профілем, але це збільшення
йде плавніше, ніж у профілі кластера А (рис. 135, С).
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Рис. 135. Зміна твердості дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах (в
МПа) в залежності від глибини для кластерів A, B і C

Умовні позначення: по осі абсцис – твердість ґрунту, МПа; по осі ординат – глибина ґрунту, см.

Для пошуку механізму, що визначає впорядкованість системи, потрібно представити
цю систему в просторі змінних, стосунки котрих визначають даний процес.
Дискримінантний аналіз використовується для прийняття рішення про те, які змінні
розрізняють (дискримінують) дві або більше сукупності (групи), що виникають, а також
для класифікації спостережень у різні групи. Результати дискримінантного аналізу, що
отримані у ході дослідження, представлені на рис. 136.
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Рис. 136. Розташування кластерів у просторі перших двох дискримінантних функцій.

Умовні позначення: А – розташування експериментальних точок у просторі перших двох дискримінантних
функцій; В – розташування центроїдів кластерів у тому ж просторі

Дискримінантний аналіз отриманих даних дозволив встановити, що показники
твердості чітко диференціюють виділені кластери. З огляду на середні функції для всіх
сукупностей, ми можемо визначити характер дискримінації для кожної дискримінантної
функції, а при побудові значення, котрі приймають обидві дискримінантні функції, можна
подивитися, як функції дискримінують між кластерами (табл. 72).

А В С
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Функція 1 володіє найбільшою у межах даної структури даних здатністю
дискримінувати і, в основному, дискримінує між кластером А і об'єднанням кластерів В і
С. Із наведених у таблиці даних видно, що найбільшу інформаційну значимість функція 1
набуває при аналізі значень твердості ґрунту від 25  до 50  см нижче поверхні.  По
вертикальній оісі (функція 2) помітно зміщення точок кластера В вниз відносно
центральної лінії і точок кластера С.  Аналізуючи ряд значень функції 2,  бачимо,  що
кластери В і С найбільш відрізняються у формуванні твердості шарів 15–20 і, особливо,
40–50 см від поверхні ґрунту.  Тобто найбільш чітко помітні відмінності між виявленими
структурними утвореннями в нижніх досліджених шарах.

Таблиця 72. Факторна структура дискримінантних функцій (коефіцієнти кореляції
дискримінантних функцій і значень твердості ґрунту на різних глибинах)

Твердість на глибині Функція 1 Функція 2
0-5 см 0,16 –0,15
5-10 см 0,18 –0,12
10-15 см 0,03 –0,21
15-20 см –0,24 –0,34
20-25 см –0,25 –0,11
25-30 см –0,44 –0,17
30-35 см –0,45 –0,05
35-40 см –0,41 0,18
40-45 см –0,52 0,33
45-50 см –0,47 0,50

Дистанція Махаланобіса – це відстань між ознаками в гіпотетичному
багатовимірному просторі. Вона є зворотною величиною зв'язаності – міри потенційної
взаємодії або зв'язку між ознаками. За допомогою дистанції Махаланобіса між
центроїдами кластерів може бути встановлено їх взаємне відношення: чим більша
відстань, тим менша потенційна фізична взаємодія (табл. 73).

Таблиця 73. Відстань Махаланобіса між центроїдами кластерів дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах (верхня напівматриця) і р-рівні значущості

відмінностей (нижня напівматриця) за даними дискримінантного аналізу
Кластер A B C

A – 7,42 11,38
B 0,00 – 6,21
C 0,00 0,00 –

З наведених у таблиці даних видно, що найбільша відстань Махаланобіса
спостерігається між центроїдами кластерів А і С,  найменша –  між В і С. Виявлені
закономірності підтверджують результати аналізу факторної структури дискримінітних
функцій і свідчать про те, що кластери В і С найбільш близькі за своїми властивостями
твердості, а кластер А значно відрізняється від кластера С і меншою мірою від кластера В,
який є перехідною формою між А і С.

Відстані Махаланобіса від кожного зразка до центроїду кластерів можна
використовувати для побудови карти розташування кластерів в двовимірному просторі
(рис. 137).
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Рис. 137. Розташування педонів дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах
у двомірному фізичному просторі

При використанні даних дискримінантного та візуального аналізів карти
розташування педонів можна припустити, що ґрунтоутворювальний процес у даному
випадку йде шляхом формування ділянок з підвищеною твердістю на глибині 25–35 см від
поверхні (кластер В). Ці утворення переходять в ділянки з подальшим наростанням
твердості з глибиною (кластер С), та набувають, тим самим, округлої форми. Описані
утворення знаходяться у ґрунтовому матеріалі меншої твердості (кластер А) і, можливо,
являють собою протиерозійні та протизсувні фактори стійкості.

Кількісні характеристики просторової організації дерново-літогенних ґрунтів на
червоно-бурих глинах наведені в таблиці. 74.

Таблиця 74. Розмірні індекси просторової організації педонної структури дерново-
літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах

Індекс
Умовне

позначення
А В С

Середнє CV, % Середнє CV, % Середнє CV, %
Площа педонів, м2 CA 180,18 – 119,00 – 106,83
Середня площа педону AREA_MN 20,02 141,33 8,50 176,04 8,22 20,02
Частка від загальної
площі, %

PLAND 44,38 – 29,31 – 26,31 –

Кількість педонів NP 9,00 – 14,00 – 13,00 –
Щільність педонів,
шт./10 м2 PD 0,22 – 0,34 – 0,32 –

Індекс найбільшого
фрагменту, %

LPI 18,79 – 11,39 – 9,06 –

Найбільший розмір мають педони типу А, площа яких у межах полігону становить
20,2 м2. Педони В і С займають значно меншу площу – в середньому кожен з них
розташовується на площі 8,50 і 8,22 м2 відповідно. Розміри педонів типу А і В схильні до
значних коливань – коефіцієнт варіації площі одного педону становить 141,33 % і 176,04
% відповідно. Розміри педонів типу С відрізняються стабільністю – коефіцієнт варіації
цього показника становить 20,02 %.
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Розміри педонів обернено пропорційні їх кількості: найменша кількість – 9 (отже, і
щільність – 0,22/10 м2)  характерна для педонів типу А, які мають найбільші розміри.
Щільність педонів типу В і С практично не відрізняється і становить 0,34 і 0,32/10 м2

відповідно.
Індекс найбільшого фрагмента (LPI) вказує на частку у відсотках, яку займає

найбільший педон даного типу. Співвідношення цих показників повторює пропорцію
середніх розмірів педонів.

Індекси форми педонів представлені в таблиці 75.

Таблиця 75. Індекси форми педонів дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих
глинах

Індекс Умовне
позначення

А В С
Середнє CV, % Середнє CV, % Середнє CV, %

Ландшафтний індекс форми LSI 4,57 – 6,41 – 5,13 –
Радіус обертання, м GYRATE_MN 1,65 85,04 1,09 116,45 1,16 90,35
Відношення периметра до площі PARA_MN 2,94 49,84 5,85 76,66 4,18 89,52
Індекс форми SHAPE_MN 1,61 33,49 1,73 40,78 1,48 29,62
Фрактальна розмірність FRAC_MN 1,23 39,96 0,02 256,77 1,11 53,98
Індекс описаного кола CIRCLE_MN 0,50 37,54 0,60 22,91 0,52 40,34

Ландшафтний індекс форми (LSI) являє собою нормалізоване відношення довжини
меж (тобто периметра педону)  до його площі,  в якому загальна протяжність межі
порівнюється зі структурою стандартної (квадратної) форми рівнозначної площі без
внутрішніх меж. Значення індексу, яке перевищує одиницю, свідчить про підвищений
рівень внутрішніх кордонів і відповідає агрегації типів педонів, що зменшується.
Найбільшим значенням цього індексу за отриманими даними характеризується педон В
(6,41), далі йде педон С (5,13), ряд закінчує педон А (4,57).

Радіус обертання – це міра протяжності кожного педону. Він оцінюється як середня
відстань між його точками. За цим показником педони відрізняються набагато менше, ніж
за площею.

Показник відношення периметру до площі (PARA_MN) залежить як від форми, так і
від розміру об'єкта. При збільшенні його величини ця метрика має тенденцію до
зниження. Індекс форми (SHAPE_MN), так само як і LSI, є нормалізованим відношенням
периметру до площі педону порівняно зі стандартною формою тієї ж площі, але значно
меншою мірою залежить від розміру об'єкта.  За цією метрикою педони значно менше
розрізняються між собою. Найбільш компактними є педони типу С, а найменш – типу В.

У педоні можна виділити серцевинну частину (ядро) і периферійну частину. Ядру
притаманні найхарактерніші властивості педону як цілісного утворення, а периферія
зазнає впливу оточення, тому в ній проявляються як властивості оточуючих педонів, так і,
так звані, маргінальні ефекти. Відношення площі ядра педону до площі периферії є
інтегральним показником, який залежить від форми і площі педону, а також від
інтенсивності маргінальних ефектів. За інших рівних умов, ускладнення форми педону
призводить до зменшення відносної площі серцевинної частини. Збільшення розмірів
педону пов'язане зі збільшенням розмірів серцевинної частини, а потужність маргінальних
ефектів зменшує її відносну площу.
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Кількісною характеристикою маргінальності є матриця, в якій вказується, на яку
протяжність один педон впливає на властивості іншого педона. Та частина, яка не
відчуває впливу, зветься серцевинною частиною, або ядром.

Для кількісної характеристики взаємовпливу педонів нами запропоновано
розглянути, як змінюється у географічному просторі віддалення експериментальних точок
від розташування центроїдів кластерів у просторі дискримінантних функцій, яке оцінено
за допомогою відстані Махаланобіса. Це відстань у дискримінантному аналізі є критерієм
віднесення експериментальної точки до того чи іншого кластеру: спостереження
відноситься до того кластеру, відстань від центроїда якого менша. Однак відстань від
центроїда «чужого» кластеру можна розглядати як ступінь впливу цього кластера на дану
точку – чим менша відстань, тим більший вплив. Можна припускати, що з віддаленням
експериментальної точки від межі з чужим кластером, його вплив буде зменшуватися, а
дистанція Махаланобіса – збільшуватися. При досягненні деякої порогової відстані від
фокального кластера у географічному просторі дистанція Махаланобіса не
відрізнятиметься статистично від середнього значення в межах даного кластера. Таку
залежність можна описати за допомогою рівняння Міхаеліса-Ментен:

Di = Vm * Dist_i / (Km+Dist_i),

де Di – відстань Махаланобіса від центроїда фокального кластеру i до точки сусіднього
кластера; Dist_i – відстань до точки сусіднього кластеру від межі з фокальним кластером;
Vm і Km – параметри моделі.

Для дистанції Махаланобіса від центроїда фокального кластера до точок сусіднього
кластера можна розрахувати статистичні характеристики. Точка перетину кривої
Міхаеліса-Ментен з нижнім 95 %-м довірчим інтервалом дистанції Махаланобіса, що
обчислена для точок сусіднього кластера, вказує на межу між периферійною частиною
педона, яка зазнає впливу фокального кластера, та його ядром (рис. 138).

Як видно з даних, наведених на рисунку 138, дистанція Махаланобіса закономірно
збільшується при віддаленні від фокального кластера, що свідчить про зниження ступеня
його впливу на сусідній кластер. Після подолання деякої відстані, подальше віддалення
від межі не позначається на значенні дистанції Махаланобіса. Значення цієї метрики
поблизу межі між фокальним і сусіднім кластерами статистично достовірно менше, ніж у
цілому в межах сусіднього кластера. Абсциса точки на кривій Міхаеліса-Ментен, де вона
перетинається з горизонталлю нижньої межі довірчого інтервалу, маркує ступінь
проникнення достовірного впливу фокального кластера на сусідній кластер у
географічному просторі. На підставі цих даних була складена матриця маргінальності
педонів (табл. 76).

На найбільшу відстань на сусідні педони впливає педон С –  на 0,62  м у межах
педона А і 0,73 м – у межах педона В. Необхідно відзначити, що матриця не симетрична.
Зворотний вплив цих кластерів на педон С менший –  0,54  і 0,59  м відповідно.  Немає
симетрії і при взаємодії педонів А і В: педон А впливає на педон В на глибину 0,27  м,  а
педон В на педон А – на 0,53 м.
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Рис. 138. Оцінка меж периферійної частини педону і його ядра
Умовні позначення: А, В, С – сусідні кластери; по осі абсцис – географічна відстань (у метрах) від межі з
фокальним кластером (Dist_1 - з А, Dist_2 - з В, Dist_3 - з С); по осі ординат – відстань Махаланобіса від

центроїдів кластерів (D_1 – від центроїда А, D_2 – від центроїда В, D_3 – від С). Суцільна лінія –
апроксимація залежності рівнянням Міхаеліса-Ментен; горизонтальна штрих-пунктирна лінія – 95% -й

довірчий інтервал (нижня межа) дистанції від центроїда.
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Таблиця 76. Матриця маргінальності (відстань у метрах, у межах якої фокальний
кластер впливає на сусідні кластери)

Педони
Сусідні

А В С

Фокальні
А 0,00 0,27 0,54
В 0,53 0,00 0,59
С 0,62 0,73 0,00

Матриця маргінальності дозволяє оцінити значення індексів маргінальності, які
характеризують взаємне розташування і ступінь взаємного проникнення педонів між
собою (табл. 77).

Таблиця 77. Індекси маргінальності педоної структури дерново-літогенних ґрунтів на
червоно-бурих глинах

Індекс
Умовне

позначення
А В С

Середнє CV, % Середнє CV, % Середнє CV, %
Загальна площа ядер, м2 TCA 128,00 – 35,00 – 28,00 –
Частка площі ядер, % CPLAND 31,49 – 8,69 – 6,90 –
Кількість окремих ядер NDCA 9,00 – 19,00 – 10,00 –
Щільність ядер, т./10 м2 DCAD 0,22 – 0,47 – 0,25 –
Площа ядер, м2 CORE_MN 14,00 151,16 3,00 199,47 2,00 14,00
Площа окремих ядер, м2 DCORE_MN 14,00 149,15 2,00 129,22 3,00 14,00
Індекс площі ядра, % CAI_MN 45,65 58,75 11,69 121,92 12,58 45,65

Найбільшу площу займають ядра педону А, площа ядер педонів В і С набагато
менша. Ядерна частина педону А становить 31,49 % від всієї площі ділянки. Для педона В
і С цей показник набагато менший – 8,69 і 6,90 % відповідно. Від площі самих педонів
ядерна частина становить 45,65 % для педона А, 11,69% – для педона В і 12,58% – для
педона С. Найбільший коефіцієнт варіації цього показника характерний для педона В –
121,92%, що свідчить про значну просторову нестабільність даного ґрунтового утворення.

У межах цілісної ділянки, що зайнята одним педоном, може не бути ядер, ядро
може бути одне,  або їх може бути кілька.  Щільність відокремлених ядер найбільша для
педону В (0,47/10 м2), відповідно, їх площа – найменша. Це також підтверджує уявлення
про більш високу динамічність педону В. Для педонів А і С щільність відокремлених ядер
приблизно однакова – 0,22 і 0,25/10 м2 відповідно.

Такі значення індексів маргінальності дозволяють зробити припущення, що педони
В і С є кількісними проявами одного якісно однорідного утворення. Незважаючи на те, що
хмари кластерів, на підставі яких виділені педони В і С, достовірно різняться з позицій
непросторової статистики, характер просторового розміщення і ступінь взаємовпливу у
просторі дають підстави до виділення двох педонів – А і ВС, останній з яких
представлений кількісними варіаціями В і С.

Встановлення факту статистичної неоднорідності розподілу твердості доводить
існування структурної закономірності вивченого ґрунтового покриву. Доказ множинності
будови і невипадкового характеру варіювання властивостей ґрунту говорить про
просторову неоднорідність ґрунту як наслідок його природи при ідентичності факторів
ґрунтоутворення (Медведев, 2010). У результаті наших досліджень встановлено існування
груп подібних ґрунтових об'єктів з однотипною зміною твердості в профілі, які можна
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досить чітко класифікувати. Дані фізичні утворення мають певний розмір, характерну
форму, межі і спряженість властивостей. Виявлені нами ґрунтові структури, а також
правила їх просторової мінливості означають, що їх формування є результатом дії одного
або комбінації декількох фізичних факторів. Виявлені віртуальні чинники є насправді
деякі елементарні екосистемні процеси, які у своїй сукупності визначають просторове
варіювання вивченої властивості. Сутність цих процесів полягає в обміні речовиною і
енергією між різними фазами як всередині ґрунту, так і між ґрунтом і зовнішнім
середовищем. О. А. Роде (2008) пропонував називати сукупність цих процесів життям
ґрунту. Більшість елементарних ґрунтових процесів, що її складають, мають циклічний,
коливальний або потоковий характер, різні, зазвичай вкладені один в один ритми: добові,
сезонні, річні та багаторічні різної тривалості. Внаслідок неповної замкнутості і
оборотності циклів функціонування, вони утворюють цілий спектр залишкових продуктів:
газоподібних,  рідких і твердих.  На відміну від газових і рідких продуктів,  які відносно
швидко оновлюються і виводяться з ґрунту, залишкові твердофазні продукти
утримуються і накопичуються в ґрунтовій системі. Багаторазове повторення таких
мікропроцесів протягом тривалого функціонування ґрунтової системи (десятки, сотні,
тисячі і більше років) поступово призводять до формування добре виражених педогенних
ознак у твердій масі ґрунтів, які цілком виразно виявляються і морфологічно, і аналітично
(Память почв…, 2008).

У нашому дослідженні ми вивчали структурну організацію дерново-літогенних
ґрунтів на червоно-бурих глинах ділянки рекультивації. Територія для дослідження
обрана невипадково: на рекультиваційних землях, які створені в результаті трансформації
природних ландшафтів при видобутку корисних копалин відкритим способом, процеси
ґрунтоутворення характеризуються значною просторовою неоднорідністю. Мабуть, це
пов'язано з глинистою природою материнської породи і молодим віком дослідженого
ґрунту,  в якому велика частка літопам’яті (Память почв…,  2008).  Процеси зміни
глинистого матеріалу в ході ґрунтоутворення відбуваються, головним чином, під впливом
гравітаційного, атмосферних та інших абіотичних факторів. Механізми формування
виявлених структурних утворень можуть бути обумовлені процесами зволоження –
висихання, промерзання – відтавання ґрунту, які при важкому гранулометричному складі
можуть призводити до розвитку педотурбаційних процесів. Низхідна міграція
незруйнованих глинистих частинок по тріщинах і порах під впливом гравітаційних сил і їх
перевідкладення в нижчих горизонтах – лессіваж – призводить до скупчення глинистого
матеріалу в порожнинах і тріщинах. На поверхні структурних частин глинистий матеріал
руйнується, а окремі фрагменти механічно «розірваних» кутан виявляються втягнутими у
внутрішні частини педів (Кремер, 1970). Можливо, саме так формується регулярна
структурна неоднорідність дерново-літогенних ґрунтів на глинах, яку ми спостерігали в
нашому дослідженні. Показник твердості ґрунту, на наш погляд, є адекватною
діагностичною ознакою для визначення меж структурної неоднорідності і може бути
запропонований у вигляді стандартної методичної процедури для виділення педону.

Можна відзначити, що визначення ґрунтового індивідуума до сих пір залишається
неясним, хоча концепція педона, як найменшого цілісного обсягу ґрунтового тіла,
видається цілком виправданою. На підставі критичного аналізу наявних матеріалів і
дотримуючись Докучаєвського вчення про ґрунт як самостійне природне тіло, можна
вважати найбільш прийнятним на даний час таке визначення: ґрунтовий індивідуум
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(педон, тессера, ґрунтова особина, елементарна одиниця ґрунту) – це мінімальний обсяг
ґрунту, горизонтальні розміри якого досить великі, щоб мати повний спектр
варіабельності співвідношень генетичних горизонтів, відповідний мінімальній
горизонтальній неоднорідності ґрунту за діагностичними ознаками.

Таким чином, кластерний аналіз дозволив виділити три основні групи (кластера)
ґрунтових профілів з однотипною зміною твердості – А,  В,  С. Кластери В і С найбільш
близькі за своїми властивостями твердості, а кластер А значно відрізняється від кластера С
і меншою мірою від кластера В, який є перехідною формою між А і С.

За допомогою кількісних методів ландшафтної екології можна чітко описати
розмір та форму педонів виділених кластерів. Найбільший розмір мають педони типу А,
площа яких становить 20,2 м2; педони даного типу найбільш агреговані. Педони В і С
займають значно меншу площу – в середньому, кожен з них розташовується на площі 8,50
і 8,22 м2 відповідно. Розміри педону типу А і В схильні до значних коливань – коефіцієнт
варіації площі одного педона становить 141,33 і 176,04 % відповідно. Педони В найменш
компактні, характеризуються підвищеним рівнем внутрішніх меж і найменшою
агрегацією. Розміри педонів кластера С відрізняються стабільністю (CV  =  20,02%);  ці
педони є найбільш компактними.

Як спосіб характеристики взаємного розташування і встановлення міри
взаємовпливу елементів ґрунтової структурної неоднорідності може бути використана
відстань Махаланобіса, як оцінка віднесення експериментальної точки до того чи іншого
кластеру. Залежність, описана за допомогою рівняння Міхаеліса-Ментен, дає підстави до
виділення двох педонів – А і ВС, останній з яких представлений кількісними варіаціями
В і С.

5.18. Екоморфічна детермінація просторової організації педозему

Всі компоненти біогеоценозу знаходяться в тісній функціональній взаємодії, яка
відображається на їх морфологічній будові (Бельгард, 1950; Дылис, 1975; Белова,
Травлеев, 1999). Пристосованість організмів до середовища проживання виражається в
анатомо-фізіологічних змінах, названих екоморфами. Ґрунт є невід'ємним компонентом
біогеоценозу і має в ньому особливу роль:  він є як результатом життєдіяльності
організмів, так і її неодмінною умовою. Формування його властивостей обумовлено
впливом зовнішніх чинників, якими є інші компоненти біогеоценозу живої і неживої
природи. Ми припускаємо наявність функціональної взаємодії між будовою ґрунту та
іншими компонентами біоценозу, які для нього є екологічними факторами.
Морфологічною основою такої взаємодії, на нашу думку, є виявлені нами ґрунтові
екоморфи.

У цій главі розглянута залежність будови ґрунту від умов навколишнього
середовища, яка показує екологічний характер ґрунтової будови та доводить
функціональний зв'язок ґрунтових екоморф як складових компоненту біогеоценозу –
ґрунту з іншими його компонентами. Умови навколишнього середовища у нашому
дослідженні виражені через фітоіндикаційні шкали. Для цих цілей було проведено
екоморфічний аналіз рослинності (Бельгард, 1950). Завдяки своїй структурованості ця
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класична концепція природним чином може бути описана за допомогою мови
математичної біології (Didukh, 2011). Її суть полягає у визначенні екологічних режимів
екотопу на основі реакції видів рослин. Зміну присутності та проективного вкриття видів
використовують як інтегровану оцінку реакції впливу прямодіючих факторів середовища
(Экологическая оценка кормових., 1956; Раменский, 1971; Матвеев, 2003; Загульнова,
Тихонова, 2010; Верификация балловых оценок …, 1998). Такий підхід ґрунтується на
тому, що характеристика екотопу представлена сукупністю екологічних режимів за
основними факторами середовища (водозабезпеченості, кислотності, трофності,
освітленості, температурного режиму і т. ін.). Визначення безпосереднім виміром
відповідних показників – це дуже трудомістка робота, що вимагає значного числа
вимірювань і перевірки ступеня динамічності параметрів (Дидух, Плюта, 1994; Ertsen et
al., 1998; Заугольнова та др., 1998; Schaffers, Sykora, 2000. ; Загульнова, Тихонова, 2010).
Метод фітоіндикації дозволяє уникнути цих труднощів. Правомірність застосування таких
шкал для характеристики екологічних режимів доведена великою кількістю робіт (Дидух,
Плюта, 1994; Заугольнова и др., 1998; Ertsen et al., 1998; Schaffers, Sykora, 2000; Смирнов,
2006; Бузук, Созинов, 2009). У них показано, що має місце кореляція між безпосереднім
виміром фактора і його баловою оцінкою по екологічних шкалах. Більш того,
встановлено, що фітоіндикаційні шкали щодо ґрунтових властивостей мають більшу
індикативну здатність, ніж пряме вимірювання параметрів навколишнього середовища
(Жуков,  2015).  У нашому дослідженні вони виступають як сполучна ланка між
структурою рослинності і твердістю ґрунту. Матеріал для цієї частини роботи було
зібрано у червні 2013 року.

Для зниження розмірності простору показників твердості ґрунту вихідні дані були
піддані процедурі багатовимірного шкалювання. Багато експертів визнають, що цей метод
дає найбільш адекватні результати, особливо у великих блоках матеріалу з сильними
шумами (випадковими відхиленнями) (Prentice, 1977; Терехина, 1986; Ter Braak, 1986;
Minchin, 1987; Дэйвисон, 1988; Шитиков и др., 2003; Пузаченко, 2004; Толстова, 2006;
Новаковский, 2008). Суть його полягає у зниженні розмірності простору для відображення
вихідного багатовимірного масиву даних.  Для цього може бути обрана деяка міра,  яка
визначає відстань між розглянутими об'єктами. Алгоритм моделює розміщення точок в
деякому n–вимірному просторі таким чином, щоб відстані між точками в n–вимірному
просторі були якомога ближче до відстаней, відповідних для m–мірного простору, де m –
кількість об'єктів, що вивчаються. При цьому n – кількість координаційних осей, або
шкал, – свідомо невелика, тобто m > n. У результаті кількість інформаційно-важливих
вимірів стає менше, а шкали отримують властивості композиційних.

У нашому випадку інформаційна цінність для діагностики факторів зовнішнього
середовища переходить від даних твердості ґрунту як самостійних джерел інформації до
осей екологічного простору. В процесі багатовимірного шкалювання ці осі
відображаються вимірами. Процедура передбачає обчислення рангової кореляції матриць
дистанцій між сайтами вимірювання твердості та матриць дистанцій, що встановлені на
основі факторів навколишнього середовища. Як фактори навколишнього середовища в
нашому дослідженні виступають оцінки едафотопу і кліматопу, виражені через
фітоіндикаційні шкали.
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Для отримання найбільшої рангової кореляції проводили вибір міри зв'язку між
об'єктами, а також попереднє перетворення первинних даних (Legendre, Gallagher, 2001).
Результати аналізу представлені в таблиці 78.

Таблиця 78. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена матриць мір відмінності-
подібності між сайтів відбору проб за даними виміру твердості педозему і змінних

навколишнього середовища

Метрика Спосіб трансформації даних
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Евклідова 0,10 0,13 0,12 0,07 0,11 0,12 0,06 0,11 0,09 0,08 0,09
Манхеттенська 0,11 0,13 0,12 0,08 0,11 0,12 0,07 0,11 0,10 0,09 0,10
Гувера 0,11 0,12 0,12 0,08 0,11 0,11 0,07 0,11 0,09 0,08 0,09
Брея-Куртіса 0,10 0,12 0,11 0,08 0,11 0,11 0,07 0,10 0,10 0,09 0,10
Кульчинського 0,10 0,12 0,11 0,08 0,11 0,11 0,07 0,10 0,10 0,09 0,10
Морісіта 0,01 – – 0,01 0,00 -0,02 -0,03 -0,01 -0,06 0,01 -0,01
Горна-Морісіта 0,06 0,12 0,09 0,06 0,09 0,10 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09
Као 0,13 0,13 0,13 0,02 0,13 0,13 0,09 0,11 0,13 0,11 0,05
Жаккара 0,10 0,12 0,11 0,08 0,11 0,11 0,07 0,10 0,10 0,09 0,10
Моунфорда – – – – – – – 0,08 – – –
Рауппа-Кріка – – – – – – – -0,03 – – –
Канберра 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 0,12 0,12 0,12
Чао – – – – – – – 0,14* – – –
Махаланобіса 0,08 0,10 0,10 0,04 0,08 0,08 0,04 0,08 0,08 0,04 0,04

Умовні позначення: 1 – дані не трансформовані; 2 – логарифмовані дані; 3 – корінь квадратний; 4 – дані,
поділені на маргінальну суму; 5 – дані, поділені на маргінальний максимум; 6 – дані, поділені на

маргінальну суму і помножені на число ненульових значень; 7 – нормалізовані дані (маргінальна сума
квадратів значень дорівнює 1); 8 – стандартизовано до діапазону 0–1; 9 – перетворення Хеллінджера; 10 –

χ2–трансформація; 11 – вісконсіаньська трансформація.

Як міри зв'язку використовували такі метрики: евклідова, манхеттенська, Гувера,
Брея-Куртіса, Кульчинського, Морісіта, Горна-Морісіта, Као, Жаккара, Маунфорда, Рауп-
Крика, Канберра, Чао, Махаланобіса (Community Ecology Package …, 2011). Застосували
наступні варіанти перетворення даних: витяг логарифму, кореня квадратного, ділення на
маргінальну суму, ділення на маргінальний максимум, ділення на маргінальну суму та
помноження на число ненульових значень, нормалізація даних, стандартизація до
діапазону 0–1, перетворення Хеллінджера, хі-квадрат перетворення і вісконсіанська
трансформація (Пространственная организация сообщества ..., 2013; Жуков, 2015).

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що найбільшою кореляцією з факторами
середовища характеризується матриця на основі відстані Чао з показниками, попередньо
стандартизованими до діапазону 0–1. При подальших обчисленнях експериментальні дані
будуть використовуватися в перетвореному даним способом вигляді.

Для визначення ступеня подібності між вихідної матрицею відстаней і відстанями
між точками вводиться функція стресу. Крива, представлена на рисунку 139, виражає
залежність значення функції стресу від розмірності простору. Стрес рівний нулю означає
повну тотожність порівнюваних матриць. Завдання ординації зводиться до підбору таких
координат точок у новому просторі,  щоб величина стресу між модельною і емпіричною
матрицями була мінімальною, а подібність матриць – максимальною. Шуканою
вважається точка «перелому» кривої.
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Проведені розрахунки свідчать про те, що збільшення числа вимірювань вище
трьох не призводить до істотного приросту точності відображення. Тому тривимірний
варіант багатовимірного шкалювання достатній для точного відображення вихідного
масиву даних твердості ґрунту.

Рис. 139. Залежність диференційного стресу від числа вимірів.
Умовні позначення: вісь абсцис – число вимірювань; вісь ординат – стрес  і диференційний стрес;

стрілкою вказана зона різкого перегину лінії диференційного стресу

Інтерпретація знайдених вимірювань при неметричному багатовимірному
шкалюванні здійснюється на основі аналізу матриці середньозважених значень
багатовимірних осей для показників твердості ґрунту (табл. 79).

Таблиця 79. Ординаційна конфігурація на основі зважених середніх ваг значень
твердості педозему в ґрунтових шарах

Відстань від
 поверхні, см

Багатомірні шкали
NMDS1 NMDS2 NMDS3

0–5 см -0,05 0,28 -0,26
5–10 см 0,23 0,18 -0,08
10–15 см 0,12 0,19 0,07
15–20 см 0,09 0,16 0,11
20–25 см 0,03 0,04 0,17
25–30 см 0,14 -0,01 0,06
30–35 см -0,30 -0,07 0,01
35–40 см -0,27 -0,14 -0,02
40–45 см -0,32 -0,18 -0,04
45–50 см -0,34 -0,18 -0,06

Факторні ваги дозволяють ранжувати об'єкти, якими в нашому випадку є твердість
ґрунту на різних глибинах. Також ми маємо можливість побачити міру прояву
вимірювання по кожній багатовимірній шкалі. Чим більше закономірність, котру
відображає даний фактор, тим більша факторна вага цього об'єкта за модулем.
Багатовимірна вісь NMDS1 відокремлює блок високих за модулем значень факторних ваг,
що відповідає шарам 30–50 см нижче поверхні і протиставляє їм значення шарів,
розташованих вище виділеного блоку. NMDS2 виділяє як найбільш значущу будову
поверхневого шару (0–5 см) і відображає протилежні явища в організації ґрунту вище і
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нижче рівня 25 см від поверхні. Багатовимірна шкала NMDS3 маркує умови, що
відрізняють твердість ґрунту на рівні 10–35  см профілю від решти товщі ґрунту з
найбільш значущими вагами, відповідними поверхневому шару.

У таблиці 80 відображено розподіл інформаційної значущості між
багатовимірними осями при багатовимірному шкалюванні. Частка дисперсії
досліджуваної ознаки пояснена фітоіндикаційними шкалами.

Таблиця 80. Оцінка зв'язку з факторами середовища в координаційному просторі

Предиктори NMDS1 NMDS2 NMDS3 r2 Pr(>r) Коди
значущости

Фітоіндикаційні шкали
Hd -0,27 0,77 -0,57 0,04 0,28
fН 0,17 0,92 0,35 0,05 0,18
Rc -0,35 -0,11 0,93 0,05 0,19
Sl -0,07 -0,41 0,91 0,07 0,04 *
Ca -0,57 0,10 0,82 0,03 0,41
Nt 0,02 -0,34 -0,94 0,01 0,72
Ae -0,20 -0,97 -0,16 0,07 0,07 ,
Tm -0,50 -0,57 -0,65 0,03 0,44
Om -0,45 -0,88 -0,13 0,03 0,34
Kn 0,25 0,37 0,89 0,04 0,25
Cr -0,18 -0,68 -0,71 0,06 0,14
Lc -0,08 -0,13 0,99 0,08 0,04 *

Індекси, засновані на екоморфах рослин
Hygr 0,01 -0,72 0,69 0,10 0,02 *
Troph_B -0,32 0,10 -0,94 0,05 0,14
St -0,04 0,66 -0,75 0,06 0,10 ,
Pr 0,05 -0,66 0,75 0,06 0,11
Hel 0,24 0,58 0,78 0,03 0,37

Умовні позначення: Коди значущості:  ‘***’ – <0,001; ‘**’ – <0,01; ‘*’ – <0,05; Hd – шкала гідроморф, fН –
змінність зволоження, Rc – режим кислотності, Sl – сольовий режим, Са – зміст карбонатних солей, Nt –

зміст засвоюваних форм азоту, Ае – аерація, Tm – терморежим, Om – омброрежим, Kn – континентальність
клімату, Cr – кріорежим, Lc – шкала освітлення, Hygr – гігроморфи, Troph_B – трофоморфи; St – степанти,

Pr – пратанти, Hel – геліоморфи.

Статистично значимі фітоіндикаційні шкали описують від 6 до 10 % варіабельності
вимірів багатовимірного простору. Кожен вимір розподіляє досліджувані об'єкти вздовж
деякого екологічного тренду, який можна інтерпретувати в термінах одного або декількох
переважаючих корелятивних ознак. Ці тренди мають складну композитну природу і
утворюють певну структуру, яка відображає найважливіші риси, що вивчаються. Така
модель дає можливість обчислювати вклади факторів зовнішнього середовища в загальну
дисперсію. Чим вище частка вкладу, тим більш істотним є фактор для визначення сенсу
вимірювання.

Багатовимірна вісь NMDS1 відображає зміни твердості ґрунту в залежності від
глибини залягання ґрунтового шару. Предикторів, які у першому вимірі враховують
значну долю поясненої дисперсії, немає. Факторами, що визначають другу координаційну
вісь,  є шкала гигроморф та шкала сольового режиму.  Вони пов'язані таким чином,  що
протиставляють ступінь засолення ступеню зволоження едафотопу. Також високою
пояснювальною здатністю володіють шкали аерації ґрунту та присутності у рослинному
угрупуванні степантів. Найбільш високе значення у формуванні NMDS3 має шкала
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освітлення. Наступний за значимістю внесок у формування цього виміру вносить шкала
сольового режиму, шкала гигроморф, шкала степантів.

На рисунку 140 для прикладу представлені вектори екологічних факторів, таких як
сольовий режим та присутність у рослинному угрупуванні різних гигроморф та їх ізоліній
у просторі осей багатовимірного шкалювання.

Рис. 140. Вектори екологічних факторів сольового режиму та гигроморф та їх ізолінії
у просторі осей багатовимірного шкалювання

Нелінійна залежність отриманих даних від впливу вивчених екологічних факторів
навіть на обмеженій відстані експериментального полігону підкреслює різну
масштабність їх ефектів. Підвищення засоленості ґрунту має однозначний вплив на
будову ґрунтового профілю вивченої ділянки ґрунту. Одночасно з цим, кількість ґрунтової
вологи крім прямої дії на твердість ґрунту,  в залежності від сили чинника,  формує
неоднозначні умови для зростання та розвитку рослин, які теж впливають на будову
ґрунту своєю здатністю до десукції.

Для визначення наявності просторової структури ґрунтової будови і виділення
процесів, що лежать в їх основі, застосована техніка просторового аналізу даних – метод
головних координат матриці сусідства (PCNM – principal coordinates of neighbor matrices).
Вона заснована на побудові модифікованої усіченої матриці відстаней між точками
відбору проб, аналізу її головних координат (Borcard, Legendre, 2002) і відбору PCNM-
змінних, що найкращим чином описують досліджувані властивості об'єкта дослідження
(Dissecting the spatial …, 2004; Dray et al., 2006; Community ecology …, 2012).

Фракціонування варіації дозволило встановити, що фактори навколишнього
середовища та просторові фактори описують 31 % варіабельності шкал (рис. 141). З них
унікальна середова компонента описує 17 % варіабельності твердості ґрунту, унікальна
просторова компонента становить 10 %. Просторово корельовані фактори середовища
описують 5 % варіабельності багатовимірних шкал твердості. Залишок у 69 % описує
варіабельність, що залежить від чинників, які не враховано в нашому експерименті.

В процесі PCNM-аналізу було виділено 55 PCNM-змінних, які відповідали
позитивним індексам Морана. За допомогою прямого відбору (forward selection) були
встановлені 8 найбільш інформативних PCNM-змінних, які описують 11,31 %
варіабельності шкал (F = 2,880, p = 0,046) (рис. 142).

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4
-0

.4
-0

.2
0.

0
0.

2
0.

4

NMDS3

N
M

D
S2

Sl.1

-0
.5

-0
.4

-0
.3

-0
.2

-0
.1

0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.5



373

X1 X2

Env  PCNM

Residuals =

X1 X2

0.17 0.05 0.10

Residuals = 0.69

Рис. 141. Фракціонування варіації багатомірних шкал за допомогою факторів
навколишнього середовища та просторових змінних. Представлені чиста сeредова

(Env), чиста просторова (PCNM) і загальна фракція (перетин Env і PCNM)

PCNM-змінні розташовані в порядку убування масштабу мінливості. Можна
візуально виділити дві групи масштабних рівнів: 2, 13, 21, 28 PCNM-змінні представляють
глобальні тренди, 33, 38, 42, 51 – детальні особливості зміни твердості ґрунту. Для кожної
підмножини PCNM-змінних виділені канонічні осі, їх просторова мінливість представлена
на рисунку 143. Це сукупний результат, який окреслює форми ґрунтової неоднорідності
на різних масштабних рівнях.

Рис. 142. Просторове розміщення значень PCNM-змінних

Для з'ясування характеру зв'язку канонічних осей, що відображають патерни
просторової мінливості твердості ґрунту на різних просторових рівнях з факторами
середовища, був проведений регресійний аналіз (табл. 81). Для широкомасштабної
компоненти мінливості ознаки 2 % (F = 0,941, p = 0,081) варіабельності канонічних осей
можуть бути описані регресійним аналізом. Значними регресійними коефіцієнтами
характеризуються шкали Troph_B (позитивний коефіцієнт) та Hygr (негативний
коефіцієнт). Значними регресійними коефіцієнтами для детальномасштабної компоненти
мінливості характеризуються шкали Troph_B (позитивний коефіцієнт) та Sl, Lc і Hygr
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(негативні коефіцієнти). Вона узгоджена з 10 % варіабельності багатомірних осей
твердості ґрунту (F = 10,09, p = 0,000).

Рис. 143. Просторове розміщення канонічних осей широкомасштабних і детально
масштабних компонент

На підставі отриманих даних можна виділити характерні для педозему типи
розподілу твердості за профілем та ті фактори навколишнього середовища, що мають
значення для формування характерних типів будови ґрунту. У першому випадку
спостерігається взаємопов’язана протилежна динаміка показників твердості ґрунту в
шарах нижче 30 см за профілем з показниками шарів, що лежать вище виділеного блоку.
Іншими словами, високі значення твердості ґрунту у виділеному шарі будуть
супроводжуватися зниженими значеннями досліджуваної ознаки вище його і навпаки. Ще
однією виділеною закономірністю можна вважати таку будову ґрунту, коли
спостерігаються істотні відмінності твердості ґрунту вище і нижче рівня 25 см від
поверхні з найбільш значущими для даного типу будови значеннями твердості
поверхневого шару. Формування подібної конфігурації супроводжується
взаємовідношенням водно-сольового режиму досліджуваного технозему. Наступним
закономірним явищем для вивченої ділянки є випадок, коли твердість ґрунту на рівні 10–
35 см вглиб профілю буде відрізнятися від навколишньої. В останньому випадку має
значення кількість сонячної радіації, що припадає на ділянку, зволоженість ґрунту та
присутність у рослинному угрупуванні степантів.

При розділенні загальної варіації твердості педозему на фракції, відокремлені
індивідуальні та комбіновані компоненти і виявлений ступінь їх кореляції з мінливістю
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твердості ґрунту. Мінливість, що обумовлена зовнішніми пре дикторами, має як
індивідуальні так і комбіновані компоненти, що разом описує 31 % варіації.
Варіабельність ознаки, яка обумовлена внутрішніми закономірностями ґрунтової будови,
що носить нейтральний характер, взаємодіючи з факторами навколишнього середовища,
пояснює 15 % неоднорідності.

Таблиця 81. Регресійний аналіз просторової субмоделі змінних середовища

Фітоіндика
ційні

шкали

Великомасштабна компонента
R2

a = 0.016
Детальномасштабна компонента

R2
a = 0.104

β SE t значення р-рівень β SE t значення р-рівень
Hd –0,02 0,04 –0,49 0,62 –0,10 0,07 –1,36 0,18
ffl 0,01 0,05 0,23 0,82 0,07 0,10 0,73 0,47
Rc 0,00 0,04 –0,05 0,96 –0,13 0,08 –1,65 0,10
Sl –0,01 0,04 –0,27 0,79 –0,15 0,08 –1,84 0,07
Ca 0,00 0,05 0,00 1,00 –0,11 0,09 –1,25 0,21
Nt –0,01 0,04 –0,20 0,84 0,03 0,08 0,36 0,72
Ae –0,01 0,05 –0,15 0,88 0,11 0,09 1,16 0,25
Tm 0,05 0,04 1,07 0,29 0,02 0,09 0,24 0,81
Om 0,00 0,05 0,04 0,97 –0,04 0,09 –0,38 0,71
Kn –0,07 0,06 –1,11 0,27 0,00 0,12 –0,01 0,99
Cr –0,03 0,04 –0,64 0,52 0,05 0,08 0,57 0,57
Lc 0,00 0,03 0,12 0,91 –0,17 0,06 –2,69 0,01
Hygr –0,20 0,07 –2,92 0,00 –0,25 0,13 –1,90 0,06
Troph_B 0,11 0,06 1,94 0,05 0,27 0,11 2,43 0,02
St –0,67 0,97 –0,70 0,49 –1,45 1,90 –0,76 0,45
Pr –0,49 0,96 –0,51 0,61 –1,21 1,89 –0,64 0,52
Hel 0,04 0,05 0,86 0,39 0,07 0,10 0,75 0,45

Умовні позначення: β – стандартизований регресійний коефіцієнт, SE – стандартна помилка β, інші примітки
див. табл. 80.

Регресійний аналіз зв'язку канонічних осей, що відображають патерни просторової
мінливості твердості ґрунту, з факторами середовища визначив ролі предикторів для
механізмів формування ґрунтової будови на різних масштабних рівнях.
Широкомасштабна варіація просторової мінливості твердості педозему мало залежить від
зовнішнього впливу. Просторова варіація твердості педозему з невеликим періодом
коливань корелює з сольовим режимом та освітленістю. Як широкомасштабні, так і
детальномасштабні просторові варіації твердості педозему маркуються структурою
рослинного співтовариства, а саме представленістю в ньому трофоморф та гігроморф
рослин.

5.19. Екоморфічна детермінація просторової організації
дерново-литогенного ґрунту на лесоподібних суглинках

Превентивне перетворення даних показало, що найбільшою кореляцією з
факторами середовища характеризується матриця на основі відстані Жаккара з
показниками, попередньо стандартизованими до діапазону 0–1 (табл. 82). При подальших
обчисленнях експериментальні дані будуть використовуватися в перетвореному згаданим
способом вигляді. При підборі координат точок у новому багатовимірному просторі, що
відповідає умові максимальної подібності модельної та емпіричної матриць і мінімальною
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величиною стресу, обраний тривимірний варіант багатовимірного шкалювання. Він
достатній для точного відображення вихідного масиву даних твердості ґрунту, так як
збільшення числа вимірювань вище зазначеного не призводить до істотного приросту
точності відображення (рис. 144).

Таблиця 82. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена матриць мір відмінності-
подібності між сайтів відбору проб

Метрика Спосіб трансформації даних
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Евклідова 0,11 0,19 0,14 0,12 0,26 0,14 0,12 0,33 0,13 0,13 0,21
Манхеттенська 0,16 0,27 0,21 0,14 0,31 0,21 0,13 0,34 0,15 0,15 0,24
Гувера 0,34 0,35 0,34 0,16 0,34 0,34 0,14 0,34 0,16 0,16 0,25
Брея-Куртіса 0,19 0,29 0,23 0,14 0,34 0,25 0,13 0,37 0,15 0,15 0,24
Кульчинського 0,19 0,29 0,23 0,14 0,34 0,25 0,13 0,37 0,15 0,15 0,24
Морісіта 0,03 – – -0,03 -0,28 0,09 -0,06 -0,30 -0,04 0,04 0,02
Горна-Морісіта 0,12 0,19 0,13 0,12 0,20 0,14 0,12 0,32 0,13 0,13 0,20
Као 0,20 0,25 0,20 0,11 0,20 0,20 0,10 0,32 0,15 0,14 0,25
Жаккара 0,19 0,29 0,23 0,14 0,34 0,25 0,13 0,38* 0,15 0,15 0,24
Моунфорда – – – – – – – 0,20 – – –
Рауппа-Кріка 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02
Канберра 0,29 0,30 0,28 0,16 0,29 0,29 0,14 0,37 0,17 0,16 0,22
Чао 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22
Махаланобіса 0,26 0,30 0,29 0,22 0,26 0,26 0,21 0,26 0,24 0,22 0,23

Умовні позначення: див. табл.78.

Рис. 144. Залежність диференційного стресу від числа вимірів.
Умовні позначення: див. рис. 139

Інтерпретація знайдених вимірів проведена на основі аналізу матриці
середньозважених значень багатовимірних осей для показників твердості дерново-
літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках (табл. 83).

Багатовимірна вісь NMDS1 відображає негативну взаємозумовленість між шарами
ґрунту 0–20 см і 20–50 см нижче поверхні. NMDS2 протиставляє блок негативних значень
ваг, що відповідають шарам 0–30 см, позитивним значенням ваг рівню профілю 30–50 см.
Багатомірна шкала NMDS3 відокремлює блок негативних значень відповідний шарам
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ґрунту на глибині 10–35 см і протиставляє їм негативні величини ваг, що відповідають
шарам, розташованим вище і нижче виділеного блоку.

Таблиця 83. Ординаційна конфігурація на основі зважених середніх ваг значень
твердості дерново-літогенного ґрунту на лесоподібних суглинках у шарах

Відстань від
 поверхні, см

Багатомірні шкали
NMDS1 NMDS2 NMDS3

0–5 см 0,25 -0,11 0,35
5–10 см 0,23 -0,10 0,06
10–15 см 0,15 -0,20 -0,03
15–20 см 0,10 -0,24 -0,12
20–25 см -0,03 -0,09 -0,09
25–30 см -0,16 -0,05 -0,07
30–35 см -0,16 0,08 -0,02
35–40 см -0,14 0,12 0,06
40–45 см -0,14 0,15 0,05
45–50 см -0,15 0,08 0,05

Статистично значимі фітоіндикаційні шкали описують від 13 до 16 %
варіабельності багатовимірних вимірів. Найбільша частка поясненої дисперсії
багатовимірної осі NMDS1 належить фітоіндикаційній шкалі змісту засвоюваних форм
азоту. Також високу пояснювальну здатність має шкала гідроморф. Фактором, що
визначає другу координаційну вісь, є шкала омброклімата. Найбільш високе значення у
формуванні NMDS3  має шкала змінності зволоження.  Цей вимір відображає розподіл у
рослинному співтоваристві вивченої ділянки рослинних гігроморф (табл. 84).

Таблиця 84. Оцінка зв'язку з факторами середовища в координаційному просторі
Предиктори NMDS1 NMDS2 NMDS3 r2 Pr(>r) Коди значущости

Фітоіндикаційні шкали
Hd -0,94 0,14 0,31 0,13 0,00 **
fН 0,50 0,26 -0,82 0,15 0,00 ***
Rc -0,59 0,58 -0,56 0,14 0,00 ***
Sl -0,14 0,22 -0,96 0,02 0,59
Ca 0,02 -0,29 0,96 0,06 0,12
Nt -0,98 0,18 0,02 0,14 0,00 **
Ae -0,84 0,22 -0,50 0,06 0,12
Tm -0,53 -0,22 0,82 0,02 0,63
Om 0,24 0,75 -0,62 0,15 0,00 ***
Kn 0,27 0,67 -0,69 0,06 0,09 .
Cr -0,36 -0,30 0,88 0,01 0,89
Lc 0,23 0,74 -0,63 0,04 0,22

Індекси, засновані на екоморфах рослин
Hygr -0,09 -0,31 0,95 0,16 0,00 **
Troph_B -0,71 -0,68 0,18 0,06 0,13
St -0,72 -0,69 -0,04 0,01 0,73
Pr 0,76 0,65 0,03 0,01 0,75
Hel -0,36 -0,93 0,05 0,01 0,76

Умовні позначення: див. табл. 80

Дані, представлені в таблиці 84, дають загальне уявлення про взаємодію
досліджуваної властивості ґрунту і зовнішніх чинників, що його формують, як про лінійну
систему. Однак ґрунт як динамічна біокостна система не є пасивним продуктом впливу
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зовнішніх причин. На рисунку 145 представлені вектори екологічних факторів та їх
ізолінії в просторі осей багатовимірного шкалювання. Як і в попередніх варіантах,
залежність отриманих даних від впливу вивчених екологічних факторів не є лінійною, що
підкреслює різну масштабність їх ефектів.
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Рис. 145. Вектори екологічних факторів омброклимату, змінності зволоження,
утримання засвоюваних форм азоту і ґрунтової вологи у дерново-литогенному

ґрунті на лесоподібних суглинках, а також їх ізолінії у просторі осей
багатомірного шкалювання.

Для вивчення просторової структури даних, відбору PCNM-змінних, що
найкращим чином описують досліджувані властивості об'єкта дослідження, була
застосована техніка просторового аналізу даних – метод головних координат матриці
сусідства (Dray et al., 2006; Blanchet et al., 2008; Borcard et al., 1992, 1994).

Фракціонування варіації дозволило встановити, що фактори середовища та
просторові чинники описують 52% варіабельності шкал (рис. 146). З них унікальна
середова компонента описує 28% варіабельності твердості ґрунту, унікальна просторова
компонента становить 4%. Просторово корельовані фактори середовища – 20%
варіабельності багатовимірних шкал твердості. Залишок у 48% описує варіабельність, що
залежить від чинників, які не враховано в нашому експерименті.
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X1 X2

Env  PCNM

Residuals =

X1 X2

0.28 0.20 0.04

Residuals = 0.48

Рис. 146. Фракціонування варіації багатомірних шкал за допомогою факторів
навколишнього середовища та просторових змінних. Представлені чиста сeредова

(Env), чиста просторова (PCNM) і загальна фракція (перетин Env і PCNM)

У процесі PCNM-аналізу було виділено 55 PCNM-змінних, які відповідали
позитивним індексам Морана. На рисунку 147 представлено наочне зображення характеру
мінливості дев'яти найбільш інформативних з них, вони описують 25,50% варіабельності
(F = 3,130, p = 0,029).

 d = 5 PCNM # 2

 -3  -1  1  3

 d = 5 PCNM # 7

 -3  -1  1  3

 d = 5 PCNM # 13

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 5 PCNM # 14

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 5 PCNM # 18

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 5 PCNM # 24

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 5 PCNM # 28

 -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 5 PCNM # 33

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5

 d = 5 PCNM # 36

 -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

Рис. 147. Просторове розміщення значень PCNM-змінних

PCNM-змінні розташовані у порядку убування масштабу мінливості. Можна
візуально виділити три групи масштабних рівнів: 2, 7, 13 PCNM-змінні представляють
глобальні тренди, 14, 18, 24 – просторову мінливість середнього масштабного рівня, а 28,
33, 36 – детальні особливості зміни твердості ґрунту.

Для кожної підмножини PCNM-змінних виділені канонічні осі, просторова
мінливість яких представлена на рисунку 148.
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 d = 10 Canonical axis # 1

 -0.3  -0.1  0.1  0.3  0.5

 d = 10 Canonical axis # 2

 -0.5  -0.3  -0.1  0.1  0.3  0.5

Широкомасштабна компонента
 d = 10 Canonical axis # 1

 -0.5  -0.3  -0.1  0.1  0.3

 d = 10 Canonical axis # 2

 -0.5  -0.3  -0.1  0.1  0.3

Середньомасштабна компонента
 d = 10 Canonical axis # 1

 -0.3  -0.1  0.1  0.3  0.5

 d = 10 Canonical axis # 2

 -0.5  -0.3  -0.1  0.1  0.3  0.5

Детальномасштабна компонента

Рис. 148. Просторове розміщення канонічних осей широкомасштабних,
середньомасштабних і детальномасштабних компонент

Це сукупний результат, що обрисовує форми ґрунтової неоднорідності на різних
масштабних рівнях.

Для з'ясування характеру зв'язку канонічних осей, що відображають патерни
просторової мінливості твердості ґрунту на різних просторових рівнях, з факторами
середовища було проведено регресійний аналіз (табл. 85). За допомогою регресійного
аналізу встановлено, що широкомасштабна компонента описує 61,8% (F = 10,89,
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p = 0,000) варіабельності багатовимірних осей, середньомасштабна компонента описує
42,5% (F = 5,521, p = 0,000), а детальномасштабна – 16,5% (F = 2,212, p = 0,009) (табл. 60).

Таблиця 85. Регресійний аналіз просторової субмоделі змінних середовища

Умовні позначення: див. табл. 80

Значущі стандартизовані регресійні коефіцієнти для великомасштабної компоненти
мінливості мають шкали Om, Cr, Hel, ffl (позитивні коефіцієнти), Cr, Hygr (негативні
коефіцієнти). Достовірне значення для середньомасштабноі компоненти мінливості мають
регресійні коефіцієнти шкали Ae, St, Pr (позитивні), Sl, Tm, Om (негативні). Для
детальномасштабної компоненти мінливості значення мають шкали Hd, St, Pr (позитивні),
Nt (негативний коефіцієнт).

На підставі отриманих даних можна виділити характерні для вивченого ґрунту
типи розподілу твердості за профілем і фактори навколишнього середовища, що
впливають на формування таких умов. Закономірним для дерново-литогенного ґрунту на
лесоподібних суглинках є така будова профілю, коли спостерігаються істотні відмінності
твердості ґрунту вище і нижче рівня 20 см від поверхні. Іншими словами, високі значення
твердості у верхніх шарах будуть супроводжуватися зниженими значеннями
досліджуваної ознаки нижче позначеного рівня та навпаки. На формування таких умов
має вплив утримання в ґрунті засвоюваних форм азоту і ґрунтової вологи. У другому
випадку спостерігається реципрокна взаємодія між твердістю ґрунту, що розташовується
вище і нижче рівня 30 см від поверхні. Формування подібних умов залежить від
співвідношення тепла і вологи. Наступним закономірним явищем для вивченої ділянки є
випадок,  коли будова ґрунту на рівні 10–35  см в глиб профілю буде відрізнятися від
будови навколишнього ґрунту. Такі умови пов'язані зі змінністю зволоження і розподілом
на ділянці рослин, що по-різному реагують на кількість вологи у ґрунті. Узагальнюючи,

Фито-
індика-
ційні

шкали

Широкомасштабна
компонента
R2

a = 0,618

Середньомасштабна
компонента
R2

a = 0,425

Детальномасштабна
компонента
R2

a = 0,165

β SE
t

значен
ня

р-рі-
вень β SE

t
значен

ня

р-рі-
вень β SE

t
значен

ня

р-рі-
вень

Hd -0,08 0,05 -1,73 0,09 0,02 0,09 0,23 0,82 0,44 0,21 2,12 0,04
ffl 0,10 0,06 1,82 0,07 0,09 0,11 0,85 0,40 -0,30 0,24 -1,23 0,22
Rc 0,02 0,06 0,28 0,78 -0,02 0,12 -0,17 0,86 -0,16 0,26 -0,60 0,55
Sl -0,04 0,05 -0,80 0,43 -0,30 0,09 -3,29 0,00 0,31 0,20 1,51 0,14
Ca -0,05 0,04 -1,39 0,17 0,05 0,07 0,76 0,45 0,03 0,16 0,18 0,86
Nt 0,04 0,06 0,66 0,51 0,21 0,12 1,77 0,08 -0,61 0,27 -2,29 0,02
Ae 0,08 0,05 1,71 0,09 0,23 0,09 2,48 0,02 -0,08 0,21 -0,39 0,70
Tm -0,01 0,04 -0,21 0,83 -0,24 0,08 -3,04 0,00 0,05 0,17 0,28 0,78
Om 0,18 0,05 3,78 0,00 -0,38 0,09 -4,12 0,00 0,03 0,20 0,14 0,89
Kn 0,05 0,05 1,21 0,23 -0,11 0,09 -1,30 0,20 -0,10 0,19 -0,51 0,61
Cr -0,13 0,05 -2,76 0,01 0,09 0,09 1,02 0,31 0,07 0,20 0,35 0,73
Lc -0,01 0,05 -0,27 0,79 0,00 0,09 0,02 0,99 -0,01 0,20 -0,07 0,94
Hygr -0,10 0,04 -2,55 0,01 -0,02 0,08 -0,31 0,76 0,00 0,17 -0,02 0,98
Troph_B -0,08 0,05 -1,77 0,08 0,10 0,09 1,08 0,28 -0,16 0,19 -0,81 0,42
St -1,92 1,08 -1,78 0,08 5,28 2,09 2,52 0,01 12,69 4,60 2,76 0,01
Pr -1,91 1,08 -1,77 0,08 5,17 2,10 2,47 0,02 12,47 4,61 2,70 0,01
Hel 0,07 0,04 1,88 0,06 0,03 0,07 0,40 0,69 -0,07 0,16 -0,46 0,65
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можна сказати, що ключові фактори, які впливають на формування різних елементів
будови дерново-литогенного ґрунту на лесоподібних суглинках, так чи інакше пов'язані з
наявністю опадів і вологи у ґрунті.

Формування великомасштабної компоненти мінливості твердості дерново-
литогенного ґрунту на лесоподібних суглинках йде під істотним впливом омбро- і
кріоклімату, змінності зволоження, аерації ґрунтової товщі. Неоднорідності середнього
масштабу залежать від аерації ґрунту, омброклімату, сольового і температурного режимів.
Для неоднорідності з коротким періодом має значення наявність у ґрунті засвоюваних
форм азоту і ґрунтової вологи. Всі три компоненти мінливості маркуються
співвідношенням у рослинному співтоваристві різних екоморф рослин: представниками
степової і лугова рослинності, а великомасштабна компонента – ще геліоморфами і
трофоморфами.

Мінливість, що обумовлена зовнішніми предикторами, містить як індивідуальні,
так і комбіновані компоненти, які в сукупності описують 52 % варіації. Варіабельність
ознаки, обумовлена внутрішніми закономірностями ґрунтової будови, що носять
нейтральний характер, взаємодіючи з факторами навколишнього середовища, пояснює
24 % неоднорідності.

5.20. Екоморфічна детермінація просторової організації дерново-
литогенного ґрунту на червоно-бурій глині

Аналіз обчислення кореляції Спірмена з матрицями дистанцій між сайтами відбору
проб, встановленими за твердістю ґрунту і матрицями дистанцій, знайденими на основі
факторів навколишнього середовища, свідчить про те, що найбільшою кореляцією з
факторами середовища характеризується матриця на основі Манхеттеновської метрики з
показниками, попередньо поділеними на маргінальну суму і помноженими на число
ненульових значень (табл. 86).

При подальших обчисленнях експериментальні дані будуть використовуватися в
перетвореному даним способом вигляді. При підборі кількості вимірів простору
багатомірного шкалювання, яка відповідала б мінімальній величині стресу між модельною
і емпіричною матрицею та максимальній подібності матриць  був обраний тривимірний
варіант шкалювання. Він достатній для точного відображення вихідного масиву даних
твердості ґрунту, так як збільшення числа вимірювань вище зазначеного не призводить до
істотного приросту точності відображення (рис. 149).

На основі аналізу матриці середньозважених значень багатовимірних осей для
показників твердості ґрунту проведена інтерпретація знайдених вимірювань (табл. 9.10).
Вісь NMDS1 відокремлює блок позитивних значень, відповідний шарам ґрунту на глибині
10–30 см від поверхні, та протиставляє їм негативні величини ваг, що відповідають
шарам, які розташовані вище і нижче виділеного блоку. NMDS2 відображає протилежні
явища в будові ґрунту вище і нижче рівня 20 см від поверхні. Перша і друга осі виділяють
будову поверхневого шару (0–5 см) як найбільш значиму. Багатомірна вісь NMDS3
маркує умови, що відрізняють твердість ґрунту на рівні 10–35 см від решти товщі ґрунту.
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Таблиця 86. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена матриць дистанцій між сайтами
відбору проб за твердістю ґрунту і змінних навколишнього середовища

Метрика
Спосіб трансформації даних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Евклідова 0,12 0,13 0,13 0,09 0,19 0,20 0,09 0,19 0,12 0,13 0,15
Манхеттенівська 0,15 0,15 0,15 0,11 0,19 0,21* 0,10 0,19 0,12 0,13 0,16
Гувера 0,19 0,14 0,17 0,14 0,19 0,19 0,12 0,19 0,14 0,14 0,17
Брея-Куртіса 0,10 0,13 0,13 0,11 0,15 0,16 0,10 0,09 0,13 0,13 0,16
Кульчинського 0,11 0,13 0,13 0,11 0,16 0,16 0,10 0,09 0,13 0,13 0,16
Морісіта – – – -0,05 0,14 -0,10 0,00 0,13 -0,03 -0,06 0,01
Горна-Морісіта 0,09 0,12 0,12 0,09 0,15 0,15 0,09 0,08 0,12 0,13 0,15
Као 0,13 0,12 0,13 0,02 0,13 0,13 0,15 0,09 0,13 0,13 0,13
Жаккара 0,10 0,13 0,13 0,11 0,15 0,16 0,10 0,09 0,13 0,13 0,16
Моунфорда – – – – – – – 0,00 – – –
Рауппа-Кріка – – – – – – – 0,02 – – –
Канберра 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,13 0,08 0,14 0,14 0,14
Чао – – – – – – – 0,00 – – –
Махаланобіса 0,13 0,08 0,11 0,07 0,13 0,13 0,07 0,13 0,09 0,07 0,07

Умовні позначення: див. табл. 78

Рис. 149. Залежність величини диференційного стресу від числа вимірів.
Умовні позначення: див. рис. 139

Таблиця 62. Ординаційна конфігурація на основі зважених середніх ваг значень
твердості дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині у шарах

Відстань від
поверхні, см

Багатомірні шкали
NMDS1 NMDS2 NMDS3

0–5 см –1,59 1,56 –0,19
5–10 см –0,97 0,95 –0,09
10–15 см 0,20 0,08 0,30
15–20 см 0,72 –0,18 0,22
20–25 см 1,04 –0,18 0,35
25–30 см 0,35 –0,19 0,51
30–35 см –0,29 –0,42 0,51
35–40 см 0,13 –0,58 –0,09
40–45 см –0,14 –0,67 –0,74
45–50 см –0,03 –0,49 –0,77
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У таблиці 87 відображена частка дисперсії досліджуваної ознаки, яка пояснена
фітоіндикаційними шкалами, а також розподіл інформаційної значущості між
багатовимірними осями. Частка дисперсії досліджуваної ознаки пояснена
фітоіндикаційними шкалами.

Таблиця 87. Оцінка зв'язку з факторами середовища в координаційному просторі

Предиктори NMDS1 NMDS2 NMDS3 r2 Pr(>r) Коди значущості
Фітоіндикаційні шкали

Hd -0,81 0,30 -0,50 0,16 0,00 **
ffl 0,75 -0,25 0,62 0,13 0,00 **
Rc -0,46 -0,34 -0,82 0,02 0,52
Sl 0,78 -0,43 -0,45 0,34 0,00 ***
Ca -0,45 -0,32 0,84 0,15 0,00 **
Nt -0,61 -0,14 -0,78 0,16 0,00 ***
Ae -0,75 -0,62 -0,25 0,07 0,05 *
Tm -1,00 0,01 0,06 0,38 0,00 ***
Om -0,26 0,31 -0,92 0,26 0,00 ***
Kn 0,96 0,03 0,29 0,15 0,00 ***
Cr -0,96 0,06 0,26 0,31 0,00 ***
Lc 0,24 -0,28 0,93 0,14 0,00 **

Індекси, що ґрунтуються на екоморфах рослин
Hygr -0,54 0,82 0,19 0,49 0,00 ***
Troph_B 0,11 -0,99 0,12 0,42 0,00 ***
St 0,38 -0,79 -0,49 0,29 0,00 ***
Pr -0,38 0,77 0,51 0,29 0,00 ***
Hel -0,26 0,54 0,80 0,13 0,00 **

Умовні позначення: см. табл. 80

Статистично значимі фітоіндикаційні шкали описують від 7 до 49 % варіабельності
вимірів багатовимірного простору. Для формування першої координаційної осі значення
має температурний режим ґрунту. Також високі значення у формуванні NMDS1 мають
шкали кріорежиму та континентальності клімату, яка, безумовно, не може змінюватись на
відстанях, що характеризують дослідний майданчик. Тому, ми вважаємо, що ця шкала у
даному випадку віддзеркалює зміни інших факторів, сутність яких ще треба з’ясувати.
NMDS2 описує розподіл у рослинному співтоваристві вивченої ділянки різних гігроморф
та трофоморф з індексами протилежних знаків. Найбільша частка поясненої дисперсії
багатовимірної осі NMDS3 належить фітоіндікаційним шкалам освітлення і омброрежиму.

Дані, представлені в таблиці 63, дають загальне уявлення про взаємодію
досліджуваної властивості ґрунту і зовнішніх чинників, що її формують, як про лінійну
систему. Вектори екологічних факторів та їх ізолінії в просторі осей багатомірного
шкалювання дають можливість порівняти масштабність ефектів впливу екологічних
факторів на розподіл досліджуваної ґрунтової властивості (рис.  92).  Такий фактор,  як
омброрежим для ґрунту вивченої ділянки впливає на формування неоднорідності великого
масштабу.  В той же час змінність зволоження,  кріорежим і,  особливо,  трофність ґрунту
впливають на формування закономірностей будови з довжиною хвилі меншою, ніж
розміри експериментального полігону.

В процесі PCNM-аналізу було виділено 55 PCNM-змінних, які відповідають
позитивним індексам Морана. За допомогою прямого вибору були встановлені 7 найбільш
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інформативних з них, які описують 16,11 % варіабельності шкал (F = 2,913, p = 0,036). На
рисунку 93 представлено наочне зображення характеру їх мінливості.

Фракціонування варіації дозволило встановити, що фактори середовища та
просторові фактори описують 73 % варіабельності твердості ґрунту. З них унікальна
середовищна компонента описує 56 % варіабельності, унікальна просторова компонента –
7 %, просторово скорельовані фактори середовища – 10 % (рис. 150).
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Рис. 150. Вектори екологічних факторів кріорежиму, омброрежиму, змінності
зволоження та трофності дерново-литогенного ґрунту на червоно-бурій глині та їх

ізолінії у просторі осей багатомірного шкалювання

Просторові змінні були розділені на широкомасштабну (змінні 4,  5,  11  і 13)  та
детальномасштабну (18, 24 і 49) компоненти. Для кожної підмножини PCNM-змінних
виділені канонічні осі, їх просторова мінливість представлена на рисунку 150.

Для з'ясування характеру зв'язку канонічних осей, що відображають патерни
просторової мінливості твердості ґрунту на різних просторових рівнях, з факторами
середовища, був проведений регресійний аналіз (табл. 64). Для широкомасштабної
компоненти 78 % (F = 10,89, p = 0,000) варіабельності канонічних осей може бути описано
за допомогою регресійного аналізу. Значними регресійними коефіцієнтами
характеризуються шкали Са,  Nt,  Tm, Om, Cr,  Lc,  Hygr (позитивні коефіцієнти)  та Kn і Sl
(негативні коефіцієнти). Значними регресійними коефіцієнтами для детальномасштабної
компоненти мінливості характеризуються шкали Ae, Troph_B, Hel (позитивні коефіцієнти)
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та Om і Hygr (негативні коефіцієнти). Вона узгоджена з 55 % варіабельності багатомірних
осей твердості ґрунту (F = 10,09, p = 0,000).

Знайдені закономірності в розподілі показників твердості дерново-літогенного
ґрунту на червоно-бурій глині та їх зв’язку з факторами навколишнього середовища
полягають у наступному. Одним з характерних варіантів будови профілю є випадок, коли
твердість ґрунту на рівні 10–30 см від поверхні відрізняється від твердості вище і нижче
розташованих шарів.

 d = 10 PCNM # 4

 -3  -1  1  3

 d = 10 PCNM # 5

 -3  -1  1  3

 d = 10 PCNM # 11

 -3  -1  1  3

 d = 10 PCNM # 13

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 10 PCNM # 18

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 10 PCNM # 24

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 10 PCNM # 49

 -1.5  -0.5  0.5  1.5

Формування таких умов пов'язано з температурним режимом ґрунтів і явищами
промерзання. Ще однією закономірністю в будові ґрунту є випадок, коли спостерігаються
протилежні явища у будові ґрунту вище і нижче рівня 20  см від поверхні.  При цьому
представленість у рослинному співтоваристві вивченої ділянки різних гідроморф та
трофоморф носить протилежний характер. Контрастність за ознакою твердості на рівні
10–35 см з рештою ґрунтової товщі маркується такими кліматичними умовами, як
освітлення та омброрежим.

Мінливість досліджуваної ознаки, що обумовлена зовнішніми предикторами,
містить як індивідуальні, так і комбіновані компоненти, які у сукупності описують 73 %
варіації. Варіабельність ознаки, яка обумовлена внутрішніми закономірностями ґрунтової
будови нейтрального характеру, взаємодіючи з факторами навколишнього середовища,
пояснює 17 % неоднорідності (рис. 151).

Рис. 150.
Просторове
розміщення
значень
PCNM-змінних
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Рис. 151. Фракціонування варіації даних твердості дерново-літогенного ґрунту на
червоно-бурій глині після багатовимірного шкалювання за допомогою часткового

аналізу надмірності. Представлені чиста сeредова (Env), чиста просторова (PCNM) і
загальна фракція (перетин Env і PCNM)

Регресійний аналіз зв'язку канонічних осей, що відображає патерни просторової
мінливості твердості ґрунту з факторами середовища, визначив ролі предикторів для
механізмів формування ґрунтової будови на різних масштабних рівнях (табл. 88).

 d = 10 Canonical axis # 1

 -0.75  -0.25  0.25  0.75

 d = 10 Canonical axis # 2

 -0.75  -0.25  0.25  0.75

Широкомаштабна компонента
 d = 10 Canonical axis # 1

 -0.75  -0.25  0.25  0.75

 d = 10 Canonical axis # 2

 -0.75  -0.25  0.25  0.75

Детальномасштабна компонента

Рис. 152. Просторове розміщення канонічних осей, отриманих у результаті аналізу
надмірності просторових складових різного масштабу



388

Найбільш значимими факторами зовнішнього середовища для формування
широкомасштабної варіації просторової мінливості твердості є вміст карбонатних солей,
засвоюваних форм азоту, термо- та омброрежим, сольовий режим та континентальність
клімату.

Таблиця 88. Регресійний аналіз просторової субмоделі змінних середовища

Фітоіндикаційні
шкали

Великомасштабна компонента
R2

a = 0,783
Детальномасштабна компонента

R2
a = 0,549

β SE t значення р-рівень β SE t значення р-рівень
Hd 0,00 0,04 0,06 0,95 0,01 0,07 0,15 0,89
ffl 0,04 0,04 0,90 0,37 0,06 0,06 0,92 0,36
Rc 0,03 0,05 0,60 0,55 -0,03 0,08 -0,46 0,65
Sl -0,13 0,04 -3,18 0,00 0,07 0,06 1,13 0,26
Ca 0,23 0,04 5,53 0,00 0,04 0,06 0,68 0,50
Nt 0,13 0,05 2,52 0,01 0,04 0,08 0,51 0,61
Ae -0,01 0,04 -0,32 0,75 0,15 0,06 2,49 0,01
Tm 0,19 0,05 3,80 0,00 0,02 0,08 0,28 0,78
Om 0,16 0,04 3,62 0,00 -0,18 0,07 -2,57 0,01
Kn -0,16 0,05 -3,15 0,00 0,11 0,08 1,34 0,18
Cr 0,10 0,05 2,25 0,03 0,09 0,07 1,28 0,20
Lc 0,23 0,04 6,11 0,00 -0,11 0,06 -1,87 0,07
Hygr 0,21 0,06 3,80 0,00 -0,25 0,08 -3,00 0,00
Troph_B 0,04 0,04 0,99 0,32 0,39 0,06 6,09 0,00
St -0,45 0,83 -0,54 0,59 2,29 1,27 1,80 0,07
Pr -0,59 0,84 -0,70 0,48 2,19 1,28 1,71 0,09
Hel 0,08 0,05 1,66 0,10 0,22 0,08 2,96 0,00

Умовні позначення: см. табл. 80

Компоненти просторової мінливості твердості з великим періодом коливання
пов’язані з розподілом рослинних гігроморф. Просторова мінливість детальномасштабної
компоненти варіації залежить від аерації ґрунту і омброрежиму. Високочастотні
періодичні коливання твердості мають зв'язок зі структурою розподілу трофоморф,
гігроморф і геліоморф.

5.21. Екоморфічна детермінація просторової організації дерново-
литогенного ґрунту на сіро-зелених глинах в екологічному аспекті

У таблиці 89 наведені результати обчислення кореляції Спірмена з матрицями
дистанцій між сайтами відбору проб, встановленими по твердості ґрунту і матрицями
дистанцій, знайденими на основі факторів навколишнього середовища.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що найбільшою кореляцією з факторами
середовища характеризується матриця на основі евклідової метрики з даними, попередньо
підданими вісконсіанській трансформації. При подальших обчисленнях експериментальні
дані будуть використовуватися в перетвореному згаданим способом вигляді.
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Таблиця 89. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена матриць мір відмінності-
подібності між сайтами відбору проб по твердості ґрунту і змінних навколишнього

середовища

Метрика
Спосіб трансформації даних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Евклідова 0,26 0,31 0,31 0,26 0,32 0,31 0,26 0,30 0,31 0,31 0,33*
Манхеттенівська 0,27 0,31 0,29 0,27 0,30 0,30 0,26 0,29 0,30 0,30 0,32
Гувера 0,29 0,29 0,29 0,30 0,29 0,29 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31
Брея-Куртіса 0,27 0,30 0,29 0,27 0,30 0,30 0,26 0,25 0,30 0,30 0,32
Кульчинського 0,27 0,31 0,30 0,27 0,31 0,31 0,26 0,26 0,30 0,30 0,32
Морісіта – – – 0,03 0,01 0,01 -0,09 -0,01 -0,07 -0,06 0,00
Горна-Морісіта 0,26 0,31 0,32 0,26 0,33 0,32 0,26 0,27 0,32 0,31 0,33
Као 0,31 0,26 0,31 0,18 0,31 0,31 0,28 0,27 0,32 0,33 0,23
Жаккара 0,27 0,30 0,29 0,27 0,30 0,30 0,26 0,25 0,30 0,30 0,32
Моунфорда – – – – – – – 0,03 – – –
Рауппа-Кріка – – – – – – – 0,00 – – –
Канберра 0,30 0,28 0,30 0,32 0,30 0,30 0,31 0,24 0,32 0,32 0,32
Чао – – – – – – – 0,09 – – –
Махаланобіса 0,29 0,30 0,30 0,27 0,29 0,29 0,25 0,29 0,26 0,27 0,27

Умовні позначення: див. табл.78

Проведені розрахунки ступеня подібності між вихідної матрицею відстаней і
відстанями між точками свідчать про те, що тривимірний варіант багатовимірного
шкалювання достатній для точного відображення вихідного масиву даних твердості
ґрунту, так як збільшення числа вимірювань вище зазначеного не призводить до істотного
приросту точності відображення (рис. 153).

Рис. 153. Залежність диференційного стресу від кількості вимірювань.
Умовні позначення: див. рис. 139

Ординація даних твердості ґрунту проведена шляхом неметричного
багатовимірного шкалювання. Інтерпретація знайдених вимірювань здійснюється на
основі аналізу матриці середньозважених значень багатовимірних осей для показників
твердості ґрунту (табл. 90).
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Таблиця 90. Ординаційна конфігурація на основі зважених середніх ваг значень
твердості дерново-літогенного ґрунту на сіро-зелених глинах у шарах

Відстань від
 поверхні, см

Багатомірні шкали
NMDS1 NMDS2 NMDS3

0–5 см -5,10 2,57 -1,05
5–10 см -2,65 0,69 0,64
10–15 см -2,31 -2,86 0,95
15–20 см 0,68 -2,08 -0,66
20–25 см 0,46 -1,08 -0,36
25–30 см 1,27 0,34 1,91
30–35 см 0,88 1,06 1,33
35–40 см 2,04 1,18 0,67
40–45 см 1,15 0,23 -0,95
45–50 см 1,72 0,31 -2,71

Отримані результати свідчать про те, що багатовимірна вісь NMDS1 відокремлює
блок негативних значень,  які відповідають рівню від 0  до 15  см вглиб і протиставляє їм
позитивні величини ваг, що відповідають шарам, розташованим нижче 15 см.
Простежується закономірне збільшення значення багатовимірної шкали при збільшенні
відстані від поверхні. NMDS2 відображає протилежні явища в будові ґрунту вище і нижче
рівня 25  см від поверхні.  Багатовимірна шкала NMDS3  виділяє такі умови,  при яких
твердість ґрунту в шарах 0–5, 15–25 і 40–50 см подібна між собою, але відрізняється від
твердості в шарах 5-15  і 25-40  см від поверхні.  Найбільш значущі ваги в першому і
другому вимірі відповідають поверхневому шару ґрунту (0–5 см). Третій вимір виділяє як
найбільш значима споруда шару 45–50 см.

Статистично значимі фітоіндикаційні шкали описують від 6 до 47% варіабельності
багатовимірних вимірів (табл. 91).

Таблиця 91. Оцінка зв'язку з факторами середовища в координаційному просторі

Предикторы NMDS1 NMDS2 NMDS3 r2 Pr(>r) Коди значущости

Фітоіндикаційні шкали
Hd -0,55 -0,77 -0,33 0,14 0,00 **
ffl 0,52 -0,68 0,52 0,11 0,01 **
Rc -0,97 -0,07 0,25 0,21 0,00 ***
Sl -0,17 0,65 -0,74 0,18 0,00 ***
Ca 0,02 -0,05 -1,00 0,10 0,01 *
Nt -0,74 0,47 -0,48 0,47 0,00 ***
Ae 0,09 0,02 -1,00 0,06 0,07 .
Tm -0,34 -0,57 -0,74 0,19 0,00 ***
Om 0,04 0,92 0,39 0,17 0,00 ***
Kn -0,93 -0,36 0,10 0,17 0,00 ***
Cr -0,27 -0,13 0,95 0,05 0,12
Lc 0,02 -0,53 -0,85 0,13 0,00 **

Індекси, засновані на екоморфах рослин
Hygr 0,81 0,57 0,16 0,40 0,00 ***
Troph_B -0,66 0,55 -0,52 0,42 0,00 ***
St -0,88 -0,21 0,42 0,23 0,00 ***
Pr 0,88 0,21 -0,42 0,23 0,00 ***
Hel 0,80 -0,30 0,52 0,21 0,00 ***

Умовні позначення: див. табл. 80
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Для формування першої координаційної осі значення має режим кислотності
ґрунтового розчину. Ця вісь описує розподіл у рослинному угрупованні вивченої ділянки
степантів, пратантів і геліоморф. Найбільш високе значення у формуванні NMDS2 має
шкала омброклімата. Найбільша частка поясненої дисперсії багатовимірної осі NMDS3
належить фітоіндикаційним шкалам режиму аерації ґрунту і змісту карбонатних солей.
У всіх трьох вимірах коефіцієнти представленості в рослинному співтоваристві степантів і
пратантів мають протилежні знаки.

За допомогою зображення векторів екологічних факторів та їх ізолінії в просторі
осей багатомірного шкалювання можна побачити, що такий фактор, як омброклімат для
ґрунту вивченої ділянки впливає на формування неоднорідності великого масштабу. В той
же час кислотність ґрунту, вміст карбонатних солей і особливо аерація впливають на
формування закономірностей будови з довжиною хвилі меншою, ніж розміри
експериментального полігону (рис. 154).

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

-0
.0

4
-0

.0
2

0.
00

0.
02

0.
04

NMDS1

N
M

D
S

2

Rc -0.6

-0.4

 -0.20

0.
2

0.
40.6

0.8

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

-0
.0

4
-0

.0
2

0.
00

0.
02

0.
04

NMDS1

N
M

D
S

2

Ca

-1e
-05

-8e
-06

-6e
-06

-4
e-0

6 - 4
e-

06

-2
e-

06

-2
e-

06

0

02e-06

4e-06

6e-06

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

-0
.0

4
-0

.0
2

0.
00

0.
02

0.
04

NMDS1

N
M

D
S

2 Ae

-1
.5

e-
05

-1e-05

 -5e-060

0

5e-06

5e-06

1e- 05

1e-0 5 1.5e-05
2e-05

2.5e-05

3e-05
3.5e-05

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

-0
.0

4
-0

.0
2

0.
00

0.
02

0.
04

NMDS1

N
M

D
S

2

Om

-0.6

-0.4

-0.2
0

 0.2

 0.4

0.6

0.8

1

Рис. 154. Вектори екологічних факторів (режим кислотності, вміст карбонатних
солей, аерація і омброрежім) та їх ізолінії в просторі осей багатомірного шкалювання

У процесі PCNM-аналізу було виділено 55 PCNM-змінних, які відповідали
позитивним індексам Морана. За допомогою прямого вибору були встановлені 7 найбільш
інформативних PCNM-змінних, які описують 17,69 % варіабельності шкал (F = 3,034,
p = 0,037) (рис. 155).
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Фракціонування варіації дозволило встановити, що фактори середовища та
просторові чинники описують 76% варіабельності шкал (рис. 156). З них унікальна
середова компонента описує 47% варіабельності твердості ґрунту, унікальна просторова
компонента становить 2%. Просторово корельовані фактори середовища описують 27%
варіабельності багатовимірних шкал твердості. Залишок у 24% описує варіабельність, що
залежить від чинників, які не враховано в нашому експерименті.

X1 X2

Env PCNM

Residuals =

X1 X2

0.470.270.02

Residuals = 0.24
Рис. 156. Фракціонування варіації багатомірних шкал за допомогою факторів
навколишнього середовища та просторових змінних. Представлені чиста сeредова
(Env), чиста просторова (PCNM) і загальна фракція (перетин Env і PCNM)

Просторові змінні були розділені на компоненти: широкомасштабну (змінні 2, 4, 8,
10) і детальномасштабну (11, 17, 47). Для кожної підмножини PCNM-змінних виділені
канонічні осі, просторова мінливість яких представлена на рисунку 100. Це сукупний
результат, що обрисовує форми ґрунтової неоднорідності на різних масштабних рівнях
(рис. 157).

Рис. 155.
Просторове
розміщення
значень
PCNM-змінних
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Детальномасштабна компонента
Рис. 157. Просторове розміщення канонічних осей широкомасштабних і

детальномасштабних компонент

Регресійний аналіз описує 18,7% (F = 1,983, p = 0,021) варіабельності канонічних
осей широкомасштабної компоненти мінливості (табл. 92). Значними регресійними
коефіцієнтами характеризуються шкали ffl, Troph_B (позитивні коефіцієнти) і Kn, St, Pr,
(негативні коефіцієнти). Достовірними регресійними коефіцієнтами для
детальномасштабної компоненти мінливості характеризуються шкали St, Pr (позитивні
коефіцієнти) і Troph_B (негативний коефіцієнт). Формування цієї компоненти
детерміновано факторами зовнішнього середовища на 13,9% (F = 2,409, p = 0,004).
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В результаті дослідження показані закономірності в розподілі показників твердості
дерново-литогенного ґрунту на сіро-зелених глинах. Одним із характерних варіантів
будови профілю є випадок,  коли твердість ґрунту на рівні 0–15  см від поверхні
відрізняється від твердості нижчих шарів. Формування таких умов пов'язано з режимом
кислотності ґрунтового розчину. При цьому представленість пратантів і степантів у
рослинному угрупованні носить протилежний характер, що досить логічно.

Контрастність за ознакою твердості ґрунту, що розташований вище і нижче рівня
25 см,  пов'язана з таким фактором,  як омброклімат.  Ще однією закономірністю в будові
ґрунту є випадок, коли інтенсивність твердості при русі вниз за профілем змінюється
кілька разів. Зовнішніми факторами, пов'язаними з цими умовами, є аерація ґрунту і вміст
карбонатних солей.

Фракціонування варіації (Borcard et al., 1992; Partitioning beta diversity …, 2009)
дозволило встановити, що мінливість, обумовлена зовнішніми предикторами, містить як
індивідуальні, так і комбіновані компоненти, які в сукупності описують 54% варіації.
Варіабельність ознаки, обумовлена внутрішніми закономірностями ґрунтової будови, що
носять нейтральний характер, взаємодіючи з факторами навколишнього середовища,
пояснює 29 % неоднорідності.

Таблиця 92. Регресійний аналіз просторової субмоделі змінних середовища

Фітоіндик
аційні
шкали

Крупномасштабна компонента
R2

a = 0,187
Детальномасштабна компонента

R2
a = 0,139

β SE t значення р-рівень β SE t значення р-рівень

Hd -0,12 0,12 -1,00 0,32 0,05 0,15 0,32 0,75
ffl 0,20 0,12 1,69 0,10 -0,12 0,15 -0,78 0,44
Rc -0,05 0,11 -0,46 0,65 -0,03 0,13 -0,23 0,82
Sl -0,09 0,12 -0,73 0,46 0,09 0,15 0,61 0,54
Ca 0,14 0,10 1,33 0,19 -0,01 0,13 -0,09 0,93
Nt -0,03 0,13 -0,23 0,82 0,13 0,16 0,83 0,41
Ae 0,07 0,11 0,69 0,49 0,01 0,14 0,04 0,97
Tm -0,10 0,12 -0,77 0,45 -0,24 0,16 -1,57 0,12
Om -0,05 0,11 -0,44 0,66 -0,11 0,13 -0,86 0,39
Kn -0,24 0,14 -1,68 0,10 -0,22 0,18 -1,25 0,22
Cr 0,05 0,12 0,47 0,64 0,02 0,15 0,12 0,91
Lc 0,01 0,11 0,12 0,90 0,18 0,14 1,26 0,21
Hygr 0,11 0,14 0,78 0,44 0,10 0,17 0,56 0,57
Troph_B 0,22 0,12 1,73 0,09 -0,41 0,16 -2,65 0,01
St -5,59 1,98 -2,82 0,01 7,89 2,48 3,18 0,00
Pr -5,34 1,98 -2,70 0,01 7,88 2,48 3,18 0,00
Hel -0,07 0,13 -0,55 0,58 -0,08 0,16 -0,48 0,63

Умовні позначення: див. табл. 80

Регресійний аналіз зв'язку канонічних осей, що відображають патерни просторової
мінливості твердості ґрунту з факторами середовища, визначив ролі предикторів для
механізмів формування ґрунтової будови на різних масштабних рівнях. З вивчених
факторів зовнішнього середовища найбільш значущими для формування
широкомасштабної варіації просторової мінливості твердості є змінність зволоження і
термоклімат. Як широкомасштабні так і детально-масштабні просторові варіації твердості
ґрунту залежать від структури рослинного покриву, а саме представленості в ньому
трофоморф рослин, степантів і пратантів.
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5.22. Екоморфічна детермінація просторової організації чорнозему

Збір матеріалу, опублікованого в цій частині роботи, проводили 19 квітня 2013 р.
Результати обчислення коефіцієнтів кореляції Спірмена з матрицями дистанцій між
сайтами відбору проб, свідчить про те, що найбільшою кореляцією з факторами
середовища характеризується матриця на основі метрики Горна-Морісіта з даними,
попередньо стандартизованими до діапазону 0–1 (табл. 93).

Таблица 93. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена матриць мір відмінності-
подібності між сайтів відбору проб за даними виміру твердості педозему і змінних

навколишнього середовища

Метрика Спосіб трансформації даних
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Евклідова 0,23 0,26 0,25 0,25 0,23 0,23 0,25 0,22 0,26 0,25 0,25
Манхеттенська 0,22 0,26 0,24 0,25 0,22 0,22 0,25 0,21 0,26 0,26 0,26
Гувера 0,21 0,24 0,23 0,25 0,21 0,21 0,24 0,21 0,25 0,25 0,25
Брея-Куртіса 0,24 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26
Кульчинського 0,25 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27 0,26 0,26 0,26
Морісіта – – – 0,00 -0,19 0,09 -0,19 -0,20 -0,20 -0,08 0,02
Горна-Морісіта 0,25 0,27 0,26 0,25 0,25 0,26 0,25 0,27* 0,26 0,25 0,25
Као 0,26 0,27 0,26 0,21 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,23
Жаккара 0,24 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26
Моунфорда – – – – – – – 0,05 – – –
Рауппа-Кріка – – – – – – – 0,02 – – –
Канберра 0,25 0,27076 0,26 0,26 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Чао – – – – – – – 0,18 – – –
Махаланобіса 0,06 0,13 0,10 0,08 0,06 0,06 0,14 0,06 0,15 0,08 0,08

Умовні позначення: див. табл.80

При подальших обчисленнях експериментальні дані будуть використовуватися в
перетвореному згаданим способом вигляді. При визначенні залежності значення функції
стресу від розмірності простору обраний двомірний варіант багатовимірного шкалювання
(рис. 158).
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Рис. 158. Залежність диференційного стресу від числа вимірів.
Умовні позначення: див. рис. 139
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Інтерпретація знайдених вимірювань на основі аналізу матриці середньо зважених
значень багатовимірних осей для показників твердості ґрунту показала наступні
результати (табл. 94).

Таблиця 94. Ординаційна конфігурація на основі зважених середніх ваг значень
твердості чорнозему в ґрунтових шарах

Відстань від
 поверхні, см

Багатомірні шкали
NMDS1 NMDS2

0–5 см -0,20 -0,14
5–10 см -0,26 -0,12
10–15 см -0,27 0,03
15–20 см -0,11 0,20
20–25 см -0,01 0,20
25–30 см 0,17 0,13
30–35 см 0,23 0,06
35–40 см 0,21 -0,05
40–45 см 0,22 -0,09
45–50 см 0,17 -0,13

Багатовимірна вісь NMDS1 відображає протилежні явища в будові ґрунту вище і
нижче рівня 25 см. NMDS2 виділяє блок значень на рівні 15–35 см і протиставляє їм
значення факторних ваг в шарах вище і нижче розташованих.

Статистично значимі фітоіндикаційні шкали описують від 6 до 34% варіабельності
багатовимірних вимірів (табл. 95).

Таблиця 95. Оцінка зв'язку з факторами середовища в координаційному просторі

Предикторы NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r) Коди
значущости

Фітоіндикаційні шкали
Hd -0,85 -0,51 0,07 0,01 *
fН 0,57 -0,82 0,05 0,08 .
Rc 0,97 0,23 0,06 0,04 *
Sl 0,73 -0,67 0,11 0,00 **
Ca 0,99 0,13 0,15 0,00 ***
Nt 0,21 -0,98 0,12 0,00 ***
Ae 0,96 0,26 0,05 0,08 .
Tm 0,79 0,61 0,08 0,01 **
Om 0,66 -0,75 0,12 0,00 *
Kn -0,72 0,69 0,06 0,03 *
Cr -0,75 0,66 0,06 0,03 *
Lc -0,77 0,63 0,06 0,03 *

Індекси, засновані на екоморфах рослин
Hygr 0,98 0,15 0,34 0,00 ***
Troph_B -0,48 -0,87 0,12 0,00 ***
St -0,65 0,75 0,05 0,07 .
Pr 0,65 -0,75 0,05 0,09 .
Hel -0,95 -0,29 0,26 0,00 ***

Умовні позначення: див. табл. 80

Для формування першої координаційної осі значення мають шкали змісту
карбонатних солей і режим кислотності ґрунтового розчину. Ця вісь описує розподіл у
рослинному співтоваристві вивченої ділянки різних гігроморф і геліоморф. Найбільша
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частка поясненої дисперсії багатовимірної осі NMDS2 належить шкалі наявності в ґрунті
засвоюваних форм азоту. Найбільш високий індекс, заснований на екоморфах рослин, у
другому вимірі відповідає шкалі трофоморф. Коефіцієнти відповідні шкалам
представників степової і лугової рослинності мають протилежні знаки при формуванні
обох вимірів.

Порівняти масштабність ефектів впливу найбільш значущих екологічних факторів
на неоднорідність ґрунту можна за зображеннями векторів екологічних факторів та їх
ізоліній у просторі осей багатовимірного шкалювання (рис. 159).
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Рис. 159. Вектори екологічних факторів температури чорнозему, омброклімату,
континентальності клімату і розподіл гігроморф, а також ізолінії векторів у просторі

осей багатомірного шкалювання
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Такий фактор, як рівень вмісту засвоюваних форм азоту для ґрунту вивченої
ділянки впливає на формування неоднорідності великого масштабу. В той же час
кислотність ґрунту впливає на формування закономірностей будови з довжиною хвилі
меншою, ніж розміри експериментального полігону.

З 55 PCNM-змінних, які відповідали позитивним індексам Морана, шляхом
прямого вибору були встановлені 18 найбільш інформативних PCNM-змінних, які
описують 39,98% варіабельності шкал (F = 6,33, p = 0,001). Вони представлені на рис. 160.
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 -1.5  -0.5  0.5  1.5

 d = 10 PCNM # 45

 -1.5  -0.5  0.5  1.5

 d = 10 PCNM # 46

 -1.5  -0.5  0.5  1.5

 d = 10 PCNM # 48

 -1.5  -0.5  0.5  1.5

 d = 10 PCNM # 49

 -1.5  -0.5  0.5  1.5

 d = 10 PCNM # 51

 -2.5  -1.5  -0.5  0.5  1.5  2.5

 d = 10 PCNM # 54

 -1.5  -0.5  0.5  1.5

Рис. 160. Просторове розміщення значень PCNM-змінних

Фракціонування варіації дозволило встановити, що фактори середовища та
просторові чинники описують 81% варіабельності шкал (рис. 161). Унікальна середова
компонента описує 10 % варіабельності, просторова компонента – 29 % варіабельності
багатовимірних шкал твердості. Внесок просторових патернів, детермінованих факторами
зовнішнього середовища, 42%.

X1 X2

Env  PCNM

Residuals =

X1 X2

0.10 0.42 0.29

Residuals = 0.19

Рис. 161 Фракціонування варіації багатомірних шкал за допомогою факторів
навколишнього середовища та просторових змінних. Представлені чиста сeредова

(Env), чиста просторова (PCNM) і загальна фракція (перетин Env і PCNM)
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Просторові змінні були розділені на три компоненти: ширкомасштабну (змінні 1, 2,
4, 7, 8 і 11), середньомасштабну (27, 29, 31, 35, 39 і 41) і детальномасштабну (45, 46, 48,
49, 51 і 54). Аналіз хаотичності компонент дозволив виділити дві канонічні осі для
кожного масштабного рівня (рис. 162).

 d = 5

 -0.3  -0.1  0.1  0.3

 d = 5

 -0.3  -0.1  0.1  0.3

Широкомасштабна компонента
 d = 5

 -0.3  -0.1  0.1  0.3

 d = 5

 -0.3  -0.1  0.1  0.3  0.5

Середньомасштабна компонента
 d = 5

 -0.3  -0.1  0.1  0.3  0.5

 d = 5

 -0.3  -0.1  0.1  0.3  0.5

Детальномасштабна компонента
Рис. 162. Просторове варіювання канонічних осей, отриманих у результаті аналізу

надмірності різних масштабних компонент просторових PCNM змінних

Встановлено, що 40% інформації великомасштабної компоненти відображає
просторову неоднорідність ґрунту за ознакою твердості, яка визначається взаємодією
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просторових патернів з факторами зовнішнього середовища (F = 5,092, p = 0,000) (табл.
96). Для її формування значення мають шкали Ae, Kn (позитивні коефіцієнти), Nt, Tm, Om
(негативні коефіцієнти). Регресійний аналіз описує 19 % (F = 2,460, p = 0,003) інформації,
пов'язаної зі середньомасштабною компонентою мінливості твердості. Їй відповідають
впливу шкал Sl з позитивними регресійними коефіцієнтами і Ca, Nt – з негативними.
Детальномасштабна компонента мінливості залежить від чинників зовнішнього
середовища на 30  %  (F  =  3,599,  p  =  0,000)  і пов'язана з шкалами Ca,  Nt,  Tm,  Om
(коефіцієнти позитивні), Sl, Ae (коефіцієнти негативні).

Таблиця 96. Регресійний аналіз просторової субмоделі змінних середовища
Фітоінди
каційні
шкали

Крупномасштабна
компонента
R2

a = 0,401

Середньомасштабна
компонента
R2

a = 0,193

Детальномасштабна
компонента
R2

a = 0, 298

β SE
t зна-
чен-
ня

р-рі-
вень β SE

t зна-
чен-
ня

р-рі-
вень β SE

t зна-
чен-
ня

р-рі-
вень

Hd 0,00 0,03 0,00 1,00 0,00 0,05 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 1,00
ffl 0,03 0,05 0,74 0,46 -0,14 0,07 -1,93 0,06 0,01 0,02 0,72 0,47
Rc 0,07 0,04 1,69 0,10 0,06 0,06 0,97 0,34 -0,03 0,02 -1,59 0,12
Sl 0,06 0,05 1,22 0,23 0,23 0,08 3,01 0,00 -0,05 0,02 -2,43 0,02
Ca -0,02 0,05 -0,42 0,68 -0,25 0,07 -3,31 0,00 0,04 0,02 2,33 0,02
Nt -0,21 0,04 -5,44 0,00 -0,17 0,06 -2,80 0,01 0,08 0,02 5,08 0,00
Ae 0,13 0,04 3,21 0,00 0,03 0,06 0,46 0,64 -0,04 0,02 -2,29 0,02
Tm -0,11 0,04 -2,77 0,01 -0,10 0,06 -1,76 0,08 0,04 0,02 2,64 0,01
Om -0,11 0,05 -2,17 0,03 -0,08 0,08 -1,00 0,32 0,04 0,02 2,21 0,03
Kn 0,10 0,04 2,43 0,02 -0,05 0,06 -0,88 0,38 -0,03 0,02 -1,63 0,11
Cr -0,03 0,05 -0,60 0,55 0,01 0,07 0,18 0,86 0,00 0,02 0,22 0,83
Lc 0,04 0,04 0,93 0,36 0,06 0,07 0,96 0,34 -0,01 0,02 -0,83 0,41
Hygr 0,01 0,05 0,13 0,89 0,12 0,07 1,76 0,08 -0,03 0,02 -1,59 0,12
Troph_B -0,03 0,05 -0,52 0,61 -0,07 0,08 -0,86 0,39 0,01 0,02 0,53 0,60
St 0,06 0,04 1,45 0,15 0,00 0,06 -0,07 0,94 0,00 0,02 0,08 0,94
Pr -1,47 0,81 -1,82 0,07 0,60 1,24 0,49 0,63 0,49 0,32 1,54 0,13
Hel -1,46 0,81 -1,81 0,07 0,53 1,24 0,43 0,67 0,50 0,32 1,58 0,12

Умовні позначення див. табл. 80

У результаті дослідження встановлено, що одним із характерних варіантів будови
профілю чорнозему є випадок, коли спостерігається контрастність у зміні твердості
ґрунту, розташованої вище і нижче рівня 25 см. Формування таких умов описується
розподілом гігроморф і геліоморф рослинного співтовариства вивченої ділянки та
пов'язано із вмістом карбонатних солей і режимом кислотності ґрунтового розчину. Ще
однією закономірністю в будові чорнозему є випадок, коли інтенсивність збільшення
показників твердості при русі вниз за профілем відрізняється з шарі 15–35 см від поверхні
від вище і нижче розташованих. Зовнішніми факторами, пов'язаними з цими умовами, є
зміст засвоюваних форм азоту. Подібні умови маркуються розподілом рослинних
трофоморф.

Мінливість, обумовлена зовнішніми предикторами, містить як індивідуальні, так і
комбіновані компоненти, які в сукупності описують 81 % варіації. Варіабельність ознаки,
яка обумовлена внутрішніми закономірностями ґрунтової будови, що носять нейтральний
характер, у взаємодії з факторами навколишнього середовища, пояснює 71 %
неоднорідності.
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Широкомасштабна варіація, яка визначається взаємообумовленістю нейтральних
механізмів із зовнішніми причинами, пов'язана зі змінністю зволоження ґрунту, реакцією
ґрунтового розчину, засоленням, змістом карбонатних солей і аерацією ґрунту.
Просторова мінливість середнього масштабу детермінована температурою ґрунту, змістом
засвоюваних форм азоту і проявляє себе на рівні рослинних гігроморф.  Для
неоднорідності з коротким періодом коливання значення має реакція ґрунтового розчину,
а також наявність в ґрунті карбонатних солей і засвоюваних форм азоту.

В даному дослідженні встановлена зміна твердості ґрунту під впливом параметрів
середовища, виражених через фітоіндикаційні шкали. Показана наявність просторової
структури, виділені фактори середовища, що лежать в основі її організації. Просторова
структура розкладена на складові, які мають закономірний характер і різну масштабність
своїх ефектів.

Для зручності сприйняття і переробки великої кількості інформації за допомогою
методу багатовимірного шкалювання знижена розмірність даних. Це дає можливість
розташувати досліджувані об'єкти (якими в нашому випадку служать показники твердості
ґрунту) в новому просторі, де осі координат представлені латентними змінними, які
зумовлюють відмінності між ними. Функція стресу – це один з ключових алгоритмів
багатовимірного шкалювання. Для вдалої інтерпретації інформації, отриманої в результаті
багатомірного шкалювання в процесі його виконання потрібно одночасно прагнути і до
малої розмірності простору і малого значення функції стресу (Толстова, 2006; Legendre,
Fortin, 1989; Legendre, 1990). Найчастіше тривимірний варіант є цілком прийнятним, не
призводить до великої втрати інформації, дозволяє відобразити найбільш суттєві риси
системи. Таким чином, в нашому дослідженні встановлені закономірності будови ґрунту
за профілем. Варіантом будови ґрунту, який зустрічається найчастіше є наступний:
інтенсивність приросту твердості ґрунту до і після рівня 20–30 см вглиб від поверхні
перебуває в негативній взаємозумовленості. Іншими словами, якщо ґрунт вище
зазначеного рівня характеризується підвищеними показниками твердості в порівнянні з
сусідніми ділянками,  то нижче цього рівня він буде менш твердий,  ніж той,  що його
оточує, і навпаки. Ще одним характерним випадком будови ґрунтового профілю є такий,
коли інтенсивність твердості на рівні від 10–20 см до 30–35 см відрізняється від твердості
ґрунту шарів, розташованих вище і нижче виділеного блоку. І, нарешті, третій
характерний випадок об'єднує ґрунтові профілі, в яких при просуванні вглиб
інтенсивність збільшення показників твердості змінюється кілька разів. Всі три випадки
можуть відповідати одному і тому ж типу будови, реалізованому на різних масштабах.

Дані твердості ґрунту були розташовані в багатовимірному просторі екологічних
факторів, виражених через фітоіндикаційні шкали, про що було сказано раніше. Кожен
вимір розподіляє досліджувані об'єкти вздовж деякого екологічного тренду, який можна
інтерпретувати в термінах одного або декількох переважаючих корелятивних ознак. Ці
тренди мають складну композитну природу і утворюють певну структуру, яка
відображатиме найважливіші риси, що вивчаються. Така модель дає можливість
обчислювати вклади факторів зовнішнього середовища в загальну дисперсію
досліджуваної ознаки: чим вище частка вкладу, тим більш значущим, важливим є фактор.
Всі включені в дослідження шкали в тому чи іншому випадку виявляли відповідність
мінливості показників твердості ґрунту в просторі. Однак найбільш часто виявлялася
узгодженість варіації твердості ґрунтів з варіюванням фітоіндикаційних шкал
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омброклімату, рослинних гігроморф і розподілу степантів як переважаючої рослинності.
З едафічних шкал рівномірно представлені шкали зволоження та аерації ґрунту, сольового
і температурного режимів, присутності засвоюваних форм азоту. Примітно, що індекси,
які відповідають шкалам, заснованим на представленості степантів і пратантів, у
більшості випадків носять протилежні знаки. Такий результат цілком логічний і може
відображати неоднакову випаровуючу здатність різних форм рослин. Фактори
навколишнього середовища, крім безпосередньої дії, впливають на формування описаних
варіантів будови ґрунту шляхом формування строкатості рослинного покриву.
В результаті десукції вологи корінням рослин з різних частин ґрунтової товщі і
подальшого транспіраційного випаровування її з поверхні листя відбувається консолідація
ґрунту і контрастне виділення ґрунтової будови.

Залежність отриманих даних від впливу вивчених екологічних факторів
неоднакова. Зображення векторів екологічних факторів та їх ізоліній у просторі осей
багатовимірного шкалювання дозволяє порівняти розмірність ефектів. Різна масштабність
ефектів екологічних факторів відзначена і в інших роботах (Legendre, 1993; Borcard,
Legendre, 1994; Dray et al., 2006; Dissecting the spatial …, 2004; Leibold, 2004).

Як встановлено, фактори навколишнього середовища (в тому числі і едафічні
характеристики, які є для властивості твердості зовнішніми) впливають на просторову
варіацію твердості ґрунту. Однак, варіація, яка повністю віднесена тільки до змінних,
залежних від середовища, може випадково відображати патерни, що дійсно виникають
внаслідок нейтральних процесів (Anderson, 2011; Species associations structured ..., 2015;
Smith, Lundholm, 2010; Hubbell, 2001; Chamble D.S., Collins, 2000). Просторова
автокореляція не може бути пояснена факторами середовища і відноситься до результату
дії нейтральних механізмів (Bell et al., 2001; Bell, 2003, 2005; Partitioning beta diversity …,
2009; The environment ..., 2013;Functional beta-diversity …, 2013; Species associations
structured ..., 2015). Для детальної характеристики екологічно обумовлених ґрунтових
явищ необхідно визначити просторові структури і виділити процеси, що лежать в їх
основі. Значення має також масштабність прояву неоднорідності (Leibold, 2004). Для
досягнення цих цілей була застосована техніка просторового аналізу даних – метод
головних координат матриці сусідства (PCNM – principal coordinates of neighbor matrices).
Вона заснована на побудові модифікованої усіченої матриці відстаней між точками
відбору проб,  аналізу її головних координат (Dissecting  the  spatial  …,  2004)  и відбору
PCNM-змінних, що найкращим чином описують досліджувані властивості об'єкта
(Dissecting the spatial …, 2004; Dray, 2006; Blanchet, 2008; Borcard et al., 2011). Значимі
змінні,  виявлені в результаті цього аналізу,  описують від 11  до 42  %  варіації твердості
ґрунту. При цьому у чорноземі цей показник істотно вище, ніж у рекультиваційних
земель. З усієї сукупності предикторів найбільшим ступенем кореляції з
широкомасштабними складовими мінливості твердості ґрунтів має шкала змінності
зволоження і співвідношення тепла і вологи. Періодичні коливання з великою довжиною
хвилі пов'язані найтісніше з розподілом у рослинному співтоваристві представників з
різними вимогами до кількості вологи. Зі зменшенням періоду коливання складових
загальної варіативності компонентів збільшується їх зв'язок з розподілом у просторі
представників степової та лугової рослинності і рослин з різними уподобаннями до
наявності поживних речовин у ґрунті. Кореляція з розподілом гігроморф залишається
досить високою.
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Загальна варіація твердості ґрунту шляхом фракціонування (Borcard et al., 1992;
Peres-Neto, 2006; Partitioning beta diversity …, 2009) була розділена на індивідуальні та
комбіновані компоненти. Виявлено, що низькі значення, які характеризують ступінь
внутрішньої упорядкованості ґрунтового тіла нейтрального характеру, належать дерново-
літогенному ґрунту на сіро-зелених глинах (2%) і лесоподібних суглинках (4 %). Для
порівняння: у чорноземі ця цифра становить 29 %. Серед техноземів найбільшим
ступенем просторової узгодженості характеризується педозем: 10 % варіації пояснюється
чистою просторової компонентою. Дерново-літогенний ґрунт на червоно-бурій глині за
цим показником займає проміжне положення (7 %). Відповідно, залежність ґрунтової
неоднорідності від зовнішніх чинників істотно вище у рекультиваційних земель.
Найбільш високі показники залежності належать дерново-літогенним ґрунтам на червоно-
бурих глинах (56 %) і сіро-зелених глинах (47 %). Варіація твердості педозему найменшим
чином залежить від впливу факторів зовнішнього середовища і характеризується
показником 17 % . Для чорнозему цей показник значно менший (10 %), тобто його будова
залежить від вивчених зовнішніх факторів набагато менше, ніж будова техноземів.

Такий результат цілком вписується в загальновідомі поняття про стійкість і
динаміку біогеоценозів (Carik, 2010; Жуков, Губанова, 2015), що підтверджує його
обґрунтованість. Біогеоценоз на схилі балки можна назвати клімаксовим. Його сучасна
організація підігнана до зональних кліматичних умов, а функціонування і обмін порівняно
автономні від оточуючих систем. Цій системі протистоять біогеоценози, які теж
розвиваються природним шляхом, але на геологічно молодих субстратах – техноземах.
Вони знаходяться в процесі становлення і тому зв'язки і співвідношення між їх
компонентами в повному обсязі не сформувалися, залежність від зовнішнього впливу
істотно вище. Відома нестійкість біогеоценотичних систем, що виникають у результаті
господарської діяльності людини.
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6. ЗАКЛЮЧЕННЯ
Ґрунт є об'єктом і засобом сільськогосподарського виробництва. Протягом століть

накопичені дані про ґрунт як середовище існування, субстрат, у якому мешкають живі
організми і вкорінюються рослини (Мигунова, 2015). Ґрунт розглядається як частина
структурно-функціонального комплексу «ґрунт – рослина» і описується з позицій
відповідності певним типам рослинності. На противагу спробам перетворення
ґрунтознавства з академічної науки в теоретичний базис для сільськогосподарського
виробництва, ми розглядаємо ґрунт як самостійний компонент біогеоценозу, що має свій
самоцінний статус. Техноземи як молоді ґрунти у таких дослідженнях особливо цікаві
тим, що можуть моделювати процеси, які супроводжують еволюцію ґрунтів на
початкових етапах їх розвитку і давати кількісні оцінки характеру змін, що відбуваються.

Знання особливостей фізичного стану ґрунтів є фундаментом для розуміння
процесів перетворення винесеної на денну поверхню гірської породи у повноцінний ґрунт.
Аналіз наявної літератури з цього питання свідчить про існування на даний час достатньо
вагомого фактичного матеріалу. Однак залишається ще багато недослідженого, що
перешкоджає створенню повноцінної картини трансформації поверхневих техногенних
утворень у родючі ґрунти.

Ґрунтова структура – це фундаментальна характеристика, від якої залежать
екологічні, продукційні функції та практично всі ґрунтові режими (Медведев, 2009). При
дослідженні мінливості вмісту агрегатних фракцій за профілем за допомогою кластерного
аналізу були виділені гомогенні групи,  в які об’єднуються шари у межах профілю.
Диференціація структури у залежності від глибини залягання свідчить про зародковий
стан розподілу профілю техноземів на горизонти. При порівнянні коєфіціентів
структурності техноземів виявлений найвищий рівень структурності дерново-літогенних
ґрунтів на лесоподібних суглинках та на червоно-бурих глинах. Менш структурними є
дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах та педоземи, що свідчить про порівняну
повільність процесів ґрунтоутворення у цих субстратах.

Дуже важливим є розуміння залежності структурності ґрунту від інших едафічних
показників. Тому наступною задачею було визначення гранулометричного показника
структурності, який відбиває аспект потенціалу до утворення структури гірською
породою на початковому етапі ґрунтоутворення. Нами на прикладі дерново-літогенного
ґрунту на лесоподібних суглинках досліджено, як реалізується цей потенціал у процесі
сільськогосподарської рекультивації. Стартові умови агрегатоутворення можуть бути
реалізовані різною мірою залежно від інтенсивності біогенного фактору. Варто
відзначити, що цей зв’язок є зворотнім – агрегатна організація сприяє утворенню
оптимальних умов для життєдіяльності організмів з довгим життєвим циклом, до яких
належать сільськогосподарські культури та корисні ґрунтові тварини. Визначення
залежності між гранулометричним показником структурності та вмістом агрегатів
дозволяє зробити диференційний аналіз ролі гранулометрично обумовленої компоненти
агрегатоутворення у формуванні тієї або іншої агрегатної фракції. Одержані дані свідчать
про те, що механізми утворення агрегатів відрізняються залежно від їх розмірів та
інтенсивності біотичних процесів. На біологічному етапі сільськогосподарської
рекультивації у результаті комплексної дії ґрунтотвірних факторів потенціал
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агрегатоутворення твердої фази ґрунту, виражений у термінах гранулометричного складу,
використовується найбільш повно у шарах техноземів, наближених до денної поверхні.
Вміст малого та великого пилу, великого піску негативно впливають на коефіцієнт
структурності, так як на противагу мулу не володіють здатністю до склеювання
механічних елементів у агрегати. Переважання мезоагрегатів у товщі техноземів є
маркером власного часу ґрунту в аспекті їх трансформації від безплідної гірської породи
до родючого ґрунту.

Маркером біотичної компоненти в агрегатоутворенні є вміст гумусу. Нами
встановлено, що роль гумусу в утворенні агрегатів значно відрізняється залежно від
глибини залягання ґрунтового шару. Вміст гумусу впливає на утворення саме агрономічно
цінних і водотривких фракцій. Усі ці дослідження дали нам змогу виділили 2 складові, які
найбільшою мірою впливають на агрегатоутворення техноземів – це біотичні і абіотичні
фактори. При аналізі характеру взаємозв’язку між агрегатними фракціями техноземів був
застосований аналіз головних компонент, який доздолив виділити 2 фактори. Перший
багатовимірний фактор значною мірою віддзеркалює тенденцію до синхронних змін
вмісту агрегатних фракцій розміром >5 мм, з одного боку, та протилежну динаміку
фракцій менших розмірів з іншого. Такого роду динаміка відбиває 59,87 % загальної
варіабельності сукупності ознак вмісту агрегатних фракцій. Другий фактор пояснює
24,36 % загальної варіації. Він відображає тенденцію погоджених змін розміром 3–10 мм,
з одного боку,  та протилежної динаміки вмісту фракцій <0,25–1  та >10  мм.  Перший,
найвагоміший фактор змістовно інтерпретований нами як вісь часу, яка розділяє ґрунти,
що значно просунулись у своїй трансформації (дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних
суглинках) від тих, які залишились ще на початкових етапах розвитку (дерново-літогенні
ґрунти на сіро-зелених глинах). Абіотичний потенціал утворення структури дерново-
літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах, успадкований від гірської породи, вищий, ніж
у ґрунтів на лесоподібних суглинках.  У свою чергу,  рівень реалізації потенціалу в
лесоподібних суглинках значно вищий, ніж у сіро-зелених глин.

При дослідженні фізичних і водно-фізичних процесів, що відбуваються в
рекультивованих ґрунтах, були вивчені таки фізичні показники ґрунту такі як щільність,
щільність твердої фази та шпаруватість. За показниками щільності педоземи, дерново-
літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках та на червоно-бурих глинах починаючи з
глибини 10 см можна віднести до дуже ущільнених. Ці ґрунти на глибині 0-10 см та
дерново-літогенні ґрунти на сіро-зелених глинах по всьому профілю є ущільненими.
Повітряємність розподілена не рівномірно за профілем. У дерново-літогенних ґрунтах на
червоно-бурих глинах, на лесоподібних суглинках та на сіро-зелених глинах вміст повітря
у шарі 10–20 см має критичне значення, що може призвести до анаеробної направленості
біологічних процесів в таких умовах фізичні властивості ґрунту значно погіршуються. У
сіро-зелених глинах критичний показник повітряємності спостерігається у декількох
шарах за всім профілем. У педоземах також у шарі 30–40 см спостерігається значне
зниження повітря ємності.

Як відомо, фізичні характеристики ґрунту, перебувають у тісному зв'язку з водно-
фізичними його властивостями, це обумовлено процесом ґрунтоутворення. Водно-фізичні
властивості ґрунтів відбивають їх здатність пропускати і утримувати вологу, що
надходить у вигляді опадів, чи поливної води, а також переносити її з глибинних шарів у
поверхневі, до рослин. Волога здатна чинити істотний вплив на хімічні, фізичні, повітряні
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та теплові якості ґрунту. Для характеристики водно-фізичних властивостей ґрунтів, які
знаходяться у процесі рекультивації, ми визначали такі показники вмісту води у ґрунті, як
польова вологість, доступна волога, максимальна молекулярна вологість та вологість
в’янення рослин. Інтерес до них обумовлений перспективністю їх використання при
чисельному описанні переважних потоків вологи у ґрунті, при рішенні прогнозних задач
по водному режиму ґрунтів, переносу різних речовин, розрахунку екологічного риску
використання тих чи інших речовин. Нами встановлено, що для техноземів характерна
висока варіабельність фізичних та водно-фізичних властивостей за профілем, що значно
відрізняє їх від чорноземів звичайних. Такі результати свідчать про особливі умови
ґрунтоутворення, що створюються у техноземах. Діапазон активної вологи у педоземах та
дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках, червоно-бурих глинах та сіро-
зелених глинах повільно зменшується з глибиною. У педоземах та дерново-літогенних
ґрунтах на сіро-зелених глинах є шари, в яких спостерігається різке зниження діапазону
активної вологи, що відображається на швидкості фільтрації.

Зважаючи на важливе екологічне значення поведінки вологи в ґрунті, була
визначена швидкість водопроникності представлених техноземів. Швидкість
водопроникності характеризується значним варіюванням у просторі і часі. Ця
варіабельність є наслідком спалахів підвищеної швидкості водопроникності, які
спостерігаються через деякі проміжки часу. Вода, яка рівномірно проникає в глиб
техноземів в умовах насиченості порового простору вологою (фільтрація), зустрічає
значні порожнини, завдяки яким спостерігаються встановлені спалахи водопроникності
(локальна інфільтрація). Лише деякі з представлених моделей характеризуються чітким
розмежуванням процесів інфільтрації та фільтрації.

При детальному дослідженні процесів інфільтрації та фільтрації встановлено
залежність швидкості інфільтрації від твердості та електропровідності ґрунту. В
результаті визначили, які саме едафічні показники впливають на швидкість інфільтрації та
фільтрації в типах техноземів. Швидкість інфільтрації і електропровідність техноземів
демонструє просторово визначені патерни мінливості. Просторові патерни і середні рівні
інфільтрації можна пояснити як наслідок різної організації системи тріщин у ґрунті, яка
виникає як результат процесу набухання-усадки. На швидкості інфільтрації
відображається і наявність локалітетів твердості у педоземів та дерново-літогенних
ґрунтів на лесоподібних суглинках, червоно-бурих глинах і сіро-зелених глинах. Локальні
тверді ґрунтові утворення характеризуються просторовою відмінністю, з глибиною їх стає
все більше, що також відбивається на характері інфільтрації у вищезаначених субстратах.
Кластерний аналіз подібності профільних розподілів швидкості фільтрації води
техноземів та чорнозему звичайного показує, що найбільшим рівнем подібності
характеризуються чорноземи звичайні еродовані у верхній третині схилу балки та
дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках. Вірогідно це є свідченням того, що
рівень реалізації абіотичного потенціалу у дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних
суглинках значно вищий, ніж у інших типів техноземів.

При дослідженні особливостей вологості в’янення рослин у техноземах,
порівнявши два методи дослідження (розрахунковий і метод вегетаційних мініатюр), були
побудовані педотрансферні функції для кожного типу технозему, що дає змогу при
менших трудозатратах здійснити екологічно релевантну оцінку вологості в’янення
рослин. Використовування запропонованих нами педотрансферних функцій дозволяє на
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основі менш трудомістких методик одержати достовірні показники вологості в’янення
рослин і таким чином зробити екологічно обґрунтовану оцінку запасів продуктивної
вологи в техноземах для оптимізації сівозміни в процесі сільськогосподарської
рекультивації земель

Заключним етапом досліджень водно-фізичних властивостей техноземів стало
визначення швидкості водопроникності у штучно створених моделях з різною
стратиграфією насипок. Всього досліджено 57 варіантів. Для класифікації швидкості
інфільтрації використовували класифікацію Н.А. Качинського, але варто відзначити, що
експериментально встановлені показники швидкості інфільтрації значно перевищують
верхню границю у класифікації Н.А. Качинського. Таким чином, значний діапазон
варіювання досліджуваної ознаки (417−2000 мм/год) відповідає одній градації. Ми
вважаємо за доцільне для характеристики швидкості інфільтрації деталізувати градації
класифікації за Н.А. Качинським «Найкраща» та «Занадто висока». В оригінальній
класифікації Н.А. Качинського швидкість інфільтрації наведена в одиницях см/добу.
Більш доцільними є одиниці мм/год, так як інфільтрація більшою мірою спостерігається
протягом першої години досліду. З цим пов’язане округлення рівнів градації до цілих
значень у запропонованій варіації класифікації Н.А. Качинського швидкості інфільтрації
для техноземів.

Класифікацію швидкості фільтрації Ф.Р. Зайдельмана при дослідженні техноземів
теж доцільно деталізувати. Одержані дані свідчать про те, що лише невелику кількість
представлених моделей можна порівняти з природними ґрунтами. Більшість
досліджуваних моделей з різною стратиграфією значно різняться з природними. Це
дозволяє стверджувати, що запропонована модифікація класифікаційних градацій
характеризується високою інформаційною цінністю для висвітлення фільтраційних
властивостей техноземів. Вищевикладене дає можливість застосовування запропонованих
адаптованих для техноземів класифікаційних градацій ґрунтів за швидкістю інфільтрації
та фільтрації для якісної характеристики техноземів при моніторингу результативності
процесу сільськогосподарської рекультивації земель.

У сучасних ґрунтових дослідженнях відбувається жива дискусія з приводу
неоднорідності ґрунтових властивостей та просторової залежності даних, отриманих
експериментальним шляхом. У частині нашої роботи, що присвячена дослідженню будови
техноземів, показана наявність просторової залежності даних твердості рекультиваційних
земель. Зафіксовано присутність закономірної морфологічної конфігурації та кореляції
даних з розподілом показників, що спостерігалися в попередніх роках. Існування
достовірного зв'язку ґрунтової будови з інтенсивністю і спрямованістю екологічних
факторів і структурою рослинного покриву доводить, що ґрунт реагує, пристосовує свої
властивості до умов свого існування у біогеоценозах. Така властивість належить до
фундаментальних якостей живих організмів і ставить ґрунт в один ряд із ними. Неповна
узгодженість морфологічної та функціональної організації при вираженій ієрархічній
будові є фундаментальною ознакою біокостних тіл як систем, класичним представником
яких є ґрунт.

У результаті нашого дослідження встановлено, що в техноземах існують
позагоризонтні морфологічні утворення. Динаміка геостатистичних показників дозволяє
говорити про відмінності в будові виявлених структур у різних типах ґрунтів. Залежність
топографії їх розміщення від зовнішніх чинників, будови ґрунтового профілю, що
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спостерігалась у попередньому році, а також наявність індивідуальних характеристик
підкреслює екологічну обумовленість габітуальної морфології знайдених ґрунтових
відокремленостей і дає нам підстави ввести поняття «ґрунтова екоморфа».

Ґрунтові екоморфи – це цілісні частини ґрунтового тіла, що виходять по
параметрах за межі горизонтів. Знайдені ґрунтові утворення мають власні розміри,
структурну цілісність, індивідуальність, характер взаємозв'язку. Вони відокремлені від
суміжного ґрунтового простору градієнтними межами, які відносять до найбільш
«природних», оскільки їх положення у просторі найменшою мірою залежить від позицій і
поглядів дослідника. Вищесказане підтверджує реальність феномена ґрунтової екоморфи.
Обґрунтування їх існування, на нашу думку, вирішує проблему стикування вищих і
нижчих рівнів організації ґрунту як природного тіла. З огляду на результати досліджень,
опублікованих нами раніше (Жуков, Задорожна, 2015), а також на думку інших авторів
про формування рослинних умов в залежності від твердості ґрунту (Lipiec, Hatano, 2003;
Hamza and Anderson, 2005; Medvedev, 2013), можна говорити, що саме ґрунтові екоморфи
є елементами єдиного функціонального комплексу з рослинним співтовариством.
Твердість ґрунту взаємопов'язана з її щільністю, вологістю: в залежності від топографії
розміщення ділянок з різною твердістю йде формування переважних потоків вологи в
ґрунті, нерівномірне її змочування, утворення тріщин у місцях надмірного напруження і
різноманітності умов для розвитку кореневих систем рослин, що, безумовно, впливає на
формування строкатості рослинного покриву і врожайність (Development of pedotransfer
..., 2001; Hamza and Anderson, 2005; Ramirez-Lopez et al., 2008; Intervalo hidrico otimo ...,
2008; Cecilia et al., 2012). Шляхом варіювання такої властивості ґрунту, як твердість і
формування екоморфічної будови в екосистемі створюється різноманітність екологічних
ніш, що сприяє підтримці біорізноманіття та стійкості екосистем.

Екологічна обумовленість у тому чи іншому ступені притаманна всім ґрунтовим
морфологічним утворенням. Так форма агрегатів залежить від режиму зволоження ґрунту,
його хімічного, мінералогічного складу, життєдіяльності рослин та тварин, віддаленості
від поверхні та ін. (Бобровский, 2010; Медведев, 2008). Існування ґрунтового горизонту з
генетичної точки зору опосередковано вище- і нижчерозташованими горизонтами, які
утворюються спільно в результаті ґрунтоутворювального процесу, що протікає в центрі
певної сукупності факторів. Типи ґрунтів теж залежать від факторів навколишнього
середовища кліматичного, антропогенного характеру та ін. Однак усі описані утворення
характеризують ґрунт з генетичної точки зору і є достатньо стабільними. Їх зміни ведуть
до змін типів ґрунтів. Ґрунтові екоморфи, у свою чергу, є досить динамічними, вони
змінюються навіть протягом сезону та відповідають стану компонентів біогеоценозу на
кожен конкретний момент часу. Ґрунтові екоморфи – це та форма, в якій ґрунт
взаємопов'язаний як структурно, так і функціонально, і взаємодіє з живою,
геоморфологічною, літологічною і кліматичною компонентами структурно-
функціонального комплексу біогеоценоз.

Відкриття існування ґрунтових екоморф вирішує ще одну нагальну проблему
класифікаційного характеру, що існує у ґрунтознавстві. Проблема полягає у відсутності як
мінімум одного з ланцюгів класифікації елементів морфологічної організації ґрунту.
Відносна ізометричність параметрів елементарних частинок нижчих рівнів організації та
велика протяжність елементів організації ґрунту на горизонтному та ґрунтово-покривному
рівні дуже різнить принципи проведення кордонів між елементарними структурними
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одиницями на різних рівнях організації. Дослідники визначають необхідність вибору
деякого вихідного ґрунтового тіла, при присутності у класифікації якого можна
переступити як на нижчі, так і на вищі рівні організації (Захарченко, Захарченко, 2006;
Розанов, 2004; Дмитриев, 2001). Ґрунтова екоморфа відповідає цим вимогам, перш за все
тому, що відноситься до позагоризонтного рівня організації ґрунту. Крім того, вона є
реально існуючим у трьох вимірах тілом природи з певним положенням у просторі,  що
вигідно відрізняє її від близького за параметрами педону, який на думку більшості
науковців не вважається природним елементом організації ґрунту, а лише елементом
випробування (Дмитриев, 1988, 2001; Розанов, 2004). Коректна класифікація є необхідним
та корисним інструментом пізнання і допомагає як систематизувати предмети і зв’язки
між ними, так і зазирнути наперед у ще невідомі явища.

У нашому дослідженні для аналізу будови ґрунтів був застосований алгоритм, який
використовується при дослідженні структури угруповань живих організмів – техніка
просторового аналізу даних PCNM (Borcard, Legendre, 2002; Dissecting the spatial …, 2004;
Dray et al., 2006; Community ecology …, 2012 Жуков та ін., 2015; Жуков, Задорожна, 2015).
Вона дає можливість розділити зальну варіативність ознаки, що вивчається, на різні
компоненти. При дослідженні угруповань живих організмів ознакою є зміна присутності
видів, у нашому випадку – неоднорідність ґрунту за показниками твердості. Варіативність
може виявляти взаємовідповідність змінам навколишнього середовища, тобто бути
залежною від коливань інтенсивності екологічних чинників, чи мати автономну динаміку,
що обумовлена внутрішніми механізмами формування. Результати дозволяють говорити
про правомірність застосування подібних методик щодо цього об'єкта дослідження.
Процеси придбання ґрунтом закономірної будови детерміновані зовнішніми і
внутрішніми причинами, що описують своєрідну «екологічну нішу» для ґрунтових
екоморф (Жуков, Задорожна, 2015). Варіювання властивостей середовища частково
пояснює спостережувані просторові патерни та підтверджує загальноприйняту думку про
процесно-генетичне уявлення ґрунту: тип ґрунту відповідає головному
ґрунтоутворювальному процесу (Кауричев и др., 1989). За цими уявленнями, профіль є
результатом багатоскладного процесу педогенезу, в якому ґрунтовий профіль
розглядається як продукт чергування циклів ґрунтоутворення. Не сперечаючись із цим
твердженням, ми пропонуємо розглянути елементи організації, виникнення яких
обумовлено внутрішньою узгодженістю ґрунтового тіла, що не має залежності від
зовнішніх умов та сприяє виникненню тієї морфологічної організації ґрунту, яку ми маємо
можливість спостерігати при його дослідженні.

На різних масштабах організації ґрунту виділяються морфологічні утворення, різні
за формою та розміром,  але характерні для всіх типів ґрунтів.  У їх числі агрегатна та
мікроагрегатна структура, поділ первинно однорідної породи на ґрунтові горизонти,
система виявлених нами ґрунтових екоморф, розвинена фрактальність шпарового
простору ґрунтів і силуетів деревовидних ґрунтових контурів заплав і долин (Fractal
models,  1997).  За Г.М.  Міньковським,  існуючі форми є в тій чи іншій мірі реалізованими
ідеальними структурами – архітектурними проектами, які можуть бути виконані в різному
матеріалі і визначаються не хімізмом або фізикою процесу, а внутрішньо притаманними
об'єктам правилами організації (Миньковский, 1995; Любищев, 1982). Ґрунтові процеси
формоутворення як такого, незалежного від речовини, ведуть до утворення власної
внутрішньої структури розподілу показників властивостей ґрунтів. Власний характер
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просторової реалізації, обумовлений внутрішніми механізмами, описаний при дослідженні
просторового розподілу, при взаємодії з динамікою, зумовленою кліматичними,
едафічними і біологічними причинами, підвищує рівень організованості в явищах
ґрунтової будови. Невипадковий характер варіювання твердості ґрунту і залежність від
зовнішніх факторів говорить про наявність закономірності в будові ґрунту як елемента
біогеоценозу.

Територія для нашого дослідження обрана невипадково: на рекультиваційних
землях, які створені в результаті трансформації природних ландшафтів при видобутку
корисних копалин відкритим способом, процеси ґрунтоутворення характеризуються
значною просторовою неоднорідністю. Неоднорідність цих ґрунтів, окрім інших причин,
обумовлена глинистою природою материнської породи і молодим віком дослідженого
ґрунту, в якому достатньо велика частка літопам’яті (Память почв ..., 2008). Процеси
зміни глинистого матеріалу в ході ґрунтоутворення відбуваються, головним чином, під
впливом гравітаційних, атмосферних та інших абіотичних факторів. Механізми
формування виявлених структурних утворень можуть бути обумовлені процесами
зволоження – висихання, промерзання – відтавання ґрунту, які при важкому
гранулометричному складі можуть призводити до розвитку педотурбаційних процесів.
Низхідна міграція незруйнованих глинистих частинок по тріщинах і порах під впливом
гравітаційних сил і їх перевідкладення в нижчих горизонтах – лессиваж – призводить до
скупчення глинистого матеріалу в порожнинах і тріщинах. На поверхні структурних
відокремленостей глинистий матеріал руйнується, а окремі фрагменти механічно
«розірваних» кутан виявляються втягнутими у внутрішні частини педів (Кремер, 1970).
Можливо, саме так формується регулярна структурна неоднорідність дерново-літогенних
ґрунтів на глинах, яку ми спостерігали в нашому дослідженні. Серед екологічно залежних
механізмів створення регулярної неоднорідності ґрунту за ознакою твердості провідну
роль, на наш погляд, має строкатість рослинного покриву та різна здатність рослин до
десукції ґрунтової вологи з різних частин ґрунтової товщі. Відбувається консолідація
ґрунту і контрастне виділення ґрунтової будови. Розподіл рослин теж має свої
закономірності та пов'язаний з трансформацією навколишнього середовища.

Показник твердості ґрунту, на наш погляд, є адекватною діагностичною ознакою
для визначення меж структурної неоднорідності і може бути запропонований у вигляді
стандартної методичної процедури для виділення педону. Педон є найближчим за
розміром елементом організації ґрунту до ґрунтової екоморфи. Він важливий елемент
випробування, котрий забезпечує можливість виділення елементарних ґрунтово-
покривних тіл. Однак незрозумілим та непоясненим залишається питання способів
виділення педону, так як немає природних кордонів будь-якого типу, що відмежовують
педон від суміжної ґрунтової маси, і будь-яких способів їх виділення не розроблено.

Педон визначають як найменший ґрунтовий об’єм, що має весь спектр варіації
ґрунтових ознак (Cline, 1963; Jonson, 1963; Knox, 1965; Карпачевский, 1977; Козловский,
1970, 1972, 1993, 1996; Самсонова, 2008). За даними великої кількості авторів (Young et
al., 2000; Soil layer models ..., 2001; Vagans et al., 2004; Vachel, Ehrlich, 1988; Laboratory
calibration ..., 2003; Медведев, 2009; Пространственная агроэкология, 2013 та ін.),
переважна частина фізичних, водно-фізичних та фізико-механічних властивостей ґрунту
має високий ступінь кореляції з показниками твердості ґрунту, що робить твердість
універсальним показником ґрунтової неоднорідності та критерієм, за яким можливо точне
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виділення місця педону у просторі. Знаючи розміри екоморфічних утворень даного типу
ґрунту та їх взаємне розташування при дослідженні ґрунтового індивідуума, можна чітко
виділити розміри педона, який характерний для цього типу ґрунту та знайти
місцеположення його природних меж.

Результати наших досліджень підвищують ефективність аналізу відносин
морфологічних елементів в якості основи детальної реконструкції процесів рекультивації,
становлення ґрунтів, вивчення їх режимів і функцій. У даному напрямку досліджень
перспективним ми вважаємо розробку питань пов’язаних з особливостями будови
ґрунтової екоморфи, її периферичних та центральних частин, їх характеристика та зв'язок
з фізичними властивостями ґрунту, класифікація ґрунтових екоморф, дослідження
відмінностей екоморфічної будови ґрунтів різних генетичних типів, її зміни у зв’язку з
модифікацією антропогенного навантаження.

Неоднорідність ґрунтових умов тісно пов’язана з біорізноманіттям, підтимка якого
є однією з найважливіших екологічних функцій ґрунту. В першу чергу біорізноманіття
зв'язується із таксономічною різноманітністю ґрунтів у глобальних масштабах. Однак і
таксономічно однакові ґрунти забезпечують існування величезної кількості видів живих
істот. Більше того, навіть у межах одного біогеоценозу в переважній більшості випадків
кількість видів суттєво більша,  ніж число видів ґрунтів,  що виділяються ґрунтознавцями
(Дмитриев, 2001; Chesson. 2000). І рослини, і тварини, і мікроорганізми знаходять собі
екологічну нішу, яка цілком або частково розміщується в ґрунтовому просторі. Один і той
же ґрунт забезпечує сприятливі умови для життя організмів з абсолютно протилежними
вимогами до умов існування. Співіснування видів з різними вимогами до ґрунтового
середовища можливе завдяки наявності неоднорідності ґрунтових властивостей і режимів
навіть таксономично одного ґрунту в межах одного біогеоценозу. Не виняток і техноземи.
Дослідження тваринного населення техноземів виявили високий рівень видового
різноманіття угруповань ґрунтової мезофауни, що стало основою для застосування методу
зоологічної діагностики техноземів.

У техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну зареєстровано 126 видів
ґрунтових безхребетних із загальною щільністю, яка сягає рівня 135,8–222,6 екз./м². У
дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах зареєстровано 78 видів безхребетних
(185,8 екз./м²), у дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках зафіксовано 74
види мезопедобіонтів (222,6 екз./м²), у педоземах − 67 видів ґрунтової мезофауни
(167,0 екз./м²), у дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах − 66 видів
безхребетних (135,8 екз./м²).Виявлені чіткі відмінності в екоморфічній структурі
тваринного населення рекультивованих ґрунтів. У дерново-літогенних ґрунтах на
лесоподібних суглинках встановлено переважання серед ценоморф степантів, серед
гігроморф – ксерофілів, серед трофоценоморф – мегатрофоценоморф, серед топоморф –
епігейних форм,  серед трофоморф –  фітофагів,  серед фороморф –  фороморфи А3
(тварини, що пересуваються без активного прокладання ходів та розміри тіла яких більші
за порожнини у підстилці). Для екоморфічної структури тваринного населення дерново-
літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах характерне переважання у спектрі ценоморф
степантів, гігроморф – паритет ксерофілів та мезофілів, трофоценоморф –
мегатрофоценоморф, топоморф – епігейних форм, трофоморф – паритет фітофагів та
сапрофагів, фороморф – фороморфи А3 (тварини, що пересуваються без активного
прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці). Екоморфічна
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структура тваринного населення дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах
характеризується переважанням ценоморф степантів, гігроморф – ксерофілів,
трофоценоморф – мегатрофоценоморф, топоморф – епігейних форм, трофоморф –
фітофагів, фороморф – фороморфи А3 (тварини, що пересуваються без активного
прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці). Для педозему
характерне переважання у спектрі ценоморф степантів, гігроморф – ксерофілів,
трофоценоморф – мегатрофоценоморф, топоморф – епігейних форм, трофоморф –
фітофагів, фороморф – фороморфи А3 (тварини, що пересуваються без активного
прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини у підстилці).

Ординація угруповань ґрунтової мезофауни за допомогою RLQ-аналізу дозволила
встановити існування трьох функціональних груп (А, В і С),  які можуть бути
інтерпретовані у термінах екоморф. Функціональні групи А і В мезофауни представлені
власне ґрунтовими тваринами – личинками жуків. Ці функціональні групи
концентруються у межах ділянок розміром 3–4 м у діаметрі. Функціональна група С
представлена тваринами-герпетобіонтами, які здатні до міграції і відносно толерантні до
едафічних факторів техноземів. Тому центроїд даної групи найближче розташований до
типових умов даного полігону.

Одержані дані надали можливість зробити диференційний діагноз техноземів
Нікопольського марганцеворудного басейну. Зоологічний метод діагностики ґрунтів,
створений М. С. Гіляровим для вирішення складних питань ґрунтознавства, дозволив
провести діагностику штучно створених ґрунтоподібних тіл – техноземів. Діагностичною
ознакою техноземів є переважання епігейної топоморфи, яка становить не менше 0,63 від
сумарної чисельності угруповання мезопедобіонтів. Видове багатство складає понад 126
видів, а загальна чисельність ґрунтової мезофауни знаходиться на рівні 177,8 екз/м².
Домінуючими видами є ківсяк R. kessleri та молюск B. cilindrica. У структурі ценоморф
переважають степанти, гігроморф – ксерофіли, трофоценоморф – мегаценотрофи,
топоморф – епігейні форми. фороморф – А3, трофоморф – фітофаги.

Екоморфічний аспект зоологічної діагностики ґрунтів дозволяє надійно
діагностувати техноземи, що може бути використано у процесі розробки сучасної єдиної
методики оцінки ефективності рекультивації, яка включає в себе процес і технології
природокористування. Розуміння екологічного контексту в процесах трансформації
гірських порід при їх рекультивації сприяє розробці цілісної концепції структурної і
функціональної організації біогеоценозу як прецесійного блоку, який є рушієм
перетворень гірської породи в ґрунтоподібне тіло і в ґрунт як кінцевий результат
відновної динаміки. Комплексний підхід покликаний вирішувати проблеми структурно-
функціональної організації елементарних складових біогеосфери і виявлення загального
зв'язку явищ у природі. Такі дослідження з часом набувають все більшої актуальності,
особливо, якщо враховувати всезростаюче антропогенне навантаження на природні
системи і проблему голоду для людства, що невблаганно насувається. Настав час, коли
нормою є агрономічно та техногенно порушений ґрунт, а природні ґрунти – лише
рідкісний виняток, який не може задовільнити потреби людства. Людині доводиться
пристосовуватись до існуючої ситуації та намагатись зберегти і примножити для
наступних поколінь хоча б ті багатства, які знаходяться на даний момент в її
розпорядженні.
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