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АНОТАЦІЯ 

 

Лемега Н. М. Генетико-географічні особливості деградації ґрунтів 

Львівської області. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 11.00.05 «Біогеографія та географія 

ґрунтів». – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 

2020. 

Ґрунти є головним і незамінним компонент біосфери, а їхній стан і 

особливості використання обумовлюють не лише добробут людини, але й 

умови життя на Землі. Ґрунт і ґрунтовий покрив характеризуються надзвичайно 

високою чутливістю і вразливістю до зовнішніх природних і, насамперед, 

антропогенних чинників. Через процеси деградації у світі щорічно втрачається 

7 млн га продуктивних земель.  

Проблема деградації ґрунтів вийшла за межі окремих регіонів, держав, та 

перетворилась у загальносвітову, глобальну загрозу, стала однією з 

пріоритетних і важливих проблем світової спільноти. Не стали винятком ґрунти 

України і Львівської області зокрема, де деградація ґрунтів відчувається досить 

гостро.  

Територія Львівської області вирізняється різноманітністю природних 

умов, строкатим ґрунтовим покривом, який упродовж багатьох століть активно 

використовують у господарській діяльності, що зумовлено розвитком 

різноманітних деградаційних процесів та суттєвого погіршення продуктивних і 

еколого-стабілізуючих функцій ґрунту. За результатами великомасштабних 

ґрунтових обстежень і подальших їхніх корегувань у межах області 

встановлено площі еродованих і дефльованих ґрунтів. Станом на 80-ті роки ХХ 

ст. розрізнені, фрагментарні дослідження свідчать про поширення інших видів 

деградації ґрунтів, що потребує проведення комплексних досліджень. 

Деградація ґрунтів завдає значних втрат сільськогосподарському виробництву, 
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погіршує якість земельних ресурсів, та показники екологічного стану в місцях 

свого поширення, послаблює економічну незалежність нашої держави.  

Проблема деградації ґрунтів Львівської області за умов їхнього 

тривалого, інтенсивного, а часто споживацького сільськогосподарського 

використання, є найактуальнішою в аграрному виробництві, ґрунтознавстві, 

екології, землеустрої, охороні довкілля загалом. Окрім ґрунтів ріллі, 

деградують і ґрунти природних екосистем через надмірні, а часто хижацькі 

вирубки лісів. Деградують гідроморфні ґрунти і болотні екосистеми Малого 

Полісся, Надсяння, Передкарпаття через переосушення, що гостро 

проявляється в останні роки у зв’язку з глобальним потеплінням. Деградують 

особливо цінні ґрунти зони широколистяних лісів Львівської області через 

домінуючий прояв водноерозійних процесів.  

Комплексне дослідження генетико-географічних особливостей деградації 

ґрунтів Львівської області розширює теоретичні і прикладні основи, дає змогу 

встановити причини і наслідки цього негативного явища, об’єктивно оцінити 

сучасний агроекологічний стан ґрунтів, актуалізує увагу на необхідності 

запровадження невідкладних заходів щодо охорони і збалансованого 

використання ґрунтів.  

Основна мета дисертаційної роботи – встановити генетико-географічні 

особливості деградації ґрунтів Львівської області.  

Наукова новизна одержаних результатів:  

– проведено комплексне дослідження генетико-географічних 

особливостей деградації ґрунтів Львівської області; 

– встановлено діагностичні ознаки типів і видів деградації ґрунтів, 

охарактеризовано їхню географію;  

– проведено ґрунтово-деградаційне районування Львівської області з 

виділенням відповідних таксономічних рівнів; 

– удосконалено хронологічну періодизацію ґрунтово-деградаційних 

досліджень Львівської області; теоретико-методичні та методологічні основи 

дослідження особливостей генетико-географічної деградації ґрунтів на рівні 
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області, підходи регіональної діагностики деградаційних та оцінки 

деградаційних процесів; 

– набули подальшого розвитку підходи до розроблення ґрунтово-

деградаційного районування області з можливістю його поширення на 

територію України; обґрунтування доцільності та необхідності охорони, 

збереження ґрунтів Львівської області.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розширенні та 

доповненні теоретичних і методологічних основ дослідження деградації 

ґрунтів. Одержані результати запропоновано для оптимізації 

сільськогосподарського та природоохоронного використання ґрунтів, 

комплексної екологічної оцінки ґрунтів Львівської області. Результати 

досліджень запропоновано використовувати для вдосконалення методики 

ґрунтово-деградаційного районування території України, вивчення динаміки 

деградаційних процесів з метою моніторингу ґрунтів, проведення бонітетної, 

грошової і ґрунтово-екологічної оцінки. Результати досліджень є вагомим 

внеском у розвиток практичних і теоретичних положень як загального, так і 

регіонального ґрунтознавства.  

Деградація ґрунтів – це сукупність процесів, які змінюють властивості 

ґрунтів, кількісно і якісно погіршують склад, властивості і режими природно-

господарського значення земель. Причинами виникнення деградації є природні 

та антропогенні чинники. На сучасному етапі виділяють фізичний, фізико-

хімічний, механічний, хімічний і біологічний типи деградацій і прояви 

геоекоаномалії.  

На основі аналізу, систематизації та узагальнення фондових, архівних, 

літературних і картографічних матеріалів встановлено 5 етапів дослідження 

деградаційних процесів: І період – емпіричний; ІІ період – зародження; ІІІ 

період – становлення; IV період – усвідомлення; V період – аналізу та 

вирішення проблем.  

Природні умови Львівської області є сприятливими для розвитку 

процесів водної ерозії, у межах Карпат та височин, що зумовлено значною 
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кількістю опадів, розчленованим рельєфом, високим показником розораності 

ґрунтів. Найбільшу ерозійну небезпеку мають зливові опади. 

Антропогенна діяльність, накладаючись на природні умови, інтенсифікує 

процеси площинного та лінійного змиву ґрунту, що зумовлено значною 

розораністю території та насиченням сівозмін просапними культурами, 

використання застарілих технологій, недостатнім внесення органічних добрив. 

Дефляційні процеси зумовлюють зменшення потужності гумусово-

елювіального горизонту дерново-підзолистих ґрунтів Полісся, залучення їх в 

обробіток спричиняє переміщування НЕ+ Еh горизонту, що зумовлює 

погіршення їх продуктивності та еколого - стабілізуючих функцій.  

Водної ерозії зазнають ґрунти, приурочені до схилів вододілів та 

плакорів, долин річок та балок крутизною більше 1°. Вітрової ерозії зазнають 

ґрунти легкого гранулометричного складу, сформовані на водно-льодовикових, 

давньоалювіальних відкладах. Встановлено, що ерозійні втрати ґрунту 

порівняно з еталоном у слабоеродованих ґрунтах становлять від 541,8 до 2112,1 

т/га, середньоеродованих – 2527,3–5563,2 т/га, у сильноеродованих – від 3753,8 

до 7200,6 т/га.  

Проведені численні дослідження та оцінки структурно-агрегатного стану 

ґрунтів у різних природних регіонах Львівської області засвідчують, що в 

орних горизонтах нееродованих ґрунтів вміст агрономічно-цінних агрегатів 

коливається від 57,70–65,80 до 8,5–29,0 %. Нееродовані ґрунти зазнали 

деградації через знеструктурення різних ступенів – від її практичної відсутності 

до надто високого (кризового) ступеня. Згідно з нашими дослідженнями, 

оптимальні значення величини загальної шпаруватості рідко трапляються, 

здебільшого у добре гумусованих лучно-чорноземних, чорноземно-лучних, 

лучних, у нееродованих темно-сірих опідзолених і рендзинах, зайнятих під 

багаторічними травами.  

Дегуміфікації зазнають переважно орні ґрунти Львівської області, і цей 

негативний процес різко посилюється водною і вітровою ерозіями. Вміст 

гумусу в еродованих ґрунтах зменшується з посиленням ступеня еродованості 
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та, зокрема, у сильнозмитих і сильнодефльованих відмін втрати можуть сягати 

40–60 % і більше порівняно з нееродованими відмінами. Ґрунти зазнали 

дегуміфікації від практично відсутнього рівня до надто високого (кризового).  

Гідрологічна деградація проявляється у ґрунтах області через такі 

процеси, як аридизація, підтоплення і вторинне заболочення. Процеси 

пірогенезу спричинили глибокі деструкції в будові профілю і властивостях 

торфових ґрунтів. Пожежі призвели до майже повної втрати торфовим ґрунтом 

органогенної товщі. 

У межах Львівської області до геоекоаномалій віднесено сейсмічність і 

неотектонічні рухи земної кори, селі, снігові лавини, осипи, вітровали, мочари, 

активні зсуви, карст, суфозійні западини. Вони мають різний ступінь виявлення 

і неоднаковий вплив на ґрунти і ґрунтовий покрив, проявляються у різних 

регіонах території області, як у гірських, так і рівнинних. 

У межах Львівської області ми виділили 2 ґрунтово-деградаційні країни, 

4 ґрунтово-деградаційні зони, 6 ґрунтово-деградаційних провінцій, 14 ґрунтово-

деградаційних округів та 31 ґрунтово-деградаційний район. Ґрунтово-

деградаційна країна Східноєвропейської рівнини з переважанням природно-

антропогенних деградаційних процесів на території області поєднує три 

ґрунтово-деградаційні зони: Поліську мішаних лісів, Лісову широколистяну і 

Лісостепову. Поліська ґрунтово-деградаційна зона мішаних лісів дефляційних 

та сучасних антропогенних деградацій приурочена до території Малого Полісся 

і Надсянської рівнини. Ґрунтово-деградаційна зона широколистяних лісів 

займає типово височинні, підвищені і найбільш розчленовані частини 

Львівської області – Волинську та Подільську височини. Лісостепова ґрунтово-

деградаційна зона у Львівській області займає незначну територію у південно-

східній її частині. У структурі ґрунтового покриву цієї території домінують 

чорноземи опідзолені і типові, темно-сірі опідзолені ґрунти. З деградаційних 

процесів найпоширенішими є водна ерозія. Карпатська ґрунтово-деградаційна 

країна (зона) в межах Львівської області займає її південну частину й охоплює 
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ґрунтово-деградаційні провінції Передкарпаття і власне гірську частину 

Карпат. 

Потрібно зазначити про важливість системи охорони ґрунтів на 

законодавчому рівні. Як показує система здавання в оренду, велика частка 

орендаторів нехтує бережливим ставленням до земель, взятих під 

сільськогосподарське використання, зокрема відбувається нераціональне 

внесення добрив та пестицидів, наслідком цього є виснаження ґрунтів. 

Потрібно декілька млн га земель вивести з високоінтенсивного використання у 

менш інтенсивний режим. Створити єдиний класифікатор деградації земель. 

Організувати технологічне забезпечення наукових установ. Забезпечити 

диференційовану систему фінансування програм та установ з охорони ґрунтів. 

Розробити систему моніторингу всіх земель. Підготувати Концепцію та 

рекомендації щодо забезпечення нейтрального рівня деградації ґрунтів у 

майбутньому. Створити ґрунтово-інформаційний центр та пропозиції до ФАО 

про надання фінансової підтримки. Реанімувати стаціонарні дослідження 

ґрунтових процесів, режимів, серед іншого й напрямів еволюції ґрунтів за 

прогнозованої зміни клімату, адаптація землеробських технологій, відновити 

роботу комісії з якості ґрунтів.  

Сільськогосподарське використання ґрунтів у межах Львівської області 

необхідно проводити з урахуванням комплексу місцевих умов та посилювати 

ґрунтозахисне спрямування агротехнічних заходів.  

Ключові слова: деградація, ерозія, діагностичний критерій деградації 

ґрунту, ґрунтово-деградаційне районування, морфологічні особливості, фізичні, 

фізико-хімічні властивості ґрунту. 

 

SUMMARY 

 

Lemeha N. M. Genetic and geographical features of soil degradation in Lviv 

region. – Qualifying scientific work as a manuscript. 
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Dissertation for Candidate Degree in Geographical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 11.00.05 – «Biogeography and soil geography». – Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2021. 

Soils are the main and irreplaceable component of the biosphere, and their 

condition and features of use determine not only the well-being and prosperity of 

humans, but also the conditions of life on Earth. The soil and soil cover are 

characterized by extremely high sensitivity and susceptibility to external natural and, 

above all, anthropogenic factors. Through degradation processes, 7 million hectares 

of productive land are lost in the world every year. 

The problem of soil degradation has gone beyond the boundaries of individual 

regions, states, and turned into a worldwide, global threat. It has become one of the 

priority and important problems of the world community. The soils of Ukraine and 

Lviv region in particular, where soil degradation is felt quite acutely, were no 

exception. 

The territory of Lviv region is distinguished by a variety of natural conditions, 

a variegated soil cover, which has been actively used in economic activities for many 

centuries, which is due to the development of various degradation processes and a 

significant deterioration in the productive and ecologically stabilizing functions of the 

soil. According to the results of large-scale soil surveys and their subsequent 

adjustments, the areas of eroded and deflated soils were established within the region. 

As of the 80s of the twentieth century, scattered, fragmented studies indicate the 

spread of other types of soil degradation, which requires comprehensive research. 

Soil degradation causes significant damage to agricultural production, worsens the 

quality of land resources, together with indicators of the ecological state in the places 

of its distribution, and weakens the economic independence of our state. 

The problem of soil degradation in Lviv region in the context of their long-

term, intensive, and often consumer agricultural use is relevant in agricultural 

production, soil science, ecology, land management, and environmental protection in 

general. In addition to arable land, soils of natural ecosystems are also degraded due 

to excessive and often predatory deforestation. Hydromorphic soil and marsh 
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ecosystems of Male Polissya, Nadsyannya, Precarpathian region are degrading due to 

desiccation, it is acutely manifested in recent years in connection with global 

warming. The valuable soils of the zone of deciduous forests of Lviv region are 

degrading due to the dominant manifestation of water-erosive processes. 

A comprehensive study of the genetic and geographical features of soil 

degradation in Lviv region expands the theoretical and applied foundations, makes it 

possible to establish the causes and consequences of this negative phenomenon, to 

objectively assess the current agroecological state of soils, and actualizes attention to 

the need to introduce urgent measures for the protection and balanced use of soils. 

The main purpose of the dissertation is to establish the genetic and 

geographical features of soil degradation in Lviv region. 

Scientific novelty of the obtained results:  

– a comprehensive study of the genetic and geographical features of soil 

degradation in Lviv region was carried out;  

– diagnostic signs of types and kinds of soil degradation were established, their 

geography was characterized;  

– soil-degradation zoning of Lviv region with the allocation of the 

corresponding taxonomic levels was carried out; 

– improvements were carried out in chronological periodization of soil 

degradation studies in Lviv region, theoretical and methodological foundations of the 

study of the features of genetic and geographical soil degradation at the regional 

level, approaches to regional diagnostics of degradation and assessment of 

degradation processes; 

– the approaches to the development of soil-degradation zoning of the region 

with the possibility of its spread to the territory of Ukraine were further developed; 

together with substantiation of the expediency and necessity of protection, 

conservation of soils in Lviv region. 

The practical significance of the obtained results lies in expanding and 

supplementing the theoretical and methodological foundations of the study of soil 

degradation. The obtained results are proposed for the optimization of agricultural 
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and environmental management of soils, complex ecological assessment of soils in 

Lviv region. It was proposed to use the research results to improve the methodology 

of soil-degradation zoning of the territory of Ukraine, to study the dynamics of 

degradation processes in order to monitor soils, to conduct creditworthiness, 

monetary and soil-ecological assessment. The research results are a significant 

contribution to the development of practical and theoretical provisions of both 

general and regional soil science. 

Soil degradation is a set of processes that change the properties of soils, 

quantitatively and qualitatively deteriorate the composition, properties and regimes of 

the natural and economic value of lands. The causes of degradation are natural and 

anthropogenic factors. At the present stage, there are physical, physicochemical, 

mechanical, chemical and biological types of degradation and manifestations of geo-

ecological anomalies. 

Based on the analysis, systematization and generalization of stock, archival, 

literary and cartographic materials, 5 stages of the study of degradation processes 

have been established: period I - empirical; period II - origin; period III - formation; 

period IV - awareness; period V - analysis and problem solving. 

The natural conditions of Lviv region are favorable for the development of 

water erosion processes, within the Carpathians and uplands, which is due to a 

significant amount of precipitation, a dissected relief, a high rate of plowing of soils. 

The greatest erosion hazard is represented by heavy rainfall. 

Anthropogenic activity, superimposed on natural conditions, intensifies the 

processes of flat and linear soil washout, which is due to the significant plowing of 

the territory and the saturation of crop rotations with row crops, the use of outdated 

technologies, and insufficient application of organic fertilizers. 

Deflationary processes lead to a decrease in the thickness of the humus-eluvial 

horizon of sod-podzolic soils in Polissya, their involvement in cultivation causes the 

HE + Eh horizon to move, which leads to a deterioration in their productivity and 

ecologically stabilizing functions. 
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Water erosion affects the soils confined to the slopes of watersheds and 

plateaus, river valleys and gullies with a steepness of more than 1°. Wind erosion 

affects soils of light granulometric composition, formed on water-glacial, long-

standing alluvial deposits. It has been established that erosional soil losses in 

comparison with the standard in weakly eroded soils range from 541.8 to 2112.1 t / 

ha, medium-eroded - 2527.3-5563.2 t / ha, in highly eroded soils - from 3753.8 to 

7200.6 t / ha. 

Numerous studies and assessments of the structural and aggregate state of soils 

in various natural regions of Lviv region indicate that in the arable horizons of non-

eroded soils, the content of agronomically valuable aggregates ranges from 57.70-

65.80 to 8.5-29.0%. Non-eroded soils have undergone degradation through structural 

development to varying degrees - from its practical absence to a too high (crisis) 

degree. According to our studies, the optimal values of the total porosity rarely occur, 

mainly in well-humic meadow-chernozem, chernozem-meadow, meadow soils, in 

non-eroded dark gray podzolized ones and rendzina occupied under perennial 

grasses. 

Dehumification is experienced mainly by the arable soils of Lviv region, and 

this negative process is sharply increased by water and wind erosion. The humus 

content in eroded soils decreases with an increase in the degree of erosion and, in 

particular, heavily washed away and strongly deflated differences, the loss can reach 

40-60% or more compared to non-eroded differences. The soils have undergone 

dehumification from an almost no level to too high (crisis). 

Hydrological degradation manifests itself in the soils of the region through 

such processes as aridization, flooding and secondary waterlogging. The processes of 

pyrogenesis caused deep destruction in the profile structure and properties of peat 

soils. The fires led to the almost complete loss of the organogenic layer of the peat 

soil. 

Seismicity and neotectonic movements of the earth's crust, mudflows, 

avalanches, talus, windfalls, mochars, active landslides, karst, and suffusion 

depressions are classified as geo-ecological anomalies within Lviv region. They have 
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a different degree of identification and unequal influence on soils and soil cover; they 

are manifested in different regions of the region's territory, both in mountainous and 

lowland areas. 

Within Lviv region, we identified 2 soil degradation countries, 4 soil 

degradation zones, 6 soil degradation provinces, 14 soil degradation districts and 31 

soil degradation regions. The soil-degradation country of the East European Plain 

with a predominance of natural-anthropogenic degradation processes in the region 

unites three soil-degradation zones: mixed forests of Polissya, broad-leaved Forest 

and Forest-steppe. Polissya soil-degradation zone of mixed forests of deflationary and 

modern anthropogenic degradation is confined to the territory of Male Polissya and 

Nadsyannya plain. The soil-degradation zone of broad-leaved forests occupies 

typically upland, elevated and most dissected parts of Lviv region – the Volyn and 

Podilsk uplands. The forest-steppe soil-degradation zone in Lviv region occupies an 

insignificant territory in its southeastern part. The structure of the soil cover of this 

territory is dominated by podzolized chernozems and typical dark gray podzolized 

soils. From degradation processes, water erosion is the most common. The 

Carpathian soil-degradation country (zone) within Lviv region occupies its southern 

part and covers the soil-degradation provinces of the Precarpathian region and the 

actual mountainous part of the Carpathians. 

It should be noted about the importance of the soil protection system at the 

legislative level. As the system of leasing shows, most of the tenants neglect the 

thrifty attitude to the land taken for agricultural use, in particular the irrational 

application of fertilizers and pesticides, resulting in soil depletion. It is necessary to 

remove several million hectares of land from highly intensive use to less intensive 

use; to create a unified land degradation classifier; to organize technological support 

for scientific institutions; to provide a differentiated system of funding for soil 

conservation programs and institutions and develop a monitoring system for all lands. 

It is necessary to prepare a Vision statement and recommendations for ensuring a 

neutral level of soil degradation in the future; to establish a soil information center 

and proposals to FAO for financial support; to reanimate stationary studies of soil 



13 
 

processes, regimes, including the directions of soil evolution under predicted climate 

change, adaptation of agricultural technologies, and resume work of the commission 

on soil quality. 

The agricultural use of soils within Lviv region must be carried out by taking 

into account the complex of local conditions and strengthening the soil protection 

directions of agrotechnical measures. 

Key words: degradation, erosion, diagnostic criterion of soil degradation, soil-

degradation zoning, morphological features, physical, physicochemical properties of 

soil. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми. Ґрунти є головним і незамінним 

компонентом біосфери, а їхній стан і особливості використання обумовлюють 

не лише добробут людини, але й умови життя на Землі. Ґрунти і ґрунтовий 

покрив характеризуються надзвичайно високою чутливістю і вразливістю до 

зовнішніх природних і, насамперед, антропогенних чинників. Унаслідок 

неадекватних і науково необґрунтованих дій людини, ґрунти деградують та 

повністю руйнуються. За рахунок процесів деградації у світі щорічно 

втрачається 7 млн га продуктивних земель.  

Проблема деградації ґрунтів вийшла за межі окремих регіонів, держав, та 

перетворилась у загальносвітову, глобальну загрозу, стала однією з 

пріоритетних і важливих проблем світової спільноти. Не стали винятком ґрунти 

України і Львівської області зокрема, де деградація ґрунтів відчувається досить 

гостро.  

Територія Львівської області вирізняється різноманітністю природних 

умов, строкатим ґрунтовим покривом, який упродовж багатьох століть активно 

використовується у господарській діяльності, що зумовлено розвитком 

різноманітних деградаційних процесів і суттєвого погіршення продуктивних та 

еколого-стабілізуючих функцій ґрунту. За результатами великомасштабних 

ґрунтових обстежень і подальших їхніх корегувань у межах області 

встановлено площі еродованих і дефльованих ґрунтів. Станом на 80-ті роки 

ХХ ст. розрізнені, фрагментарні дослідження свідчать про поширення інших 

видів деградації ґрунтів, що потребує проведення комплексних досліджень. 

Деградація ґрунтів завдає значних втрат сільськогосподарському виробництву, 

погіршує якість земельних ресурсів та показники екологічного стану в місцях 

свого поширення, послаблює економічну незалежність нашої держави.  

Проблема деградації ґрунтів Львівської області за умов їхнього 

тривалого, інтенсивного, а часто споживацького сільськогосподарського 

використання є найактуальнішою в аграрному виробництві, ґрунтознавстві, 
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екології, землеустрої, охороні довкілля загалом. Окрім ґрунтів ріллі, 

деградують і ґрунти природних екосистем через надмірні, а часто хижацькі 

вирубки лісів. Деградують гігроморфні ґрунти і болотні екосистеми Малого 

Полісся, Надсяння, Передкарпаття через переосушення, що гостро 

проявляється в останні роки у зв’язку з глобальним потеплінням. Деградують 

особливо цінні ґрунти зони широколистяних лісів Львівської області через 

домінуючий прояв водноерозійних процесів.  

Комплексне дослідження генетико-географічних особливостей деградації 

ґрунтів Львівської області розширює теоретичні і прикладні основи, дає змогу 

встановити причини і наслідки цього негативного явища, об’єктивно оцінити 

сучасний агроекологічний стан ґрунтів, актуалізує увагу на необхідність 

запровадження невідкладних заходів щодо охорони і збалансованого 

використання ґрунтів. Усе це становить актуальність дисертаційної роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дисертаційного дослідження пов’язаний зі «Загальнодержавною 

програмою використання та охорони земель на період до 2022 року»; 

кафедральною держбюджетною тематикою: «Проблеми ґенези, географії і 

класифікації ґрунтів Західного регіону України» (1010U001424), «Структурно-

функціональні властивості ґрунтів Західного регіону України» (0111U008007); 

«Теоретико-методологічні основи ґрунтово-географічного районування» 

(0114U000869), державною підпрограмою «Технології оптимізації сучасного 

ґрунтотворного процесу». 

Мета і завдання дослідження. Основна мета дисертаційної роботи – 

встановити генетико-географічні особливості деградації ґрунтів Львівської 

області.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

 висвітлити теоретичні положення й основні проблеми дослідження 

деградації ґрунтів;  

 охарактеризувати історичні етапи дослідження деградаційних 

процесів у ґрунтах Львівської області; 
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 схарактеризувати чинники деградації та їхній вплив на характер 

деградаційних процесів у ґрунтах Львівської області; 

 висвітлити вплив деградаційних процесів на морфологічні 

особливості ґрунтів області; 

 встановити зміну фізичних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів 

Львівської області під впливом деградації;  

 оцінити рівні деградації ґрунтів Львівської області за основними 

діагностичними критеріями; 

 виявити закономірності просторового прояву деградаційних 

процесів та розробити ґрунтово-деградаційне районування області; 

 запропонувати шляхи регулювання та мінімізації деградаційних 

процесів у ґрунтах Львівської області. 

Об’єкт дослідження – ґрунти Львівської області. 

Предмет дослідження – історичні особливості дослідження деградації 

ґрунтів, чинники деградації ґрунтів, трансформація морфологічних ознак, 

властивостей ґрунтів під впливом деградаційних процесів, типи і види 

деградації ґрунтів, поширення деградаційних процесів у ґрунтах області.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

процесно-генетична парадигма, яка передбачає вивчення ґрунту шляхом 

пізнання сутності елементарних ґрунтових процесів. Дослідження та виконання 

поставлених завдань проведено завдяки використанню філософських, 

загальнонаукових, географічних і ґрунтознавчих методів наукового пізнання.  

В основу порівняльно-географічного, профільно-генетичного і 

порівняльно-аналітичного методів покладено принцип ключових 

(репрезентативних) ділянок. Для дослідження деградаційних процесів у ґрунтах 

Львівської області в межах природних районів обрано 7 груп репрезентативних 

ділянок. У їхніх межах закладено ґрунтові розрізи і прикопки. Аналітичні 

роботи були виконані за загальноприйнятими методиками аналізу ґрунтів 

ДСТУ ISO. Первинні аналітичні дані статистично та графічно оброблені за 

допомогою програмних пакетів Microsoft Office 2013 (MS Excel, Word). 
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Наукова новизна одержаних результатів: 

вперше: 

- проведено комплексне дослідження генетико-географічних особливостей 

деградації ґрунтів Львівської області; 

- встановлено типи і види деградації ґрунтів, схарактеризовано їхню 

географію;  

- проведено ґрунтово-деградаційне районування території Львівської 

області з виділенням відповідних таксономічних рівнів; 

удосконалено:   

- теоретико-методичні та методологічні основи дослідження особливостей 

генетико-географічної деградації ґрунтів на рівні області;  

- хронологічну періодизацію ґрунтово-деградаційних досліджень 

Львівської області; 

- підходи регіональної діагностики та оцінки деградаційних процесів; 

набули подальшого розвитку:  

- підходи до розробки ґрунтово-деградаційного районування області з 

можливістю його поширення на територію України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розширенні та 

доповненні теоретичних і методологічних основ дослідження деградації 

ґрунтів. Одержані результати пропонуємо для оптимізації 

сільськогосподарського та природоохоронного використання ґрунтів, 

комплексного екологічної оцінки ґрунтів Львівської області. Результати 

досліджень пропонуємо використовувати для вдосконалення методики 

ґрунтово-деградаційного районування території України, вивчення динаміки 

деградаційних процесів з метою моніторингу ґрунтів, проведення бонітетної, 

грошової і ґрунтово-екологічної оцінки. Результати досліджень є вагомим 

внеском у розвиток практичних і теоретичних положень як загального, так і 

регіонального ґрунтознавства.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним дослідженням. Автор брала участь у всіх етапах досліджень: 
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постановці проблеми, формулюванні мети і завдань, у плануванні та проведенні 

польових і лабораторно-аналітичних досліджень, в отриманні вихідних 

відомостей, їхньому аналізі, комплексному статистичному опрацюванні, 

обговоренні та узагальненні результатів, спрямованих на вивчення 

діагностичних ознак деградаційних процесів та параметрів механічної, 

фізичної, біохімічної, геоекоаномальної деградації в ґрунтах регіону 

дослідження. Автор провела ґрунтово-деградаційне районування території 

Львівської області та склала картосхему. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї та пропозиції, що є 

результатом особистої праці здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових 

досліджень доповідалися та обговорювались на: Міжнародному науковому 

форумі «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій» (17–19 вересня 2019 року, м. Львів), Всеукраїнській науковій 

конференції, присвяченій 100-річчю від народження д. с.-г. н., проф. І. М. 

Гоголєва «Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення» 

(12–13 вересня 2019 року, м. Одеса), XI з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків 

України «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» (17–21 вересня 2018 року, 

м. Харків), VIII з'їзді ґрунтознавців та агрохіміків України «Охороні грунтів – 

державну підтримку» (5–9 липня 2010 року, м. Житомир), Міжнародній 

науковій конференції «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових 

досліджень» (19–20 квітня 2007 року, м. Дніпропетровськ) та щорічних 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу Львівського 

національного університету імені Івана Франка (2013–2020 рр.). 

Публікації. За результатами досліджень дисертаційної роботи 

опубліковано 13 наукових праць, з них 7 – у фахових наукових виданнях, 

рекомендованих ДАК Міністерства освіти і науки України, з них 1 – у 

закордонних наукових виданнях, та 5 тез матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 
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джерел (175 найменуваннь) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

363 сторінок, у тому числі 206 сторінок основного тексту. Робота містить 5 

таблиць, 4 рисунки і 23 додатки.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОГОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ 

 

1.1. Сучасні теоретичні парадигми деградації ґрунтів 

 

Ґрунт – головне багатство країни і планети, який є зовнішним шаром 

літосфери, бар’єром, що захищає нижчі горизонти від дії зовнішніх факторів 

природного й антропогенного походження. Без збереження ґрунтового покриву 

Землі неможливо зберегти ні рослинний, ні тваринний світ, ні чистоту повітря 

чи води [44, с.1]. 

Одним із важливих завдань сучасного індустріального суспільства в 

умовах суттєвого антропогенного пресингу на компоненти екосистеми є 

охорона землі та невід’ємної її складової – ґрунту. Суттєвої деградації ґрунти 

зазнали в останні два століття, коли різко збільшилася кількість населення 

планети (на 2019 рік вона становить 7,7 млрд людей) і виникла необхідність 

задовольняти його потреби. Це обумовило залучення додаткових площ землі 

для сільського і промислового господарювання, будівництва тощо. За 

історичний період людство втратило близько 2 млрд га родючих ґрунтів, 

перетворивши їх у так звані «бедленди» й антропогенні пустелі.  

Впливаючи на ґрунт, людина порушує екологічну рівновагу, змінює 

процеси ґрунтотворення, впливає на фізичні, хімічні, біологічні процеси, 

водний і повітряний режими, формує нові його властивості, сприяє деградації, 

відповідно знижуючи потенційну й ефективну родючість.  

Поняття «деградація» (з лат. degradationem – зниження) в словнику 

іншомовних слів трактується як «занепад», погіршення, рух назад, втрата 

певних властивостей. В Енциклопедії сучасної України під деградацією ґрунтів 

розуміють погіршення властивостей ґрунтів, зумовлене зміною умов 

ґрунтотворення унаслідок господарської діяльності або природних процесів, 

стимульованих цією діяльністю, що супроводжується втратою ґрунтами 

продуктивних та екологічних функцій [44; 45]. Фахівці деградацію ґрунтів 



25 
 

називають «тихою кризою планети», цей вислів уперше озвучив 

Г. В. Добровольський [42,с. 221]. 

У науковій літературі окреслено декілька визначень терміна “деградація 

ґрунту”. За визначенням М. І. Герасимової, деградація ґрунту – це зміни у 

функціонуванні ґрунтової системи або у складі та будові твердої фази ґрунту, 

або зміни регуляторної функції ґрунту [44, с. 34]. Інші вчені при визначенні 

деградації ґрунтів роблять наголос на тих змінах, які погіршують як екологічні 

функції ґрунту, так і знижують його родючість, призводять до збільшення 

затрат для отримання врожаю сільськогосподарських культур [44; 61, с. 5; 122, 

с. 244]. Зокрема, Г. В. Добровольський відзначає різницю між 

антропоцентричним та системним підходом щодо трактування поняття 

деградації. Більшість підходів щодо формулювання поняття “деградація 

ґрунту” є антропоцентричними, тобто ключовим моментом є погіршення умов 

життя людини або зниження рівня матеріального достатку. Водночас, якщо 

розглядати ґрунт як складну біокосну систему, то процеси, що призводять до 

зниження родючості, не завжди є саме деградаційними, тобто вони не 

супроводжуються руйнуванням ґрунту чи спрощенням його як системи [44, с. 

35; 54].  

Згідно зі Законом України «Про охорону земель» № 962-IV від 

18.12.2003 року, деградація ґрунтів – це погіршення корисних властивостей та 

родючості ґрунтів унаслідок впливу природних чи антропогенних факторів; 

«деградація земель» – природне або антропогенне спрощення ландшафту, 

погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших 

органічно пов’язаних із землею природних компонентів. Окремо в законі дано 

визначення поняттям «забруднення ґрунтів» і «порушені землі» [133].  

Ґрунт, екологічні функції якого незворотно порушені і в якому протягом 

тривалого часу за свідченнями Годера ван Ліндена (G. W. J. (Goder) van 

Lynden), 1997, не менше 15 років відзначалося зниження продуктивності 

сільськогосподарських культур (порівняно з еталоном) варто визнати 

деградованим. Характер деградації ґрунту, коли інтенсивність ґрунторуйнівних 
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процесів перевищує інтенсивність ґрунтотворення оцінюють, як небезпечне 

явище [91; 172].  

Більшість дослідників виділяють фізичний, хімічний і біологічний типи 

деградацій. В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова, Л. Д. Греков (2004) виділяють: 

фізичну, хімічну, фізико-хімічну, біологічну деградації і геоекоаномалії [91]. 

Деякі науковці пропонують виділяти окремо механічну деградацію.  

Проаналізувавши й узагальнивши різноманітність типологій 

деградаційних ґрунтових процесів, професор В. Г. Гаськевич (2013) пропонує 

класифікацію їх типів і видів, уніфіковану до тих, які застосовуються в Україні. 

При цьому, під типом деградації розуміють один і більше деградаційних 

процесів, які мають близьке походження та подібний (однотиповий) вплив на 

функції й властивості ґрунтів, визначають характер їхнього використання і 

заходи охорони. Отже, виділено механічний, фізичний, хімічний, біохімічний, 

біологічний, гідрологічний, пірогенний, геоекоаномальний типи деградації. 

Деградаційний процес, що характеризується індивідуальними особливостями і 

має однобічний, лише йому притаманний вплив на властивості ґрунтів 

виокремлюють у вид деградації [24, c. 19–32]. 

Діагностичним критерієм механічного типу є зменшення потужності 

ґрунтового профілю й ущільнення ґрунту. Він охоплює ерозію, техногенне 

руйнування ґрунту, замулення.  

Фізична деградація – це погіршення фізичних, водно-фізичних 

властивостей ґрунту, а також порушення ґрунтового профілю. Зокрема, 

відбувається руйнування, переміщення, відкладання частинок ґрунту або 

внутрішнє їхнє перегрупування; спрощення будови і мікробудови ґрунту; 

негативні зміни водного, повітряного і температурного режимів [24, с. 19–32]. 

Фізична деградація включає такі види, як знеструктурення, брилоутворення, 

пилоутворення, кіркоутворення, переущільнення, замулення, намивання і 

запливання, асфальтування, абразія, ерозія, аридизація, гранулометрична. 

Хімічний тип деградації ґрунту виявляється в акумуляції або виснаженні 

запасів хімічних елементів і речовин у ньому: забруднення ґрунту твердими, 
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газоподібними і рідкими речовинами природного або техногенного походження 

(агрохімікатами, важкими металами, радіонуклідами, промисловими 

відходами); вторинне засолення й осолонцювання унаслідок зрошення; 

алюмінізація, озалізнення, окарбоначення, як наслідки осушення; підкислення, 

декальцинація; агрохімічне виснаження [91; 24, с. 19–32].  

Біологічна деградація ґрунту охоплює скорочення чисельності видового 

різноманіття й оптимального співвідношення різних видів мікроорганізмів, 

забруднення ґрунту патогенними мікроорганізмами, токсинами, погіршення 

санітарно-епідеміологічного стану [44].  

Видами біохімічного, гідрологічного, пірогенного типів деградації 

ґрунтів є дегуміфікація, спрацювання торфовищ (гідротермічна), аридизація, 

підтоплення, вторинне заболочення; вигорання торфовищ, відповідно. 

Критерієм геоекоаномального типу деградації ґрунтів є їхнє руйнування 

під дією геологічних або кліматичних чинників. Проявляється він у вигляді 

неотектонічних рухів земної кори, селевих потоків, снігових лавин, осипів, 

вітровалів, мочар, зсувів, карстових утворень, подів, формування соляних 

куполів [24, с. 19-32].  

Деградація ґрунтів може мати різний ступінь прояву – від слабкого до 

сильного. Ступінь деградації характеризується величиною відхилення 

параметрів деградованих ґрунтів від недеградованих. На слабодеградованих 

ґрунтах ознаки погіршення їх властивостей ледь помітні, проте рівень 

врожайності зменшується на 10 %. На сереньодеградованих ґрунтах ознаки 

чітко окреслені, врожайність зменшується на 50 %. Продуктивність 

сильнодеградованих земель зменшується більше ніж на 50 %, ґрунти стають 

малопридатними для вирощування культур [8, с. 46]. Процеси деградації 

характеризуються також інтенсивністю. 

Зміни, які відбуваються в ґрунті, можуть мати суцільний, регіональний і 

локальний характери. Суцільне розповсюдження (на всій площі, площі 

сільськогосподарських угідь, орній площі) деградаційних процесів в Україні 

характерне для таких видів деградації, як дегуміфікація, знеструктурення, 
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переущільнення. Регіональне поширення (окремі масиви) властиве для ерозії, 

радіоактивного забруднення, кірко- і брилоутворення, осолонцювання, 

засолення, підкислення і підлужнення. Локальне розповсюдження (імпактне) – 

забруднення важкими металами, замулення, алюмінізація, озалізнення, 

окарбоначення, геоекоаномалії, ґрунтовтома [91]. 

Кризові явища розрізняють за швидкістю змін, які можуть бути 

бурхливими (наслідки аварій, геоекоаномалії), швидкими (ерозія) або 

повільними (дегумуфікація, ущільнення). 

Критерієм оцінки деградації є зворотність, під якою розуміють 

можливість відновлення властивостей ґрунтів, що змінилися в процесі 

деградації. Вона залежить від виду і ступеня прояву деградації. Для деяких 

видів деградації (підкислення, ґрунтовтома та інші) можна досягти повного 

відновлення оптимальних властивостей ґрунтів; для водної ерозії, дефляції – 

складно і майже неможливо [64; 136].  

Екологічні наслідки кризових явищ можуть бути помірні (вихідний стан 

ґрунту може бути відновлено), значні (сформовано антропогенно перетворені 

ґрунти з новою якістю і властивостями), побічні (відчувається вплив на сусідні 

геокомпоненти – водні ресурси, повітря, літосферу). 

Провідні науковці ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О. 

Н. Соколовського» визначено критерії (показники) і діагностичні параметри 

для оцінки кризових явищ у ґрунтовому покриві України. Наприклад, для 

оцінки переущільнення враховують показник рівноважної щільності будови 

орного шару і його діагностичне значення більше 1,4 г/см
3
; для дегуміфікації 

мінеральних ґрунтів – щорічне зменшення вмісту гумусу більше 1 %; для 

водної ерозії – інтенсивність середньорічних втрат ґрунту 10–15 т/га.  

Потенційна стійкість ґрунтів до деградації залежить від їхньої здатності 

протидіяти різним видам природно-антропогенної дії, тобто визначається 

складом і властивостями ґрунтів, наявністю чи відсутністю чинників, які 

захищають ґрунти від деградації [44].  
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У червні 2015 року на 39-й сесії Конференції ФАО затверджено нову 

редакцію Всесвітньої Хартії ґрунтів і головне її завдання – стале використання 

ґрунтових ресурсів.  

Генеральною асамблеєю ООН на 70-й сесії 25.09.2015 року документом 

«Перетворення нашого Світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 

2030 року» визначено Цілі Сталого Розвитку і завдання. Одне з них «До 

2030 року боротися з опустелюванням, відновлювати деградовані землі та 

ґрунти, включаючи землі уражені унаслідок опустелювання, посух і повеней, та 

прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель в світі» [68]. У посланні 

комісії ЄС «До тематичної стратегії захисту ґрунтів» визначено низку головних 

загроз деградації ґрунтів: ерозія, кількісне і якісне зменшення органічних 

речовин, забруднення, засолення, ущільнення, втрата біологічного 

різноманіття, накриття, зсуви та повені [169]. Майже, всі вони характерні для 

ґрунтів України. 

Розглядаючи деградацію ґрунтів у світовому масштабі, в Європі вона 

виражена на менших площах. За даними Х. Олдемана (Н. Oldeman), сумарні 

втрати продуктивних ґрунтів унаслідок деградації у післявоєнний період у 

Європі склали 7,9 % площі, в Африці – 25 %, Центральній Америці – 36,8 % 

[174]. 

Основними типами деградації ґрунтів у європейських країнах є 

запечатування (покриття ґрунту непроникним матеріалом), забруднення 

унаслідок урбанізації та індустріалізації, а також ерозія.  

Внаслідок запечатування з 1990 по 2000 роки в країнах Європи 

втрачалося 1 000 км
2
 ґрунту в рік. До 2006 року середні втрати збільшилися на 

3 %.  

Відсутність комплексних досліджень щодо оцінки забруднення ґрунтів у 

більшості європейських країн не відображають реальних результатів локальних 

забруднень. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища 

(2006) забруднення було вцілому на 3 млн га земель, потенційно забруднених 

ділянок – 250 000 га (Європейська інформаційно-спостережна мережа EIONET і 
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Національні довідкові центри для ґрунту NRC). Найпоширенішими 

забруднювачами є важкі метали і мінеральні масла [93]. 

Площа постраждалої поверхні від водної ерозії в країнах ЄС становить 

1,3 млн км
2
. Ерозія ґрунту особливо інтенсивна в районах лісових пожеж, які 

оцінюють в 5000 000 га/рік (дані Європейської інформаційної системи лісових 

пожеж (EFFIS)).  Ризик виникнення ерозії найвищий в Іспанії (до 44 %), 

Словаччині (до 40 %), Португалії (до 33 %), Болгарії, Андалусії, Корсиці, 

Центральній Італії і Греції. Найменший – у північній Європі [93; 154]. 

Більш локально на ґрунти Європи впливає спустелення (крайня форма 

деградації земель). 

Ґрунти країн пострадянського простору відзначаються втратами 

органічної речовини (особливо в торф’яних ґрунтах Білорусії і Росії), 

забрудненням, підкисленням, переущільненням, негативним балансом 

поживних речовин, засоленням (Казахстан, Росія, Узбекистан, Туркменістан, 

Азербайджан), ерозійними процесами (Росія, Молдова, Узбекистан, 

Таджикистан, країни Кавказу). В таких країнах, як Білорусія, Узбекистан, 

Азербайджан зараз приділяється значна увага дослідженню деградованих 

ґрунтів. 

Збалансоване природокористування є пріоритетним для країн Північної 

Америки (США, Канада). Найважливішими для вирішення є питання ерозії, 

підкислення ґрунтів, баланус поживних речовин, втрати гумусу в ньому і 

зменшення біорізноманіття. За рахунок зміни структури посівів (збільшення 

культур суцільної сівби) і способів обробітку ґрунту (до нульового), вдалося 

суттєво зменшити еродовані площі. З 1982 по 2002 рр. водна ерозія в штатах 

Середнього Заходу зменшена на 39 %, вітрова – на 41 % [93].    

Експлуатація природних ресурсів Латинської Америки і їхній експорт 

привели до деградації земель. Наслідком стали водна ерозія і зсуви на 

знеліснених територіях, та дегумуфікація. В останні роки в більшості країн 

континенту впроваджуються ґрунтозбережувальні агротехнології, зокрема 

агротехнологія нульового ґрунтоохоронного обробітку (Бразилія, Аргентина). 
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В країнах Близького і Середнього Сходу суттєва частка території зайнята 

еродованими ґрунтами (Туреччина, Іран, Ліван, Алжир). Ґрунти часто піддані 

різним видам засолення (натрієм, гіпсом). Майже повсюдно поширене 

спустелювання, яке виявляється в ксерофітизації рослинного покриву і фізичній 

деградації ґрунтів (знеструктурення, злитість, кіркоутворення) [93].  

Стійкість агроландшафтів до деградації залежить від співвідношення 

площ, зайнятих під ріллею, природними кормовими угіддями, лісами. Сучасне 

використання земельних ресурсів в Україні не відповідає вимогам 

раціонального природокористування. Оскільки агарний сектор є провідною 

галуззю економіки України, значні площі земель залучені у 

сільськогосподарське використання. За даними Державної служби України з 

питань геодезії, картографії і кадастру на 2018 рік площа 

сільськогосподарських угідь становить – 41,5 млн га (68,8 % від загальної 

площі держави) [50]. У структурі земельних ресурсів значну частку займають 

розорані площі (32,5 млн га, 53,9 %), що пов’язано з специфічністю ґрунтово-

кліматичних умов країни, які зробили її важливим партнером для підтримання 

продовольчої безпеки у світі.  

У структурі земельного фонду України значні площі займають ґрунти з 

незадовільними властивостями (деградовані та інші малородючі ґрунти). За 

розрахунками Інституту землеустрою їх площа у складі ріллі перевищує 

6,5 млн га, або 20 % площі. З даними НААН України, ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», ННЦ «Інститут 

землеробства», площа деградованих і малопродуктивних земель коливаються 

від 8 до 10 млн га [93].  

На основі матеріалів агрохімічної паспортизації полів з 1965 року [39], 

даних Інституту ґрунтознавства та агрохімії [74], з використанням методики 

Годера ван Ліндена (G. W. J. Van Lynden) [175] у межах міжнародного проекту 

SOVEUR отримана оцінка деградації ґрунтів України. Найпоширеніший вид 

деградації на орних землях – дегуміфікація, нею уражено 43 % території; 

переущільнення ґрунтів охоплює близько 39 % [93; 104; 172].  
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У світових дослідженнях найпопулярнішим є спостереження за зміною у 

ґрунті вмісту органічного вуглецю і гумусу. Виявлено, що в умовах 

господарювання вміст вуглецю у ґрунті зменшується особливо помітно в 

умовах тропіків і субтропіків (за останні 100–130 років з моменту перших 

визначень від 20 до 50 %). Приблизно такі ж темпи характерні і для ґрунтів 

України, в тому числі чорноземів [93, c. 13]. Втрата гумусу є найбільш 

характерною ознакою деградації орних ґрунтів і відбувається протягом 

порівняно короткого строку, супроводжуючись емісією СО2 і N2O. На основі 

порівняльних спостережень Don et al. (2011) [170], зміна лісу на польову 

культуру зменшила вміст гумусу в ґрунті на 25 %, під паром – на 32 %; 

вирощування багаторічних трав замість лісу збільшило вміст гумусу в орному 

шарі на 26 % [93, c. 22]. В Україні найбільші втрати гумусу відбулися в 70-ті 

роки ХХ століття, коли в структурі посівів різко зросла частка просапних 

культур – цукрових буряків і соняшника.  

За останні 30 років збільшилася площа еродованих орних земель. 

Вважається, що звичайний рівень водної ерозії – приблизно 10-20 т/га у рік, але 

в країнах з складним рельєфом та інтенсивними способами механічного 

обробітку ґрунту він може сягати і 100 т/га у рік [93, c. 12]. 

Площа сільськогосподарських угідь, які зазнають впливу водної ерозії в 

Україні, становить 13,4 млн га (32 %), у тому числі 10,6 млн га орних земель; 

вітрової ерозії – 6,0 млн га, а в роки з катастрофічними пиловими бурями – 

20 млн га. У складі еродованих ґрунтів налічується 4,5 млн га середньо- і 

сильнозмитих, у тому числі 68 тис. га повністю втратили гумусовий горизонт. 

Інтенсивно розвиваються процеси лінійного розмиву та яроутворення. Площа 

ярів становить 140,3 тис. га, а їх кількість перевищує 500 тис. 

Щорічно в Україні від ерозії втрачається до 500 млн т ґрунту, виноситься 

до 24 млн т гумусу, 0,96 – Азоту, 0,68 – Фосфору, 9,40 млн т – Калію, що 

еквівалентно 320–333 млн т органічних добрив [16, с. 63-69;154]. Щорічний 

приріст еродованих земель досягає 80–90 тис. га [104]. Недосконалість методів 

обліку і відсутність у більшості країн постійних вимірювальних майданчиків (в 
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тому числі в Україні) не дає точних уявлень про площі змитих ґрунтів [93, c. 

12]. Ерозія впливає не тільки на функції ґрунту, але і на якість прісної води 

унаслідок вимивання поживних речовин і пестицидів у водойми. 

Процес поступового підкислення ґрунтів властивий для більшості 

розвинених країн. Їхні площі займають приблизно 30 % ріллі світу [93, c. 15]. 

Площа ґрунтів в Україні з підвищеною кислотністю становить більше 8 млн га 

сільськогосподарських угідь, з яких на середньо- і сильнокислі припадає 

4,4 млн га. Підкислені ґрунти зустрічаються у 17 областях [42, с. 222; 154].  

Розповсюдженість засолених і солонцюватих ґрунтів найчастіше 

пов’язана з аридними кліматичними умовами, засоленістю порід і неякісним 

зрошенням. В Україні, середньо- і сильносолонцюваті ґрунти займають            

0,5 млн га сільськогосподарських угідь, а засолені – 1,7 млн га. 

За останні десятиліття посилилася деградація ґрунтів за рахунок 

техногенного забруднення. Актуальне це питання для індустріальних міст 

України, навколо об’єктів нафто-газового комплексу і пришляхових смуг. 

Загальна площа земель забруднених радіонуклідами, важкими металами, 

пестицидами становить 20 % площ сільськогосподарських угідь [154]. 

За даними Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, 

деградовані землі займають 10,5 тис. га (0,48 % від площі області), 

малопродуктивні – 1,4 (0,06 %), техногенно забруднені – 2,1 тис. га (0,1 %) 

[138]. 

Внаслідок тривалого нераціонального господарювання помітно 

змінюються сталі умови функціонування агроценозів, що викликає розвиток 

невластивих ґрунтотворних процесів, кількісне та якісне погіршення 

властивостей і зниження природно-господарської ефективності земель [44]. 

Розвиток деградаційних процесів у ґрунтах вимагає більшої затрати 

енергетичних, сировинних, інформаційних ресурсів, для відновлення раніше 

отримуваних результатів при використанні земель [34, с. 85].  
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1.2. Історичні особливості дослідження деградації ґрунтів Львівської 

області 

Історичний аспект дослідження деградації ґрунтів Львівської області дає 

нам можливість об’єктивно зрозуміти та оцінити зміни у ґрунтах за конкретний 

історичний відрізок часу, адже результати досліджень попередніх років є 

платформою для формування бази даних моніторингових спостережень, 

виявлення динаміки деградаційних процесів, розробки заходів з раціонального 

використання й охорони ґрунтів. Та найголовніше історія досліджень деградації 

ґрунтів допомагає встановити і використати внесок певних учених-

ґрунтознавців, агрохіміків у вивчення цієї проблеми. Висвітлення історії 

досліджень деградації ґрунтів свідчить про рівень розвитку ґрунтознавчої науки 

в регіоні і державі загалом. 

Зі здобуттям незалежності вітчизняні науковці з новою хвилею 

починають вивчати історію ґрунтово-географічних досліджень, значну увагу 

приділяючи західним областям України. Як доказ можна навести декілька 

монографій і статей у дослідженні ґрунтів Львівської області. Наприклад, у 

монографії Л. В. Мазник і С. П. Позняка «Генетико-географічні дослідження 

ґрунтів західних областей України» викладено результати комплексного 

наукового історико-географічного дослідження розвитку ґрунтознавства як 

науки на теренах Західної України [87]. У монографії О. С. Сови і В. Г. 

Гаськевича «Ґрунти Сянсько-Дністерської височини» розглянуто історію 

дослідження ґрунтів цієї території [147]. Частково історію дослідження 

алювіальних ґрунтів Львівської області проаналізовано у монографії 

Ю. І. Наконечного і С. П. Позняка «Ґрунти заплави ріки Західний Буг» [101].  

Неоціненний внесок зробили представники західноєвропейських та 

української ґрунтознавчих шкіл, зокрема Л. І. Бубер, А. М. Міклашевський, 

Б. О. Свєнтоховський, І. М. Гоголєв, Г. О. Андрущенко, Д. І. Ковалишин, 

Я. С. Оленчук, М. Г. Кіт, П. В. Климович, С. П. Позняк, В. Г. Гаськевич, 

Б. П. Свидницький, І. Я. Папіш, З. П. Паньків, А. А. Кирильчкук, Г. С. Іванюк, 

Ю. І. Наконечний, О. Г. Телегуз, Т. С. Ямелинець, М. І. Пшевлоцький, 
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О. В. Гаськевич, Н. М. Батюк, О. З. Луцишин, О. С. Сова, Й. Я. Вишневський та 

багато інших [78; 87; 121; 124]. У цих наукових працях досліджено деградаційні 

процеси у ґрунтах Львівської області лише частково, сформувавши платформу 

для подальших досліджень.  

Отже, ґрунтознавча наука у Львівській області набула активного розвитку 

протягом останніх двох століть, унаслідок чого ми виділили 5 періодів 

дослідження деградаційних процесів (див. таб. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Хронологічна періодизація ґрунтово-деградаційних досліджень 

Львівської області 

Періоди та 

часові межі  

Короткий опис 

періоду 

Вчені та їх роль у дослідженні деградації 

ґрунтів Львівської області  

1 2 3 

І – емпіричний 

(до 1810 року) 

Накопичення 

відомостей про 

ерозію ґрунтів, 

зниження їхньої 

родючості на основі 

багаторічного 

спостереження та 

досвіду 

Перші відомості про деградацію ґрунтів люди 

отримували, опираючись на досвід ведення 

землеробства  

 

ІІ – зародження 

(1810– 

1901 роки)  

Початок фіксації 

знань про ґрунти та 

негативні явища 

деградаційного 

характеру, 

початкові кроки їх 

наукового 

обґрунтування  

Відкриття кафедри сільського господарства у 

Львівському університеті 1810 року та Рільничої 

школи у Дублянах 1856 року, а згодом і Вищої 

Рільничої школи [31; 155] 

 

ІІІ – 

становлення 

(1901–1957 

роки)  

 

 

 

 

 

 

 

Активний розвиток 

ґрунтознавчої 

науки, дослідження 

ґрунтів, їхніх 

властивостей. 

Дослідження 

ґрунтів та їхньої 

родючості, 

меліорації та 

негативних явищ у 

ґрунтах в процесі  

У 1904 р. професор М. Поморський заснував 

Дублянську торфовоболотну станцію, на якій 

зокрема проведено дослідження перезволожених і 

заболочених ґрунтів, що мали величезне 

міжнародне наукове значення. Вивчали 

гідроморфні ґрунти Малого Полісся. Під час 

осушення боліт виникали певні труднощі 

деградаційного характеру, тому професор Б. 

Свентоховський у своїх лекціях студентам 

наголошував про важливість меліорації [155, с. 

294]. 
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Продовження таб.1.1 

1 2 3 

 осушення, вивчення 

земельних ресурсів 

та їх використання 

 Ґрунтові обстеження на території Галичини 

міжвоєнного періоду проводили науковці 

рільничо-лісового факультету Львівської 

політехніки, Інституту географії у Львівському 

університеті, Львівського бюро меліорації та 

інших організацій. Координацію та розвиток 

ґрунтознавчої науки на Галичині взяла на себе 

агрономічна комісія Наукового товариства імені 

Т. Шевченка. Особливо багато зробив його 

дійсний член – видатний український географ 

Володимир Кубійович, який досліджував 

земельні ресурси, розміщення ріллі на західних 

землях України [65]. 

IV– 

усвідомлення 

(1957–1991 

роки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Період активних 

ґрунтових 

обстежень, 

складання 

ґрунтових карт, 

виділення на них 

еродованих ґрунтів 

дослідження змін 

властивостей 

ґрунтів в процесі 

осушення. 

Усвідомлення 

деградації ґрунтів 

як глобального 

явища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 1957–1961 років було проведено 

суцільне картографування ґрунтів УСРС.  

У післявоєнний період значні дослідження 

проводив доктор географічних наук І. М. Гоголєв. 

Вивчаючи торфові ґрунти долини річки Березівка 

і темнозабарвлені ґрунти (рендзини), відзначав 

зміни у будові ґрунтових профілів і у 

властивостях ґрунтів [87].  

Вагомий внесок у дослідження ґрунтів західних 

областей України вніс професор Г. О. 

Андрущенко. У своїх наукових працях професор 

вказує на низку негативних процесів у ґрунтах, 

зокрема водну ерозію, збіднення на елементи 

живлення [4]. Про розвиток еродованості ґрунтів 

області з наведенням відповідних площ, 

зменшення вмісту гумусу, виснаження ґрунтів, 

що свідчить про розвиток деградаційних 

процесів, зазначено у нарисі Я. С. Оленчука та А. 

Г. Николина «Ґрунти Львівської області» [107].  

Протягом 1968–1969 років під керівництвом 

кандидата географічних наук П. В. Климовича і 

старшого наукового співробітника М. Г. Кіта 

проведено ґрунтову експедицію НДС Львівського 

державного університету ім. І. Франка і 

Львівського філіалу інституту «Укрдіпроводгосп» 

в межах Нестерівського (Жовківського) і 

Пустомитівського районів Львівської області 

(Полтвинська осушувальна система), де вивчали 

вплив гончарного дренажу на властивості 
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Продовження таб.1.1 

1 2 3 

   дерново-підзолистих, лучних і лучно-болотних 

ґрунтів  

V– аналізу та 

вирішення 

проблем (з 1991 

року і дотепер)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення кафедри 

географії ґрунтів та 

розробка 

теоретичних основ 

деградації ґрунтів і 

концепції 

моніторингу, 

початок ґрунтово-

деградаційних 

досліджень і 

картування 

деградованих 

земель, 

впровадження ГІС-

технологій при 

дослідженні 

деградації ґрунтів 

та ґрунтового 

покриву, 

модифікація 

класифікацій 

деградаційних 

процесів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1993 році у Львівському державному 

університеті імені Івана Франка створено кафедру 

географії ґрунтів, яку очолив доктор 

географічних наук, професор Степан Павлович 

Позняк. На кафедрі почали теоретично 

обґрунтовувати розвиток деградаційних процесів 

ґрунтів, виконувати науково-дослідні роботи, 

пов’язані з вивченням деградації ґрунтів 

Львівської області. 

У 1994 році створено Львівський регіональний 

центр моніторингу земельних ресурсів на чолі з 

В. Г. Кухаруком, період започаткування 

моніторингових спостережень і дослідження 

деградації ґрунтів Львівської області. Разом зі 

співробітниками НДЛ-50 Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

була розроблена програма «Ресурс» і створена 

база даних властивостей ґрунтів за період з 1957 

по 1993 роки [31].  

Упродовж 1995–1996 років на основі розробленої 

на кафедрі географії ґрунтів концепції 

моніторингу ґрунтів Львівської області (професор 

С. П. Позняк, доцент М. Г. Кіт) було проведено 

апробацію методики моніторингу ґрунтів, що 

перебувають у кризовому стані. Ця концепція 

започаткувала дослідження деградації ґрунтів і 

ґрунтового покриву Львівської області. Для 

оцінювання стану осушених ґрунтів, що 

перебувають у кризовому стані через 

переосушення і недоосушення на Малому Поліссі 

[31].  

Згодом на замовлення ВАТ «Сокальагросервіс» 

проведено науково-дослідні роботи за договірною 

темою «Ерозійна деградація ґрунтів 

Сокальщини» та розроблено рекомендації з 

поліпшення екологічної ситуації на еродованих 

землях з метою відтворення їх потенційної 

родючості (науковий керівник теми С. П. Позняк, 

відповідальний виконавець В. Г. Гаськевич). 

Також активну участь брав доцент кафедри 
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   географії ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка і за 

сумісництвом на той час голова Сокальської РДА 

М. І. Пшевлоцький. У ґрунтах досліджено зміни 

під впливом ерозійної деградації морфологічних 

ознак, гранулометричного, мікроагрегатного та 

структурно-агрегатного складу, загальних 

фізичних властивостей, водно-фізичних 

властивостей, гумусового стану, фізико-хімічних 

властивостей тощо. [29; 137].  

З 2002 року кандидат географічних наук, доцент 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ 

імені Івана Франка Т. С. Ямелинць  провів 

дослідження деградаційних процесів у сірих 

лісових ґрунтах Західного лісостепу України з 

використанням ГІС-технологій. Автор застосував 

новий підхід у вирішенні важливої наукової, 

прикладної та екологічної проблеми – деградації 

ґрунтів, опрацював головні фактологічні і 

прогнозуючі діагностичні критерії та показники 

цього явища [167].  

Професор С. П. Позняк, Є. Н. Красєха і М. Г. Кіт 

запропонували класифікацію деградаційних 

процесів ґрунтів і земель з урахуванням їхньої 

природи, повторюваності та природно-

господарської значущості наслідків, що 

допомогла систематизувати накопичені знання та 

вивести дослідження на новий рівень [126]. 

Окрім природних чинників деградації ґрунтів для 

території дослідження досить характерними були 

і залишаються проблеми техногенного характеру, 

видобутку корисних копалин, будівництва, 

трубопроводів тощо. Упродовж 1998–2005 років 

доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

ЛНУ імені Івана Франка Телегуз О. Г. провів 

ґрунтово-географічні дослідження ґрунтів уздовж 

траси нафтопроводу «Дружба» та «Одеса–Броди» 

[150].  

Регіональні дослідження ґрунтів та їхньої 

деградації на території Львівської області 

досліджувала Н. М. Павлюк, однак за основу 

брала вплив сільського господарства на 

руйнування ясно-сірих і сірих лісових ґрунтів 

Опілля. Було досліджено ерозійну, фізичну, 

біохімічну деградацію, зміни структурно-
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агрегатного стану, зроблено оцінку рівнів 

деградованості ґрунтів. [114].  

Упродовж 2007–2013 років торфові ґрунти 

Малого Полісся вивчала М. В. Нецик.  Протягом 

цього періоду було опубліковано низку праць (у 

співавторстві з науковим керівником В. Г. 

Гаськевичем). Проведено ґрунтово-географічні 

дослідження ґрунтів, висвітлено їхню ґенезу, 

географію, чинники формування, а також зміни, 

яких зазнали ґрунти в постмеліоративний період, 

унаслідок сільськогосподарського використання 

та розвитку деградаційних процесів, зокрема, 

пірогенної деградації [27; 105]. 

Вивчення ґрунтів Надсянської рівнини протягом 

2010–2014 років проводила О. З. Луцишин. За цей 

час було вивчено фізичні, фізико-хімічні та 

морфологічні властивості, валовий хімічний 

склад дерново-підзолистих ґрунтів, а також 

підзолисто-дернових, лучних та дернових ґрунтів. 

Встановлено основні типи і вид деградаційних 

процесів [84].  

У період з 1996 по 1999 роки В. Г. Гаськевич 

вивчав зміни властивостей дерново-підзолистих, 

лучних і дернових ґрунтів Малого Полісся під 

впливом тривалого осушення гончарним 

дренажем. Проаналізовано розвиток 

деградаційних процесів в осушених ґрунтах [28]. 

Згодом він розпочав дослідження ерозійної 

деградації та її вплив на ґрунтові процеси і 

властивості в межах Малого Полісся, 

Сокальського пасма, Опілля, Передкарпаття. Як 

наслідок, встановлено, що тривалий та 

інтенсивний антропогенний пресинг на ґрунти 

спричинив активізацію водної та вітрової ерозії, 

негативно позначився на морфологічних 

особливостях ґрунтів, зумовив механічну, 

фізичну, агрохімічну, біохімічну деградації. У 

ґрунтах також досліджували такі деградаційні 

процеси, як підкислення, декальцинація, 

вторинне заболочення, окарбоначення, 

аридизація [19; 20]. Вивчали вплив вугледобувної 

промисловості на стан ґрунтів Малого Полісся і 

пов'язаний з цим розвиток деградаційних 

процесів, як-от просідання території, підтоплення 

і заболочення [30]. 
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Досліджуючи структури ґрунтового покриву 

Малого Полісся, В. Г. Гаськевич встановив, що 

розвиток деградаційних процесів призводить до 

ускладнення геометричної будови, роздрібненості 

і зменшення площ ґрунтових контурів, зростання 

показників їхньої неоднорідності. Для 

характеристики геометрії ґрунтових комбінацій 

було вперше запропоновано новий кількісний 

показник, названий «індексом розгалуженості 

контурів» (Ірк). Розроблено шкалу оцінки 

геометричної будови ґрунтових структур за 

величиною індексу розгалуженості контурів [23].  

Робота, яку проробив В. Г. Гаськевичем сприяла 

удосконаленню типології деградаційних процесів 

на рівні типу і виду. Він виділив 

гранулометричну деградацію осушених ґрунтів, 

запропонував виділяти селективні та ситуативні 

види деградації [24].  

Результати досліджень деградаційних процесів 

співробітників кафедри ґрунтознавства і географії 

ґрунтів широко використовують для оптимізації 

землекористування, розроблення заходів охорони 

ґрунтів, консервації малопродуктивних і 

деградованих земель, ведення моніторингових 

спостережень тощо [22].  

Вплив процесів дефляції та водної ерозії на 

валовий хімічний склад рендзин Малого Полісся 

досліджували професори А. А. Кирильчук та В. Г. 

Гаськевич [171]. Результати дослідження впливу 

термічної деградації при спалюванні стерні і 

сухої трави на властивості ґрунтів висвітлено у 

працях доцента О. С. Бонішко. Сучасний стан та 

актуальні проблеми дослідження деградації 

ґрунтів Західного регіону України, і Львівської 

області зокрема, мінімізації їхнього прояву 

висвітлено у наукових працях професора 

С. П. Позняка [121]. Триває дослідження 

ерозійної деградації ґрунтів області [32] 
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1.3. Методика та методологія дослідження деградації ґрунтів 

 

Розвиток деградаційних процесів у ґрунтах є симбіозом антропогенних і 

природних чинників, при цьому антропогенний фактор активізує природні 

впливи. В іншому випадку первинні зміни у ґрунтах під впливом людини 

можуть посилюватися природними чинниками (опади, вітер).  

Схильність земель до розвитку деградаційних процесів обумовлена 

природними і соціально-економічними факторами. Якщо ґрунт володіє 

високою природною родючістю (багатий на гумус, мінеральну 

дрібнодисперсну складову), сприятливими фізико-хімічними і хімічними 

властивостями, він активніше протидіє негативним антропогенним чинникам і 

має більший потенціал до відновлення [93, c. 8]. 

За історичний період людство змінило території зайняті природною 

рослинністю на розорані площі. Інтенсифікація землеробства супроводжується 

внесенням у ґрунт добрив, меліорантів, різних видів пестицидів (гербіцидів, 

інсектицидів та інших). Наприклад, у деяких країнах Південно-Східної Азії 

щорічно на гектар ріллі вносять 5–6 тон мінеральних і сотні тон органічних 

добрив. Значні обсяги внесення агрохімікатів і в європейських країнах. У 

пострадянських країнах формується стабільно негативний баланс макро-, мезо- 

і мікроелементів, За винятком Білорусії, де останніми роками в ґрунт вносять 

мінеральних добрив стільки ж як у країнах Західної Європи, а органічних 

добрив – більше. Це сприяло просторовому відтворенню ґрунтів цієї країни. 

Для країн Африки (Нігерія, Ботсвана, Малі) характерне забруднення 

ґрунтів пестицидами (ДДТ, дієлрідна, хлордана, гептахдора) [93, c. 14]. Значна 

кількість пестицидів, які використовують в Україні, характеризуються високою 

токсичністю, кумулятивною здатністю і стійкістю. Особливо небезпечні рівні 

забруднення можуть утворюватися при застосуванні гербіцидів симтриазинової 

групи, хлорорганічних засобів і фосфорорганічних сполук [8, с. 91]. 

Проаналізувавши літературні джерела під редакцією Г. В. Добровольського 

(2002) і Р. Лал (1998), колектив авторів книги «Деградація ґрунтів у світі, досвід її 
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попередження і подолання» (2018) звернув увагу на причини деградації орних 

ґрунтів. Зокрема, це підвищені аеробізацію поверхневого шару, мінералізацію і 

лабілізацію гумусу порівнянно з цілинними аналогами; підвищена схильність до 

переущільнення, втрата структури, гідрофілізації та знеструктурення при 

зволоженні; можлива спадна міграція обмінного калію з гумусованого профілю 

унаслідок підкислення ґрунтів [93, c. 6].  

Як зазначає В. В. Медведєв, проблема деградації ґрунтів в Україні 

загострилася унаслідок припинення (фактично з 1991 року) дій державних і 

обласних програм з охорони земель. За основними параметрами ґрунтів до 

кінця 80-х років ХХ століття було досягнуто суттєвих результатів. Але з 

настанням економічної кризи в країні, обсяги робіт з підвищення родючості 

ґрунтів суттєво зменшилися. Майже не проводилися агромеліоративні заходи, 

припинено впровадження системи землеробства з контурно-меліоративною 

організацією території, значно зменшилися норми внесення мінеральних і 

органічних добрив. Землеробство велиза від’ємним балансом органічної 

речовини та основних біогенних елементів, з використанням важких 

недосконалих ґрунтообробних технологій і великої кількості механічних 

операцій, оранки без врахування фізичної стиглості ґрунтів; багато земель було 

засмічено і покинуто. Як наслідок, знизився вміст біофільних елементів (С, Са, 

Р, К та інших), погіршилися фізичні властивості, підсилилася ерозія ґрунтів [89, 

с. 10]. 

Однією з численних причин розвитку деградаційних процесів у ґрунтах є 

неоптимальне співвідношення земельних угідь і структури посівних площ. 

Недотримання науково обґрунтованих сівозмін, посів енергонасичених 

культур, невикористання протиерозійних заходів, знищення лісозахисних смуг 

знижують родючість ґрунтів через їх виснаження і деградацію [42, с. 221]. 

Щорічне перевертання пластів (оранка) руйнує структуру ґрунту, формує 

підплужну підошву, порушує режими у ньому. Обробіток ґрунтів уздовж схилу 

підвищує інтенсивність ерозії, особливо при перевантаженні полів просапними 

культурами і коли поле зайняте чорним паром. Необґрунтована організація 
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території, прямолінійне розміщення меж між угіддями, розміщення доріг, 

лісосмуг без урахування орографічних і кліматичних умов є додатковою 

причиною ерозії. 

Впровадження в 60–70-их роках ХХ століття гідротехнічної меліорації 

(так званого «покращення земель») мало на меті, після проведення комплексу 

робіт, залучити площі непродуктивних земель під ріллю. Але з часом 

осушувані землі стали переосушені, унаслідок чого підсилилися процеси 

видування, а зрошувані землі на схилах при дощуванні зазнали площинної 

ерозії, при поливі по борознах – лінійної (яружної) ерозії. Зрошування 

спричинило заболочування, підтоплення земель і вторинне засолення ґрунтів, 

що охопило мільйони гектарів по всьому світу. 

Осушення перезволожених земель знижує запаси органічної речовини, 

порушує сталі вологоекологічні цикли на планеті. Наприклад, у Китаї в останні 

4 десятиліття осушення 1,3 млн га перезволожених земель зменшило кількість 

органічного вуглецю в ґрунті на 1,5 млн тон [93, c. 10]. 

Руйнування ґрунтів вітром є фактором деструкції ландшафту. Дефляція 

ґрунтів має значний прояв за умов слабкого зволоження, сильної вітрової 

діяльності і розпорошеності ґрунту, особливо інтенсивно дефлюються ґрунти 

легкого гранулометричного складу. Формування пиле-повітряного потоку 

відбувається при непокритій поверхні ґрунту рослинністю [8, с. 84].  

Дію ерозії підсилюють вторинні екзогенні процеси. Втрата 10-

сантиметрового гумусового шару означає, що з 1 га переміщується понад 

1 000 т ґрунту, а на середньо- і сильнозмитих ґрунтах – до 5 тис. т [16, с. 55; 72]. 

Вирубування лісів, підсилене кліматичними умовами, стало катастрофою 

для нашої країни. Як наслідок, відбувається змив і розмив ґрунтів, формуються 

конуси виносу з намитими ґрунтами, частішими стали селеві потоки. 

Зменшення лісистості змінила стійкість поверхні ґрунту до ерозії, зменшило 

кількість органічного вуглецю у ґрунтах на 25 %. 

Суттєвої шкоди ґрунтам завдає тваринництво, зокрема пасовищне 

перевантаження і заготівля сіна. Під час випасу тварини формують 
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худобопрогінні стежки, розбивають дернину, ущільнюють ґрунт, руйнують 

водотривкі агрегати, збіднюють видовий склад рослин і своєю чергою, хімічний 

склад ґрунтів. На схилах утворюються водориїни, мікротераси, посилюється 

поверхневий стік, виникає так звана пасовищна ерозія. При заготівлі сіна для 

тварин, разом із кормовими травами, з ґрунтів виносяться запаси поживних 

речовин, що є однією з причин дегуміфікації [113].  

За деякими спостереженнями тиск овець на ґрунт майже такий самий як і 

тиск ходових систем важких тракторів і комбайнів. У роботі М. Ніла та інших 

(М. Neal et al.) (2012) проведено порівняння пасовищ з різним станом 

перевипасу. Особливо помітні зміни відбулися у зменшенні вмісту органічного 

вуглецю, активності мікрофлори (особливо фосфатази), гідравлічної 

провідності. У праці І. Джафарія (І. Jafaria) (2012) щільність будови зросла з 

1,54 г/см
3
 на окультуреному пасовищі до 1,73 г/см

3
 на вибитому вівцями 

пасовищі, при цьому пористість досягла критичної величини [93].  

Дегуміфікації ґрунту – розбалансування процесів мінералізації і синтезу 

органічної речовини, яке виникає в результаті недостатньої компенсації 

добривами поживних сполук, що використовується на формування маси 

врожаю. Непродуктивні втрати гумусу пов’язані з інтенсифікацією ерозійних 

процесів і способами обробітку ґрунту (наприклад, коли в орний шар залучають 

майже безгумусний матеріал з елювіального горизонту) [8, с. 85]. Дефіцит 

балансу біогенних елементів виникає за рахунок недостатнього внесення 

мінеральних і особливо органічних добрив. В іншому випадку, понаднормове 

внесення мінеральних сполук через агрономічну неграмотність сприяє 

забрудненню ґрунтів сполуками Нітрогену, Фосфору, Калію. 

Підвищена кислотність ґрунтів формується завдяки природним факторам 

і недолікам у господарській діяльності, зокрема, низький рівень використання 

вапнякових матеріалів як меліорантів, органічних добрив, тривале застосування 

фізіологічно кислих мінеральних добрив, які різко підкислюють ґрунти і 

скорочують термін позитивної дії внесеного вапна [8, с. 86]. Суттєвий вплив на 

підкислення ґрунтів мають антропогенні викиди в атмосферу оксидів Сірки, 
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Азоту, іонів Хлору і Фтору, що сприяє випаданню кислотних опадів. При 

сильному зниженні рН активізуються різні форми Алюмінію, Феруму, 

Мангану, зменшується рухомість фосфатів, погіршується структура ґрунтів [64, 

с. 532].   

Причиною фізичної деградації в агроекосистемі є застосування 

важкоколісної сільськогосподарської техніки. В результаті змінюються водно-

фізичні властивості ґрунтів, вони ущільнюються, розпилюються, руйнуються 

агрономічно-цінні агрегати, зменшується їхня водотривкість і пористість, 

втрачається стійкість до ерозійних процесів. Унаслідок агротехнічних заходів, 

внесення добрив, холостих переїздів по полю, відбувається переущільнення 

ґрунтів зі зміною водно-повітряного режимів, зменшується загальна пористість, 

шпаруватість аерації, водопроникність, на поверхні відбувається застій вологи. 

Проходи коліс формують колії і погіршують нанорельєф. Хоча з 2007 року в 

Україні діє обмежувальний стандарт на використання машинно-тракторних 

агрегатів з неприпустимим питомим тиском.  

При проведенні польових робіт ущільнення орного або посівного 

горизонтів ґрунтів повинно бути таке, щоб до початку посіву культури його 

рівень був у межах, який встановлений для неї. Тобто, переущільнення не 

повинно перевищувати здатність ґрунту до самостійного відновлення 

щільності. Тож, чорноземи середнього гранулометричного складу з щільністю 

будови до 1,30–1,35 г/см
3
 після декількох циклів зволоження і висушування 

здатні самостійно відновиться до значень приблизно 1,15 г/см
3
. Якщо чорнозем 

ущільнюється до 1,40–1,55 г/см
3
, він досягає цього значення через декілька 

років. Адже в переущільнений ґрунт важко проникає волога, коріння рослин, 

малоактивні біологічні процеси [89, с. 219].  

Через велику кількість окремих технологічних операцій, виконуваних 

сільськогосподарською технікою, переущільнення часто проявляється навіть на 

ґрунтах легкого гранулометричного складу, які мають несприятливі властивості 

до ущільнення. 



46 
 

Використання машинно-тракторної техніки на полях є причиною 

забруднення ґрунтів пально-мастильними матеріалами, відповідно сприяючи їх 

хімічній деградації. Мастила, паливний матеріал, солі важких металів 

потрапляють у ґрунти придорожніх смуг від відпрацьованих газів 

автомобільного транспорту.  

Процес поліхімізації навколишнього середовища інтенсивно впливає на 

ґрунти. Унаслідок забруднення ґрунтів важкими металами погіршуються 

фізико-механічні та агрохімічні властивості, знижується рівень гумусу, 

пригнічуються процеси нітрифікації, активності уреази, фосфатаз та загальна 

біологічна активність ґрунтів. У результаті знижується родючість ґрунтів, 

порушується метаболізм у рослинах. Проводячи агрохімічну оцінку 

антропогенних чинників деградації чорноземів, В. І. Купчик відзначив, що у 

разі систематичного насичення ґрунтово-вбирного комплексу чорноземів 

іонами важких металів порушується структура органо-мінеральних колоїдів і це 

сприяє швидкій деградації ґрунтів, з подальшим збільшенням важких металів у 

рослинах [73, с. 198]. 

Деградація ґрунтів виявляється і в їхньому забрудненні унаслідок 

добування і розробки корисних копалин, будівництва, діяльності промислових 

об’єктів, хімізації землеробства, складування промислових і побутових 

відходів. Найпоширенішими забруднювачами ґрунтів є пестициди, мінеральні 

добрива, побутові і промислові стоки, стічні води тваринницьких комплексів, 

важкі метали, радіоактивні речовини, патогенні мікроорганізми і токсини. 

Наявність тих чи інших забруднювачів належить до хімічного і біологічного 

типів деградації ґрунтів [8, с. 91]. 

Геологорозвідувальні роботи є причиною техногенного руйнування 

ґрунтів, накопичення токсинів, знищення ґрунтового шару на місці кар’єру і під 

відвалами породи, перемішування окремих горизонтів, винесення на поверхню 

глибинного матеріалу, зниження рівня ґрунтових вод. У результаті на 

продуктивних землях формуються відпрацьовані відвали розкривних порід. 

При закритих розробках відбувається просідання поверхні. У місцях видобутку 
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газу і нафти можливе просочування у ґрунти робочих розчинів, як наслідок у 

них порушуються мікробіологічні, біохімічні процеси, знижується окисно-

відновний потенціал. 

До причин деградації ґрунтів пропонується віднести й урбанізацію. 

Розвиток населених пунктів, прокладання доріг конвертує природний ґрунт і не 

дає йому змогу виконувати свої продуктивні й екологічні функції [93, c. 11]. 

Сучасні темпи ведення землекористування, їх наслідки, змушують 

людство щораз більше привертати увагу, як наукову так і суспільну. 

Використання ґрунтів людиною призводить до того, що повністю змінюються 

первинні ознаки ґрунтів: відбувається їхня деструкція або поліпшення 

властивостей при окультурені.  

Для вивчення та розуміння тих чи інших процесів, які відбуваються за 

певних умов, необхідно дослідити передумови, стан та спрогнозувати 

подальший розвиток ґрунту. Для вирішення поставлених завдань застосовують 

методи. Вивчаючи особливості деградаційних процесів і ступінь їхнього прояву 

у ґрунтах Львівської області, використано методи і підходи: порівняльно-

географічний, морфо-генетичний (профільний), порівняльно-аналітичний, 

статистичний та інші. 

Порівняльно-географічний метод дає нам можливість встановити зв’язок 

ґрунту з чинниками ґрунтоутворення і виявити на їхній основі місцеві 

ґрунтово-географічні закономірності. Засновником цього методу вважають          

В. В. Докучаєва.  

За В. М. Фрідландом, поріняльно-географічний підхід – це 

методологічний напрям у ґрунтознавстві, який пов’язаний із встановленням 

впливу різних компонентів ландшафтної сфери в процесі їхнього розвитку на 

властивості ґрунтів, які визначають їхню ґенезу і тип просторово-часових 

утворень [126]. 

Аналізуючи методи досліджень у ґрунтознавсті, О. А. Роде вважав, що 

основний зміст порівняльно-географічного методу полягає у встановленні 
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зв’язку між існуванням окремих типів ґрунтів, які мають певні властивості та 

склад, з певними географічними умовами [126]. 

Натомість І. П. Герасимов і М. А. Глазовська зазначають, що суть 

порівняльно- географічного підходу полягає в паралельному та нерозривному 

вивченні ґрунтів і чинників, які їх утворюють [36]. 

Зокрема, С. П. Позняк, Є. Н. Красєха та М. Г. Кіт наголошують, що на 

сучасному етапі поняття «порівняльно-географічний підхід» розширилося і 

його доцільно вважати методологічним напрямом у ґрунтознавстві. Його 

застосування відбувається на всіх етапах вивчення структури ґрунтового 

покриву та на усіх рівнях ґрунтово-географічних досліджень. Порівняльно-

географічний підхід має тісний зв’язок з екологічним підходом, який дає 

можливість оцінити вплив ґрунтотворних чинників, в усій їхній сукупності й 

кожного зокрема, на ґрунт та виявити екологічні функції, які виконує ґрунт у 

біосфері на сучасному етапі з огляду на вагоме антропогенне навантаження 

[126]. 

Одним із головних методів у ґрунтознавстві є морфолого-генетичний 

(профільний). У його основу покладено зі ставлені зміни властивостей ґрунтів 

від зміни чинників ґрунтотворення. Цей метод полягає у дослідженні усіх 

показників з верху до низу в кожному генетичному горизонті, також 

ґрунтотворної породи та ґрунтових вод.  

Вивчаючи генетико-морфологічні особливості, маємо можливість 

простежити процеси, які впливали на формування ґрунту, що сконцентровані у 

ґрунтовому профілі, генетичних горизонтах чи структурних агрегатах. Такий 

метод ввів у науку основоположник генетичного ґрунтознавства 

В. В. Докучаєв.  

Перший детальний морфолого-аналітичний аналіз ґрунтів України зробив 

український науковець Г. Г. Махів. Матеріали своїх досліджень представив у 

монографії «Ґрунти України» (1930). До вчених, які вказували про генетичний 

зв’язок між окремими горизонтами, належать Б. Г. Розанов, Г. С. Гринь, 
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С. А. Захаров, І. П. Герасимов, М. А. Глазовська, О. А. Роде, Б. Б. Полинов та 

інші. 

Порівняльно-аналітичний метод дає змогу провести кількісну 

характеристику складу, властивостей і протікаючих ґрунтових процесів. Його 

суть полягає у порівнянні речовинного складу і мінеральної частини кожного 

ґрунтового горизонту з одного боку, а з іншого – материнської породи [123].  

Для аналізу речовинного складу ґрунтів (гранулометричного, 

мінералогічного, хімічного та інших) використовувалися лабораторно-

експериментальні методи (фізичні, фізико-хімічні, хімічні аналізи). Польові 

роботи проведено експедиційним методом. Також застосовували 

загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція та дедукція, абстрагування й 

узагальнення, порівняння й аналогія та інші.  

Отримані результати дисертаційних досліджень оброблені статистично за 

загальноприйнятими методиками Є. А. Дмітрієва та Б. О. Доспєхова з 

використанням модуля варіаційної статистики [52, 55].  

Аналіз і характеристика складу та властивостей ґрунтів Львівської 

області проведено за загальноприйнятими методиками ГОСТ і ДСТУ ISO в 

Україні. У ґрунтах досліджуваної території визначали: 

1) гранулометричний склад – за методом Н. А. Качинського з підготовкою 

ґрунту пірофосфатним методом за С. Долговим і А. Лічмановою; (ДСТУ 

12536-79:2004); 

2) мікроагрегатний склад – за методом Качинського (ДСТУ 4730:2007); 

3) структурно-агрегатний склад: 

a) сухе просіювання – ситовим методом (ДСТУ 4744:2007); 

b) мокре просіювання – за методом Саввінова (ДСТУ 4744:2007); 

4) гігроскопічна волога – термостатно-ваговим методом (ДСТУ ISO 

11465:2001); 

5) щільність твердої фази – пікнометричним методом (ДСТУ 4745:2007); 

6) загальна шпаруватість і шпаруватість аерації – розрахунково; 
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7) вміст гумусу – за методом Тюріна в модифікації Нікітіна (ДСТУ 

4289:2004);  

8) реакція ґрунтових розчинів: 

a)  актуальна кислотність (рН водного розчину) – потенціометрично 

(ДСТУ ISO 10390:2007); 

b)  обмінна кислотність (рН сольового розчину) – потенціометрично 

(ДСТУ ISO 10390:2007); 

c)  гідролітична кислотність – за методом Каппена в модифікації 

ЦІНАО (ДСТУ 7537:2014); 

9) обмінні Кальцій і Магній – комплексонометричним методом ЦІНАО 

(ГОСТ 26487-85); 

 

 

1.4. Вибір і характеристика репрезентативних дослідних ділянок 

 

В основу порівняльно-географічного, профільно-генетичного і 

порівняльно-аналітичного методів покладено принцип ключових 

(репрезентативних) ділянок. 

Для дослідження деградаційних процесів у ґрунтах Львівської області в 

межах природних районів обрано 7 груп репрезентативних ділянок. В їхніх 

межах закладено ґрунтові розрізи і прикопки. Для вибору репрезентативних 

ділянок і закладення розрізів використано топографічні карти масштабу 

1:100 000, 1:25 000, ґрунтові карти масштабу 1:200 000, 1:10 000, матеріали 

обстежень попередніх років Державного підприємства «Львівський науково-

дослідний і проектний інститут землеустрою УААН» і НДЛ-50 ЛНУ ім. І. 

Франка. Розрізи закладено з урахуванням ступеня еродованості ґрунтів та 

сільськогосподарського освоєння території. Назва модальної ділянки відповідає 

природному району або населеному пункту, поблизу якого закладені ґрунтові 

розрізи (див. рис. 1.1).   
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Рис. 1.1. Картосхема просторової локалізації модальних ділянок 

 

Модальна ділянка «Сокальська» розміщена в межах Сокальського Пасма. 

Дослідженнями охоплений ґрунтовий покрив околиць населених пунктів 

Хоробрів, Савчин, Лучиці, Смиків Сокальського району Львівської області. 

Ґрунтовий покрив репрезентований сірими лісовими ґрунтами, темно-сірими 

опідзоленими ґрунтами, чорноземами типовими й опідзоленими на 

лесоподібних суглинках (ділянки 1, 2 на рис. 1.1).   

6
8 
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Модальна ділянка «Малополіcька» в адміністративному відношенні 

займає південну частину Кам’янко-Бузького, південно-східну Жовківського і 

північно-східну Пустомитівського районів. Ґрунтові розрізи закладено поблизу 

населених пунктів: Павлів, Руданці, Кам’янка, Миколаїв, Соколівка, Олесько. 

Досліджено ясно-сірі лісові, сірі лісові, темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи 

опідзолені на лесоподібних суглинках під агроценозами, а також торфові 

ґрунти (ділянки 3, 4, 5, 6, 7, 13 на рис. 1.1).    

Модальна ділянка «Опільська» розташована поблизу селища Поморяни 

Золочівського району, Миколаївському районі, поблизу села Стільсько та в 

околицях м. Ходорів. Враховуючи геоморфологічні умови території ґрунтові 

розрізи закладено під еродованими, окультуреними чорноземами опідзоленими 

і темно-сірими опідзоленими ґрунтами на лесоподібних відкладах (ділянки 14, 

15, 20 на рис. 1.1).  

Модальна ділянка «Надсянська» охоплює південну частину Яворівського 

району, захід Мостиського району. Ґрунтові розрізи закладені під дерново-

підзолистими ґрунтами на водно-льодовикових та моренних відкладах (ділянки 

8, 9, 10 на рис. 1.1).  

Модальна ділянка «Сянсько-Дністерська» розміщена в межах 

Городоцького району, розрізи закладено поблизу населених пунктів Угри і 

Бучали. Ґрунтовий покрив репрезентований сірими лісовими, темно-сірими 

опідзоленими ґрунтами, чорноземами опідзоленими на лесоподібних відкладах 

(ділянки 11, 12 на рис. 1.1).  

Для дослідження розвитку деградаційних процесів в дерново-підзолистих 

та підзолисто-дернових поверхнево-оглеєних, буроземно-підзолистих ґрунтах 

обрано модальну ділянку в центральній частині Дрогобицького району та 

Старосамбірського району – «Передкарпатську» (ділянки 16, 19 на рис. 1.1).  

Для дослідження розвитку деградаційних процесів в буроземах гірсько-

лісових обрано дослідну модальну ділянку «Карпатська» (ділянки 17, 18 на 

рис. 1.1).  
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У закладених ґрунтових розрізах проведено морфометричний опис 

профілю. Наявність і розподіл карбонатів Кальцію у профілі ґрунту визначали 

10-відсотковом розчином соляної кислоти НСl. Для лабораторно-аналітичних 

досліджень з кожного генетичного горизонту відібрано зразки за 

загальноприйнятими методиками в Україні [58; 128].  

З метою запобігання механічного руйнування агрегатів окремо у картонні 

коробки відібрано зразки ґрунту з гумусових горизонтів для структурно-

агрегатного аналізу. У ґрунтових розрізах через кожні 10 см у трикратній 

повторності досліджували щільність будови ґрунту циліндром з лабораторії 

І. М. Литвинова (об’єм циліндра 50 см
3
). Польову вологу визначали 

термостатно-ваговим методом. У повітряно-сухих зразках визначали 

забарвлення генетичних горизонтів за шкалою Манссела [128; 173]. 

 

Висновки до розділу 1 

1. У сучасному ґрунтознавстві й агроекології поняття «деградація 

ґрунтів» зазвичай розглядають з антропоцентричного погляду. Загалом 

деградація призводить до втрат ґрунтом його екологічних функцій і екологічної 

рівноваги. Суттєвої деградації ґрунти зазнали в останні два століття, коли різко 

збільшилася кількість населення планети і виникла необхідність задовольняти 

його потреби в сировині, продуктах харчування та інших благах для життя. Це 

обумовило залучення нових площ землі для сільського і промислового 

господарювання, будівництва, прокладання транспортних магістралей тощо.  

2. Зазвичай причинами деградації ґрунтів є неоптимальне 

співвідношення земельних угідь і структури посівних площ, недотримання 

науково-обґрунтованих сівозмін, посів енергонасичених культур, недотримання 

протиерозійних заходів, знищення лісозахисних смуг, низький рівень 

використання вапнякових матеріалів як меліорантів, органічних добрив, 

тривале застосування фізіологічно кислих мінеральних добрив, застосування 

важкоколісної сільськогосподарської техніки, необґрунтована організація 



54 
 

території, прямолінійне розміщення меж між угіддями, розміщення доріг, 

лісосмуг без врахування орографічних і кліматичних умов тощо. 

3. Для дослідження ґрунтів Львівської області використано 

порівняльно-географічний, морфолого-генетичний, порівняльно-аналітичний і 

статистичний методи. 

4. У межах області обрано сім груп репрезентативних ділянок і 

зроблено опис 53 ґрунтових розрізів. Під час закладання розрізів враховано 

ступінь окультурення, еродованості та ґенезу ґрунтів. 

5. Під час проведення польових і лабораторно-аналітичних 

досліджень для визначення морфологічних особливостей, фізичних, фізико-

хімічних і хімічних змін у деградованих ґрунтах ми застосували 

загальноприйняті методи досліджень. 

6. У ґрунтознавчій науці можна виділити 5 етапів дослідження 

деградаційних процесів Львівської області: І період (до 1810 року) – 

емпіричний; ІІ період (1810–1901 роки) – зародження; ІІІ період (1901–1957 

роки) – становлення; IV період (1957–1991 роки) – усвідомлення; V період (з 

1991 року і дотепер) – аналізу та вирішення проблем.  

Вивчення ґрунтів і їхньої деградації в межах Львівської області є 

результатом наукових зусиль представників західноєвропейської та української, 

насамперед Львівської, ґрунтознавчих шкіл. Водночас проблема деградації 

ґрунтів надалі залишається надзвичайно складною та актуальною, потребує 

подальших наукових досліджень та розробок з її мінімізації. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Причиною порушення ґрунтів є процеси, ініційовані діяльністю людини. 

Результати цих первинних змін можуть багаторазово посилюватися під 

впливом природних чинників, наприклад, вітру, дощових потоків тощо. В 

розділі ми розглянемо природні чинники, які мають чи можуть мати вплив на 

розвиток деградаційних процесів у ґрунтах Львівcької області.  

Львівська область розташована на крайньому заході України, природні 

умови різноманітні. Область займає південно-західну окраїну 

Східноєвропейської рівнини й західну частину північного макросхилу 

Українських Карпат. На території області виділяють п’ять природних районів: 

гірські Карпати на півдні, прилегла до них Передкарпатська височина, в 

центральній частині – Подільська височина, на півночі – Мале Полісся й 

Волинська височина [86; 133]. 

2.1. Клімат 

У кліматичному районуванні територія Львівської області належить до 

помірного поясу в межах північної атлантико-континентальної кліматичної 

області [67, с. 171]. 

Львівська область характеризується значною кількістю опадів (у 

середньому 766,9 мм за рік), що створює нормальну зволоженість її території, а 

в багатьох місцях з недостатнім природним дренажем – навіть надмірну, що 

призводить до заболочування [1; 86, с. 169]. Рівнинна частина Львівської 

області належить до зони достатнього зволоження в межах помірно-

континентального клімату, а гірська частина – до зони надмірного зволоження 

[86, с. 169–172]. 

Тривалість сонячного сяйва за рік по території області змінюється від 

1 850 годин на рівнинній частині до 1 600 годин в гірській частині [67, с. 6]. 

Дійсна сумарна радіація становить лише 60 % від можливої. Ця різниця 

зумовлена значною хмарністю над територією протягом року. Річні величини 
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сумарної сонячної радіації коливаються в межах 3 400–3 600 МДж/м
2
 

[86, с. 165]. Величини сумарної сонячної радіації за ясного неба можуть сягати 

6 381 МДж/м
2
 [86, с. 159]. 

Альбедо діяльної поверхні становить у середньому 24 % для рівнинної 

території, тоді як у гірській зменшується до 22 % [67, с. 165]. Згідно з 

«Національним атласом України», випаровування з водної поверхні на 

території Львівської області коливається від 540 до 400 мм у рівнинній частині 

та в діапазоні 450–340 мм у гірській. Від величини теплового балансу залежить 

розподіл метеорологічних величин поверхні ґрунту, в ґрунті і нижнього шару 

атмосфери [86, с. 160]. 

Протягом року над територією дослідження переважають повітряні маси, 

які надходять у вигляді морського помірного повітря зі Західної та Північно-

Західної Атлантики (86 %) [67; 133, с. 42]. 

Середньорічні температури повітря на території області за період 1961–

2010 років становлять 7,5 °С–5,7 °С (Славське) до 8,2 °С (Стрий). Середня 

температура найтеплішого місяця липня в році становить 17,7 °С, досягаючи 

максимальних величин у 18,4 °С в Мостиськах, Стрию та Бродах. 

Найхолодніший місяць року – січень – характеризується середньою 

температурою по території області –3,7 °С, досягаючи максимальних її 

величини у –2,9 °С (Стрий) і мінімуму в –5,2 °С (Славське). Амплітуда річних 

коливань температури повітря між найтеплішим і найхолоднішим місяцем року 

змінюється від 20,3 °С (Турка) до 22,1 °С (Броди) [86, с. 165].  

Сума активних температур понад 10 °С для рівнинної частини області 

перебуває в діапазоні 2 400–2 800 °С, що створює період активної вегетації 

рослин в 160–175 днів. У гірській частині ця величина незначно зменшується до 

діапазону 2 400–2 600 °С з періодом активної вегетації 150–170 днів [67; 79]. 

Найголовніший із показників за впливом на розвиток деградаційних 

процесів ґрунтів – це кількість та інтенсивність опадів. Інтегрована 

середньорічна величина атмосферних опадів Львівської області становить 

766,9 мм [133]. Кількість опадів за теплий період року на рівнинній частині 
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області перебуває в діапазоні 300–380 мм, тоді як у гірській частині – 360–

430 мм [86, с. 168]. 

Максимальна кількість опадів (60 %) випадає протягом травня–вересня. 

Найбільш дощові літні місяці. Найбільш небезпечні метеорологічні явища у 

літню пору року – грози зі зливовими дощами, що стають причиною 

інтенсивної ерозійної діяльності. У Карпатах дощі інколи випадають у вигляді 

злив, які іноді призводять до катастрофічних паводків [86, с. 169–170; 133, с. 

50–51]. 

Сніговий покрив нестійкий, встановлюється в грудні, сходить у березні. 

Найбільша його висота у лютому (30–40 см на рівнині й 50–40 см у горах). 

Серед несприятливих кліматичних явищ – тумани, ожеледь, зливові дощі з 

градом, сильні вітри, весняні заморозки [86, с. 172–175; 133, с. 50–51]. 

Отже, для території Львівської області характерним є помірно-

континентальний клімат атлантичного типу з м’якою зимою і помірно теплим 

літом. Але вже в наш час ми спостерігаємо зміни в кліматі і помітними 

наслідками зміни клімату будуть «надзвичайні ситуації», такі як сильні засухи, 

повені, урагани, надзвичайно спекотні дні, які відбуватимуться все частіше, 

зливові дощі високої інтенсивності. 

Так, 2004 року внаслідок сильних липневих злив були підтоплені десятки 

тисяч гектарів сільськогосподарських угідь в Сколівському, Стрийському, 

Старосамбірському, Турківському, Жидачівському районах Львівської області . 

У 2008 році внаслідок складних погодних умов (сильних злив) на території 

дев’яти районів області та чотирьох міст обласного значення підтоплено понад 

30 тис. присадибних ділянок і сільськогосподарських угідь. У 2014 році 

внаслідок дощового паводку на ріках басейну Дністра (підйом рівня води на 1–

2,6 м і більше) була підтоплена значна площа сільськогосподарських угідь 

цього басейнового регіону [86, с. 311–331]. 

Українська кліматична мережа оприлюднила карту, яку створив центр 

GRID-Arendal, що співпрацює з ООН, у межах дослідження «Environmentally 

Induced Migration Map – Clarification» (2011), що показує, де можуть трапитися 
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природні катастрофи, викликані (або підсилені) глобальним потеплінням. 

Майже половина України може зазнати впливу посух чи навіть утворення 

пустель. Глобальні зміни клімату ООН називає головним викликом людству. 

Це загроза не тільки світовій економіці, а й світовому порядку. За кілька років 

чи десятиліть (прогнози різні) десятки, а то й сотні мільйонів людей змушені 

будуть мігрувати, почнеться боротьба за ресурси (насамперед воду й землю). 

Експерти прогнозують величезні економічні збитки і безліч військових 

конфліктів. У зв’язку з нерівномірністю випадіння опадів та підвищенням 

температури у вегетаційний період можна очікувати в ближній і віддаленій 

перспективі збільшення повторюваності посушливих явищ, у тім числі з 

екстремально високими температурами. Це може привести до розширення зони 

ризикованого землеробства. Унаслідок збільшення зливового характеру опадів 

можна прогнозувати підвищення інтенсивності і площі прояву водно-ерозійних 

процесів у всіх природно-кліматичних зонах, що суттєво негативно вплине на 

родючість ґрунтів, водний режим та екологічний стан агроландшафтів, а також 

перешкоджатиме ефективному накопиченню вологи у ґрунтах [71]. 

 

2.2. Рельєф 

За сучасною геоморфологічною регіоналізацією територія дослідження 

охоплює частини чотирьох геоморфологічних областей: 1) Волино-Подільської 

височини з прилеглим пасмом Розточчя, які сформувалися на платформах 

(давній Східноєвропейській і виступі епіпалеозойської Західноєвропейської); 

2) Передкарпатської височини, сформованої на Передкарпатському передовому 

прогині; 3) Скибових (Зовнішніх) Карпатах, які сформувалися на складчастих 

флішових структурах, ускладнених лускуватими насувами; 4) Вододільно-

Верховинських Карпатах, сформованих на флішових відкладах Кросненської 

зони з переважанням антиклінальних складок і широких синкліналей [86, с. 55]. 

Волинська височина, Внутрішня рівнина Верхнього Бугу та Стиру (Мале 

Полісся), Подільська височина – три геоморфологічні підобласті Волино-

Подільської височини [86, с. 55]. 
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У межах Львівської області Волинська височина представлена одним 

геоморфологічним районом – Сокальським розчленованим лесовим пасмом. 

Для пасма є характерними розчленування численними долинами, балками; 

коливання абсолютних висот у межах 200–250 м; максимальні абсолютні 

висоти не перевищують 270 м. Досить часто трапляються задерновані та свіжі 

яри і форми лесового мікрорельєфу (блюдця і ложбини) [86, с. 56].  

У геоморфологічній підобласті Малого Полісся (Внутрішньої рівнини 

Верхнього Бугу та Стиру) згідно з геоморфологічним і природним поділом 

виділено такі геоморфологічні райони: Ратинська зандрово-алювіальна рівнина; 

Буго-Стирська (Радехівська) межирічна хвиляста рівнина; Бродівська зандрова 

рівнина; Пасмове Побужжя; Підподільська денудаційна лесова рівнина з 

поширенням горбів-останців [133]. 

Для території Малого Полісся характерним є переважання водно-

льодовикових, алювіальних та еолових покривних відкладів. З ними пов’язана 

наявність виражених акумулятивних форм рельєфу: лесових гряд, піщаних дюн і 

піщаних «борових» надзаплавних терас, розлогих вирівняних рівнин водно-

льодовикової та флювіальної акумуляції вздовж основних рік Бугу, Стиру та їхніх 

приток. Акумулятивний рельєф є домінуючим для центральної частини Малого 

Полісся. Для окраїнно-поліських територій притаманні денудаційні хвилясті 

(Радехівщина) та денудаційно-ступінчасті з останцями (Підподілля) рівнини. Вони 

сформувалися на верхньокрейдових мергелевих породах і піддані процесам 

поверхневого карсту та процесам лінійного розмиву. Для Пасмового Побужжя 

характерним є чергування субширотних лінійно-витягнутих, розчленованих 

лесових гряд і широких алювіально-денудаційних долин. Пасма приурочені 

переважно до піднятих поверхонь верхньокрейдових порід, на яких залягають 

піщано-мулисті відклади та лесоподібні суглинки [86, с. 56–60]. 

У геоморфологічній підобласті Подільської височини в межах Львівської 

області виділяють такі геоморфологічні райони: Гологоро-Вороняцьке структурно-

денудаційне горбогір’я, Опільська структурно-денудаційна горбогірно-долинна 
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височина, Львівське структурно-денудаційне плато, Городоцько-Щирецька 

еолово-денудаційно-карстова пасмово-хвиляста рівнина [86, с. 61]. 

Гологоро-Вороняцьке структурно-денудаційне горбогір’я характеризується 

найвищими абсолютними висотами на рівнинній частині Львівської області , де 

розташовані кілька горбів висотою понад 400 м (г. Камула – 471 м, г. Замчисько – 

452 м, г. Вапнярка – 460 м, г. Лиса гора – 412 м). Домінуючий структурно-

денудаційний тип рельєфу (броньовані вершинні поверхні, ступені) пов’язаний 

з пластовим заляганням стійких вапняково-піщаних морських порід баденію. 

Найвищі горби мають виражений останцевий денудаційний або денудаційно-

структурний характер [86, с. 62]. 

У межах Опільської структурно-денудаційної горбогірно-долинної 

височини домінує структурно-денудаційний рельєф на горизонтально 

залягаючих породах баденію та крейди. Певну рельєфоутворюючу роль 

відіграли лесові плейстоценові покриви на привершинних поверхнях і схилах 

східної експозиції [86, с. 62]. 

Львівське плато характеризується переважанням плоских вододільних 

форм і незначним горизонтальним розчленуванням (1–1,5 км/км
2
) та середніми 

показниками відносних висот 20–40 м. Абсолютні висоти коливаються в межах 

320–350 м. Львівське плато – це поєднання слабкохвилястих лесових поверхонь 

із денудаційними та денудаційно-структурними поверхнями. З гіпсовими 

товщами пов’язане формування карстових утворень, де домінують процеси 

гіпсового карсту та карстово-суфозійні. Спостерігається значна кількість 

поверхневих карстових і карстово-суфозійних форм (лійки, блюдця) [86, с. 64–65]. 

Городоцько-Щирецька еолово-денудаційно-карстова пасмово-хвиляста 

рівнина розташована на межиріччі річок Верещиця та Щирець із притокою 

Ставчанкою. Гіпсометрично – це найнижчий західний крайовий район 

Західноподільської височини з домінуючими висотами 270–300 м. Специфіка 

рельєфу цього району пов’язана з вираженим поверхневим гіпсово-

ангідритовим карстом, де у центральній і південно-східній частинах району є 
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широкий спектр карстових форм: від глибоких карстових озер (оз. Синє, 

оз. Чорне, оз. Плесня, оз. Безодня) до ареалів (полів) карстових лійок. 

Українське (Південне) Розточчя структурно-денудаційне з пасмово-

горбистим та платоподібним рельєфом – складова геоморфологічної підобласті 

українсько-польської височини Розточчя, чітко виражена у рельєфі височина 

протяжністю 180 км і шириною 5–30 км, що перетинає польсько-український 

кордон і простягається з північного заходу на південний схід від Красніка 

(Польща) до Львова. Сучасні геоморфологічні процеси представлені 

ерозійними й схиловими (опливання, осипання) в дебрових формах та 

карстовим мікрорельєфом на вапнякових породах [37; 86, с. 67–68]. 

Значна частина області розміщена у підобласті Прибескидського 

Передкарпаття, а на правобережжі р. Свіча невелика ділянка належить до 

підобласті Пригорганського Передкарпаття (Свіче-Сивкинський підрайон 

Заліської височини) геоморфологічної області Передкарпатської височини [86]. 

У межах Прибескидського Передкарпаття, абсолютні висоти якого 

коливаються від 240 м (Верхньодністерська височина) до 400–539 м 

(Стривігорська та Дрогобицька височини), виділяють такі типи рельєфу: 

долинно-терасовий, улоговинно-терасовий, водно-льодовиково-алювіальний, 

водно-льодовиково-ерозійний, денудаційно-акумулятивний, денудаційно-

ерозійний. 

Долинно-терасовий тип рельєфу охоплює терасові ділянки річкових 

долин і поширений на всіх річках Пригорганського Передкарпаття. 

Улоговинно-терасовий тип рельєфу сформувався унаслідок опускання у 

тектонічних депресіях, ерозійно-акумулятивної діяльності рік і талих вод 

льодовика (поширений у межах Верхньодністерської улоговини). Водно-

льодовиково-алювіальний рельєф поширений в межах Надсянської рівнини. У 

будові рівнини беруть участь алювіальні та флювіогляціальні глинисто-піщані 

та піщані відклади, трапляються залишки морени. Моренно-водно-

льодовиково-ерозійний рельєф домінує в межах Сянсько-Дністерської 

увалисто-горбистої височини. У формуванні цього рельєфу важливу роль 
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відіграв нижньоплейстоценовий льодовик. Денудаційно-акумулятивні 

підвищені межирічні долини займають досить значні площі на межиріччях усіх 

прибескидських рік. Денудаційно-ерозійний рельєф (педимент) поширений 

уздовж північно-східних схилів крайового низькогір’я Карпат [69; 86, с. 69–74]. 

Свіче-Сивкинська денудаційно-акумулятивна височина (Пригорганське 

Передкарпаття) характеризується максимальними абсолютними висотами 360–

400 м. Відносні висоти досягають 100 м. Сильна розчленованість, а у зв’язку з 

цим наявність великої площі схилів, сприяє розвитку процесів площинного 

змиву та лінійного розмиву [86, с. 74]. 

Геоморфологічна область Скибових (Зовнішніх) Карпат поділяється на 

три геоморфологічні підобласті: Бескиди, Горгани та Покутсько-Буковинські 

Карпати. Територія Львівської області охоплює майже всю геоморфологічну 

підобласть Бескидів, яка, відповідно, поділяється на два геоморфологічні 

райони: Верхньодністерські Бескиди і Сколівські Бескиди [70; 86, с. 74]. 

Для Верхньодністерських Бескидів характерний низькогірний рельєф з 

порівняно м’якими обрисами й абсолютними висотами 600–800 м, за винятком 

хребтів Магуро-Лімнянського (1 022,0 м), Розлуцького (932,9 м) та Цюхового 

(939,4 м) [86, с. 75–79]. 

Сколівські Бескиди займають межиріччя Стрию–Опору–Сукелю–

Мазунки. Переважні абсолютні висоти коливаються в межах 900–1 200 м. 

Переважають глибоко врізані поперечні долини, які перетинають упоперек всі 

скиби [70; 86, с. 75–79]. 

Область Вододільно-Верховинських Карпат займає південну частину 

Львівської області. Для цієї геоморфологічної області характерні такі типи 

рельєфу: низькогірні ерозійно-антиклінальні хребти, середньогірні ерозійно-

структурні хребти і синклінальні повздовжні долини. На підставі одного або 

поєднання кількох типів рельєфу у Вододільно-Верховинських Карпатах 

Львівської області виділяють два геоморфологічні райони [86, с. 79–83; 145].  

Рельєф як чинник деградаційних процесів ґрунтів найбільший прояв має в 

межах Передкарпаття та Бескидів, що пов’язане зі значним вертикальним і 
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горизонтальним розчленуванням території, крутістю схилів і великою кількістю 

опадів у гірських районах області. 

 

2.3. Геологічна будова та ґрунтотворні породи 

Північно-східна та центральна частини Львівської області розташовані в 

межах північно-західної окраїни Східноєвропейської платформи, яка 

характеризується складною структурою і побудована докембрійським 

кристалічним фундаментом, на якому залягають відклади палеозою, мезозою, 

кайнозою [86, с. 20; 133, с. 12]. Львівський палеозойський прогин – область 

поширення потужного, слабко порушеного тектонічними дислокаціями 

палеозою. У межах Карпат на території Львівської області виділяють Скибову 

та Кросненську зони. У їхній геологічній будові беруть участь осадові 

комплекси порід крейдового, палеогенового та неогенового віку. 

У межах платформної частини області та палеозойзького прогину осадові 

породи залягають на докембрійському фундаменті, складеному з гранітів та 

інших магматичних і метаморфічних утворень [86, с. 20; 133, с. 12]. Оскільки 

відклади протерозою та палеозою залягають на значних глибинах і майже не 

виходять на денну поверхню, тому майже не відіграють ролі у деградації 

сучасних ґрунтів. Натомість мезозойські та кайнозойські відклади мають 

безпосередній вплив на формування сучасного ґрунтового покриву Львівської 

області.  

Відклади мезозою (юра, крейда) представлені карбонатно-теригенною 

формацією, яка є середовищем розвитку небезпечних геологічних процесів у 

межах платформної частини області. Загальна потужність мезозою перевищує 

3 200 м. З юрськими вапняками пов’язані карстові явища, для яких на території 

області характерне значне поширення, але незначна активність. Відклади 

крейдової системи представлені вапняками, кварц-глауконітовими пісковиками, 

писальною крейдою, мергелями, аргілітами, алевролітами тощо [86, с. 27]. 

Вони часто виходять під четвертинний покрив. 
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Кайнозой представлений палеогеновою, неогеновою та четвертинною 

системами. Утворення кайнозою є найсприятливішим середовищем розвитку 

екзогенних геологічних процесів. Відклади палеогену (розповсюджені дуже 

обмежено) – глауконіти і кварц-глауконітові піски, пісковики, мергелі та зелені 

глини. Неогенові відклади розвинуті на території області і просторово 

збігаються з площами Східноєвропейської та Західноєвропейської платформ і 

Передкарпатського прогину та представлені кварцовими пісками, кварцовими 

пісковиками, зрідка вапняками і зеленими глинами, гіпсами [86, с. 28–32; 133]. 

Антропогенові відклади перекривають корінні породи і мають різні 

потужність (найменша у гірській частині області), літологічний склад і 

належать до різних генетичних типів. Потужність четвертинних відкладів 

варіює від 3 до 50 м. Максимальні (20–25 м) потужності антропогенових 

відкладів спостерігаються в межах Пасмового Побужжя, Волинської та 

Передкарпатської височин. Четвертинні відклади Львівської області виражені 

комплексом континентальних утворень – це відклади моренного, водно-

льодовикового, алювіального, елювіального, делювіального, еолового та інших 

генетичних типів. Літологічний склад четвертинних відкладів змінюється від 

крупного валунника до глин. Гірській частині притаманний найкрупніший 

уламковий матеріал. У Передкарпатті переважають супіщано-суглинисті 

породи з невеликими прошарками глин, у Надсянні і на Малому Поліссі – 

піски, на території Волинської та Подільської височин – крупнопилуваті леси; в 

зоні поширення давнього зледеніння трапляються морени з великими уламками 

кристалічних порід з Феноскандії [86, с. 43–52; 133, с. 20–26]. 

Гранулометричний склад четвертинних відкладів, які найчастіше виступають 

материнською породою сучасного ґрунтоутворення, відіграє значну роль у 

процесах деградації ґрунтів. 

Четвертинні відклади Львівської області поділяються на нижньо-, 

середньо- і верхньоплейстоценові та голоценові [86, с. 43–52; 133, с. 20–26]. 

Нижньоплейстоценові відклади у Карпатах трапляються зрідка. Вони 

представлені алювієм [86, с. 43–52]. У Передкарпатті нижньоплейстоценові 
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відклади представлені алювієм, але поширені значно більше [86, с. 43–52; 133, 

с. 20–26]. 

До нижньоплейстоценових утворень Львівської області належать також 

водно-льодовикові і власне льодовикові (моренні) відклади окського 

зледеніння, які трапляються на Передкарпатті (Сянсько-Дністерське 

межиріччя), Волинській височині і Малому Поліссі. Морена у Львівській 

області трапляється фрагментами у перевідкладеному і перемитому вигляді [86, 

с. 43–52; 133, с. 20–26]. На Волинській височині вона належить до типу 

основних морен і спостерігається у долинах річок Західний Буг і Стасівки. 

Водно-льодовикові відклади окського зледеніння представлені галечниками, 

різноманітними пісками, супісками, суглинками і поширені у долинах стоку 

талих льодовикових вод Передкарпаття та Волинської височини [47, с. 681–685; 

86, с. 43–52; 133, с. 20–26]. 

Середньоплейстоценові відклади представлені алювієм і поширені в 

межах території дослідження, особливо у Передкарпатті, де вони складають 

ІІІ-ІV надзаплавні тераси рік Дністер і Стрий, у Карпатах – острівці валунників, 

галечників і супісків, а також формують другу надзаплавну терасу Західного 

Бугу (Волинська височина) [86, с. 43–52; 133]. 

У середньому і верхньому плейстоцені на платформній частині 

Львівської області сформувалася потужна перигляціальна лесово-ґрунтова 

серія, для якої властиве перешарування лесових і палеоґрунтових горизонтів 

[86, с. 43–52]. Вона покриває вододіли, привододільні схили і високі тераси 

Волинської та Подільської височин, Передкарпаття, а також найвищі ділянки 

Пасмового Побужжя. Потужність лесів – від кількох метрів до кількох десятків 

метрів. Для лесів характерний палевий колір, макропористість, вертикальна 

тріщинуватість, карбонатність [86, с. 43–52; 133, с. 20–26]. Саме лесові відклади 

найчастіше виступають материнською породою сучасних ґрунтів. 

Верхньоплейстоценові відклади представлені також алювієм першої і 

другої надзаплавних терас річок Карпат і Передкарпаття, першої надзаплавної 

тераси річок Волинської височини та Малого Полісся [86, с. 43–52; 133]. 
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Відклади голоцену представлені алювіальними утвореннями заплав і 

русел річок, еоловими пісками, осипними, обвальними, зсувними 

нагромадженнями та нагромадженнями сучасних конусів виносу, 

травертинами, автохтонними торфами. Сучасні алювіальні відклади 

Передкарпаття складають високі заплави Дністра і його карпатських приток 

русла річок. Потужність заплавного алювію коливається від декількох до 20–

25 м [86, с. 51; 133, с. 20–26]. 

Еолові піски (у вигляді піщаних дюн, пасм, валів) поширені на поверхнях 

заплав, перших надзаплавних терас річок, давніх долин стоку талих 

льодовикових вод у межах Малого Полісся, Надсяння, Волинської височини. 

Потужність не перевищує 3 м [86, с. 51; 133, с. 20–26]. 

Для Карпат характерні осипні нагромадження, складені зі щебеню 

(флішовий комплекс). Також осипи зустрічаються в межах Гологоро-

Кременецького пасма. Обвальні нагромаджені також притаманні цим 

територіям і представлені хаотично розкиданим бриловим крупноуламковим 

матеріалом [86, с. 51; 133, с. 20–26]. 

Зсувні нагромадження характерні для Карпат, Сянсько-Дністерського 

межиріччя, Гологоро-Кременецького низькогірного краю Поділля. Їхня 

потужність часто досягає 10 м і більше. Нагромадження сучасних конусів 

виносу (пролювій) поширені в Карпатах (переважає дрібнощебеневий 

матеріал), на Подільському горбогір’ї (Опіллі), північному Поділлі (переважає 

піщаний матеріал) [86, с. 51; 133, с. 20–26]. 

На схилах річок Гнила Липа, Золота Липа, Зубра, у межах Гологоро-

Кременецького пасма, а також на Передкарпатті (с. Бісковичі, Крукеничі) 

трапляються травертини. Вони різної форми, розмірів, потужності (від 1–2 до 

10–12 м і більше). Джерелами карбонатів, що їх утворюють, є різноманітні 

вапняки, а також інші корінні карбонатні породи [86, с. 51; 133, с. 20–26]. 

У межах Львівської області широко поширені автохтонні торфи, що 

сформувалися на заплавах і перших надзаплавних терасах річок, у давніх 
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долинах стоку талих льодовикових вод. Потужність торфу коливається від 

десятка сантиметрів до 3 м і дещо більше [86, с. 52; 133, с. 20–26]. 

Карпатам, північному схилові Розточчя, Гологоро-Кременецькому 

низькогірному краю Поділля притаманні делювіальні відклади, характерні для 

ділянок інтенсивно розчленованого рельєфу і пов’язані з акумулятивними 

шлейфами схилів. Їхня потужність коливається від декількох до 20–25 м і 

більше [86, с. 52; 133, с. 20–26]. 

Елювіальні утворення в межах території дослідження дістали широке 

поширення і на значних площах виходять на денну поверхню (Карпати, Мале 

Полісся, Розточчя, Опілля). Передумовою розвитку деградаційних процесів на 

Опіллі і в Передкарпатті є переважно карст, тобто наявність порід, які легко 

розчиняються і вимиваються водою [86, с. 52; 133]. 

 

2.4. Гідрогеологічний чинник 

За гідрогеологічним районуванням територія Львівської області 

розташована в межах трьох основних гідрогеологічних структурних одиниць: 

Волино-Подільського, Передкарпатського артезіанських басейнів і 

гірськоскладчатої області Карпат [133, с. 69–72; 143; 146;]. 

У межах північно-східної частини Львівської області, яка належить до 

Волино-Подільського артезіанського басейну, підземні води приурочені до 

неогенових, верхньокрейдових, девонських відкладів. Ці води слабонапірні, 

прісні, гідрокарбонатно-натрієвого складу зі задовільними фізичними 

властивостями [86, с. 224–229; 119; 133, с. 69-72].  

У Передкарпатському артезіанському басейні головним є алювіальний 

водоносний горизонт річкових заплав і терас. Водоносні горизонти 

четвертинного віку приурочені до алювіальних відкладів річкових терас, 

флювіогляціальних пісків та алювіально-делювіальних відкладів [133, с. 70]. 

У гірськоскладчастій області Карпат прісні води пов’язані зі зоною 

вивітрювання флішових порід і мають незначні ресурси. 
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У межах території дослідження виділяють чотири водоносні комплекси – 

четвертинний, неогеновий, верхньокрейдовий і девонський [86, с. 224; 133;]. 

Четвертинний водоносний комплекс широко поширений у межах 

Львівської області. У ньому виділяють водоносні горизонти прісних вод в 

алювіальних, болотних, озерних і флювіогляціальних відкладах. Водоносні 

горизонти приурочені до заплав і низьких терас річок, озерних і болотних 

понижень. Глибина залягання горизонтів – від 0 до 10 м. Таке неглибоке 

залягання вод негативно впливає на розвиток сільського господарства і 

відповідно потребує проведення меліоративних робіт [86, с. 104], що 

позначається і на деградаційних процесах у ґрунтах. Підземні води цього 

комплексу – головне джерело водопостачання Передкарпаття, а також широко 

поширені на платформній частині Львівської області (крім привододільних 

поверхонь Розточчя і Опілля) [86, с. 103–109]. 

Неогеновий водоносний комплекс поширений у південній частині 

Львівсько-Люблінської западини, в межах областей Розточчя й Опілля. 

Водоносні горизонти приурочені до літотамнієвих вапняків і пісковиків 

нижнього баденію, ратинських вапняків верхнього баденію та малопотужних 

пісковикових прошарків серед сарматських глин [86, с. 103–109; 119]. 

Верхньокрейдовий водоносний комплекс поширений у межах Малого 

Полісся, Волинської і частково Подільської височин. В інших районах 

Львівської області він перекритий неогеновим водоносним комплексом [86, 

с. 103–109; 119; 133, с. 69–72]. Водоносність верхньокрейдових відкладів 

приурочена до сенонських і туронських пісковиків, вапняків і мергелів, глибина 

залягання яких змінюється від 10 до 800 м [86, с. 103–109; 119; 133]. 

Девонський водоносний комплекс поширений по всій платформенній 

частині Львівської області (глибина від 30 до 2 800 м). Район виходу 

девонських відкладів під четвертинні чи верхньокрейдові відклади потужністю 

до 100 м є головною областю живлення цього водоносного комплексу [86, с. 

224–229]. 
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На процеси ґрунтоутворення найбільший вплив мають ґрунтові води. 

Значення ґрунтових вод у ґрунтотворних процесах визначається глибиною 

їхнього залягання, рухливістю і хімізмом. Залежно від клімату, вміщуючих 

гірських порід, рельєфу, природної дренованості місцевості і хімізму ґрунтові 

води можуть сприяти утворенню перезволожених, болотних, лучних і 

засолених ґрунтів. Ґрунтові води мають найбільше значення на морфогенез 

ґрунтів: формування автоморфних, напівгідроморфних і гідроморфних режимів 

у ґрунтах, розвиток процесів оглеєння, заболочення [119]. 

Ґрунтові води на вододільних плато Лісостепової зони Львівської області 

у меженний період залягають на глибині 4–7 м, тому участі в процесах 

ґрунтоутворення вони не беруть. Ґрунти отримують вологу за рахунок 

атмосферних опадів. У межах Малого Полісся спостерігається високий рівень 

ґрунтових вод (1,5–3 м), що стає причиною перезволоження ґрунтів, їхнього 

оглеєння і заболочення. На межиріччях Передкарпаття ґрунтові води залягають 

на глибині 3–7 м і глибше, не мають впливу на ґрунтоутворюючий процес. 

Поверхневе оглеєння ґрунтів у цьому випадку спричинене надмірним 

атмосферним зволоженням, важким гранулометричним складом ґрунтів, а 

також присутністю водонепроникного елювіального горизонту [119]. 

На заплавах річок високий рівень ґрунтових вод (0,3–2 м) спричиняє 

утворення гігроморфних ґрунтів. У гірській частині Львівської області ґрунтові 

води не мають впливу на процеси ґрунтоутворення. 

 

2.5. Рослинність 

Відповідно до геоботанічного районування територія дослідження 

перебуває в межах двох геоботанічних провінцій: Альпійсько-Карпатської 

гірської ( Східнокарпатської підпровінції) лісів і високогірної рослинності та 

Центральноєвропейської ( Південнопольсько-Західноподільської підпровінції ) 

широколистяних лісів Європейської широколистяно-лісової області 

Голарктичного домініону [51]. 
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У межах Східнокарпатської підпровінції листяних і хвойних лісів та 

високогірної рослинності (гірська частина області) виділяють Верховинсько-

Бескидський округ звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів і 

післялісових лук [86]. 

Рівнинна частина території дослідження розташована у межах 

Південнопольсько-Західноподільської підпровінції широколистяних лісів, лук, 

лучних степів та евтрофних боліт.  

Рослинний покрив Львівської області формувався в льодовиковий і 

післяльодовиковий період. У формуванні флори брали участь північні та 

південно-східні види, які прийшли сюди з далекої півночі та північного сходу, 

гірські види, що перемістилися на схід з гір Середньої Європи, рівнинні 

атлантичні види, а також степові види, занесені з південного сходу. Тому флора 

Львівської області досить неоднорідна за своїм складом [133, с. 73]. 

Волинська височина, яка представлена Сокальським пасмом, у далекому 

минулому була покрита лісами. Проте зараз ліси займають лише 10 % території 

височини, луки – 3 %, болота – близько 2 %. Переважно (особливо на заході) 

територія розорана. З лісової рослинності тут переважають дубово-соснові, 

грабово-дубові та дубові з домішками інших широколистяних компонентів 

ліси. Лучний рослинний покрив існує тільки в долині Західного Бугу [86; 133]. 

Рослинний покрив Малого Полісся характеризується значною 

різноманітністю. Природний рослинний покрив цієї території має бореальний 

характер. Серед лісових ценозів переважають соснові ліси. Незначні площі 

займають грабово-дубові та чорно-вільхові ліси. Досить рідко трапляються 

ясенові діброви [86; 133]. На Малому Поліссі зосереджена головна частина 

заболочених територій Львівської області. Більшість боліт утворилося у 

долинах рік. Для них характерним є угруповання осокових і очерету. Дуже 

невеликими ділянками на території Малого Полісся трапляються угруповання 

оліготрофних боліт. Проведена осушувальна меліорація у ХХ століття призвела 

до зміни болотних ценозів лучними. На осушених болотах ростуть полин 

австрійський, полин гіркий, будяк звичайний, костриця червона та ін. [86; 133]. 
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У межах Подільської височини найпоширенішими є дубово-грабові, 

дубові та букові ліси. Букові ліси Західного Поділля подібні до карпатських, 

особливо за трав’яним покривом. Варто відзначити, що в подільських бучинах 

відсутні темнохвойні види ялини, ялиці, які характерні для букових 

деревостанів Карпат [86; 133]. 

Диференціація рослинного покриву Розточчя зумовлена переважно 

орографічними й едафічними чинниками. Лісовий тип рослинності з 

переважанням асоціацій листяних лісів є домінуючим типом рослинного 

покриву. Великі площі займають широколистяні ліси класу Querco Faqetea з 

переважанням у деревостані буку лісового, в травостої – осоки волосистої, 

зеленчука жовтого, копитняка європейського, купини багатоквіткової. Досить 

поширеними на Розточчі є дубово-соснові ліси й ацидофільні діброви [86; 133]. 

Слабко представлена болотна і прибережно-водна рослинність. 

Рослинний покрив Передкарпаття різноманітний і багатий. Фізико-

географічне розташування Передкарпаття сприяє формуванню рослинних 

угруповань неморального характеру в межах підзони широколистяних лісів 

лісової зони України [86, 133]. У межах Передкарпаття знаходилися великі масиви 

заболочених територій, тепер вже осушених – це болота Верхньодністерської 

алювіальної рівнини з історичною назвою Великі Дністерські болота. Зниження 

рівня ґрунтових вод унаслідок осушувальних меліорацій суттєво змінило 

рослинний покрив Великих Дністерських боліт [86; 133]. 

Інші лісові угіддя Передкарпаття представлені передгірськими грабово-

дубовими та заплавними дубовими лісами. Лише тут трапляються ялицево-

дубові ліси. На Передкарпатті є багато гірських видів рослин, які майже не 

зустрічаються в рівнинній частині Львівської області [86, 133]. 

На Передкарпатті болота еутрофного типу, осокові, тростинові і вільхові 

поширені на заплавах Дністра, в долинах його приток і р. Сян, але унаслідок 

осушення їхній рослинний покрив суттєво змінився [86, с. 245], що своєю чергою, 

вплинуло на характер землекористування і, відповідно, ґрунтового покриву. 



72 
 

У гірській частині Львівської області, в Східних Бескидах близько 50 % 

території зайнято лісами. Видовий склад лісів дуже різноманітний. Ліси 

ялицево-смереково-букові, ялицево-букові, смереково-буково-ялицеві, іноді 

трапляються чисті букові, ялицеві та смерекові ліси. [86; 133]. 

Постійний компонент лісостанів у Бескидах – ялиця, ліси якої займають 

третє місце за площею після лісів букових і смерекових. Ялиця з’являється на 

висоті 300–400 м н. р. м. у складі дубових лісів з дуба звичайного. Вище ялиця 

росте з буком і ялиною. Смерекові ліси займають третє місце після природних 

букових і ялицевих. У теперішній час у Бескидах смерекові монокультури 

займають найбільшу площу, витіснивши букові та ялицеві ліси. Похідні 

смеречники унаслідок культивування людиною зайняли нижню частину 

лісового поясу [86; 133]. 

Ялинові ліси утворюють у горах верхній лісовий пояс. Варто зазначити, 

що на більшій частині зайнятої ними території верхня межа ялинового лісу в 

Карпатах антропогенного походження. Ялинові ліси природнього походження 

зустрічаються в наш час украй зрідка на дуже невеликих площах. Вони майже 

не збереглися [86; 133]. 

У долинах річок панує вільха клейка і вільха чорна, а на ділянках, які 

перетворені в сільськогосподарські угіддя (луки), – мітлиця тонка і костриця 

червона [86]. 

Отже, для території дослідження є характерними широколистяні, хвойні і 

мішані ліси, заплавні і материкові луки, болотна рослинність. 

 

2.6. Антропогенна діяльність 

Різноманітність форм людської діяльності, які змінюють біотичні й 

абіотичні елементи природи, багато вчених об’єднує під загальною назвою 

антропогенні впливи або антропогенні фактори. Український еколог 

О. О. Лаптєв, зокрема, розглядає антропогенні фактори як породжені 

соціальним обміном речовин і енергії тіла, речовини, процеси і явища, які 

впливають на природу одночасно з природними факторами [75]. 
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Учений Ф. Р. Зайдельман уважає, що антропогенною деградацією ґрунтів 

доцільно вважати їхні вторинні зміни, які супроводжуються частковою або 

повною втратою родючості ґрунтового покриву і є причиною їхнього знищення 

[59; 60]. 

Натомість В. І. Вернадський писав, що зміна людиною живої природи, 

створення землеробства і скотарства, перетворення життя в біосфері змінює 

історію ґрунтових вод глибше і суттєвіше, ніж добре видимі зміни людиною 

режиму і характеру поверхневих вод суші, оскільки цим шляхом змінюється 

головна риса організованості біосфери – ґрунтовий покрив суші [35]. 

Вплив антропогенного фактору на ґрунти потужний і призводить до 

значних, і деколи незворотних змін у процесах ґрунтоутворення. Обробіток 

ґрунту, меліорації (зрошувальні, осушувальні), надмірне внесення мінеральних 

добрив і безсистемне застосування пестицидів докорінно змінюють хімічний 

склад ґрунту, його фізичні, теплові та водні властивості [167, с. 28].  

Тривале використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві 

зумовило трансформації ґрунтових режимів і процесів, призвело до зміни 

властивостей ґрунтів, погіршення їхнього екологічного стану. На території 

області, по суті, не залишилося ґрунтів, які б не зазнали антропогенного 

впливу. Неадекватні та науково необґрунтовані дії, споживацьке ставлення до 

ґрунтів зумовлють погіршення їхніх властивостей і розвиток деградаційних 

процесів. Значні площі ґрунтів Львівської області є деградованими. Львівська 

область характеризується значним ступенем сільськогосподарського освоєння 

території (60 %), що свідчить про високий антропогенний пресинг на ґрунтовий 

покрив [127]. 

Згідно з даними Національного наукового центру «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України, площі 

еродованих земель у межах Подільської височини за останні 30 років 

збільшилися майже на 50 %. Щорічно унаслідок ерозії з кожного гектара ріллі 

виноситься близько 24,5 т дрібнозему, 0,5–0,9 т гумусу [48; 167]. 
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На Малому Поліссі наявні значні масиви дефльованих ґрунтів. 

Погіршення зазнають ґрунти перелогів, що спричинено утворенням купинного 

зоогенного мікрорельєфу [127]. 

Окрім процесів водної і вітрової ерозії, ґрунти області зазнають 

переущільнення, знеструктурення, дегуміфікації, підкислення, окарбоначення, 

пірогенної деградації (особливо на торфах). Деградаційні процеси найвищих 

рівнів простежуються на ріллі [127]. 

Вплив людини на ґрунт може спричинити його руйнування, значні зміни 

структури, фізичних і хімічних властивостей і створення штучних 

ґрунтосумішей. Руйнування ґрунтів спостерігається в процесі будівництва 

(селітебного, промислового, дорожнього тощо), розробки корисних копалин, 

затоплення заплав тощо [167]. 

На рекультивованих землях відпрацьованих родовищ корисних копалин, під 

час будівництва підземних трубопроводів, терасування крутих схилів, засипці ярів 

людиною створюються штучні ґрунти. Площі земель зі штучним ґрунтовим 

покривом постійно зростають і щороку збільшуються на 300–450 га [48; 167]. 

Для штучно створених ґрунтів властива низка відмін: у них відсутній 

поділ на горизонти, характерна однорідна структура, кількість гумусу залежить 

від наявності його у вихідному матеріалі і якості виконання технічної 

рекультивації [167]. 

Варто наголосити, що антропогенний вплив позначається не лише на 

утилітарних особливостях ґрунтів, що безпосередньо впливають на 

сільськогосподарське виробництво. Треба також зважати на екологічні функції 

ґрунту в ширшому розумінні. Передусім потрібно бачити у ньому середовище 

існування всього живого, тобто рослинного і тваринного світу, як субстрату, де 

відбуваються біохімічні цикли перетворення речовин, регулюються процеси 

обміну і з атмосферою, і з гідросферою [3]. 
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Висновки до розділу 2 

Львівська область займає південно-західну окраїну Східноєвропейської 

рівнини й західну частину північного макросхилу Українських Карпат. 

Різноманітність природних умов зумовлює поширення різноманітних видів 

деградаційних процесів.  

1. Для території Львівської області характерним є помірно-

континентальний клімат атлантичного типу. Характеризується значною 

кількістю опадів, що створює нормальну зволоженість її території. Однак 

унаслідок збільшення зливового характеру опадів можна прогнозувати 

підвищення інтенсивності й площі прояву водно-ерозійних процесів, а частіші 

поширення сильних засух, надзвичайно спекотних днів зумовлюють розвиток і 

інших типів деградації, зокрема вітрової. 

2. Рельєф як чинник деградаційних процесів ґрунтів найбільший прояв 

має в межах Передкарпаття й Бескидів, що пов’язано зі значним 

розчленуванням території, крутістю схилів і великою кількістю опадів у 

гірських районах області. 

3. На процеси деградації ґрунтів великий вплив мають ґрунтові води. В 

межах Малого Полісся спостерігається високий рівень ґрунтових вод, що стає 

причиною перезволоження ґрунтів, їхнього оглеєння і заболочення. На 

межиріччях Передкарпаття ґрунтові води не мають впливу на ґрунтоутворюючий 

процес, однак поверхневе оглеєння ґрунтів у цьому випадку спричинене 

надмірним атмосферним зволоженням, важким гранулометричним складом 

ґрунтів, а також присутністю водонепроникного елювіального горизонту. 

4. Тривале використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві 

спричинило трансформації ґрунтових режимів і процесів, призвело до зміни 

властивостей ґрунтів, погіршення їхнього екологічного стану. Неадекватні та 

науково необґрунтовані дії, споживацьке ставлення до ґрунтів зумовлює 

погіршення їхніх властивостей і розвиток деградаційних процесів. Значні площі 

ґрунтів Львівської області є деградованими і відзначаються невисокою родючістю, 

вирощування сільськогосподарських культур на таких ґрунтах є нерентабельним. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК  

ҐРУНТІВ ДЕГРАДАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

Морфологічна будова ґрунту є відображенням його тривалого 

історичного розвитку в певних природних умовах. За цей час у ґрунті 

формуються характерні для різних типів морфологічні ознаки. Морфологія 

ґрунтів – це консервативна ознака, яка поступово змінюється у часі (за 

відсутності деструктивних процесів і корінних меліорацій) та фіксує історію 

розвиту ґрунту в часі [140, с. 5].  

Розвиток вчення про морфологію ґрунтів завдячує працям 

В. В. Докучаєва, С. А. Захарова, К. Д. Глінки, Ф. Р. Зайдельмана, 

М. М. Сибірцева, Б. Г. Розанова та інших. Морфологію ґрунтів Львівської 

області вивчали і вивчають науковці Львівського національного університету 

імені Івана Франка, Львівського національного аграрного університету, 

Інституту екології Карпат НАН України, Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України. 

Важливою та інформативною ознакою прояву деградаційних процесів у 

ґрунтах є зміна їхніх морфологічних ознак. Для утворення повноцінного 

ґрунтового профілю необхідні тисячоліття, а, щоб змінити морфологічні ознаки 

певного ґрунтового індивідуума – лише сотня, а то і декілька десятків років. 

Деградаційним процесам суттєвіше піддаються верхні генетичні горизонти 

ґрунтів. Верхня частина ґрунтового профілю безпосередньо і більшою мірою 

взаємодіє з природними, антропогенними чинниками, які обумовлюють 

деградацію ґрунтового профілю.  

Деградація морфологічних ознак виявляється у зменшенні потужності 

гумусового горизонту ґрунтів, у руйнуванні агрономічно-цінних агрегатів, у 

зміні складення і в зміні ознак новоутворень та включень, у характері та формі 

переходу між генетичними горизонтами. Діяльність людини корегує природні 

процеси ґрунтотворення, відповідно прискорюючи або сповільнюючи їх. 
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Оцінка трансформації морфологічних ознак ґрунтів Львівської області 

проведена на основі розрізів, закладених під сільськогосподарськими угіддями і 

цілинними відмінами. Для того щоб встановити, як позначилося використання 

земель на розвитку ерозійних процесів, ґрунтові розрізи закладено на схилах 

різної крутизни і форми.  

Статистична обробка показників залягання нижньої межі генетичних 

горизонтів проведена на основі власних закладених розрізів і даних ґрунтових 

обстежень попередніх років НДЛ–50 Львівського національного університету 

імені Івана Франка і Державного підприємства «Львівський науково-дослідний 

і проектний інститут землеустрою УААН». 

У структурі ґрунтового покриву Львівської області переважає дерново-

підзолистий тип ґрунту. Ґенеза ґрунтів пов’язана з дерновим і підзолистим 

ґрунтотворними процесами. Згідно зі сучасним уявленням про ґенезу 

підзолистих ґрунтів, яка сформована на основі досліджень К. К. Гедройца, 

І. В. Тюріна, С. П. Яркова та інших, підзолистий процес відбувається під 

лісовою рослинністю і пов’язаний із формуванням органічних кислот, які 

агресивні по відношенні до мінеральної частини ґрунту. У формуванні ґрунтів 

підзолистого типу пропонують вирізняти два самостійні процеси: підзолистий і 

лесиваж (іллімеризація) [4, 134]. 

Формування профілю дерново-підзолистого ґрунту обумовлене 

надлишковим зволоженням зі спорадичним застійно-промивним і застійно-

непромивним водними режимами [94; 128–130]. Генетичний профіль  

характеризується різко вираженою текстурною диференціацією на горизонти: 

гумусово-елювіальний НЕ (потужністю 15–20 см, у цілинних і 25–30 см, в 

орних ґрунтах); елювіальний Е (15–20 і 5–15 см, відповідно); ілювіальний І, 

який поступово переходить в материнську породу. 

Розподіл профілю на генетичні горизонти чіткіше проявляється з 

поважчанням гранулометричного складу і збільшенням ступеня оглеєння, що 

проявляється у вираженості морфологічних ознак і потужності елювіального 

горизонту [129; 130].  
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Оглеєні дерново-підзолисті ґрунти формуються під мішаними 

заболочении лісами або вологими луками, звільненими з-під лісу. Стійке 

сезонне перезволоження ґрунтового профілю – причина утворення в ньому 

іржаво-вохристих примазок, сизих оглеєних прожилок, плям і глеєвих 

горизонтів. По ходах корінців рослин під дією залізобактерій утворюються 

гумусово-ортштейнові капсули, трубочки темнувато-іржавого забарвлення [4; 

128].  

В орних ґрунтах процеси оглеєння (поверхневого оглеєння) відбуваються 

дещо пізніше. В місцях плоскорівнинних слабодренованих вододілів і 

безстічних зниженнях зандрових рівнин, які були звільнені від лісу і розорані, 

через ще більше перезволоження, ґрунти піддалися ще більшому оглеєнню. В 

сильноолеєних ґрунтах процес оглеєння переважає над підзолистим [128]. 

Окультурені ґрунти вирізняються потужнішим і одноріднішим 

забарвленням гумусового горизонту, деякою акумуляцією органічної речовини 

і глинистих речовин в елювіальному горизонті, збільшенням кореневмісної 

товщі (коріння проникають в ілювіальний горизонт) [128]. 

Зокрема, Д. Г. Тихоненко зазначає, що в агрогенних екосистемах 

формування дерново-підзолистих ґрунтів, роль підстилко- і дерниноутворення 

зникає. Інші елементарні ґрунтові процеси (ЕГП), за рахунок яких формуються 

ці ґрунти (гуміфікація, гуміфіксація, кислотний гідроліз, лесиваж, оглеєння) 

зберігаються, але їхня дія інколи різко знижується. Водночас, зростає роль 

«неспецифічних» штучних ЕГП: агротурбація, утворення орного і підорного 

горизонтів, формування підплужної підошви, агротехнічна дефляція, штучно-

акумулятивні процеси при внесенні добрив, заорюванні пожнивних решток, 

сидератів. Як наслідок формується профіль агрогенних дерново-підзолистих 

ґрунтів: Неор, Неп/ор, ЕhІ, І, ІР, Р [152, с. 290–292]. 

Морфогенетичним особливостям дерново-підзолистих ґрунтів Львівської 

області присвячені численні наукові праці В. Г. Гаськевича, З. П. Паньків, 

П. В. Романіва, О. З.Луцишин, М. Р. Салюк, О. М. Підкови та інших. 
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На території Львівської області дерново-підзолисті ґрунти поширені 

однорідними контурами або формують комбінації з іншими ґрунтами в 

поліських ландшафтах (Мале Полісся, Надсянська моренно-зандрова рівнина), 

Розточчі, Передкарпатті. Тут представлені дерново-слабо-, середньо- 

(AlbicRetisols (Arenic)) і приховано-підзолисті (AlbicArenosols (Ochric)) ґрунти, 

легкого гранулометричного складу. Приурочені до вододільних плато, 

залягають на водно-льодовикових, місцями підстелених мореною або елювієм 

верхньокрейдових мергелів відкладах. Періодична перезволоженість ґрунтів є 

чинником, який сприяє їхньому оглеєнню.   

У Передкарпатській частині Львівської області на межиріччі терас на 

делювіальних відкладах сформувалися дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні 

ґрунти (Stagnic Retisols), суглинкового гранулометричного складу. Унаслідок 

поверхневого перезволоження і важчого гранулометричного складу ґрунти 

володіють поганою водопроникністю і запливають, таким способом сприяючи 

оглеєнню профілю з поверхні.  

Загальна площа дерново-підзолистих ґрунтів, різного ступеня 

опідзолення й оглеєння, у Львівській області становить 390,2 тис. га (17,9 % від 

площі області). Ґрунти інтенсивно використовують у сільському господарстві, в 

структурі ґрунтів ріллі займають друге місце після темно-сірих опідзолених 

ґрунтів. Відсоток орних дерново-підзолистих ґрунтів від загальної площі ріллі 

області становить 17,4 % [41; 116, с. 43–49].  

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти, які є фоновими в 

північно-західній частині Передкарпаття, зазнають змін негативного характеру 

унаслідок сільськогосподарського використання. Зокрема, деструктивні зміни 

виявлені в переущільненні, брилуватості структури, яка переважає над 

розпиленістю, низькою шпаруватістю, особливо, шпаруватістю аерації [141, с. 

315].  

З метою встановлення змін, які відбулися в процесі окультурення 

наведемо порівняльний морфологічний опис дерново-підзолистих глеюватих 
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зв’язнопіщаних ґрунтів на водно-льодовикових відкладах під лісом і 

пасовищем (колишньою ріллею).  

Гумусово-елювіальний горизонт НЕ цілинних ґрунтів однорідний, світло-

сірий, за шкалою Манселла індексується 10YR5/4. Внаслідок обробітку до 

орного гумусово-елювіального шару НЕ залучається верхня частина 

підзолистого горизонту Е, тому в ґрунтах під агроценозами забарвлення 

горизонту неоднорідне, в підорному шарі з буруватим відтінком і білястими 

плямами (10YR4/2– 2,510Y4/2). Завдяки залученню підзолистого горизонту в 

оранку, його потужність збільшилася в середньому на 25,5 см (див. дод. Б. 1).  

Гумусово-елювіальний горизонт НЕ в ґрунтах під лісом безструктурний, 

під пасовищами структура нетривка, слабовиражена дрібно-грудкувато-

порохувата, з глибиною грудкувата. В ґрунтах під пасовищами верхні 

горизонти ущільнилися і змінилася будова порового простору. 

Елювіальний слабогумусований горизонт Еh світло-сірого забарвлення, 

під лісом з білястим відтінком за рахунок рясної кремнеземистої присипки 

SiO2. Отже, в ґрунтах під біоценозами ознаки підзолистого процесу виражені 

чіткіше. В ґрунтах під пасовищами горизонт має слабовиражену грудкувато-

призматичну структуру, по гранях структурних агрегатів затіки гумусу. 

Відповідно до статистичної обробки морфологічних показників, нижня 

межа елювіального слабогумусованого горизонту Еh у ґрунтах під лісом 

простежується на глибині 27,7 см, під пасовищами – 50,3 см. Критерій 

істинності Стьюдента tф свідчить про суттєву відмінність значень при 5 -

відсотковому рівні значущості (див. дод. Б. 1). 

Формування ілювіального горизонту І є наслідком винесення 

мінеральних і органо-мінеральних сполук з верхнього шару. Горизонт 

збагачений комплексними сполуками оксидів заліза, алюмінію, фракцією мулу, 

які надають йому червонувато-бурого забарвлення, призматичної структури. В 

досліджуваних дерново-слабопідзолистих ґрунтах окультурених відмін 

ілювіальний горизонт представлений ілювіально-елювіальним ІЕ, ілювіальним І 

та ілювіальним перехідним до породи Ір шарами. В цілинних ґрунтах, 
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ілювіальний горизонт І, як самостійний, не виражений. Загальна середня 

потужність ілювіальної товщі в ґрунтах під лісом становить 49,5 см, під 

пасовищами – 76,7 см. 

У ґрунтах під лісом ілювіально-елювіальний горизонт ІЕ бурий з 

білуватим відтінком, безструктурний. В окультурених ґрунтах в ілювіальній 

товщі відмічено затіки гумусу, горизонт ІЕ(h) темнувато-бурий з білястими 

плямами, які свідчать про часткову елювійованість шару, нетривкої грудкувато-

горіхуватої структури. Нижня межа горизонту в ґрунтах під лісом у середньому 

простежується на глибині 52,5 см, під пасовищами – 65,5 см.  

Ілювіальний горизонт І, який виділено під агроценозами, бурого 

забарвлення, індексується за шкалою Манселла 10YR5/3, супіщаного 

гранулометричного складу, нетривкої призматичної структури, вологий і 

щільний. Горизонт оглеєний, ознаки оглеєння у формі вохристих плям.  

Нижня частина ілювіальної товщі в цілинних ґрунтах представлена добре 

ілювійованою породою РІ, жовтувато-бурого забарвлення  (10YR5/5), 

зв’язнопіщаний, з численними вохристими плямами оглеєння, залізисто-

мангановими пунктаціями. В окультурених відмінах, це ілювіальний 

перехідний горизонт Ір, світло-бурий (2,5Y6/3), піщаний, з вохристими 

плямами. Нижня межа перехідного до породи ілювіального горизонту 

простежується на глибині 77,2 і 127,0 см. Ґрунтовий профіль під агроценозами 

подовжений за рахунок ілювіальної товщі (див. дод. А).  

Слабоілювійована порода Рі – водно-льодовикові відклади, жовтувато-

бурого забарвлення, зв’язнопіщаного гранулометричного складу, наявні 

залізисто-манганові пунктації та конкреції. 

Унаслідок культуртехнічного обробітку ґрунту покращився водно-

повітряний режим, про це свідчить глибина появи ознак оглеєння. В дерново-

слабопідзолистих ґрунтах на водно-льодовикових відкладах оглеєння 

простежується в ілювіально-елювіальному горизонті ІЕgl: під лісом у 

середньому з глибини 29,2 см, під пасовищами – 51,3 см. 
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Дані статистичної оброки потужності та глибини генетичних горизонтів 

дерново-слабопідзолистих ґрунтів різних ценозів показують, що значення 

фактичного критерію істинності tф, за 5-відсоткового рівня значущості, суттєво 

перевищує критерій теоретичний t05=2,2 (див. дод. Б. 1).     

Дерново-підзолисті ґрунти, які сформувалися на піщаних водно-

льодовикових відкладах, приурочені до вирівняних ділянок зандрової рівнини і 

пологих схилів, піддаються процесу дефляції. Розвіювання підсилюється за 

рахунок розорювання ґрунтів легкого гранулометричного складу. Піщаний 

гранулометричний склад, низький вміст мулу і пилу, обумовлюють відсутність 

структурності і зв’язності. Як наслідок, під дією вітрів руйнується гумусовий 

горизонт, видуваються дрібні частки. Слабодефльовані ґрунти мають меншу 

потужність гумусово-елювіального горизонту. В середньодефльованих відмінах 

оранкою перемішані залишки гумусово-елювіального НЕ і весь елювіальний 

слабогумусований Еh горизонти (див. дод. Б. 1). На поверхні ґрунту 

зустрічаються надуті горбки.  

За рахунок легкого гранулометричного складу, приуроченості до 

вододільних схилів, розораності, дерново-підзолисті ґрунти зазнають процесів 

водної ерозії. Для встановлення ступеня змитості дерново-підзолистих ґрунтів, 

проведено статистичну обробку морфологічних показників дерново-

слабопідзолистих глейових супіщаних ґрунтів на моренних відкладах. Дані 

обчислено на основі матеріалів досліджень попередніх років у Яворівському 

районі (Надсянська моренно-зандрова рівнина). Глибину залягання генетичних 

горизонтів слабо-, середньо-, сильнозмитих ґрунтів порівнювали з 

нееродованими відмінами. 

Унаслідок площинної ерозії, яка характерна для схилів моренних горбів, 

суттєвих змін зазнав верхній гумусово-елювіальний горизонт НЕ; в середньому 

на 4,5 см змита верхня його товща, в обробіток залучена частина 

нижчележачого елювіального слабогумусованого Еh шару (див. дод. Б. 1). 

У сереньозмитих ґрунтах оранкою перемішані рештки гумусово-

елювіального горизонту НЕ, повністю елювіальний слабогумусований і частина 
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ілювіального слабоелювійованого Іе горизонтів. Елювіальний горизонт, як 

самостійний, не виділяється; ілювіальний – меншої потужності. 

Гумусово-елювіальний горизонт НЕ в сильноеродованих дерново-

підзолистих ґрунтах повністю змитий. Верхній горизонт – це перемішані 

орнакою елювіальний слабогумусований Еh і частина ілювіального 

слабоелювійованого Іе шарів.  

Про ступінь змитості ґрунту свідчить межа переходу ілювіального 

горизонту до породи. В нееродованих ґрунтах нижня межа ілювіального 

перехідного до породи горизонту Ір в середньому спостерігається на глибині 

115,3 см, у слабоеродованих ґрунтах – 107,8 см, середньоеродованих –                

80,8 см, сильноеродованих – 73,0 см (див. дод. Б. 1).                    

Особливості формування підзолисто-дернових ґрунтів (PlaggicRetisols 

(Arenic)) описані в працях  Н. Вернандера (1986), М. Полупана (2005). 

Підзолисто-дернові ґрунти Львівської області вивчали В. Гаськевич (2006), О. 

Луцишин (2016). Н. Б. Вернандер уважає, що ці ґрунти сформувалися в 

результаті трансформації дерново-підзолистих ґрунтів унаслідок 

інтенсивнішого гідроморфізму й акумулятивних процесів [134, с. 79]. 

Підзолисто-дернові ґрунти відрізняються від дерново-підзолистих ґрунтів 

інтенсивніше розвинутим гумусовим горизонтом, іноді до глибини    40 см. 

Ґенеза цих ґрунтів пов’язана зі зміною підзолистого процесу на дерновий, що 

найчастіше характерно для периферійної частини низовин [128, с. 18]. 

Виділяють автоморфні та оглеєні підзолисто-дернові ґрунти. 

У межах Львівської області підзолисто-дернові ґрунти є зональним, і 

виділяються на рівні підтипу дерново-підзолистих ґрунтів. Основні площі 

розміщені в межах плоских слабодренованих ділянок або замкнених, 

слабоувігнутих безстічних знижень Малого Полісся, Опілля, Надсянської 

рівнини. Тут підзолисто-дернові ґрунти формують комплекси з дерновими і 

лучними ґрунтами. Загальна площа цього підтипу в Львівській області 

становить 42,0 тис. га (1,9 %), у тому числі 37,2 тис га оглеєні. У сільському 

господарстві використовують 25,8 тис. га (1,9 %) [41; 116].  
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На території Малого Полісся і Надсяння ґрунти сформувалися на водно-

льодовикових відкладах, мають супіщаний гранулометричний склад. Ґрунти, 

які утворилися на елювії пісковиків Опілля є легкосуглинкові. 

Для дослідження підзолисто-дернових ґрунтів розрізи закладено в межах 

Опілля, басейн річки Колодниця (притока р. Дністер), Миколаївсько-

Бережанського фізико-географічного району Розтоцько-Опільської горбогірної 

області Західноукраїнського краю. Сформувалися ґрунти на елювії-делювії 

пісковиків з елювієм вапняків (див. дод. А).  

Згідно зі статистичною обробкою морфологічних показників, середня 

потужність гумусово-елювіального шару НЕ 29,2 см, горизонт сірого 

однорідного забарвлення, дрібногрудкуватої структури. В орних ґрунтах 

потужність горизонту – 50,8 см, структура крупногрудкувато-зерниста.  

Елювіальний слабогумусованим горизонтом Еh сірувато-білястий, 

неоднорідний, з рясною кремнеземистою присипкою. Нижня межа  під 

природними ценозами простежується на глибині 68,7 см, під ріллею – 62,3 см. 

На відміну від цілинних підзолисто-дернових ґрунтів, під ріллею елювіальний 

горизонт має ознаки ілювійованості, горизонт зі слабким буруватим відтінком, 

індексується 10YR6/1, в ґрунтах під лісом – 10YR5/4. Структура в ґрунтах під 

біоценозами грудкувато-зерниста, під агроценозами – крупногрудкувато-

зерниста (див. дод. А). 

Унаслідок винесення за межі елювіального горизонту мінеральних і 

органо-мінеральних сполук сформувався ілювіальний горизонт. У підзолисто-

дернових ґрунтах під лісом він представлений ілювіальним 

слабоелювійованим, слабогумусованим шаром Іеhgl, середньою потужністю 

35,8 см. Горизонт жовтувато-бурого забарвлення, горіхувато-призматичної 

структури, з іржавими примазками півтораоксидів Fe2O3.  

Ілювіальний горизонт у ґрунтах під ріллею представлений ілювіально-

елювіальним дуже слабогумусованим ІЕ(h), ілювіальним слабоелювійованим Іе  

та перехідним до породи ілювіальним ІРgl горизонтами. Загальна його 

потужність становить 92,5 см. Верхня частина горизонту бурувато-сірого, з 



85 
 

глибиною бурого забарвлення, крупноногрудкувато-зернистої, призматично-

грудкуватої структури. В нижній частині ілювіальний горизонт ІР бурувато-

палевий, безструктурний з вираженими ознаками оглеєння.  

Слабкий дренаж і поверхневий стік обумовили появу в підзолисто-

дернових супіщаних ґрунтах ознак оглеєння. Унаслідок агротехнічного 

обробітку глибина їхнього прояву знизилася. В ґрунтах під лісом оглеєння 

проявляться в ілювіальному слабоелювійованому, слабогумусованому 

горизонті Іеhgl, з глибини 72,2 см; у ґрунтах під ріллею – в перехідному до 

породи шарі ІРgl, з глибини 106,2 см (див. дод. Б. 2). 

За результатами досліджень, основним деградаційним процесом у басейні 

річки Колодниця є водна ерозія [76, с. 193–202]. Площа угідь, на яких 

спостерігаються ерозійні процеси, представлені слабозмитими (220,9 га), 

середньозмитими (249,3 га) і сильнозмитими ґрунтами (160 га); змитими і 

розмитими ґрунтами ярів, балок і виходів порід (168 га).   

У витоках річки Колодниця розвинена глибинна ерозія, крутість 

водозбору схилів сягає 15º, це є причиною утворення ярів, у межах яких на 

поверхню виходять пісковики. Густота розчленування ярково-балковою 

мережею досліджуваної території становить 0,4 км/км
2
. На схилах нижче 

водозбору, залежно від їх використання, розвивається переважно площинна 

ерозія. На терасах Дністра, у басейні р. Колодниці, розташовані кар’єри 

Новороздільського сірчаного комбінату, що потребують рекультивації. 

Загальна їхня площа 17 га. Правий берег річки Колодниця зайнятий 

сільськогосподарськими угіддями, в яких розвинулися складні поєднання 

слабо-, середньо- і сильнозмитих ґрунтів. Правий берег річки крутіший, 

зайнятий чагарниками 30–40- річного віку, тут поширені слабозмиті ґрунти.   

Морфологічні зміни еродованих підзолисто-дернових ґрунтів 

досліджували під лісом (слабозмиті ґрунти – молодий ліс віком 10–15 років, 

колишня рілля) і ріллею (середньозмиті ґрунти).  

Ерозійна деградація підзолисто-дернових супіщаних ґрунтів на елювії 

пісковиків спричинила скорочення потужності генетичного профілю ґрунтів у 
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слабоеродованих відмінах на 16,7 см, у середньоеродованих – на 60,4 см (див. 

дод. Б. 2). Найбільших змін зазнав гумусово-елювіальний горизонт НЕ. У 

змитих ґрунтах цей горизонт як самостійний не виділяється, верхня його 

частина змита і горизонт перемішаний оранкою з елювіальним 

слабогумусованим Еh. Нижня границя гумусово-елювіального шару слабо- і 

середньоеродованих відмін простежується в середньому на глибині 25,8, 18,7 

см, зменшилася на 8,9 і 32,1 см порівняно з незмитими аналогами. 

Верхній генетичний горизонт змитих ґрунтів характеризується 

неоднорідним, світлішим забарвленням (бурувато-сіре і сіре), слабовираженою, 

нетривкою  крупногрудкувато-зернистою структурою, різким переходом до 

наступного горизонту. Верхня частина профілю в слабозмитих ґрунтах – це 

рештки елювіального слабогумусованого, слабоілювійованого горизонту Еhі, в 

середньозмитих – ілювіальний  слабоелювійований, слабогумусований шар Іеh. 

Унаслідок еродованості ґрунтів підвищилася глибина появи ознак 

оглеєння, у слабозмитих ґрунтах на 41,2 см, у середньозмитих на 29,4 см. У 

ґрунтах під лісом оглеєння виражене в елювіальному слабогумусованому, 

слабоілювійованому горизонті Еhіgl, під ріллею в нижній частині ілювіального 

шару Ірgl. Оглеєння представлене дрібними залізисто-мангановими 

конкреціями. Про зміни в морфологічній будові підзолисто-дернових 

еродованих ґрунтів свідчить критерій істинності Стьюдента tф. Суттєве 

перевищення нижньої межі генетичних горизонтів властиве середньозмитим 

відмінам під ріллею. Значення фактичного критерію істинності tф перевищує 

критерій теоретичний t05=2,2. Перевищення значень у межах профілю 

коливаються від 14,2 до 34,7 одиниць (див. дод. А, Б. 2). 

Генетична група опідзолених ґрунтів за ступенем вираження 

гумусоутворення і підзолеутворення об’єднує ясно-сірі (AlbicLuvisols), сірі 

лісові (HalpicLuvisols), темно-сірі опідзолені (LuvicGreyzemicPhaeozems) ґрунти 

і чорноземи опідзолені (GreyzemicPhaeozems). Ясно-сірі та сірі лісові ґрунти 

утворюють одну агровиробничу групу. 
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Ясно-сірі лісові ґрунти з початку післяльодовикового періоду 

формуються під широколистяними дубово-грабовими лісами, з проектованим 

покриттям трав’яної рослинності менше 40 %, в умовах періодично-промивного 

типу водного режиму. Ґрунти залягають на добре дренованих вододільних 

поверхнях і високих давніх терасах, підстелені лесоподібними відкладами. 

Унаслідок розкладу лісової підстилки  формується тонкоподрібнений, кислий 

гумус фульватного типу, частково нейтралізований основами. Підзолистий 

процес відбувається слабше порівняно з ґрунтами, які формуються під 

мішаними лісами. Причиною цього є карбонатна ґрунтотворна порода [134, с. 

94]. 

За морфологічною будовою ясно-сірі лісові ґрунти близькі до дерново-

підзолистих, мають чітку диференціацію профілю за елювіально-ілювіальним 

типом. Але в ясно-сірих лісових ґрунтах слабше виражений підзолистий 

процес, у гумусово-елювіальному горизонті до складу мінеральної частини 

входить кремнезем, півтораоксиди заліза й алюмінію, які становлять основу 

агрегатів [4, с. 20]. У ясно-сірих лісових ґрунтах виділяють такі генетичні 

горизонти: гумусово-елювіальний горизонт НЕ (потужністю 9–18 см у 

цілинних і 25–30 см в освоєних ґрунтах); елювіальний горизонт Е (25–35 і 10–

20 см, відповідно); ілювіальний горизонт Ih, у верхній частині помітно 

гумусований; з глибини 100–130 см – материнська порода Р [130, с. 129].  

Ясно-сірі лісові ґрунти розподіляють на поверхнево-перезволожені і 

автоморфні. Поверхнево оглеєні відміни приурочені до вологого Передкарпаття 

Лісостепу, весь профіль оглеєний у вигляді бурих, іржаво-бурих, буро-сизих 

плям, залізисто-манганових бобовин. Глеюваті види приурочені до помірно-

вологої частини лісостепу, ознаки оглеєння помітні з нижньої частини 

елювіального горизонту. Для автоморфних ясно-сірих лісових ґрунтів 

характерна карбонатна материнська порода [130, с. 129]. 

У Львівській області ясно-сірі та сірі лісові ґрунти залягають на найбільш 

підвищених елементах рельєфу, на вододільних поверхнях і верхніх частинах 

схилів. Основні площі поширення цих типів – Сокальське пасмо, Пасмове 
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Побужжя, Подільське горбогір’я, Львівське Опілля, трапляються на Сянсько-

Дністерському межиріччі [133]. Площа ясно-сірих лісових ґрунтів і сірих 

лісових ґрунтів у межах області становить 74,6 і 188,1 тис. га. Показник 

сільськогосподарського освоєння ґрунтів становить 44,1 і 55,7 %, розораність – 

31,1 і 45,1 %, відповідно [41; 116]. 

Генетичні особливості ясно-сірих і сірих лісових ґрунтів Львівcької 

області висвітлено у працях М. В. Пшевлоцького, В. Г. Гаськевича, 

О. В. Гаськевич, Г. С. Підвальної, О. М. Підкови, О. Сови та інших.      

У наукових публікаціях і монографії «Сірі лісові ґрунти Опілля» під 

авторством Н. Павлюк, В. Гаськевича  наведено порівняльну характеристику 

ясно-сірих лісових ґрунтів під біо- й агроценозами, та відмічено, що процес 

окультурення позначився на зміні інтенсивності забарвлення генетичних 

горизонтів, їхній структурі і щільності. Також помітна трансформація 

генетичного профілю, збільшення глибини залягання нижніх границь 

генетичних горизонтів в окультурених відмінах [114, с. 69].   

Наведемо опис ясно-сірого опідзоленого глеюватого ґрунту на 

лесоподібних суглинках, закладеного в межах Сокальського пасма під лісом. 

Гумусово-елювіальний горизонт НЕ світло-сірого забарвлення з 

буруватим відтінком, розпадається на дрібні зернисто-грудкуваті структурні 

окремості, горизонт ущільнений, суглинковий, щільно переплетений дрібним 

корінням дерев, з ясно вираженим переходом до наступного горизонту.  

Елювіальний, часто слабогумусований горизонт Еh світло-сірого з 

білястим відтінком забарвлення, грудкувато-пластинчастої структури, 

ущільнений, з рясною кремнеземистою присипкою SiО2, яка засвідчує 

підзолистий процес. Перехід до ілювіального елювійованого шару Іе різкий.  

Ілювіальний елювійований горизонт Іе світло-бурий, щільний, 

горіхувато-призматичної структури, з присипкою SiО2, перехід до наступного 

горизонту Ір ясний. 

З глибини 73 см залягає перехідний ілювіальний горизонт Ір, бурий, 

призматичної структури, по тріщинах у вигляді затіки SiО2 помітні незначні 
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ознаки елювійованості. Горизонт поступово переходить у ґрунтотворну 

слабоілювійовану оглеєну породу Ріgl. 

У нижню частину профілю вимиті карбонати СаСО3, закипання від 10 % 

НСl проявляється з глибини 128 см у материнській породі Ркgl, яка 

представлена лесоподібними суглинками. У межах дослідної ділянки Пасмово 

Побужанська в ясно-сірих лісових ґрунтах під ріллею слабовиражені скупчення 

карбонатів, вони помітні в нижній частині перехідного до породи ілювіальному 

горизонті Іркgl, (див. дод. А).  

Гідротермічні умови території, рівень залягання ґрунтових вод, 

обумовлює оглеєність ґрунтового профілю. Ознаки оглеєня проявляються 

переважно в перехідному до породи горизонті Ріgl, виражені у вигляді 

вохристих плям і пунктацій (див. дод. А).  

Досліджуючи ясно-сірі лісові ґрунти під агро- і біоценозами, можемо 

сказати, що залучення ґрунту в обробіток надало верхній частині профілю 

темнішого забарвлення. У ґрунтах під ріллею гумусово-елювіальний горизонт 

НЕ сірий з сизуватим відтінком (10YR6/2), у ґрунтах під лісом – світло-сірий 

(10YR5/2). У перехідному до породи горизонті Ір наявні плями гумусу, а в 

горизонті Рі бурі натіки помітні на поверхні тріщин. Верхній горизонт ґрунтів 

під біоценозами, унаслідок обробітку, втратив зернистість структури і став 

грудкувато-порохуватим, грудкувато-брилистим. 

На основі опрацьованих статистичних даних встановлено, унаслідок 

культурного обробітку нижня межа гумусово-елювіального горизонту НЕ 

знизилася на 14,0–17,2 см. У межах Сокальського Пасма ґрунтовий профіль під 

ріллею дещо розтягнутий за рахунок зниження глибини усіх генетичних 

горизонтів на 2,8–14,0 см. На території Пасмового Побужжя подовжилася 

глибина залягання тільки гумусово-елювіального НЕ та елювіального 

слабогумусованого Eh горизонтів на 1,1–17,2 см (див. дод. Б. 3). 

Приуроченість ясно-сірих лісових ґрунтів до вододільних схилів 

обумовлює їхню еродованість. Для порівняльної оцінки, опрацьовано власні 

матеріали і дані досліджень попередніх років змитих відмін.  
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Ясно-сірі лісові змиті ґрунти на лесоподібних оглеєних суглинках 

приурочені до схилів складної форми з улоговинами. Поширені в північній 

частині Поторицької сільської ради, в північній і північно-східній частинах 

Тудорковичівської сільської ради Сокальського району.    

Слабозмиті ясно-сірі лісові ґрунти від нееродованих відрізняються 

вкороченим гумусово-елювіальним шаром НЕ, в оранку залучено елювіальний 

горизонт Еh. У сильнозмитих відмінах водною ерозією ці горизонти повністю 

змиті, тому верхній горизонт представлений ілювіальним слабоелювійованим 

шаром Іе, середньою потужністю 27,2 см. 

Середньозмиті ґрунти займають південну частину Стенятинської 

сільської ради, залягають на односкатних схилах простої форми крутістю 3–7º. 

У цих ґрунтах змита більша половина гумусово-елювіального горизонту НЕ. 

Орний горизонт складається зі залишків гумусово-елювіального горизонту НЕ, 

приораного елювіального Еh. і верхньої частини ілювіального 

слабоелювійованого Іе горизонтів (див. дод. Б. 3). 

Критерій істинності tф, при 5- відсотковому рівні значущості свідчить про 

те, що глибина залягання нижньої границі генетичних горизонтів перевищує 

значення теоретичного критерію t05, особливо ці значення суттєві для середньо- 

і сильно-змитих ґрунтів (див. дод. Б. 3). 

Питання походження сірих лісових ґрунтів є дискусійним ще з часів 

зародження науки про ґрунти. Зокрема, С. І. Коржинський уважав, що сірі 

лісові ґрунти є перехідною стадією деградації чорнозему в підзолисті; 

В. Р. Вільямс аргументував зворотність процесу, тобто  ґрунти  утворилися за 

рахунок остепніння підзолистих; В. В. Докучаєв зазначав, сірі лісові ґрунти є 

первинні та сформувалися під широколистяними лісами в умовах лісостепового 

клімату (періодично-промивний тип водного режиму) [6, с. 19]. У формуванні 

сірих лісових ґрунтів С. В. Зонн виокремлює процеси гумусонакопичення, 

лесиваж і опідзолення, при цьому, два перші є переважаючими і 

відокремлюють їх від  підзолистих ґрунтів [6, с. 19; 7].  
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Сірі лісові оглеєні ґрунти поширені на обширних безстічних вододілах і 

лесових терасах, на ділянках з тимчасовим перезволоженням. У періодично 

анаеробних умовах відбувається оглеєння більшої частини профілю та 

інтенсивно проходить елювіальний процес [134, с. 65].  

Основна морфологічна особливість сірих лісових ґрунтів – виражена 

диференціація на генетичні горизонти за ілювіально-елювіальним типом. У 

ґрунтовому профілі виділяють горизонти: НЕ – гумусово-елювіальний 

(потужністю 25–35 см), Ih – ілювіальний помітно гумусований (15– 20 см), І – 

ілювіальний і Р – материнська порода з глибини 100–150 см [129]. 

Антропогенна деградація сірих лісових ґрунтів проходить у двох 

напрямах: втрата гумусу та ущільнення. Ущільнення частково є наслідком 

дегумуфікації, а також застосування інтенсивних технологій з важкою 

технікою. Ущільненню сприяє важкий гранулометричний склад, а обмежує 

його висока структурність ґрунтів, яка напряму пов’язана з гумусовим станом 

[14, с. 10; 17].  

Як зазначалося вище, основні масиви сірих лісових ґрунтів зосереджені в 

межах Сокальського Пасма, Пасмового Побужжя, Сянсько-Дністерської 

височини. Тому для порівняння змін у морфологічних ознаках агро- і 

біоценозів та деструктивних процесів унаслідок водної ерозії, розрізи закладені 

на цих територіях.   

Профіль сірих лісових ґрунтів Львівської області характеризується 

наявністю гумусово-елювіального горизонту НЕ, потужного ілювіального 

горизонту (70–80 см), який диференційований на слабогумусований Іh, 

слабоелювійований Іе, власне ілювіальний І і перехідний до породи Ір.  

Ознаки оглеєння в межах Сянсько-Дністерської височини 

спостерігаються з поверхні у формі залізисто-манганових пунктацій. 

Глеюватість обумовлена застійно-промивним типом водного режиму і 

наявністю в профілі щільного ілювіального горизонту з поганою фільтраційною 

здатністю, який затримує атмосферні опади. 
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На території Сокальського пасма ознак оглеєння не виявлено, але ґрунти 

підстелені карбонатними породами, карбонати у формі прожилок і плісені. На 

території Пасмового Побужжя ознаки оглеєння і вміст карбонатів характерні 

для материнської породи Ркgl, вище по профілю вони не виявлені.  

Використання ґрунтів під польову культуру позначається на 

морфологічних ознаках і будові ґрунтового профілю. Найшвидше в орних 

землях відбуваються зміни агрофізичних властивостей, зокрема ущільнюються 

орний і підорний горизонти, змінюється будова порового простору і 

водопроникність. Унаслідок мінерального удобрення ріллі та 

культуртехнічного обробітку змінюється структура, верхні горизонти стають 

щільніші, відповідно знижується пористість генетичних горизонтів.  

Гумусово-елювіальний горизонт НЕ окультурених сірих лісових ґрунтів 

дрібногрудкувато-брилуватої, в нижній частині (НЕп/ор) – грудкувато-

зернистої структури, щільний і тонкопористий. Технічний обробіток верхнього 

шару обумовив його буруватість унаслідок залучення верхньої частини 

ілювіального горизонту (див. дод. А).  

В окультурених ґрунтах у середньому на 7,0 см збільшилася потужність 

гумусово-елювіального горизонту НЕ і знизилася нижня межа залягання 

ілювіальних горизонтів Іh та Іе (див. дод. Б. 4).  

Згідно зі статистичною обробкою морфологічних показників сірих 

лісових ґрунтів встановлено, нижня границя гумусово-елювіального горизонту 

НЕ в ґрунтах під лісом у середньому простежується на глибині 26,0 см; 

ілювіального слабогумусованого горизонту Іh – 43,2 см, ілювіального 

слабоелювійованого горизонту Іе – 60,2 см. В окультурених відмінах нижня 

межа генетичних горизонтів дещо вища: 33,0; 48,2і 61,2 см, відповідно (див. 

дод. Б.4). Це свідчить про трансформацію, часткове подовження верхніх 

генетичних горизонтів унаслідок окультурення (див. дод. А).  

Еродовані відміни сірих лісових легкосуглинкових ґрунтів Розточчя 

описано у праці О. М. Підкови (2010). Сірі лісові ґрунти переважно поширені у 
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межах Равського Розточчя, займають високі, добре дреновані вододільні плато. 

Змиті ґрунти  розміщені на схилах значної крутості (4–10º). 

Морфологічні особливості змитих відмін сірих лісових ґрунтів 

досліджено в межах дослідних ділянок Сокальська і Сянсько-Дністерська. 

Сірі лісові поверхнево глеюваті середньосуглинкові змиті ґрунти на 

лесоподібних суглинках у межах Сянсько-Дністерської височини мають 

вкорочений профіль. У слабозмитих відмінах потужність гумусово-

елювіального горизонту НЕ менша, у середньо- і сильнозмитих ґрунтах 

горизонт повністю змитий.   

Гумусово-елювіальний орний горизонт НЕор нееродованих сірих лісових 

ґрунтів зі середньою потужністю 30,3 см, сірого забарвлення, грудкувато-

зернистої структури, ущільнений. У слабозмитих ґрунтах він являє собою 

поєднання частково змитого гумусово-елювіального НЕ і менш родючого 

ілювіального гумусованого Іhе шарів потужністю в середньому 26,7 см, 

забарвлення сіре з буруватим відтінком, структура дрібногрудкувата, щільний і 

тріщинуватий.  

У середньозмитих ґрунтах гумусово-елювіальний горизонт відсутній. 

Верхнім є ілювіальний гумусований шар Іhе середньою потужністю 15,0 см, 

сірого неоднорідного з буруватим відтінком забарвлення, рясною білястою 

присипкою, дрібногрудкувато-горіхуватої структури, дуже щільний.  

У сильнозмитих відмінах верхній генетичний горизонт – це дуже 

слабогумусований ілювіальний шар І(h) середньою потужністю 11 см, бурий з 

сіруватим відтінком і слабкою білястою присипкою, горіхуватої структури, яка 

властива для ілювіального шару незмитих ґрунтів. Горизонт дуже щільний, з 

добре вираженими тріщинами (див. дод. А; Б. 4).  

Залежно від ступеня еродованості відбувається поважання 

гранулометричного складу, від легко- і середньосуглинкового до 

важкосуглинкового в сильнозмитих відмінах. Нижня межа залягання 

генетичних горизонтів у межах профілю зі зростанням ступеня змитості ґрунтів  

підтягнута до поверхні. Критерій істинності tф, при 5- відсотковому рівні 
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значущості свідчить, що глибина залягання нижньої границі генетичних 

горизонтів значно перевищує значення теоретичного критерію t05.  

На території Сокальської дослідної ділянки сірі лісові ґрунти є фоновими 

для північної його частини, утворюють елементарні ареали і мікроваріації 

ґрунтів різного ступеня змитості.  

Потужність гумусово-елювіального орного горизонту НЕ+Iheор в 

слабоеродованих ґрунтах під перелогом зменшилася на 1,2–3,2 см. У 

середньозмитих ґрунтах, під пасовищами і ріллею, верхній генетичний 

горизонт – це поєднання залишків гумусово-елювіального горизонту НЕ та 

ілювіальних шарів Ihe, Іе. Різниця порівняно з нееродованими відмінами 

становить 2,0 і 4,5 см.  

Суттєві зміни відбулися з потужністю і нижньою межею генетичних 

горизонтів у сильнозмитих відмінах. Зокрема, гумусово-елювіальний горизонт 

НЕ повністю змитий, на поверхню виходить перемішані ілювіальний 

слабогумуований Ihe і частина ілювіального слабоелювійованого Іе шарів (див. 

дод. Б. 4).   

Темно-сірі лісові ґрунти – найменш опідзолені зі сірих лісових ґрунтів, за 

своєю будовою близькі до чорноземів опідзолених. Процес їх утворення 

відбувався при нейтралізації переважної кількості сульфокислот і відкладенні 

великої кількості гумінових кислот [4, с. 21].  

Темно-сірі опідзолені ґрунти формуються під широколистяними лісами з 

проективним покриттям трав’янистої рослинності 65–75 %, тому в них 

слабовиражені ознаки опідзолення і добре – гумусонакопичення. 

Ґрунтотворними породами є леси і лесоподібні суглинки, зазвичай карбонатні.     

Профіль темно-сірого опідзоленого ґрунту диференціюється за 

елювіально-ілювіальним типом. В умовах надлишкового і достатнього 

зволоження темно-сірі опідзолені ґрунти оглеєні. Оглеєння добре виражене у 

нижній частині профілю у вигляді бурих, вохристих, сизих плям. За інших 

умов, ознаки оглеєння відсутні, інколи в ілювіальному і перехідному до породи 

горизонтах спостерігаються затіки півтораоксидів R2O3 [130]. 
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Досліджувані темно-сірі опідзолені ґрунти Львівської області залягають 

на вододільних просторах, у нижній третині схилів з меншими абсолютними 

висотами, ніж сірі лісові ґрунти. Часто знаходяться в комплексі зі сірими 

лісовими ґрунтами і чорноземами опідзоленими. Ґрунти поширені на території 

Сянсько-Дністерської височини, Пасмовому Побужжі, Опіллі. 

Темно-сірі опідзолені ґрунти в області займають площу 264,1 тис. га 

(12,1 %), з них оглеєні – 166,7 тис. га. Більша половина ґрунтів освоєні, 

показник сільськогосподарського освоєння становить 57,9 %, розораність – 

50,4 % [33; 41; 116, с. 43–49]. 

Морфологічні особливості темно-сірих опідзолених ґрунтів області, їх 

генетико-географічна характеристика описана у працях М. І. Пшевлоцького 

(2002), Г. С. Іванюк (2004), О. В. Гаськевич (2007), О. С. Сови (2018).   

Окультурені темно-сірі опідзолені ґрунти мають потужнішу на 3,8 см 

гумусово-акумулятину товщу Не. Верхній гумусово-елювіальний горизонт Не, 

представлений орним Неор і підорним Неп/ор шарами. Верхня частина товщі 

порохувато-дрібногрудкуватої, нижня – грубозернисто-грудкуватої структури, 

горизонти тріщинуваті. Підорний горизонт Неп/ор, важчого гранулометричного 

складу (середньосуглинковий), щільніший від попереднього. Профіль ґрунтів 

під лісом розтягнутий, верхній горизонт на тон світліший ніж під агроценозами, 

індексується 10YR3/2 (під ріллею 10YR2/2) (див. дод. А).  

У межах Львівської області нижня межа гумусово-акумулятивного Не 

горизонту в темно-сірих опідзолених окультурених ґрунтах дещо відрізняється. 

На території Сокальського пасма вона проходить у середньому на глибині 

41,8 см, Опілля – 28,8 см, Пасмового Побужжя – 35,9 см, Сянсько-Дністерської 

височини – 43,8 см (див. дод. Б. 5).    

Унаслідок наявності в будові профілю щільного ілювіального горизонту, 

який служить водоупором, значна частина ґрунтів оглеєні, ґрунти в межах 

дослідної ділянки Поморяни оглеєні з поверхні, що обумовлено важчим 

гранулометричним складом.   
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Темно-сірі опідзолені ґрунти легко- і середньосуглинкового 

гранулометричного складу, сформувалися на лесоподібних відкладах. 

Приурочені до вузьких ерозійно-небезпечних плато і верхньої частини схилів 

крутістю 1–2º. Еродовані відміни залягають на схилах простої і складної форм з 

улоговинами крутістю до 7º. Темно-сірі опідзолені слабозмиті ґрунти місцями 

поєднуються з середньозмитими ґрунтами, а середньозмиті ґрунти формують 

комплекси зі сильнозмитими. Ерозійні процеси ускладнюють структуру 

ґрунтового покриву, це виражено у зменшенні площ ґрунтових контурів і 

ускладненні їхніх меж.  

Порівнянно з повнопрофільними темно-сірими опідзоленими ґрунтами, у 

слабозмитих відмінах ерозією перенесено до половини гумусового горизонту 

Не. Потужність шару зменшилася на 3,8–16,1 см. Гумусово-ілювіальний 

горизонт Ні в оранку не залучають (дослідна ділянка Поморяни) або 

приорюється його верхня частина. Орний горизонт зі слабким буруватим 

відтінком та індексується 10 YR3/3 (див. дод. А; Б. 5).  

У більшості середньозмитих ґрунтів ерозією перенесено весь гумусово-

акумулятивний шар і на поверхню виходить гумусово-ілювіальний горизонт, 

який обробляєють. На території дослідної ділянки Сокальська  змито майже 

весь гумусово-акумулятивний горизонт Не, в культуртехнічний обробіток 

залучено гумусовий слабоілювійований Ні та верхню частину ілювіального 

слабоелювійованого Іе горизонтів. Потужність перемішаної оранкою ґрунтової 

товщі середньозмитих ґрунтів зменшилася в середньому на 4,8–28,4 см. 

Верхній генетичний горизонт має виражений бурий відтінок, темніший, ніж у 

слабозмитих ґрунтах, індексується 10YR4/3.  

У темно-сірих опідзолених сильнозмитих ґрунтах гумусовий горизонт Не 

змитий повністю, в оранку залучені рештки горизонту Ні та  ілювіальний 

горизонт І. Потужність орного горизонту в середньому зменшилася на 17,3–

46,6 см. За рахунок ілювійованості шару верхня частина ґрунтового профілю 

бурого з сіруватим відтінком забарвлення. Горизонт дуже неоднорідний, 

щільний і тріщинуватий. 
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Вихід на поверхню ілювіальної товщі є причиною того, що верхній 

горизонт важчого гранулометричного складу має структуру, характерну для 

цього генетичного горизонту. Горизонт середньосуглинковий, грудкувато-

горіхуватої структури. Статистичні дані обробки морфологічних показників 

темно-сірих опідзолених ґрунтів засвідчують про суттєві зміни в глибині 

залягання генетичних горизонтів еродованих відмін у межах усього профілю 

(див. дод. А; Б. 5).     

Вчення про чорноземи висвітлено в працях В. Докучаєва «Руський 

чорнозем», П. А. Костичева, Г. М. Висоцького, Л. І. Прасовлов. В 1910 році 

Л. І. Бубер видав працю «Галицько-подільські чорноземи, їхнє утворення і 

природні властивості». Ґенезі, складу, властивостям, напрямкам використання 

чорноземів Львівської області присвячені праці І. Папіша.  

Чорноземи опідзолені, як і темно-сірі лісові ґрунти, мають вторинне 

походження і поєднують у собі ознаки чорноземів і підзолистих ґрунтів. 

Порівняно з темно-сірими ґрунтами, чорноземи опідзолені мають інтенсивніше 

виражені ознаки гумусованості і менше виражене опідзолення.    

Чорноземи опідзолені формуються під широколистяними лісами з 

проективним покриттям трав’янистої рослинності 75–85 %, переважно на лесах 

і лесоподібних відкладах. Ознаки чорноземного типу проявляються у значній і 

глибокій гумусованості профілю (80–130 см), дуже слабкому перерозподілі 

мулистої фракції та оксидів R2O3.  

У ґрунтовому профілі виділяють такі генетичні горизонти: гумусовий 

слабоелювійований горизонт Не (потужністю 35–50 см); верхній Нрі та нижній 

Рhі гумусово-перехідні горизонти; перехідний до породи слабогумусований 

горизонт Рі(h) і материнська порода Р [129, 130].  

Чорноземи опідзолені поширені на вирівняних поверхнях пасмової 

частини лісостепу, рівнинних плато Верхнього Дністра, північній частині 

Сокальського Пасма. Загальна площа у межах Львівської області становить 

90,7 тис. га. Показник сільськогосподарського освоєння становить 75,2 %, 

розораності – 70,4 %  [41; 116]. 
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Морфолого-генетичні особливості чорноземів опідзолених Львівської 

області вивчали Г. С. Підвальна (2004), О. В. Гаськевич (2007).   

Нами проведені дослідження морфологічних ознак чорноземів 

опідзолених легко- і середньосуглинкового гранулометричного складу. 

Верхня частина ґрунтового профілю чорноземів опідзолених 

представлена гумусово-акумулятивним слабоелювійованим горизонтом Не, в 

ґрунтах під лісом середня його потужність становить 43,4, в освоєних ґрунтах – 

35,4–41,5 см. Горизонт темно-сірого забарвлення (10YR4/1–10YR4/2), добре 

гумусований; у ґрунтах легкосуглинкового гранулометричного складу – 

дрібногрудкувато-зернистої, порохувато-грудкуватої, в середньосуглинкових – 

зернисто-грудкуватої структури. На структурних агрегатах помітна 

кремнеземиста присипка. Перехід до верхнього перехідного 

слабоілювійованого Нрі горизонту ясний або поступовий за забарвленням. 

Горизонт, потужністю 20–21 см, світліший від попереднього, темнувато сірий з 

буруватим відтінком (10YR5/3), грудкувато-горіхуватої структури, щільніший 

від верхнього шару. Ознаки елювійованості майже відсутні, на гранях 

структурних окремостей помітне слабке колоїдне лакування, в оглеєних 

ґрунтах з’являються залізисто-манганові пунктуації та вохристі плями (див. 

дод. А).  

Під гумусовим горизонтом Нрі, в середньому з глибини 57,7–67,4 см, 

залягає перехідний до материнської породи горизонт. За ступенем вираження 

гумусованості та ілювійованості товща розділена на горизонти: Рhi, Р(h)і та Рi. 

Зменшення з глибиню гумусованості і вираження ілювіального процесу 

надають товщі буруватого відтінку, в нижній частині горизонт палево-бурого і 

жовто-бурого забарвлення. З глибиною структурні агрегати стають крупніші, 

структура горіхувато-призматична, грудкувато-брилувата. Перехід до 

материнської породи поступовий за забарвленням і структурою. 

Ґрунтотворна порода – лесоподібні суглинки, буро-палевого, жовтувато-

палевого забарвлення, безструктурна. В межах Сокальського Пасма і Опілля 

материнська порода карбонатна, карбонати у формі прожилок, журавчиків, 
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псевдоміцелію. Наявність карбонатів пов’язано зі застійно-промивним типом 

водного режиму і двочленністю ґрунтотворних та підстилаючих порід. 

Лесоподібні відклади з глибини 2–5 м, підстелені щільними карбонатними 

породами. У Передкарпатському вологому регіоні та Пасмовому Побужжі 

карбонати в профілі відсутні (див. дод. А).  

У вологому і помірно-вологому кліматі в нижній частині ґрунтового 

профілю у вигляді бурих, буро-вохристих, вохристо-сизих плям, залізисто-

манганових пунктацій, бобовин виражене оглеєння. В межах Пасмового 

Побужжя, ґрунти оглеєні з поверхні. На території Сокальського Пасма ознак 

оглеєння профілю не виявлено.   

Статистична обробка морфологічних показників для чорноземів 

опідзолених під біо- і агроценозами проведена на основі власних досліджень 

(рілля) і матеріалів досліджень попередніх років (ліс). Унаслідок обробітку, в 

середньому на 6,7 см зменшилася нижня межа залягання гумусово-

акумулятивного горизонту Не, в цих же ґрунтах відмічено збільшення глибини 

залягання інших генетичних горизонтів профілю. В ґрунтах під лісом, ознаки 

підзолистого процесу помітні у всій добре гумусованій товщі, в тому числі у 

верхньому перехідному гумусовому горизонті Нріе. Елювійованість 

спостерігаються до глибини 59,8 см, під ріллею елювійований тільки гумусово-

акумулятивний шар Не до глибини 39,0 см.  

В окультурених відмінах ознаки оглеєння виявлені в перехідному 

гумусовому слабоілювійованому горизонті Нрі з глибини 46,3 см. У ґрунтах під 

лісом оглеєння з глибини 77,7 см, оглеєний перехідний до породи дуже 

слабогумусований, слабоілювійований горизонт P(h)і (див. дод. А).  

Еродовані чорноземи опідзолені Львівської області на схилах створюють 

між собою комплекси, коли в місцях поширення середньозмитих ґрунтів 

трапляються плями середньозмитих, а серед середньозмитих поширені 

сильнозмиті ґрунти.    

Унаслідок прояву водної ерозії в слабкому ступені, в чорноземах 

опідзолених змита частина гумусово-акумулятивного горизонту Не. У межах 
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дослідної ділянки Опільська перенесено 8,0 см товщі, в межах дослідної 

ділянки Пасмово Побужанська – 14,0 см. Інколи до гумусово-акумулятивного 

горизонту Не приорана верхня частина перехідного до породи горизонту Нрі. У 

такому випадку, орний горизонт Не+Нріор більш неоднорідний, за 

забарвленням темно-сірий з буруватим відтінком (10YR5/1), 

середньосуглинкового гранулометричного складу.   

Середньоеродовані ґрунти відрізняються змитістю всього гумусово-

елювіального горизонту Не. У сильнозмитих ґрунтах на поверхню виходить 

перемішана оранкою нижня частина перехідного горизонту НРі та 

слабогумусована порода Рhі; горизонт жовтувато-бурого, темнувато-бурого з 

слабовираженим сіруватим відтінком забарвлення (10YR6/4), 

важкосуглинковий, дрібногрудкуватий, дуже щільний (див. дод. А).  

Середньостатистичні дані показують, що різниця середніх значень між не 

еродованими й еродованими ґрунтами, збільшується зі ступенем вираження 

змитості ґрунтів. У слабозмитих ґрунтах, вони менші, в сильнозмитих – 

максимальні (див. дод. Б. 6). 

З чорноземів типових (не опідзолених) на території Львівської області 

острівне поширення мають роди вилугуваних, власне типових і карбонатних 

чорноземних ґрунтів. Залягають ґрунти на стародавніх терасах, відносно рівних 

слабостічних або рівнинних міжрічкових плато та їх схилах, при глибокому 

заляганні ґрунтових вод. Ґрунти підстелені лесоподібними суглинками, місцями 

в поєднанні з делювієм крейдових мергелів.  

Чорноземи типові – автоморфні ґрунти з акумулятивно-гумусовим 

профілем, найбільш родючі у межах Львівської області. Характеризуються 

типовими ознаками чорноземотворення: глибоким профільним 

нагромадженням гумусу, поживних речовин, відсутністю перерозподілу 

мінеральної частини у профілі. [130]. Потужність ґрунтового профілю 

чорноземів типових коливається від 110 до 200 см. Профіль диференційований 

на: гумусово-акумулятивний Н,  гумусовий перехідний Нр горизонти, добре 

гумусовану РН, слабогумусовану Ph, карбонатну Рк материнську породу [130, 
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с. 192].   Гумусові горизонти ґрунтового профілю чорноземів типових мають 

різну генетичну природу. Гумусована верхня частини профілю (Н) утворилася 

переважно за рахунок розкладу коріння рослин, у формуванні нижньої частини 

(Нр) значну роль відіграють процеси його ілювіювання  [81].  

За глибиною залягання карбонатів ґрунти поділяють на вилугувані 

(закипання від 10 % НСl у перехідному горизонті Нрк) і карбонатні (закипання 

у верхній частині профілю). Глибина появи карбонатів у профілі ґрунтів 

залежить від циклічності гідротермічних процесів у весняно-літній період; 

освоєння і зміни типу рослинного покриву, як наслідок активізуються процеси 

вторинного окарбоначення ґрунту.  

Основні масиви чорноземів типових малогумусних (HaplicChernozems 

(Aric)) розміщені в межах Сокальського Пасма на лесових терасах рік Солокія і 

Західний Буг та в перехідній смузі між Малим Поліссям і Подільським уступом. 

Їхня площа в межах області становить 55,5 тис. га (2,6 %), показник 

сільськогосподарського освоєння становить 78,6 % [41; 133].   

Наведемо опис ґрунтового розрізу чорнозему неглибокого малогумусного 

легкосуглинкового закладеного під ріллею на території Сокальського пасма 

(див. дод А).  

Верхня частина профілю представлена гумусово-акумулятивним 

горизонтом потужністю 49 см, який розділений на орний і підорний шари. 

Горизонт темно-сірого забарвлення, однорідний, легкосуглинкового 

гранулометричного складу, грудкувато-порохуватої, в нижній частині зернисто-

грудкуватої структури. Верхня частина за рахунок оранки рихла, підорний 

горизонт щільний.   

Під гумусово-акумулятивним горизонтом Н залягає перехідний 

гумусовий шар Нр, з характерними забарвлення вищележачого підорного шару 

Нп/ор, з вираженим побурінням, горизонт грудкуватий. З глибини 73 см залягає 

слабогумусована ґрунтотворна порода Рh сірувато-темнобурого забарвлення. 

Карбонати трапляються з глибини 98 см, представлені у вигляді 

плісенеподібного нальоту СаСО3 і прожилок (див. дод. А).   
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Для ґрунтового профілю чорноземів типових характерні численні 

біогенні новоутворення і включення. Зокрема в горизонтах представлено багато 

червоточин, копролітів, ходів землериїв, у нижній частині ґрунтового розрізу 

кротовини діаметром 4–5 см виповнені темно-сірим дрібноземом. 

У центральній і південній частинах дослідної ділянки поширені 

чорноземи неглибокі малогумусні карбонатні, для яких характерне 

окарбоначення усього профілю.  

Чорноземи неглибокі малогумусні слабозмиті грубопилувато-суглинкові 

поширені в центральній, південній, західній і східній частинах Хоробрівської 

сільської ради Сокальського району (дослідна ділянка Сокальська). Приурочені 

до схилів складної форми з улоговинами крутістю 2–3º, 3–5, 5–7º. 

Сформувалися на лесоподібних суглинках. У ґрунтовому профілі змита верхня 

частина гумусово-акумулятивного горизонту Н, в агроценозах в оранку може 

залучатися верхня частина перехідного горизонту Нр. У середньому, 

потужність гумусово-акумулятивного орного горизонту Нор слабоеродованих 

відмін на території Сокальського пасма зменшилася на 8,9–24,0 см (див. дод. Б. 

7). 

У західній, центральній і південній частинах території поширені 

чорноземи типові малогумусні середньозмиті грубопилувато-суглинкові, в 

окремих місцях карбонатні. Залягають на схилах складної форми з улоговинами 

крутістю 3–5, 5–7º. Ерозією змито більше половини гумусової товщі і в оранку 

залучений верхній перехідний горизонт Нр, який і становить більшу половину 

орного шару з вираженим буруватим відтінком. У середньому, потужність 

орного горизонту Н+Нрор становить  21,8–31,4 см, що на 9,8–24,4 см менше 

ніж у нееродованому ґрунті.  

До схилів складної форми і крутості понад 5º приурочені чорноземи 

неглибокі малогумусні сильнозмиті. В цих відмінах повністю змиті гумусові 

горизонти Н і Нр, а орним горизонтом є перехідний до породи 

слабогумусований шар Рh. Горизонт збіднений гумусом, сірувато-темнобурого, 

сірувато-буро-палевого, дуже неоднорідного забарвлення. 
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Про суттєві відмінності у глибині залягання генетичних горизонтів 

змитих і незмитих чорноземів типових свідчать дані статистичної обробки. 

Фактичний критерій істинності tф збільшується зі ступенем еродованості 

ґрунтів (див. дод. Б. 6).    

Географії, ґенезі, критеріям визначення лучних ґрунтів присвячені праці 

Б. Б. Полинова, Є. М. Самойлової, М. М. Розова, О. М. Грінченка. 

Генетичний профіль лучного ґрунту сформувався під впливом дернового 

і глейового процесів, представлений повнорозвиненим добрегумусованим 

профілем чорноземного типу. Складається з гумусового горизонту Н 

потужністю 25–30 см, темно-сірого забарвлення; перехідного горизонту НР, 

який заходить на глибину до 60 см і більше, сірого забарвлення; оглеєної 

материнської породи Рgl [4, с. 24]. За потужністю гумусово-акумулятиних 

горизонтів Н і Нр лучні ґрунти класифікують на: неглибокі (45–65 см), 

середньоглибокі (65–85) і глибокі (більше 85 см) [128]. 

Лучні ґрунти за умовами формування і будовою профілю подібні до 

дернових ґрунтів. Відрізняються потужнішим гумусовим горизонтом, 

поступовим зменшенням вмісту гумусу, міцнішою зернистою структурою, 

оглеєнням у гумусовому горизонті [101, с. 83] 

Лучні ґрунти формуються на алювіальних, делювіальних, водно-

льодовикових відкладах, лесоподібних суглинках і двочленних породах. 

Підстелення ґрунтового профілю лучних ґрунтів мергелями обумовлює 

наявність у генетичних горизонтах карбонатів [4, с. 24]. 

Лучні ґрунти (Gleyic Chernic Phaeozems (Pachic)) разом з алювіальними 

лучним ґрунтами (Gleyic Fluvisols (Humic)), на території Львівської області  

займають площу 126,2 тис. га (5,8 % від площі області). Лучні глейові ґрунти 

(Mollic Gleysols (Humic)) – 44,5 тис. га (2,0 %).   

У структурі ґрунтового покриву лучні ґрунти поширені однорідними 

контурами або поєднуються з дерновими, чорноземно-лучними, дерново-

підзолистими ґрунтами в межах Малого Полісся, Передкарпаття, Сокальського 

Пасма [41, с. 196].   
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Морфологічні особливості лучних ґрунтів Львівської області вивчали            

Г. О. Андрущенко, В. Г. Гаськевич (Мале Полісся), Ю. І. Наконечний (Мале 

Полісся), О. З. Луцишин (Надсянська рівнина).  

Ми провели дослідження морфологічних ознак лучного глибокого 

глеюватого супіщаного ґрунту на алювіальних відкладах (див. дод. А).   

На території дослідної ділянки Опільська лучні ґрунти карбонатні, 

приурочені до заплав середнього і низького рівнів. Значна частина ґрунтів 

осушена відкритим дренажем. Ґрунти надмірно зволожені, мають двочленну 

будову профілю, верхня частина (до глибини 50–150 см) складена алювієм, 

глибше залягають поховані торфи. Важчий гранулометричний склад лучних 

ґрунтів цієї території (суглинки) обумовив кращу сформованість структурних 

окремостей, верхня частина гумусово-акумулятивного шару грудкувато-

зернистої і зернистої структури. Не останню роль у формуванні структурних 

окремостей відіграла і коренева система лучної рослинності угіддя.   

На делювіальних відкладах формуються лучні глейові намиті ґрунти. 

Верхня частина профілю унаслідок намиву дрібнозему має слабовиражену 

шаруватість, гумусово-акумулятивний горизонт Н видовжений. Унаслідок 

намиву, ґрунти можуть мати поховані горизонти. Лучні намиті ґрунти на 

алювіальних відкладах карбонатні по всьому профілю.  

Дані статистичної обробки морфологічних показників лучних ґрунтів під 

перелогами і пасовищами свідчать, що фактичний критерій істинності 

Стьюдента tф, при значенні теоретичного критерію t05 на рівні 2,2, становить 

2,0–15,3 одиниць (див. дод. Б. 8). 

В умовах заплав низького гіпсометричного рівня, притерасних знижень, 

під лучно-болотною рослинністю в анаеробних умовах шляхом трансформації 

акумульованих рослинних решток на території області сформувалися 

органогенні ґрунти (торфовища). Утворюються торфовища шляхом 

замулювання і заростання водоймищ, річкових стариць. Ґрунти залягають на 

алювіальних, алювіально-делювіальних, елювіальних відкладах.  
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Торфові ґрунти виокремлюють на рівні підтипу болотних ґрунтів. У 

Львівській області торфувато-болотні і торфово-болотні ґрунти (Histic Gleysols) 

займають площу 18,0 тис. га (0,82 % від площі області). Ґрунти трапляються 

окремими масивами на Малому Поліссі, Пасмовому Побужжі і Сянсько-

Дністерській височині.  

Значно більші площі займають торфовища низинні (Histosols), їхня площа 

в межах області становить 55,2 тис. га (2,6 %). Поширені в усіх природних 

регіонах області, приурочені до широких долин річок, депресійних форм 

рельєфу зі слабким поверхневим стоком. У структурі ґрунтового покриву 

торфовища утворюють окремі контури або поєднуються з гігроморфними 

типами. Плямистості утворюють некарбонатні і карбонатні торфовища, 

недеградовані та пірогенно-деградовані ґрунти [41; 105].  

Дослідженнями М. В. Нецик (2015) встановлено, що в Малополіських 

ландшафтах поширені торфувато-болотні, торфово-болотні ґрунти, торфовища 

низинні неглибокі (потужність торфового горизонту 50–100 см), середньо 

глибокі (100–200), глибокі (200–400), надглибокі (понад 400 см) [105].  

Формування торфових ґрунтів відбулося унаслідок поєднання болотного і 

дернового ґрунтотворних процесів в умовах надлишкового поверхневого і 

підземного перезволоження. Для органогенних ґрунтів часто характерні ознаки 

оглеєння та олівізації, які морфологічно проявляються у формі іржавих, сизих 

та зеленкуватих плям, наявності залізисто-манганових конкрецій. У будові 

профілю виділяють торфові горизонти різного ступеня розкладу органічної 

речовини, який залежить від ґрунтово-кліматичних умов, складу біоценозу, 

кислотності, активності мікроорганізмів і часу. 

Окультурення органогенних ґрунтів, зокрема осушення, різко змінило 

умови ґрунтоутворення в торфових ґрунтах. Процеси акумуляції та консервації 

органічної маси пригнічуються за рахунок посилення мінералізації та 

елювіювання профілю унаслідок дренажного стоку. Мінералізації є причиною 

поступового зменшення потужності торфу.  
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Верхня частина ґрунтового профілю досліджуваних торфових низинних 

ґрунтів представлена потужною дерниною, яку називають «очіс». Низинні 

неглибокі торфовища мають таку генетичну будову: до глибини 20,7 см залягає 

торфово-гумусовий шар НТ темно-сірого з коричневим відтінком забарвлення. 

Торф сильнорозкладений, помітні залишки осоки й очерету. Нижче, в 

середньому до глибини 68,3 см, злягає шар торфу коричневого забарвлення, 

менш розкладений, пухкий і губчастий.  

Середньоглибокі торфові ґрунти мають потужніший торфовий шар, у 

середньому 151,8 см. Торфовий горизонт за ступенем розкладу органічної маси 

представлений п’ятьма шарами Т1–Т5. З глибиною торф менше розкладений, в 

нижній частині, з глибини 111,3 см, містить карбонати.  

Верхня частина профілю торфовищ низинних глибоких представлена  

торфовим сильнорозкладеним, сильномінералізованим горизонтом НТ, темно-

бурого забарвлення, за шкалою Манселла індексується 10YR 2/2, свіжий, 

пухкий, тріщинуватий, містить дрібний пісок. Середня потужність шару 

становить 12,0 см. Глибше залягає торфовий горизонт Т1–Т5 зі середньою 

потужністю 97,0 см. Торфова товща різного ступеня розкладу, має забарвлення 

від світло- до темно-коричневого, сира, пухка і губчаста. Інтенсивність 

забарвлення торфових горизонтів та характер переходу між ними залежить від 

ступеня розкладу органічної маси. Наступний, перехідний до породи горизонт 

РНGl (давньоалювіальні відклади) сіруватого забарвлення з коричневим 

відтінком, піщаний, сирий, слабоущільнений, містить багато залізисто-

манганових конкрецій і плям оглеєння. У вологому стані плями оглеєння 

набувають зеленкуватого забарвлення. 

Утворення дернових ґрунтів пов’язують зі заплавними луками, які в 

минулому були зайняті лісовою рослинністю. Поширення злакового 

різнотрав’я, його розклад і акумуляція, сприяло розвитку дернового процесу, 

внаслідок чого утворився цей тип ґрунту. 

Генетичні особливості дернових ґрунтів вивчали Н. Б Вернандер (1958), 

В. Г. Гаськевич (2004), О. З. Луцишин (2016). 
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Дернові ґрунти утворилися у результаті дернового і глейового процесів (у 

оглеєних відмінах). Характеризуються акумулятивним типом ґрунтового 

профілю, з максимальним накопиченням гумусу і фізичної глини у верхній 

його частині та поступовим зниженням з глибиною. В умовах надмірного 

ґрунтового і поверхневого зволоження, близького залягання рівня підґрунтових 

вод, формуються оглеєні відміни. Характерною особливістю їхнього профілю є 

різкий перехід між гумусованою частиною і оглеєною породою [128–130]. 

Основні площі дернових ґрунтів на території Львівської області 

зосереджені в Малому Поліссі, Розточчі, південній частинні Надсяння, 

Верхньо-Дністерській алювіальній рівнині Передкарпаття. Загальна площа 

ґрунтів у межах Львівської області  212,1 тис. га (9,8 % від загальної площі 

області). Поширені дернові піщані і зв'язнопіщані, у тому числі оглеєні, 

різновиди ґрунтів (Arenosols (Ochric), Gleyic Arenosols (Ochric)); дернові 

супіщані і суглинкові, у тому числі оглеєні ґрунти  (Fluvic Arenosols (Ochric), 

Fluvic Gleyic Arenosols (Ochric)); дернові опідзолені оглеєні ґрунти (Fluvic 

Gleyic Phaeozems (Albic)) [41].  

Ґрунти сформувалися на давніх алювіальних, делювіальних, елювіальних, 

водно-льодовикових відкладах. Значні площі ґрунтів осушені та 

використовуються під ріллю, пасовища, сіножаті. 

Наведемо опис морфологічних особливостей дернових глибоких 

супіщаних ґрунтів на алювіальних відкладах під агроценозами (рілля і 

пасовища).   

Верхня частина профілю представлена гумусово-акумулятивним 

горизонтом Н, під ріллею темнувато-сірого забарвлення,  індексується 

10YR4/4; під пасовищами горизонт сірий та однорідний, індексується 7,5YR3/2. 

За рахунок супіщаного гранулометричного складу структура горизонту під 

ріллею в орному шарі нетривка, грудкувато-порохувата, сформована 

механічним обробітком і корінням вирощуваних культур. У ґрунтах під 

пасовищами горизонт безструктурний, унаслідок випасання тварин 
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середньоущільнений, володіє меншою повітропроникністю, в нижній частині 

шару проявляються ознаки оглеєння у формі дрібних іржавих плям. 

За даними статистичної обробки, нижня межа гумусово-акумулятивного 

горизонту Н в середньому простежується в ґрунтах під ріллею на глибині 32,5 

см, у ґрунтах під пасовищами – 37,7 см. Перехід до гумусово-акумулятивного 

перехідного горизонту НР різкий, збігається з глибиною оранки; під 

пасовищами – поступовий за забарвленням. 

Перехідний горизонт НР під ріллею, за рахунок внесення під вирощувані 

культури органічних речовин, бурувато-сірого забарвлення, сформованої 

горіхувато-грудкуватої структури, слабоущільнений. У ґрунтах під 

пасовищами, сірий з буруватим відтінком, з численними іржавими плямами 

оглеєння, безструктурний. Нижня межа перехідного гумусового горизонту НР у 

дернових глибоких ґрунтах під ріллею в середньому простежується на глибині 

46,3 см, під пасовищами – 49,3 см (див. дод. Б. 10). 

Унаслідок агротехнічного обробітку дернових глибоких супіщаних 

ґрунтів на алювіальних відкладах, у генетичному профілі під ріллею виділено 

слабогумусовану материнську породу Р(h)gl. Горизонт потужністю 26 см, 

світло-бурого забарвлення, легкосуглинкового гранулометричного складу, 

безструктурний, ущільнений. У цьому горизонті з’являються ознаки оглеєння у 

вигляді залізисто-манганових пунктацій і вохристих плям. 

У дернових глибоких ґрунтах під пасовищами гумусово-акумулятивний 

горизонт НР безпосередньо залягає на карбонатній материнській породі Ркgl, 

перехід між горизонтами виразний. У ґрунтах під ріллею карбонати не виявлені 

(див. дод. А).        

Рендзини (дерново-карбонатні ґрунти) Rendzic Leptosols – сформувалися 

на широких підвищених просторах в умовах денудаційного, денудаційно-

акумулятивного, горбогірно-останцевого типів рельєфу з виходами на 

поверхню карбонатних порід. Це ґрунти лісового походження, з промивним і 

періодично промивним типами водного режиму.  
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Дослідженню дерново-карбонатних ґрунтів присвячені наукові праці 

І. М. Гоголєва, Г. О. Андрущенка, А. А. Кирильчука, С. П. Позняка. 

Основою еволюції рендзи є поступове вилуговування карбонату кальцію 

породи [41, с. 245]. Насиченість карбонатами ґрунтотворних порід в умовах 

лісової зони є причиною відсутності розвитку в цих ґрунтах підзолистого 

процесу. Приуроченість рендзин до підвищених форм з абсолютними висотами 

240–260 м, значна глибина залягання ґрунтових вод (понад 2,5 м), 

обумовлюють відсутність у ґрунтах слідів оглеєння. 

Дерново-карбонатні ґрунти мають неглибокий генетичний профіль, який 

не диференційований і вирізняється поступовим зменшенням гумусово-

глинистих речовин з глибиною. Ґрунтовий профіль представлений: гумусовим 

горизонтом Нк; гумусовим перехідним горизонтом НРк; глибше залягає плита 

крейди. Ґрунтотворними породами є крейдово-мергелеві відклади або водно-

льодовикові відклади потужністю до 50 см, які підстелені крейдово-

мергелевими породами [4, с. 22; 128, с. 56].  

У межах Львівської області рендзини поширені в Малополіському, 

Західно-Подільському і Розтоцько-Опільському ґрунтових краях. Займають 

площу 4,6 тис. га (2 % від площі області). Під сільськогосподарськими угіддями 

зайнято 22,7 тис. га, з яких орні ґрунти – 19,2 тис. га (43 % від площі рендзин 

області) [41, с. 244–245; 117, с. 18–22; 171, с. 74–81]. На території Львівської 

області  рендзини формують елементарні ґрунтові ареали та мезокомбінації з 

дерново-підзолистими та опідзоленими ґрунтами. На схилових елементах 

рельєфу поширені дерново-карбонатні слабо-, середньо- і сильнозмиті ґрунти.  

Верхня частина ґрунтового профілю рендзин агроценозів представлена 

гумусово-акумулятивним горизонтом Нк середньою потужністю 29,8 см. 

Горизонт Нк темно-сірого забарвлення, добре оструктурений, структура 

грудкувато-пилувата, в підорному горизонті грудкувата, містить дрібні уламки 

крейди і кремнію. Нижче залягає гумусовий перехідний горизонт НРк, який 

заходить у середньому на глибину 42,2 см. Перехідний горизонт НРк сірий з 

білуватим відтінком, середньосуглинковий, зернисто-грудкуватої структури, 
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уламки крейдяного мергелю білясто-сірого забарвлення крупніші, ніж у 

попередньому горизонті, їхній діаметр 5–15 мм. У повнопрофільних рендзинах 

під ріллею в середньому з глибини 42,2 см виділено перехідний до породи 

слабогумусований горизонт Рhк, потужністю 20,0 см. Горизонт Рhк білий з 

сіруватими гумусовими затіками, щільний і безструктурний, містить крупний 

щебінь мергелю. Для ґрунтового профілю характерне закипання від 10 % HCl, 

яке з глибиною стає більш вираженим та інтенсивнішим (див. дод. А).  

Із зростанням ступеня еродованості рендзин, у верхній частині профілю 

збільшується вміст і розмір уламкового матеріалу крейдяного мергелю, 

відбувається поважчання гранулометричного складу. Ґрунти описуються як 

слабо-, середньо- і сильнощебенюваті. Середньо- і сильнозмиті рендзини, за 

рахунок виходу на поверхню нижніх генетичних горизонтів, є 

важкосуглинковими.    

Рендзини слабозмиті слабощебенюваті середньосуглинкові поширені на 

схилах крутістю 2–3º, 3–5, 5–7º. Використовуються під ріллю, пасовища, 

частина зайнята лісами. Слабоеродовані рендзини характеризуються змитістю 

верхньої частини гумусово-акумулятивного горизонту Нк, перехідний горизонт 

НРк частково залучають в оранку. Нижня межа гумусово-акумулятивного 

горизонту в середньому простежується на глибині 29,8 см у незмитих ґрунтах і 

23,5 см у слабозмитих відмінах (див. дод. Б. 11). 

Середньозмиті середньощебенюваті рендзини приурочені до схилів 

крутістю 5–7º, 7–10, 10–15º. Ґрунти зайняті лісами і сільськогосподарськими 

угіддями. Незважаючи на еродованість, значну площа цих ґрунтів 

використовують під ріллю. У цих відмінах змито найбільш родючу частину 

профілю – гумусово-акумулятивний горизонт Нк, на поверхню виходить 

гумусовий перехідний горизонт НРк. 

У сильнозмитих сильнощебенюватих рендзинах змиті гумусово-

акумулятивний Нк і майже весь перехідний горизонт Нрк. На поверхню 

виходить нижня частина перехідного горизонту, інколи сильнощебенюватий 

елювій мергелю. 
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Результати статистичної обробки морфологічних показників засвідчують 

суттєві перевищення значень глибини залягання генетичних горизонтів у 

середньо- і сильнозмитих рендзинах. Різниця середніх значень коливається в 

межах 28,9–36,2 см. Значення фактичного критерію істинності tф перевищує 

критерій теоретичний t05=2,2. Перевищення значень у межах ґрунтових 

профілів коливаються в межах 16,7–21,0 одиниць (див. дод. Б. 11).            

До ґрунтів Карпатської частини Львівської області  належать буроземи 

(Dystric Cambisols). Тут вони утворюють комплекси з дерново-буроземними, 

буроземно-підзолистими, лучно-буроземними ґрунтами. До долин річок, 

полонин і знижень приурочені гірсько-лучні, лучно-болотні, торфово-болотні 

ґрунти.  

Буроземи формуються в умовах рівномірного зволоження, промивного, 

періодично промивного водного режимів за рахунок процесів: гумусово-

акумулятивного, оглинення, лесиважу, оглеєння. Наслідком внутрішнього 

ґрунтового вивітрювання в перехідному горизонті є чітко виражене оглинення. 

Глинисті мінерали гідрослюдистого, ілліто-монтморилонітового складу 

збагачують горизонт колоїдними і мулистими частинками, структура ґрунту 

формується за участі залізисто-органічних комплексів [134, с. 61].  

Буроземи гірсько-лісові мають акумулятивний тип профілю, в 

середньому потужністю 70 (30–80) см, однорідного бурого забарвлення, за 

винятком верхньої частини, яка буро-сіра. Ґрунтовий профіль представлений 

дерновими Нd, гумусовим Н, перехідними Нр, Рh горизонтами і щебенюватою 

материнською породою Р [129, с. 214]. 

Фізико-географічні особливості території Карпат часто обумовлюють 

оглеєння ґрунтового профілю буроземів. Оглеєння ґрунтів є наслідком 

вирубування лісів. 

Дослідженню буроземів, зокрема їхніх морфологічних особливостей 

присвячені праці Г. О. Андрущенка, В. В. Канівця, І. М. Гоголєва, 

С. П. Позняка, П. С. Войтківа, З. П. Панькіа та іних.  
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Площа буроземів гірсько-лісових, у тому числі оглеєних і опідзолених на 

елювії-делювії карпатського флішу, в межах Львівської області становить 

306,2 тис. га (14 % від площі області). У структурі сільськогосподарських угідь 

буроземи гірсько-лісові займають 14,6 % [41].  

Ґрунтовий профіль цілинних буроземів гірсько-лісових у Передкарпатті 

представлений потужною лісовою підстилкою, яка складена лісовим опадом 

різного ступеня розкладу. Верхня її частина, це нерозкладена хвоя, листя, гілки 

дерев, мох; середня – шар ферментації, слаборозкладені рослинні залишки; 

нижня – добре розкладені органічні рештки.  За результатами статистичної 

обробки морфологічних показників, середня потужність лісової підстилки 

становить 4,3 см (див. дод. А).  

Під лісовою підстилкою сформований гумусовий (дерновий) шар Нd, 

середня його потужність 4,4 см. Горизонт темно-буро-сірого забарвлення  

(10YR5/3), дрібнозернисто-горіхуватої структури, містить до 10 % вивітрилих 

уламків щебеню.  

Для гумусового горизонту Н властиве бурувато-сіре, неоднорідне 

забарвлення, за шкалою Манселла індексується 10YR6/4, середньосуглинковий, 

дрібнозернисто-грудкуватої структури містить до 20 % дрібних уламків 

щебеню пісковиків діаметром до 2 см. Горизонт пронизаний коріннями дерев, 

наявні дендрити, копроліти, червоточини, Нижня границя гумусово-

акумулятивного горизонту Н простежується в середньому на глибині 31,7 см. 

Перехідний до породи горизонт Нр у цілинних ґрунтах має  буре з 

сіруватим відтінком забарвлення (10YR6/5), призматично-горіхувату 

структуру. В горизонті міститься більше ніж у попередньому шарі уламків 

звітреного пісковика, розміром 2–3 см. Перехід до слабогумусованої породи Ph 

в середньому простежується на глибині 49,8 см (див. дод. Б. 11). Материнська 

порода– елювіально-делювіальні відклади карпатського флішу.   

Перехід між генетичними горизонтами поступовий за забарвленням і 

кількістю уламкового матеріалу, вміст та розмір якого з глибиною 

збільшується. 
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Ознаки ґрунтового профілю буроземів під агроценозами (пасовище) дещо 

відмінні від морфологічних ознак цілинних аналогів. Перш за все, це відмічено 

у верхній гумусово-акумулятивній частині Н і подовженні ґрунтового профілю. 

Горизонт темніший, бурувато-сірий з помітним побурінням з глибиною, 

індексується 10YR5/4, дрібногоріхувато-грудкуватої структури, містить менше 

уламків пісковика. Проте щільніший ніж під лісом, багато дрібних корінців 

рослин, червоточини, копроліти. Ущільнення гумусового горизонту є наслідком 

випасання тварин, які на пасовищах формують численні скотобійні стежки. 

Нижня межа гумусового перехідного горизонту Нр в цілинних бурих 

гірсько-лісових середньосуглинкових ґрунтах простежується на глибині 

49,8 см, у ґрунтах під пасовищами – 61,0 см (див. дод. Б. 12).      

Екологічною проблемою сучасності є знищення лісів Українських 

Карпат. Буроземи, як фонові ґрунти цієї території, зазнають першочергового 

впливу. Масові вирубки на гірських схилах виявляються в порушенні цілісності 

ґрунтового профілю, в зміні властивостей генетичних горизонтів. 

Досліджуючи процеси ерозії ґрунтів у гірській лісовій зоні Карпат в 60–

70-х роках ХХ століття, науковою експедицією Львівського Лісотехнічного 

інституту було встановлено низку особливостей верхніх горизонтів буроземів 

відносно їхньої ерозійної стійкості. Добра оструктуреність, висока 

водостійкість агрегатів, велика вологоємність і водопроникність, запобігають 

поверхневому стоку і захищають нижні малостійкі горизонти. Тому важливе 

значення має збереження цих горизонтів під час лісорозробок. Адже у випадку 

суцільних рубок руйнується і зноситься на 40–60 % лісова підстилка та верхній 

шар ґрунту [38, c. 15].    

Дослідження річково-басейнової системи верхнього Дністра проведені      

О. Пилипович в останні роки, засвідчують, що під лісовими вирубками 

буроземи легко зазнають ерозії. Змив ґрунту перевищує темп ґрунтоутворення і 

місцями, на стрімких схилах, повністю аж до корінних порід змита ґрунтова 

товща [118].  
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Враховуючи ці проблеми, ми провели дослідження і обчислення даних 

потужності генетичних горизонтів в еродованих і нееродованих буроземних 

ґрунтах Передкарпаття. За результатами статистичної обробки морфологічних 

показників, потужність гумусового горизонту Н в слабозмитих відмінах 

зменшилася на 4,8 см, у середньозмитих – 9,5 см, у сильнозмитих ґрунтах цей 

горизонт повністю зруйнований (див. дод. Б. 12). 

Про потужність генетичного профілю свідчить нижня межа залягання 

перехідного до породи горизонту Нр. В нееродованих буроземах вона відмічена 

на глибині 61,0 см, у слабозмитих – 40,5, середньозмитих – 36,2, сильнозмитих 

– 12,5 см. Отже, водною ерозією змито 20,5, 24,8 і 48,5 см ґрунтової товщі, 

відповідно. Про суттєві відмінності в потужності генетичних горизонтів 

свідчить фактичний критерій істинності Стьюдента tф, який становить 16,0–33,2 

при значенні теоретичного критерію t05 на рівні 2,2. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Дерново-підзолисті ґрунти піддаються процесу дефляції. Розвіювання 

підсилюється за рахунок розорювання ґрунтів легкового гранулометричного 

складу. Як наслідок, руйнується гумусовий горизонт, видуваються дрібні 

частки.  

2. Ерозійна деградація підзолисто-дернових супіщаних ґрунтів на елювії 

пісковиків спричинила скорочення потужності генетичного профілю ґрунтів. 

Найбільших змін зазнав гумусово-елювіальний горизонт НЕ. 

3. На основі опрацьованих статистичних даних встановлено, що 

унаслідок культурного обробітку ясно-сірих лісових ґрунтів, нижня межа 

гумусово-елювіального горизонту НЕ знизилася. У межах Сокальського Пасма 

ґрунтовий профіль під ріллею дещо розтягнутий за рахунок зниження глибини 

усіх генетичних горизонтів. На території Пасмового Побужжя подовжилася 

глибина залягання тільки гумусово-елювіального НЕ та елювіального 

слабогумусованого Eh горизонтів. Слабозмиті ясно-сірі лісові ґрунти від 

нееродованих відрізняються вкороченим гумусово-елювіальним шаром НЕ, в 
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оранку залучено елювіальний горизонт Еh. У сильнозмитих відмінах водною 

ерозією ці горизонти повністю змиті. 

4. Антропогенна деградація сірих лісових ґрунтів проходить у двох 

напрямах: втрата гумусу та ущільнення. Технічний обробіток верхнього шару 

НЕор обумовив буруватість, це наслідок залучення верхньої частини 

ілювіального горизонту. Трансформація ґрунтового профілю виявилася у 

частковому подовженні верхніх генетичних горизонтів унаслідок окультурення. 

Приурочення сірих лісових ґрунтів до вододілів і їхніх схилів, зумовив 

розвиток водної ерозії. Посилився цей процес за рахунок залучення земель під 

ріллю і випасання тварин на схилах.  

5. Окультурені темно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на відміну 

від цілинних аналогів мають потужнішу гумусово-акумулятину товщу. У 

слабозмитих відмінах ерозією перенесено до половини гумусового горизонту 

Не. У більшості середньозмитих ґрунтів ерозією перенесено весь гумусово-

акумулятивний шар, на поверхню виходить гумусово-ілювіальний горизонт, 

який обробляють. У сильнозмитих відмінах гумусовий горизонт Не змитий 

повністю, в оранку залучений частково ілювіальний горизонт І.  

6. У слабоеродованих чорноземах опідзолених і типових змита частина 

гумусово-акумулятивного горизонту. Зі зростанням ступеня еродованості 

зменшується потужність ґрунтового профілю і в культуртехнічний обробіток 

залучають перехідні до породи горизонти. 

7. Унаслідок осушення гончарним дренажем у ґрунтовому профілі 

лучних ґрунтів на водно-льодовикових відкладах відмічено незначне 

збільшення потужності гумусового горизонту Н; суттєві зміни відбулися з 

проявами ознак гідроморфізму. Обробіток ґрунтів надав гумусово-

акумулятивному шару Н грудкувато-зернистої структури, горизонт світліший, 

унаслідок покращення аеробних і окисно-відновних процесів.   

8. Окультурення органогенних ґрунтів, зокрема осушення, різко змінило 

умови ґрунтоутворення в торфових ґрунтах. Процеси акумуляції та консервації 

органічної маси пригнічуються за рахунок посилення мінералізації та 



116 
 

елювіювання профілю унаслідок дренажного стоку. Інтенсивна мінералізація є 

причиною поступового зменшення потужності торфу.  

9. Унаслідок агротехнічного обробітку дернових глибоких супіщаних 

ґрунтів на алювіальних відкладах, у генетичному профілі під ріллею виділено 

слабогумусовану материнську породу Р(h)gl. В дернових глибоких ґрунтах під 

пасовищами гумусово-акумулятивний горизонт НР безпосередньо залягає на 

карбонатній материнській породі Ркgl.  

10. Зі зростанням ступеня еродованості рендзин у верхній частині 

профілю збільшується вміст і розмір уламкового матеріалу крейдяного мергелю 

і відбувається поважчання гранулометричного складу.  

11. За результатами статистичної обробки морфологічних показників 

буроземних ґрунтів Передкарпаття відповідно до ступеня еродованості водною 

ерозією змито від  20,5 до 48,5 см ґрунтової товщі. 
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РОЗДІЛ 4 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ 

ПІД ВПЛИВОМ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

 

Досліджуючи ґрунти будь-якої території, зосереджуємо увагу на 

фізичних і фізико-хімічних властивостях.  

Багато науковців у свої працях неодноразово наголошували на важливосі 

вивчення фізичних властивостей ґрунту, серед них: Н. А. Качинський, 

З. А. Корчагін, І. В. Кузнецов, В. Г. Гаськевич, С. П. Позняк, 

М. І. Пшевлоцький, І. Я. Папіш, З. П. Паньків та інші. 

Одним із найвагоміших генетичних і агрономічних показників ґрунту, що 

тісно пов’язані з властивостями ґрунтотворних порід, є гранулометричний 

склад. Гранулометричний склад ґрунту впливає на його властивості, швидкість 

просихання, визначає опір ґрунтів до ґрунтообробних знарядь [62]. 

Підзолисто-дернові ґрунти в межах Львівської області характеризуються 

супіщаним гранулометричним складом (див. дод. В). Переважаючими 

фракціями по всьому ґрунтовому профілі є фракція дрібного піску і грубого 

пилу, їхній вміст у верхньому горизонті ґрунтів під ріллею становить 40,2 і 

28,1 %, відповідно. Легкий гранулометричний склад генетичних горизонтів 

ґрунту сприяє відносному винесенню мулистої фракції, яка по профілю має 

різкий розподіл. З глибиною до ілювіального слабоелювійованого горизонту Іе 

відбувається збільшення кількості мулу до 15,8 %. Чітко можна простежити 

ознаки підзолистого процесу, для якого характерне винесення мулистої фракції 

з гумусово-елювіального горизонту НЕ і накопичення в ілювіальному 

слабоелювійованому горизонті Іе [41]. 

Для усіх підтипів сірих лісових опідзолених ґрунтів характерна 

одноманітність гранулометричного складу, в тому числі і в більшості 

еродованих відмін. У розподілі елементарних ґрунтових часток у сірих лісових 

ґрунтах домінує фракція грубого пилу (0,05–0,01 мм), яка становить понад 

50 %, вміст фракцій піску відсутній або дуже низький. Отже, відбувається 
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кіркоутворення, ґрунти втрачають вологу шляхом фізичного випаровування, 

зменшується водопроникність, розвиваються процеси водної ерозії. Для змитих 

відмін характерний дещо вищий вміст фізичної глини.  

Чорноземи опідзолені Львівської області характеризуються переважно 

грубопилувато-легкосуглинковим гранулометричним складом. Переважаючою 

фракцією в ґрунтовому профілі є грубий пил. Його вміст у верхньому 

генетичному горизонті в нееродованих ґрунтах становить 66,8 %. Зі зростанням 

ступеня змитості вміст фракції зменшується. Так у слабозмитих відмінах її 

вміст становить 54,4 % у сильнозмитих – 52,4 %.  

Чорноземи типові в межах Львівської області за гранулометричним 

складом мають виражену регіональну особливість. У межах Сокальського 

пасма і Пасмового Побужжя гранулометричний склад ґрунтів грубопилувато-

легкосуглинковий, у межах Буго-Стрийської алювіальної рівнини – піщанисто-

легко- і середньосуглинковий. У ґрунтах відсутня або міститься в незначній 

кількості  фракція грубого і середнього піску (1–0,25 мм) (див. дод. В). 

Дернові ґрунти Львівської області різного гранулометричного складу. У 

ґрунтах легкого гранулометричного складу переважаючою фракцією є дрібний 

пісок, у суглинках – збільшується фракція грубого пилу. За вмістом мулу 

профіль дернових ґрунтів різного ступеню диференціації, який залежить від 

ґрунтово-меліоративних умов і властивостей ґрунтів [41, с. 230]. 

Рендзини на території Львівської області мають піщано-легко- і піщано-

середньосуглинковий гранулометричний склад. У ґрунтах незначний вміст 

фракції дуже грубого та грубого піску. У верхній частині профілю є відносно 

значний вміст фракції середнього піску (2–22 %), що зменшується вниз по 

профілю до ґрунтоутворюючої породи. Вміст фракцій дрібного і дуже дрібного 

піску (2–15 і 3–17 %). Характерною особливістю рендзин виступає те, що у 

гранулометричному складі є підвищений вміст фракції середнього та дрібного 

піску, саме тому переважання піщаної фракції виокремлює специфіку фізичних, 

водно-фізичних властивостей рендзин. Також однією з важливих особливостей 



119 
 

цих ґрунтів є недиференційований або слабодиференційований профіль [41, с. 

248–249]. 

Характерною особливістю гранулометричного складу буроземів Карпат є 

рівномірний розподіл за профілем мулу і фракції фізичної глини. Збільшення 

вмісту мулу спостерігається у середній частині профілю у всіх ґрунтових 

розрізах, що є характерним для процесу буроземотворення.  

Вивчаючи гранулометричний склад бурих лісових ґрунтів, бачимо, що у 

гумусових горизонтах слабозмитих ґрунтових відмін фізичний пісок становить 

73 %, у середньозмитій відміні – 79,3 %. Фізична глина в слабозмитій відмінні 

становить 27,0 %, у середньозмитій – 20,7 %, ґрунти легкосуглинкового 

гранулометричного складу. В перехідному до породи горизонті Нр слабозмитої 

ґрунтової відміни фізичний пісок становить 66,8 %, а в середньозмитій відмінні 

– 78,5 %. Фізична глина в слабозмитій відміні становить 33,2 %, а 

середньозмитій – 21,46 %.  

Досліджуючи гранулометричний склад ґрунтів Львівської області, 

потрібно зазначити, що він є досить стійким і лише за тривалого процесу 

окультурення відбудеться суттєва зміна вмісту та співвідношення 

гранулометричних елементів у ґрунтовому профілі. 

Вагоме місце серед фізичних показників ґрунту належить 

мікроагрегатному складу. Гранулометричні частки, які з’єднані між собою, 

формують новий рівень організації твердої фази ґрунту, практично відбувається 

формування текстурної шпаруватості, яка є значним показником для 

визначення фізичного стану ґрунту.  

Визначення мікроагегатного складу неможливе без гранулометричного 

складу ґрунтів, фракції мікроагрегатів за розмірами аналогічні до фракцій 

гранулометричних елементів, це дає нам можливість оцінити, наскільки 

стійкою є мікроструктура. Оцінюючи мікроагрегатний стан ґрунтів потрібно 

провести певні розрахунки, а саме: фактор дисперсності, за Качинським, який 

дає змогу охарактеризувати ступінь руйнування мікроагрегатів у воді; фактор 

структурності, за Фагелером, який характеризує водостійкість мікроагрегатів і 
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потенційну здатність ґрунту до оструктурення; ступінь агрегатності, за 

Байвером і Роадесом, беручи до уваги, розрахунки за вмістом мікроагрегатів, 

розмір, яких більше 0,05 мм, що є у воді в незруйнованому вигляді; 

гранулометричний показник структурності, за Вадюніною, який помагає 

визначити потенційну здатність ґрунту до оструктурення [12]. 

Мікроагреговані ґрунти мають більш сприятливі умови для 

життєдіяльності мікроорганізмів та росту рослин. Мікроструктура ґрунту 

забезпечує певну стійкість проти ерозії як від вітрової так і водної, проте у 

ґрунтах, де добре виражена мікроагрегованість наявні процеси ущільнення та 

кіркоутворення. 

У межах Львівської області представлені різні типи ґрунтів, що різняться 

за мікроагрегатним складом. Якщо говорити, про переважаючі на території 

дослідження у структурі ґрунтового покриву дерново-підзолисті ґрунти, для 

яких характерна слабовиражена мікроструктура, то лучні ґрунти відзначаються 

добре вираженою мікроструктурою, яка найкраще прослідковується в 

гумусовому горизонті Н. Фактор дисперсності у лучних ґрунтах збільшується з 

глибиною, а це свідчить про зменшення водостійкості мікроагрегатів. У 

гумусових горизонтах лучних ґрунтів переважають агрегати розміру дрібного 

піску і грубого пилу, їхній вміст становить від 40,2–53,6 % і 26,4–38,4% [28].  

Мікроструктура сірих лісових і темно-сірихґрунтів відзначається високою 

міцністю, результати наведено в додатку Г. Фактор дисперсності еродованих 

ґрунтів досить низький і зі збільшенням ступеня змитості показник знижується. 

В сірих лісових і темно-сірих ґрунтах показник протиерозійної стійкості, за 

Вороніним і Кузнєцовим, низький [41].  

Мікроструктура чорноземів опідзолених і чорноземів типових 

характеризується високою міцністю та водостійкістю. Показник структурності 

у гумусовому горизонті цих ґрунтів коливається в межах 95,00–66,67 %. У 

мікроагрегатному складі переважають найцінніші мікроагрегати розміром від 

0,25 до 0,01 мм (84–92 %) (див. дод. Г). 
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Для дернових ґрунтів характерна низька міцність мікроагрегатів до 

руйнування водою, проте, у дернових глибоких ґрунтах – висока здатність до 

оструктурення. Ґрунти володіють низькою, інколи середньою протиерозійою 

стійкістю, її показник коливається у межах 0,3–0,4% [23; 28; 84]. 

За дослідженнями С. П. Позняка, М. Г. Кіта, у мікроагрегатному складі 

буроземів характерне переважання часток розміром 0,25–1,0 мм, низький вміст 

мікроагрегатів розміром 0,01–0,001 мм (до 10 %), незначна кількість мулуватих 

часток у гумусовому горизонті [41, с. 86]. 

Структурно-агрегатний склад – один із найважливіших фізичних 

показників ґрунтів, який помагає оцінити ґрунти за ступенем їхнього 

окультурення або за розвитком деградаційних процесів.  

За результатами досліджень, наведених у додатку Д в підзолисто–

дернових оглеєних ґрунтах вміст агрономічно-цінних агрегатів розміром 10–

0,25 мм в гумусово-елювіальному горизонті НЕ ґрунтів під лісом становить 

52,6 %. Структурно-агрегатний склад ґрунтів характеризується як задовільний, 

коефіцієнт структурності становить 1,10. У ґрунтах під ріллею вміст 

агрономічно-цінних агрегатів в орному шарі суттєво зменшується, сягаючи 

значень 22,0–33,2% (див. рис. 4.1). Особливо різке зменшення агрегатів 

розміром 10–0,25 мм простежується у середньоеродованих ґрунтах. 

У структурно-агрегатному складі ґрунтів переважає брилувата фракція, її 

вміст становить 63,6–74,8 %. Згідно з оцінкою структурно-агрегатного стану 

орні горизонти досліджуваних підзолисто-дернових ґрунтів характеризуються 

незадовільною структурою, коефіцієнт структурності становить 0,28–0,49. Це 

свідчить про їхнє тривале сільськогосподарське використання і деградацію 

через переущільнення. Водночас певне збільшення величини коефіцієнта 

структурності у слабозмитих ґрунтах, порівняно з нееродованими варіантами 

під ріллею, свідчить про відновлення і покращення структурно-агрегатного 

складу під перелогами (див. дод. Д).  
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Рис. 4.1. Структурно-агрегатний склад підзолисто–дернових оглеєних 

ґрунтів під лісом і ріллею 

 

Вміст водостійких агрегатів розміром 10–0,25 мм у ґрунтах під лісовою 

рослинністю становить 71,4 %, в ґрунтах агроценозів коливається від 63,8 до 

68,8 %. У складі водостійких агрегатів переважають фракції розміром 7–5 мм, 

вміст яких становить 24,8–30,2 %. За сумарним вмістом агрегатів розміром 

більше 0,25 мм при мокрому просіюванні, водостійкість структури 

характеризується як відмінна (класифікація І. В. Кузнєцової). Підтвердженням 

водостійкості структури є розрахований критерій водостійкості АФІ, величина 

якого становить 150–506 %. Водостійкість структури характеризується 

переважно як добра і дуже добра. Показник водостійкості ґрунтів під лісом 

становить 136 %, під ріллею дорівнює 192–313 %. Розрахований коефіцієнт 

водостійкості, за В. В. Медведєвим, коливається у вузьких межах – від 0,66 у 

слабозмитих підзолисто-дернових ґрунтах до 0,75 у середньозмитих ґрунтах під 

лісом (див. дод. Д). 

Покращення водостійкості структури в орному шарі середньоеродованих 

підзолисто-дернових ґрунтів пов’язане із залученням щільних товщ 
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ілювіальних горизонтів, а також переущільненням сільськогосподарською 

технікою.  

За результатами досліджень вміст агрономічно-цінних агрегатів розміром 

0,25–10,0 мм в орному горизонті нееродованих сірих лісових ґрунтів становить 

32,30–38,14 %, а у темно-сірих опідзолених – 37,57 % (див. дод. Д). Загалом за 

вмістом агрономічно-цінних агрегатів структурний стан цих ґрунтів 

незадовільний, хоча він кращий ніж у чорноземних ґрунтах Сокальського 

пасма. Коефіцієнт структурності коливається в межах 0,48–0,62, що 

узгоджується з невисоким вмістом агрономічно-цінних агрегатів.  

В еродованих сірих лісових ґрунтах вміст агрономічно-цінних агрегатів в 

орному шарі коливається від 23,31 до 57,71 %, що свідчить про здебільшого 

незадовільну структуру, за винятком двох слабо- та середньозмитих відмін, де 

можна відзначити задовільні показники структурного стану. Вони ж 

характеризуються і вищими показниками структурності – 0,82 і 1,36.  

Вміст агрономічно-цінних агрегатів розміром 0,25–10,0 мм в орному 

горизонті слабозмитого темно-сірого опідзоленого ґрунту становить 51,66 % 

коефіцієнт структурності 1,07. У структурно-агрегатному складі нееродованих 

та еродованих сірих і темно-сірих ґрунтів переважає брилувата фракція. В 

орному горизонті нееродованих сірих лісових ґрунтів виявлено досить 

невисокий сумарний вміст (36,98–36,78 %) водостійких агрегатів розміром 

0,25–10,0 мм, тоді як у темно-сірих опідзолених їх вміст сягає 53,00 %, що 

свідчить про задовільну та добру водостійкість. У різного ступеня еродованих 

ґрунтах вміст водостійких агрегатів дорівнює 21,66–62,86 %. Водостійкість 

макроструктури еродованих ґрунтів здебільшого задовільна і добра, хоча деякі 

ґрунти характеризуються недостатньо задовільною чи відмінною 

водостійкістю. Критерій водостійкості (критерій АФІ) в орному горизонті 

темно-сірих ґрунтів становить 1132,9 %, що свідчить про відмінну 

водостійкість макроструктури. В сірих лісових ґрунтах він дещо менший – 

740,2–891,0 %. В еродованих відмінах темно-сірих ґрунтів критерій 

водостійкості зменшується до 426,7 % за рахунок скорочення кількості 
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водостійких агрегатів розміром 1–0,5 мм. Сірі лісові ґрунти різного ступеня 

еродованості значно відрізняються за критерієм водостійкості: від 303,8 % у 

середньозмитому до 1234,3 % у сильнозмитому (див. дод. Д). Такі високі 

показники водостійкості у сильнозмитому ґрунті поряд із низьким значенням 

коефіцієнта структурності (0,37) пов’язані з переущільненістю горизонту 

I(h)+Ieop унаслідок процесів ілювіювання та сільськогосподарського 

використання.  

За результатами досліджень, вміст агрономічно-цінних агрегатів 

розміром 0,25–10,0 мм в орному горизонті нееродованих чорноземів 

опідзолених становить 30,48 %, у чорноземах неглибоких малогумусних – 

27,82 % (див. дод. Д). За вмістом агрономічно-цінних агрегатів структура 

ґрунтів оцінена як незадовільна. Величиною коефіцієнта структурності 

становить 0,39–0,44, що підтверджує незадовільний структурно-агрегатний 

стан чорноземів [151]. В еродованих чорноземах вміст агрономічно-цінних 

агрегатів в орному шарі становить 17,37–41,00 %, структурний стан ґрунтів 

здебільшого незадовільний і корелюється з величиною коефіцієнта 

структурності – 0,21–0,70.  

Через руйнування агрономічно-цінних мезоагрегатів та ущільнення 

ґрунтів важкою сільськогосподарською технікою в орному горизонті 

нееродованих чорноземів виявлено високий сумарний вміст водостійких та 

щільних псевдоагрегатів агрегатів розміром 0,25–10,0 мм, який становить 

53,00–56,62 % (див. дод. Д). У ґрунтах різного ступеня еродованості вміст 

водостійких агрегатів дорівнює 20,18–70,48 %. Відповідно до класифікації І. 

В. Кузнєцової, водостійкість макроструктури ґрунтів характеризується як 

відмінна і добра, рідше як задовільна і недостатньо задовільна [151]. Критерій 

водостійкості (критерій АФІ) в орному горизонті чорноземів становить 1198,0–

2189,7 %, що свідчить про відмінну водостійкість макроструктури. В 

еродованих відмінах чорноземів критерій водостійкості має тенденцію до 

зменшення і становить 336,4–1344,9 %, водостійкість структури оцінена як 

відмінна, дуже добра і добра. Виявлені параметри водостійкості структури на 
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фоні низьких значень коефіцієнта структурності свідчить про домінування в 

структурно-агрегатному складі чорноземів щільних і міцних псевдоагрегатів. 

[26]. 

Тривала оранка призводить до зміни співвідношення структурних 

агрегатів в орному горизонті чорноземів. За результатами досліджень, у 

структурно-агрегатному складі ґрунтів переважають брилисті фракції розміром 

більше 10 мм, вміст яких у нееродованих чорноземах становить 68,53–70,86 %, 

а в еродованих коливається від 55,42 до 82,71 % (див. дод. Д). Розпилення 

орного горизонту ґрунтів при цьому не надто виражене, вміст агрегатів 

розміром менше 0,25 мм становить 0,25–3,58 %. Те, що брили утворюються у 

чорноземах за вологості, близької до фізичної стиглості, безперечно 

підтверджує наявність процесів фізичної деградації.  

У лучних ґрунтах під ріллею деградація структурно-агрегатного складу 

проявляється у зменшенні вмісту агрономічно-цінних мезоагрегатів та 

збільшенням вмісту брилуватих. В орному шарі вміст агрономічно-цінних 

агрегатів становить 9,9–30,8 % [28]. 

Згідно з класифікацією Н. А. Качинського (1965), за вмістом агрономічно-

цінних агрегатів структура буроземів, зайнятих під лісом, оцінена як добра, 

нееродованих ґрунтів під перелогами – задовільна. В еродованих ґрунтах, 

зайнятих під ріллею і перелогами структурно-агрегатний стан оцінений як 

незадовільний, вміст агрономічно-цінних агрегатів становить менше 40 %. 

Відповідно, величина коефіцієнта структурності коливається від 1,55 в ґрунтах 

під лісовою рослинністю до 0,24–0,65 в еродованих ґрунтах, що характеризує 

структурно-агрегатний стан буроземів як добрий, задовільний і незадовільний 

(див. дод. Д).  

У структурно-агрегатному складі буроземів, що використовувалися під 

ріллею, зростає вміст брилистої фракції розміром більше 10 мм, а також 

водостійкість структури, що зумовлено механічним обробітком та ущільненням 

ґрунтів сільськогосподарською технікою. Свідченням цього є розраховані 

показники водостійкості ґрунтів. 
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У буроземах, які використовуються або раніше використовувалися під 

ріллею, спостерігається погіршення структурно-агрегатного складу в 

гумусовому горизонті. Якщо вміст агрономічно-цінних мезоагрегатів розміром 

10–0,25 мм в ґрунтах під лісовою рослинністю становить 60,71 %, в орних 

буроземах він коливається від 43,78 % до 19,37 %, зменшуючись із зростанням 

ступеня еродованості ґрунтів (див. рис. 4.2, дод. Д).  

Загальні фізичні властивості мають низку чинників впливу на те, як 

проявляються певні деградаційні процеси у ґрунтах. Щільність твердої фази, 

щільність будови, загальна шпаруватість, шпаруватість аерації, це ті показники 

фізичного стану твердої речовини ґрунту, які доцільно враховувати при 

обробітку ґрунту, а також під час вивчення росту, розвитку рослин.  

Величина щільності твердої фази вниз по ґрунтовому профілю 

збільшується, це зумовлено тим, що у верхніх горизонтах є наявні відносно 

легкі органічні речовини. Отже, можна пояснити і незначне зростання 

щільності будови в орних горизонтах змитих ґрунтів, вміст гумусових речовин 

у яких менший (див. дод. Е). 

 

Рис. 4.2. Структурно-агрегатний склад буроземів кислих прохолодних 
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Тверда фаза ґрунту, охоплює у своєму складі первинні та вторинні 

мінерали, органічні речовини і гумати. Щільність твердої фази представлена 

вагою повітряних ґрунтових частинок за цілковитого заповнення ними (без 

шпар) одиниці об’єму, величина якої залежить від хімічного та мінералогічного 

складу ґрунту [12, с. 97; 62, с.150].  

Щільність твердої фази найменше піддається динаміці в часі, перш за все 

тому, що залежить від мінералогічного складу. Цей показник немає суттєвих 

відмін у ґрунтах під різними ценозами. Тоді як щільність будови є досить 

динамічною та інформативною характеристикою ґрунту, завдяки цій величині 

можна робити висновки щодо ступеня окультурення ґрунту [62, с. 105]. 

Величина щільності будови залежить від гранулометричного складу, структури, 

водостійкості та механічної міцності агрегатів, шпаруватості, вологості ґрунту, 

складу основ, вмісту та якісного складу гумусу. Значення показника щільності 

будови спричиненіми як природними, так і антропогенними чинниками [62, с. 

165].   

Діагностичним критерієм деградації ґрунтів, пов’язаної з 

переущільненням, є щільність будови і загальна шпаруватість [92; 93; 95]. 

Щільність будови зумовлюється загальною шпаруватістю ґрунту, яка є 

головним чинником погіршення водопроникності ґрунту, результатом чого є 

зменшення фільтрації дощових вод, що є однією з основних причин розвитку 

площинної ерозії, навіть на схилах крутістю 3
°
.  

Значення шпаруватості підзолисто-дернових ґрунтів на елювії пісковиків 

під ріллею коливається в межах профілю від 41 %, у нижній частині профілю 

до 51 % в орному шарі. Тобто, вниз по профілю загальний вміст ґрунтових пор 

зменшується. Досліджувані ґрунти характеризуються задовільною 

шпаруватістю, в слабозмитих відмінах шпаруватість зменшується до 47 %, що 

засвідчує середню фізичну деградацію ґрунтів [76]. 

Для чорноземів опідзолених і чорноземів типових малогумусних 

показник щільності будови в орному шарі коливається у межах від 1,26 до 

1,47 г/см
3
, досягаючи максимальних значень 1,54–1,56 г/см

3
 (див. дод. Е).  
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Загальна шпаруватість є похідною величиною від щільності будови і 

обернено корелятивно пов’язана з нею. За результатами досліджень, значення 

величини загальної шпаруватості в орному шарі чорноземів опідзолених 

становить 52,7–47,0 %, чорноземів типових малогумусних – 49,1–42,3 % (див. 

дод. Е).  

У лучних ґрунтах величина щільності будови під ріллею коливається в 

межах 1,32–1,45 г/см
3
, з глибиною цей показник зростає. Використання цих 

ґрунтів призвело до зменшення загальної шпаруватості, основною причиною є 

ущільнення через важку сільськогосподарську техніку. У гумусовому горизонті 

загальна шпаруватість оцінена як незадовільна і становить 40,32–47,34 % [28; 

84]. 

Використання буроземів під ріллею зумовило їхнє ущільнення через 

консолідацію ґрунтових агрегатів. Якщо величина щільності будови в цілинних 

буроземах (під лісом) у гумусовому горизонті Н становить 1,07–1,18 г/см
3
, в 

орному шарі буроземів перелогами 1,18–1,30 г/см
3
 (див. дод. Е). В еродованих 

відмінах буроземів Сянсько-Стрийської височини, зайнятих під ріллею і 

перелогами, простежується тенденція до зростання величини щільності будови. 

Зокрема, в орному шарі слабозмитих відмін вона становить 1,28–1,30 г/см
3
, 

середньозмитих відмінах – 1,27 г/см
3
, сильнозмитих – 1,32 г/см

3
. Ущільнення 

орних горизонтів позначилося на величині загальної шпаруватості. За 

результатами досліджень, величина загальної шпаруватості в орному горизонті 

ґрунтів становить 48,21–52,42 % (див. дод. Е).  

Отже, завдяки належному вивченню фізичних властивостей ґрунтів 

маємо можливість прослідкувати передумови та причини виникнення 

деградаційних процесів, які проявляються у ґрунтах на території Львівської 

області.  

Фізико-хімічні властивості є одним із важливих аспектів вивчення 

ґрунтів, оскільки відображають особливості їх формування, тісно пов’язані з 

фізичними властивостями, визначають загалом рівень родючості ґрунтів та 

шляхи його підвищення. 
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Гумусові речовини мають важливе значення як у формуванні ґрунтових 

властивостей та режимів, так і у функціонуванні біосфери загалом. Екологічні, 

акумулятивно-трофічні, регулятивні функції гумусу, його значення як пам’яті 

екосистеми описано у працях М. І. Дергачової, О. С. Безуглової, 

В. В. Добровольського (2004), А. І. Попова (2008), М.Х. Хейс (M. H. Hayes) 

(2001) [18; 49]. 

Гумус виконує у ґрунті санітарно-захисну функцію, що є особливо 

актуальною для агроландшафтів. Визначаючи рівень буферності ґрунту, 

гумусові речовини корегують взаємодію ґрунту не лише з мінеральними 

добривами, але й із пестицидами, важкими металами, поверхнево-активними 

речовинами, накопичення яких у ґрунті зумовлює його забруднення. За 

показниками гумусового стану можна проаналізувати особливості ґенези, 

простежити розвиток сучасних деградаційних процесів, розробити 

рекомендації щодо оптимізації використання ґрунтів тощо.  

Гумусовий стан ґрунтів Львівської області висвітлено у працях В. Г. 

Гаськевича, А. А. Кирильчука, І. Я. Папіша, Г. С. Іванюк та інших. Гумусовий 

стан ґрунтів Львівської області охарактеризовано за показниками, 

розробленими Д. С. Орловим та Л. О. Грішиною [110]. Проведеними 

дослідженнями встановлено залежність показників гумусового стану від 

характеру використання ґрунтів та ступеня їх еродованості. 

Підзолисто-дернові ґрунти в межах Львівської області не відзначаються 

високим вмістом гумусу. Згідно з результатами аналізу, потужність гумусових 

горизонтів слабозмитих підзолисто-дернових ґрунтів зменшилася на 25–40 %, 

середньозмитих – 40–60 %, в сильнозмитих – горизонт відсутній. У незмитих 

ґрунтах вміст гумусу в орному горизонті сягає 1,83 %, у слабозмитих – 1,25 %, 

середньозмитих – 1,09 % і у сильнозмитих – 0,82 %. 

Змитість ґрунту впливає на вміст катіонів у гумусованих горизонтах. За 

отриманими даними, у незмитих відмінах підзолисто-дернових ґрунтів на 

плакорах вміст катіонів Са
2+

 сягає 18,3 ммоль/100 г ґрунту і Mg
2+

 – 

4,8 ммоль/100 г ґрунту. У слабозмитих ґрунтах, відповідно 13,2 ммоль/100 г 
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ґрунту і 4,8 ммоль/100 г ґрунту; в середньозмитих ґрунтах – 11,20 ммоль/100 г 

ґрунту і 7,60 ммоль/100 г ґрунту; в сильнозмитих ґрунтах – 4,8 ммоль/100 г 

ґрунту і 2,8 ммоль/100 г ґрунту [76]. 

Сірі лісові ґрунти Львівської області належать до низькогумусованих, 

вміст гумусу залежить від характеру їх використання. Зокрема, у гумусовому 

горизонті НЕ ґрунтів під лісовою рослинністю вміст гумусу становить 1,67 % 

та різко зменшується з глибиною. Такий вміст гумусу оцінюємо як дуже 

низький. На поверхні ґрунту формується середньопотужна лісова підстилка, яка 

є джерелом утворення гумусових речовин.  

Сільськогосподарське використання ґрунтів позначається на їх 

гумусовому стані. Зокрема, окультурення ґрунту сприяє збільшенню гумусу в 

гумусово-елювільному горизонті НЕ до 1,98 %, що відповідає низькому рівню. 

Зменшення вмісту гумусу вниз за профілем відбувається поступово.  

Вміст гумусу у верхньому шарі сірих лісових поверхнево-глеюватих 

слабозмитих ґрунтів становить 1,91 % та продовжує знижуватися, досягаючи 

0,84 % у сильнозмитих відмінах. Для ґрунтів різного ступеня еродованості 

найбільш відчутною є різниця вмісту гумусу для верхнього генетичного 

горизонту, з глибиною відхилення є менш суттєвими (див. дод. Ж). 

З розподілом вмісту гумусу корелюють і його запаси. У сірих лісових 

поверхнево-глеюватих ґрунтах під лісом запаси гумусу у шарі 0–20 см 

становить 36,4 т/га, що відповідає дуже низькому вмісту. У товщі 100 см 

міститься 110,7 т/га гумусу, тобто його запаси є низькими. В орних ґрунтах, не 

охоплених процесами водної ерозії, запаси гумусу вищі й у шарі 0–20 см 

становлять 53,46 т/га, запаси низькі (див. дод. И).  

Зменшення вмісту гумусу унаслідок розвитку ерозійних процесів 

призводить до накопичення менших його запасів у ґрунтах різного ступеня 

еродованості: у слабозмитих відмінах запаси гумусу становлять у середньому 

46,7 т/га, у сильнозмитих знижуються до 22,68 т/га. Аналогічну тенденцію 

простежуємо й у динаміці запасів гумусу у товщі 100 см. 
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Важливою характеристикою гумусового стану ґрунтів є збагаченість 

гумусу Нітрогеном. Нітроген у значній кількості входить до складу тканин 

живих організмів. Унаслідок розкладання відмерлих органічних решток 

Нітроген закріплюється у формі відносно стійких сполук, що входять до складу 

гумусу. Збагачення гумусу Нітрогеном визначають за мольним співвідно-

шенням між Карбоном та Нітрогеном (С:N). Співвідношення С:N вказує також 

на особливості процесу гумусоутворення, зокрема, на інтенсивність гуміфікації 

органічної речовини. Чим вище вказане відношення, тим вищим є ступінь 

гуміфікації органічної речовини. 

У сірих лісових ґрунтах під лісом вміст валового Нітрогену у горизонті 

НЕgl становить 0,25 % і закономірно зменшується з глибиною. Відношення  С:N 

становить 4,08, тобто забезпеченість ґрунту висока. У незмитих аналогах, які 

використовуються під ріллею, вміст Нітрогену зростає до 0,28 %. Відношення 

C:N – 4,10 свідчить про високий ступінь забезпечення. З глибиною кількість 

загального Карбону та Нітрогену знижуються, водночас співвідношення між 

ними звужується до 2,36.  

Розвиток ерозійних процесів відображається у зменшенні вмісту гумусу, 

відповідно до чого зменшується кількість загального Карбону та валового 

Нітрогену. У сірих лісових слабозмитих варіантах валовий Нітроген змінюється 

в орному та підорному горизонтах і коливається в межах 0,21–0,17 %. 

Відношення С:N зростає до 4,67–2,94. У середньозмитих варіантах ґрунтів 

простежуємо подальше розширення відношення С:N, проте забезпеченість 

гумусу Нітрогеном відповідає, як і у слабозмитих сірих лісових ґрунтах, 

високому рівню. Значення С:N у підорному горизонті є нижче, проте ця різниця 

є меншою, ніж у незмитих та слабозмитих ґрунтах.  

У сірих лісових сильнозмитих ґрунтах вміст Нітрогену у верхньому 

генетичному горизонті НЕgl+Ihegl+Ieglор зменшується до 0,11 %; співвідношення 

С:N становить 5,82, що свідчить про низький рівень забезпечення гумусу 

Нітрогеном. Водночас, співвідношення C:N у сильнозмитих ґрунтах є 

стабільним в орному та підорному горизонтах. 
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Гумусові речовини у ґрунті представлені складним комплексом органічних  

кислот – гумінових та фульвокислот і негідролізованим кислотним залишком 

(гуміном). Гумусові кислоти, реагуючи з мінеральною частиною ґрунту, утво-

рюють комплексні солі. Співвідношення між цими групами речовин характе-

ризують фракційно-груповим складом гумус. Вміст кожної фракції залежить 

від умов гумусоутворення та водночас характеризує роль гумусу у формуванні 

ґрунтового профілю [111]. 

Характерною рисою фракційно-групового складу гумусу сірих лісових 

ґрунтів є переважання частки фульвокислот над гуміновими. Серед гумінових 

кислот переважає фракція вільних кислот ГК1, проте значним є вміст фракції, 

зв’язаної з Кальцієм ГК-2, її вміст зазвичай зростає з глибиною. Серед 

фульвокислот переважають найрухоміші фракції ФК-1+1а [53]. 

Тип гумусу сірих лісових ґрунтів досліджуваної території гуматно-

фульватний, з глибиною змінюється до фульватно-гуматного та не залежить від 

характеру використання ґрунтів. Відношення Сгк:Сфк становить 0,87–1,05 для 

цілинних ґрунтів та 0,59–1,15 для орних відмін.  

Вміст гумінових кислот у гумусово-елювіальному горизонті НЕgl сірих 

лісових цілинних ґрунтів становить 28,9 % і з глибиною зростає до 34,2 %, що 

свідчить про середній та високий ступінь гуміфікації органічної речовини. 

Серед фракцій гумінових кислот переважає ГК-1, вміст якої у профілі 

коливається в межах 21,5–12,5 %, зменшуючись з глибиною. Натомість вміст 

фракції гумінових кислот, зв’язаних з Кальцієм, зростає вниз за профілем від 

5,2 до 16,0 %. Фракція ГК-3, зв’язана з півтораоксидами, відзначається 

найнижчим вмістом (2,2–5,7 %), який також зростає з глибиною. Загалом вміст 

усіх фракцій гумінових кислот у профілі ґрунтів під лісовою рослинністю 

оцінено як дуже низький і низький.  

В орних сірих лісових ґрунтах вміст гумінових кислот коливається у 

профілі в межах 26,7–42,0 %, тобто ступінь гуміфікації органічної речовини 

середній у горизонті НЕgl та зростає до високого з глибиною. У фракційному 

складі простежується зменшення частки вільних гумінових кислот до 13,6 % і 
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збільшення фракцій, зв’язаної з Кальцієм та півтораокислами до 8,6-5,0 %. З 

глибиною кількість гумінових кислот, що належать до різних фракцій, 

змінюється аналогічно до цілинних ґрунтів. 

Сумарний вміст фракцій фульвокислот у сірих лісових поверхнево-

глеюватих ґрунтах під лісовою рослинністю змінюється від 33,2% у верхньому 

горизонті до 32,6 % у горизонті Іеgl. Кількісно переважає фракція вільних 

фульвокислот ФК-1+1а – 12,8 %, її вміст з глибиною збільшується. Водночас 

вміст фракцій, зв’язаних з Кальцієм та півтораокислами, у горизонті НЕgl 

становить відповідно 11,3 та 9,1 % і вниз за профілем зменшується. 

У сірих лісових ґрунтах під ріллею простежуються зміни у розподілі 

фульвокислот, які найсуттєвіше помітні в орному горизонті. Зокрема, сума 

фульвокислот збільшується, порівняно з цілинними ґрунтами до 45,2 % в 

горизонті НЕglор. Збільшення відбувається за рахунок вмісту фракцій вільних 

фульвокислот ФК-1+1а – 24,9 %. Натомість вміст фульвокислот, зв’язаних з 

Кальцієм, зменшується до 9,4 %. Аналогічно розподіляються за вмістом фракції 

фульвокислот і в підорному горизонті, так ФК-1+1а відзначається найвищим 

вмістом, фракція ФК-3, зв’язана з півтораокислами, – найнижчим.  

Як свідчать результати багатьох досліджень, залучення ґрунтів у 

сільськогосподарське використання часто супроводжується посиленням 

фульватизації гумусу, однак важливу роль при цьому відіграють як система 

сівозмін, так і система удобрення сільськогосподарських культур [82; 163]. 

Зокрема, накопиченню фульвокислот та збільшенню мобільності гумінових 

кислот сприяє мінеральна система удобрення, тоді як органічна та органо-

мінеральна здатні забезпечити стабільність якісного складу гумусу [163]. 

Фракційно-груповий склад гумусу також характеризують 

співвідношенням гумінових та фульвокислот у різних фракціях. Зокрема, для 

сірих лісових ґрунтів під лісом у першій фракції вільних кислот у верхньому 

гумусово-елювіальному горизонті НЕgl суттєво переважають гумінові кислоти 

(ГК-1 : ФК-1+1а становить 1,67). Вниз за профілем вільні фульвокислоти дещо 

переважають над гуміновими (ГК-1 : ФК-1+1а = 0,86). У фракціях гумусових 
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кислот, зв’язаних з Кальцієм, фульвокислоти майже вдвічі переважають над 

гуміновими (ГК2 : ФК2 = 0,46). Ще більшою така перевага проявляється у 

фракції кислот, зв’язаних з півтораокислами (ГК3 : ФК3 = 0,24). В 

ілювіальному горизонті серед фракцій, зв’язаних з Кальцієм, кількісно 

переважають гумінові кислоти. Збільшення в ілювіальному горизонті вмісту 

гумінових кислот, зв’язаних з півтораокислами, зміщує співвідношення до 

фульвокислот до 0,73. 

Вміст нерозчинного залишку «гуміну» в профілі цілинних ґрунтів 

зменшується вниз за профілем від 37,9 до 33,1 %. В орних нееродованих 

ґрунтах його вміст є нижчий – 28,1–21,5 %, профільний розподіл відповідає 

сірим лісовим ґрунтам під лісовою рослинністю. Як для цілинних, так і для 

орних ґрунтів вміст гуміну оцінено як низький. 

Отже, окультурення сірих лісових ґрунтів зумовлює зміни гумусового 

стану ґрунтів, які проявляються, з одного боку, у збільшенні вмісту гумусу та 

повільнішому зменшенні його вмісту з глибиною, а з іншого – у посиленні 

фульватності гумусу орного горизонту за рахунок зменшення кількості 

нерозчинного залишку.  

Темно-сірі опідзолені ґрунти відзначаються низкою відмінностей 

гумусового стану порівняно з сірими лісовими ґрунтами, що пов’язано з 

особливостями їх утворення, зокрема, з послабленням підзолистого процесу 

ґрунтотворення. Вміст гумусу в горизонті Неgl як для цілинних, так і для 

окультурених ґрунтів оцінюється як низький. Зокрема, під лісовою 

рослинністю у горизонті Неgl міститься 2,83 % гумусу. У горизонті Ніgl його 

кількість зменшується до 1,91 %, а у ілювійованій частині профілю знижується 

до 0,43–0,27 %. Тобто профільний розподіл гумусу характеризується його 

різким зменшенням вниз за профілем. 

Окультурені темно-сірі опідзолені глеюваті ґрунти в орному горизонті Неgl 

містять 2,41 % гумусу, у профільному розподілі також простежується різке 

зменшення його кількості з глибиною. У горизонті Ніgl міститься 1,79 %, і до 

глибини приблизно 1 м знижується до 0,3 %. Ерозійні процеси негативно 
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позначаються на гумусованості орних ґрунтів. Темно-сірі опідзолені слабозмиті 

легкосуглинкові ґрунти в орному шарі містять 2,27 % гумусу, тобто його вміст 

порівняно з незмитими варіантами знижується на 0,14 %. У середньозмитих 

варіантах ґрунтів вміст гумусу становить 1,96 %, а у сильнозмитих –1,42 %. 

Вниз за профілем також простежується різке зменшення його кількості. В 

ілювіальному горизонті відмінності у кількості вмісту гумусу між ґрунтами 

нееродованими та ґрунтами різного ступеня змитості є меншими, ніж в орному 

шарі. 

Запаси гумусу у 20-сантиметровому шарі цілинних темно-сірих опід-

золених ґрунтів становлять 70,75 т/га, що відповідає низькому рівню 

забезпечення гумусом. У товщі 1 м цих ґрунтів запаси гумусу становлять 

206,84 т/га та відповідно до критеріїв оцінювання є середніми. Для темно-сірих 

опідзолених окультурених незмитих ґрунтів запаси гумусу у товщі 20 см (65,07 

т/га) та 100 см (191,39 га) оцінено як низькі. Запаси гумусу у темно-сірих 

опідзолених ґрунтах різного ступеня змитості знижуються відповідно до 

зменшення вмісту гумусу. 

Темно-сірі опідзолені ґрунти під лісом у горизонті Неgl містять 0,34 % 

валового Нітрогену. Його відношення до загального Карбону становить 4,79. З 

глибиною вміст валового Нітрогену зменшується до 0,15–0,10 в ілювіальному 

горизонті. Співвідношення між С:N також зменшується, що є ознакою кращого 

забезпечення гумусу Нітрогеном. Окультурення темно-сірих опідзолених 

ґрунтів зумовлює розширення відношення C:N – для орного горизонту Неglор 

показник зростає до 6,25. Характер розподілу валового Нірогену в профілі 

орних ґрунтів аналогічний до цілинних. Співвідношення C:N поступово 

звужується.  

Тенденція до звуження відношення C:N загалом є властивою для сірих 

лісових ґрунтів лісостепової зони, на думку вчених це зумовлене зменшенням 

вмісту загального Карбону у гумусі [7]. Зменшення вмісту валового Нітрогену в 

окультурених ґрунтах порівняно з цілинними і розширення співвідношення C:N 

може бути зумовлене посиленням процесів денітрифікації у розораних ґрунтах, 
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вилученням частини поживних елементів разом із врожаєм, ерозійними 

втратами ґрунту [137]. 

Груповий склад гумусу темно-сірих опідзолених ґрунтів відзначається 

низкою відмінностей між цілинними та окультуреними варіантами. У ґрунтах 

під лісовою рослинністю в гумусово-елювіальному горизонті Не вміст 

гумінових та фульвокислот є приблизно однаковим (відповідно 38,0 та 39,6 %), 

співвідношення між ними становить 0,96, тип гумусу класифіковано як 

гуматно-фульватний. З глибиною зростає кількість гумінових кислот, 

співвідношення Сгк : Сфк змінюється до 2,2, що є ознакою гуматного типу 

гумусу. Окультурені темно-сірі опідзолені ґрунти відзначаються гуманним 

типом гумусу по всьому профілю, відношення Сгк : Сфк коливається в межах 

1,37–1,87. Водночас, як і у цілинних ґрунтах, у розораних варіантах 

простежується збільшення кількості гумінових кислот вниз за профілем. 

Ступінь гуміфікації органічної речовини у профілі цілинних ґрунтів відповідає 

високому та дуже високому рівню, ступінь гуміфікації органічної речовини у 

профілі темно-сірих окультурених орних ґрунтів дуже високий. 

Щодо фракційного складу гумусу темно-сірих опідзолених ґрунтів під 

лісом, варто відзначити, ще серед гумінових кислот у гумусово-елювіальному 

горизонті Неgl переважає фракція вільних бурих кислот ГК-1, вміст якої 

становить 21,7 %. У гумусово-ілювіальному горизонті простежується 

перерозподіл у фракціях гумінових кислот, зокрема, вміст ГК-1 знижується до 

12,7 %, а фракції ГК-2, зв’язаної з Кальцієм, зростає до 37,1 %. Кількість 

гумінових кислот, зв’язаних з мінеральною частиною ґрунту, приблизно 

однакова у цілинних та окультурених ґрунтах. Загалом вміст вільних гумінових 

кислот та тих, які зв’язані з Кальцієм, у профілі цілинних та орних ґрунтів 

оцінюють як дуже низький та низький. Вміст фракції ГК-3 низький. У групі 

фульвокислот у ґрунтах під лісовою рослинністю переважає фракція найбільш 

агресивних кислот ФК-1+1а – 27,0 %. З глибиною вміст фракції знижується, 

проте вона й надалі домінує серед інших фракцій фульвокислот, кількість 
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фульвокислот, зв’язаних з кальцієм ФК-2 становить 5,8–6,0 % та зв’язаних з 

півтораоксидами ФК-3 – 1,2–6,3 %, є приблизно однаковий. 

Кількість гуміну в горизонті Неgl орних та цілинних ґрунтів перебуває на 

одному рівні (відповідно 21,8 та 22,6 %), у гумусово-ілювіальному горизонті 

Ніgl вміст гуміну є вищим в орних ґрунтах, ніж у цілинних. За шкалою 

оцінювання показників гумусового стану такий вміст нерозчинного залишку 

відповідає низькому рівню. 

Розподіл гумінових та фульвокислот за фракціями показує, що для темно-

сірих опідзолених ґрунтів як під біо-, так і агроценозом, характерним є 

переважання гумінових кислот у фракції, зв’язаній з Кальцієм (Сгк-2 : Сфк-2 = 

1,76-6,38). Аналогічна тенденція зберігається й у гумусово-ілювіальному 

горизонті. У цілинних ґрунтах у фракціях вільних кислот та кислот, зв’язаних з 

півтора окислами незначною є перевага фульвокислот, тоді як в орних 

варіантах, навпаки, дещо переважають гумінові кислоти (див. дод. Л). 

Чорноземи опідзолені в межах Львівської області відзначаються 

найвищим рівнем гумусованості, що пов'язано з інтенсивним розвитком 

дернового процесу ґрунтотворення. Вміст гумусу в горизонті Не ґрунтів під 

лісовою рослинністю становить 3,07 %, що перевищує відповідні показники 

для сірих лісових та темно-сірих опідзолених ґрунтів, проте це значення також 

відповідає низькому рівню. З глибиною кількість гумусу різко зменшується. 

Запаси гумусу у шарі 0–20 см становлять 74,3 т/га та також є низькими. 

У гумусовому слабоелювійованому горизонті Не чорноземів опідзолених 

орних вміст гумусу зростає, порівняно з цілинними ґрунтами, до 3,46 % (див. 

дод. Ж). Розорювання ґрунту не завжди супроводжується зменшенням гумусу, 

а за сприятливих умов може відбуватися і його збільшення.  

Запаси гумусу у товщі 0–20 см становлять 90,0 т/га, а у товщі 0–100 см – 

242,0 т/га, що відповідає низькому та середньому рівню. Зменшення вмісту 

гумусу з глибиною відбувається поступово. Зменшення вмісту гумусу 

простежується у ґрунтах різного ступеня еродованості, зокрема, у гумусово-

елювіальному горизонті слабозмитих варіантів чорноземів опідзолених 
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міститься 2,2 % гумусу, у підорному горизонті його кількість знижується до 

1,61 %, найнижчий вміст гумусу зафіксовано в орному шарі сильнозмитих 

варіантах ґрунтів – 1,17 %. Відповідно до зменшення вмісту гумусу в 

еродованих ґрунтах змінюються і його запаси (див. дод. Ж, М). 

Збагаченість гумусу Нітрогеном для цілинних та орних ґрунтів відповідає 

дуже високому рівню. У чорноземах опідзолених під лісовою рослинністю у 

горизонті Неgl міститься 0,41 % валового Нітрогену, відношення С:N становить 

3,56. У його нижній частині й горизонті Нріgl зростає до 3,80. Розширення 

відношення С:N відбувається на фоні зниження вмісту валового Нітрогену, що 

інтенсивніше, ніж зниження вмісту загального Карбону в гумусі. У нижній 

частині профілю цілинних ґрунтів співвідношення між С:N звужується до 2,86 

(див. дод. М). 

У розораних чорноземах опідзолених спостерігається зниження вниз за 

профілем Сзаг від 1,68 % у горизонті Неgl до 0,72 % у горизонті Рhіgl. Вміст 

валового Нітрогену знижується у цьому ж напрямку від 0,37 % до 0,16 %. 

Відповідно відношення С : N змінюється у профілі ґрунту від 4,54 в орному 

горизонті до 4,16 у перехідному до ґрунтотворної породи. Найменший рівень 

забезпечення гумусу валовим Нітрогеном в орному шарі пов'язаний з його 

втратами унаслідок посилення процесів денітрифікації. 

В еродованих ґрунтах співвідношення С : N зростає зі збільшенням 

ступеня еродованості. Водночас варто зазначити, що рівень забезпечення 

гумусу Нітрогеном у чорноземів опідзолених слабозмитих є вищим (С : N = 

3,65), ніж окультурених незмитих ґрунтів. Найменший рівень забезпечення 

гумусу Нітрогеном – у сильнозмитих варіантах чорноземів опідзолених: вміст 

валового N - 0,23–0,24 %, відношення С : N – 4,47–4,54 (див. дод. М). 

Ступінь гуміфікації органічної речовини для чорноземів опідзолених під 

лісовою рослинністю змінюється з глибиною від середнього до високого. Тип 

гумусу цілинних ґрунтів  гуматно-фульватний, відношення Сгк : Сфк у профілі 

ґрунту становить 0,60–0,80. Орні ґрунти відзначаються дуже високим ступенем 

гуміфікації органічної речовини, вміст Карбону гумінових кислот коливається у 
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профілі у незначних межах та становить 49,1–49,5%. Тип гумусу фульватно-

гуматний (див. дод. М). 

Серед фракцій гумінових кислот в гумусовому слабоелювійованому 

горизонті Неgl чорноземів опідзолених під лісом переважає фракція ГК-1 – 

18,7 %. З глибиною її вміст зменшується, у верхньому гумусовому перехідному 

горизонті більшим вмістом відзначається фракція ГК-2 кислот, зв’язаних з Са
2+

 

(16,1 %). Кількість гумінових кислот, зв’язаних з півтора окислами є незначною 

у верхній частині профілю (3,9 %), і з глибиною збільшується. Вміст 

фульвокислот у профілі коливається в межах 42,5–48,3 % від загальної 

кількості Карбону та має тенденцію до зменшення з глибиною. Серед фракцій 

фульвокислот переважають агресивні вільні кислоти ФК-1+1а (23,0–26,4 %), 

вміст яких зменшується вниз за профілем. 

Окультурення чорноземів опідзолених сприяє збільшенню частки 

гумінових кислот, зв’язаних з Са
2+

, вміст фракції ГК-2 в орному горизонті 

становить 24,0 % та має тенденцію до збільшення з глибиною. Також вищим є 

вміст фракції ГК-3 кислот, зв’язаних з півтора окислами (9,2 %). Кількість 

фульвокислот в окультурених чорноземах опідзолених назагал є меншою, ніж у 

відповідних аналогах під лісовою рослинністю. Серед фульвокислот, як і у 

ґрунтах під лісом, домінують агресивні вільні кислоти (ФК-1+1а становить 

15,8–14,3 %). Порівняно з цілинними ґрунтами вміст фульвокислот, зв’язаних з 

Са
2+

, зменшується, а зв’язаних з півтора окислами – збільшується. 

Частка негідролізованого залишку у ґрунтах під лісом та під культурною 

рослинністю є близькою та коливається в межах 22,6–23,5% для цілинних 

варіантів та 20,2–21,7 – для окультурених ґрунтів.  

Співвідношення гумінових та фульвокислот у різних фракціях також 

залежить від характеру використання ґрунтів. Зокрема, чорноземах опідзолених 

під лісовою рослинністю у всіх фракціях переважають фульвокислоти: в 

гумусово-елювіальному горизонті Неgl відношення між Карбоном гумінових та 

фульвокислот за фракціями  коливається в межах 0,28-0,80. Найбільш виразною 

перевага фульвокислот є у фракції, зв’язаній з півтора окислами, тоді як різниця 
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між вмістом гумінових та фульвокислот у фракціях вільних кислот та зв’язаних 

з Кальцієм є значно меншою. У гумусово-елювіальному горизонті орних 

ґрунтів в усіх фракціях переважають гумінових кислоти. Слід зазначити, що 

вміст вільних гумінових та фульвокислот та тих, що міцно зв’язані з 

мінеральною частиною ґрунту є майже однаковим (Сгк1 : Сфк1+1а = 1,00; Сгк3 : 

Сфк3 = 1,07), а найбільш відчутно гумінові кислоти домінують у фракції, 

зв’язаній з Кальцієм (Сгк2 : Сфк2 становить 3,81). 

Сільськогосподарське використання буроземів під ріллею, городами 

призвело до погіршення їхнього гумусового стану. За результатами досліджень, 

вміст гумусу в горизонті Н ґрунтів під лісом становить в середньому 4,52 %, під 

ріллею-перелогами – 3,27-4,20 %. В еродованих відмінах буроземів вміст 

гумусу менший. Зокрема, в орному шарі слабозмитих відмін становить 3,06 %, 

середньозмитих – 2,27 %, сильнозмитих – 1,62 % [25]. 

Згідно з прийнятими в Україні нормативів, нееродовані ґрунти, зайняті під 

ріллею-перелогами, зазнали дегуміфікації слабкого та середнього ступеня, 

вміст гумусу зменшився порівняно з еталоном на 7,1–17,3 % Еродовані відміни 

буроземів зазнали деградації через втрату гумусу надто високого (кризового) 

ступеня. 

Загалом гумусовий стан ґрунтів Львівської області зазнає трансформації у 

результаті зміни характеру використання ґрунтів. Це проявляється як у зміні 

кількості та запасів гумусу, так і у співвідношенні різних груп та фракцій 

гумусових речовин. 

Важливою характеристикою фізико-хімічних властивостей ґрунту є 

реакція ґрунтового розчину. Вона формується під тип рослинності, 

ґрунтотворних порід, хімічного складу ґрунту, клімату, діяльність ґрунтових 

мікроорганізмів, антропогенного впливу. Дослідження природи ґрунтової 

кислотності викладено у працях К. К. Гедройца, Г. Каппена, В. А. Чернова, 

С. Н. Альошина, Д. Л. Аскіназі та інших [63,с. 62]. 

Вивчення кислотно-основних властивостей ґрунтів є необхідним для 

вирішення низки теоретичних та прикладних завдань. Кислотно-основні 
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властивості ґрунту визначають перебіг ґрунтотворного процесу, оскільки 

впливають на процеси вивітрювання мінералів, інтенсивність мінералізації 

органічної речовини, процеси коагуляції та пептизації ґрунтових колоїдів [83, с. 

13; 162, с. 12]. Реакція ґрунтового розчину має важливе значення для 

визначення напряму сільськогосподарського використання ґрунтів. При 

значеннях рН нижчих ніж 4,5 од., рослини відчувають дефіцит Кальцію, 

Магнію, Фосфору, Молібдену, Бору, Купруму [137, с. 127]. За кислої реакції 

середовища у ґрунті виникають умови для накопичення Алюмінію, Мангану, 

важких металів та радіонуклідів. Водночас окультурення ґрунтів також 

позначається на їх кислотно-основних властивостях, які є найбільш 

динамічними серед усього комплексу фізико-хімічних параметрів ґрунтів.  

Результати дослідження кислотно-основних властивостей представлені у 

додатку Н. 

Актуальна кислотність визначається концентрацією іонів Гідрогену у 

ґрунтовому розчині. Їх джерелом є карбонатна кислота, специфічні та 

неспецифічні органічні кислоти. У межах досліджуваної території актуальна 

кислотність змінюється від цілинних до окультурених ґрунтів, а в орних 

ґрунтах простежується динаміка відповідно до зміни ступеня еродованості. 

Для цілинних сірих лісових поверхнево-глеюватих ґрунтів величина рН 

водного у верхньому гумусово-елювіальному горизонті НEgl становить 5,07, 

ґрунтовий розчин середньокислий. З глибиною простежується поступове 

підвищення рівня рНН2О (в ілювіальному горизонті до 5,47).  

Окультурення ґрунтів зумовлює зміну рівня кислотності сірих лісових 

поверхнево-глеюватих ґрунтів. Зокрема, в гумусово-елювіальному орному 

горизонті нееродованих ґрунтів значення показника становить 6,00, реакція 

ґрунтового розчину слабокисла. В ілювійованій частині профілю простежується 

збільшення рНН2О до 6,04–6,09, в ілювіальному перехідному до материнської 

породи горизонті значення показника 6,01.  

Як свідчать отримані дані, найбільш відчутною різниця у значеннях рНН2О 

цілинних та окультурених ґрунтів є у гумусово-елювіальному горизонті 0,93, з 
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глибиною різниця зменшується. Це пов’язане зі зменшенням інтенсивності 

антропогенного впливу з глибиною.  

Щодо впливу ерозійних процесів на величину актуальної кислотності, для 

сірих лісових ґрунтів спостерігається зміщення реакції ґрунтового розчину у 

бік нейтральної зі зростанням ступеня еродованості ґрунтів. Значення величини 

рН в орному горизонті слабозмитих ґрунтів становить 6,23, тобто реакція 

ґрунтового розчину залишається слабокислою, як і у нееродованих ґрунтів (див. 

дод. Н). Вниз за профілем величина рН водного зростає. У середньозмитих 

ґрунтах у верхньому шарі реакція нейтральна, рНН2О становить 6,54. 

Сильнозмиті варіанти сірих лісових поверхнево-глеюватих ґрунтів мають 

слабокислу реакцію, яка з глибиною нейтральна. Зниження кислотності 

ґрунтового розчину сірих лісових ґрунтів різного ступеня еродованості 

пов’язане зі змиванням верхніх горизонті та залученням в оранку горизонтів, 

що містять більшу кількість Кальцію. 

Потенціальна кислотність пов’язана з наявністю у ґрунтовому вбирному 

комплексі катіонів Гідрогену та Алюмінію [84,с. 269]. 

Рівень обмінної кислотності сірих лісових поверхнево-глеюватих ґрунтів 

під лісовою рослинністю також має тенденцію до зменшення з глибиною. 

Зокрема, величина рН сольового у гумусово-елювіальному горизонті сягає 4,34, 

що характеризує ґрунтовий розчин як сильнокислий (див. дод. Й). Ілювіальний 

горизонт Igl відзначається середньокислим середовищем, рНКСl становить 4,60. 

В окультурених варіантах сірих лісових ґрунтів рівень обмінної кислотності 

знижується, порівняно з цілинними аналогами. Водночас профільний розподіл 

величини рН є оберненим до ґрунтів, вкритих природною рослинністю – 

спостерігається зменшення величини рН сольового з глибиною. Якщо в 

гумусово-елювіальному орному горизонті рНКСl становить 5,16 (реакція 

розчину слабокисла), то в ілювіальному слабоелювійваному горизонті Іеgl 

знижується до 5,00, ґрунтовий розчин середньокислий. Такий розподіл значень 

рН пов’язаний з тим, що зміни властивостей ґрунту унаслідок його 
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сільськогосподарського використання є найбільш відчутними у верхній частині 

профілю, з глибиною інтенсивність такого впливу зменшується. 

Щодо розподілу обмінної кислотності у сірих лісових ґрунтах різного 

ступеня змитості, то у межах Сянсько-Дністерської височини однозначної 

тенденції не встановлено. Зокрема, у слабозмитих варіантах простежується 

зниження рН сольового до 5,05 (слабокисле середовище), що на 0,09 одиниць 

менше, ніж у ґрунтах, не охоплених процесами ерозії. Тенденція до зниження 

рН зберігається й у верхній частині ілювіального горизонту Іhеgl, де ґрунтовий 

розчин стає середньокислим. Проте у нижній частині профілю реакція 

ґрунтового розчину змінюється знову до слабокислої. Реакція ґрунтового 

розчину орного горизонту середньозмитих варіантів ґрунтів є близькою до 

нейтральної (рН = 5,6) та дещо підкислюється у середній частині профілю. 

Ґрунтовий розчин нижньої частини профілю середньозмитих ґрунтів за 

величиною рН сольового характеризується як близький до нейтрального. У 

профілі сильнозмитих варіантів сірих лісових поверхнево-глеюватих ґрунтів 

реакція ґрунтового розчину є слабокислою з поверхні і вглиб за профілем, 

величина рН сольового рівномірно зростає від 5,30 до 5,50 одиниць. 

Гідролітична кислотність є частиною потенціальної та проявляється за 

умови взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично-лужних солей [108, с. 137].  

Гідролітична кислотність сірих лісових поверхнево-глеюватих цілинних 

ґрунтів є вищою, ніж окультурених аналогів. Зокрема для ґрунтів під лісом її 

значення змінюється від 8,21 у горизонті НЕgl до 2,14 ммоль/100 г ґрунту в 

горизонті Iegl. Відповідно до вказаних значень ступінь гідролітичної 

кислотності змінюється у профілі ґрунту від дуже високого до низького.  

Окультурення сірих лісових ґрунтів зумовлює зниження гідролітичної 

кислотності, величина якої в орному горизонті становить 3,85 ммоль/100 г 

ґрунту. У горизонті Ihegl простежується незначне підвищення гідролітичної 

кислотності до 4,01 ммоль/100 г ґрунту і далі з глибиною його рівень 

знижується. Загалом ступінь гідролітичної кислотності у профілі сірих лісових 

орних ґрунтів змінюється від середнього до дуже низького.  
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Для буроземів характерна сильнокисла реакція ґрунтового розчину, 

величина рН сольового ґрунтів під лісом становить 3,51–3,60. Окультурення 

буроземів Сянсько-Стрийської височини спричинило дуже незначні зміни 

кислотно-основних властивостей ґрунтів, що зумовлено внесенням добрив і 

вапнуванням ґрунтів. Спостерігається тенденція до зменшення кислотності 

ґрунтів і зростання величини рН сольового до величини 4,80–5,30, тобто до 

рівня середньо- і слабокислої реакції ґрунтового розчину [25]. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Досліджуючи гранулометричний склад ґрунтів Львівської області, 

потрібно зазначити, що він є досить стійким і лише за тривалого процесу 

окультурення відбудеться суттєва зміна вмісту та співвідношення 

гранулометричних елементів у ґрунтовому профілі. 

2. За результатами досліджень вміст агрономічно-цінних агрегатів в 

орному горизонті нееродованих ґрунтів Львівської області здебільшого 

незначний, що свідчить про незадовільну структуру. 

За вмістом агрономічно-цінних агрегатів структура буроземів, зайнятих 

під лісом, оцінена як добра, нееродованих ґрунтів під перелогами – задовільна.  

У всіх досліджуваних ґрунтах з наростанням ступеня еродованості помітне 

поступове змішення величини щільності будови і зменшення шпаруватості. 

Використання буроземів під ріллею спричинило їхнє ущільнення через 

консолідацію ґрунтових агрегатів. 

 Потрібно зазначити, що дегуміфікації зазнають переважно орні ґрунти 

Львівської області, і цей негативний процес різко посилюється водною та 

вітровою ерозією. 

3. Підзолисто-дернові ґрунти в межах Львівської області не 

відзначаються високим вмістом гумусу. Також до низькогумусованих належать 

сірі лісові ґрунти Львівської області. Вміст гумусу в горизонті Неgl як для 

цілинних темно-сірих опідзолених ґрунтів, так і для окультурених оцінюється 

як низький. Профільний розподіл гумусу характеризується його різким 
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зменшенням вниз за профілем. Зменшується вміст гумусу і за рахунок розвитку 

ерозійних процесів. 

Чорноземи опідзолені в межах Львівської області відзначаються 

найвищим рівнем гумусованості. Тип гумусу гуматно-фульватний. Орні ґрунти 

відзначаються дуже високим ступенем гуміфікації органічної речовини, тип 

гумусу фульватно-гуматний. 

Зменшення вмісту гумусу простежується у ґрунтах різного ступеня 

еродованості, зокрема, в орному горизонті слабозмитих варіантів чорноземів 

опідзолених міститься 2,2 % гумусу, найнижчий вміст гумусу зафіксовано в 

орному шарі сильнозмитих варіантах ґрунтів – 1,17 %. Відповідно до 

зменшення вмісту гумусу в еродованих ґрунтах зменшуються і його запаси. 

Сільськогосподарське використання буроземів під ріллею, городами 

призвело до погіршення їхнього гумусового стану.  
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РОЗДІЛ 5 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5.1. Оцінка рівня деградації ґрунтів Львівської області 

 

Ґрунти унаслідок різноманітної та різного ступеня інтенсивної 

господарської діяльності або інших впливів часто гублять свою природну 

родючість, деградують або повністю руйнуються, порушуючи динамічну 

рівновагу в екосистемах з усіма негативними для них наслідками. Природно, 

деградація наявна там, де експлуатація ґрунтів може бути визначена як 

нераціональна, екологічно необґрунтована і як така, що не відповідає 

природному біосферному потенціалу конкретної території.  

За останні півстоліття технократно-затратний підхід до ведення 

сільського господарства і землеробства зокрема, спричинив екологічно 

необмежене, невиважене і нераціональне використання ґрунтів і земельних 

ресурсів, що обумовило інтенсифікацію деградаційних процесів, втрату 

продуктивних та екологовідтворних функцій ґрунтів. Не викликає сумнівів, що 

деградація ґрунтів наносить велику шкоду сільськогосподарському 

виробництву, стану земельних ресурсів, довкіллю загалом, погіршує екологічну 

ситуацію в місцях свого поширення, завдає моральних і матеріальних збитків 

сільському населенню, послаблює економічну незалежність нашої держави [28; 

95].  

Пропонуємо класифікацію типів і видів деградації ґрунтів, уніфіковану до 

тих, що застосовуються в Україні (див. табл. 5.1). 

На території Львівської області найпоширенішими типами деградації 

ґрунтів є: механічна, фізична, хімічна, біохімічна, біологічна, гідрологічна, 

пірогенна та геоекоаномальна [24].  
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Таблиця 5.1 

Типологія деградації ґрунтів [125]. 
Тип деградацій Види деградації 

1 2 

Механічна – ерозійна (водна, вітрова, іригаційна, пасовищна, агротехнічна);  

– техногенне руйнування ґрунту;  

–  замулення 

Фізична  – переущільнення;  

– знеструктурення;  

– брилоутворення; 

– кіркоутворення;  

– гранулометрична 

Хімічна 

 

– забруднення ґрунтів агрохімікатами;  

– забруднення ґрунтів важкими металами;  

– забруднення ґрунтів радіонуклідами;  

– забруднення ґрунтів промисловими відходами;  

– засолення і осолонцювання 

– підкислення, декальцинація;  

– окарбоначення, підлуження;  

– озалізнення, алюмінізація;  

– агрохімічне виснаження 

Біохімічна – дегуміфікація;  

– спрацювання торфовищ (гідротермічна) 

Біологічна – зменшення складу і видів ґрунтової біоти;  

– накопичення токсинів 

Гідрологічна – аридизація;  

– підтоплення;  

– вторинне заболочення 

Пірогенна – вигорання торфових ґрунтів  

Геоекоаномальна – сейсмічність, неотектонічні рухи земної кори, селі, снігові 

лавини, осипи, вітровали, мочари, активні зсуви, карст, поди, 

западини, соляні куполи.  

 

Механічна деградація. Цей тип деградації ґрунтів пов’язаний із 

механічним переміщенням ґрунтового матеріалу потоками води, вітру, а також 

через господарську діяльність людини (агротехнічне, іригаційне, замулення, 

намивання, будівництво промислових, транспортних об’єктів).  

Серед деградаційних процесів, які спостерігаються за останні десятиліття 

в ґрунтах Львівської області, водна ерозія займає провідне місце як за 

масштабами прояву, так і за наслідками. Вона завдає значних збитків 

сільськогосподарському виробництву і довкіллю загалом. Деградація ґрунтів, у 

тому числі пов’язана з водною ерозією, відсутність процесів їхнього 

відтворення, стали однією з головних загроз екологічного лиха в Україні [92]. З 
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твердим і рідким стоком щорічно втрачається значна кількість гумусу, 

поживних речовин, ерозія призводить до погіршення фізичних, фізико-хімічних 

властивостей, послаблюється або втрачається основна функція ґрунту – 

родючість. Ерозійні процеси призводять до того, що землеробство на схилових 

землях стає малорентабельним або нерентабельним.  

Ерозійні процеси погіршують екологічну ситуацію в регіоні. Змитим зі 

схилів дрібноземом замулюються канали меліоративних систем, природні 

сіножаті і пасовища у міжпасмових долинах. Делювіальними водами зі 

схилових земель вимиваються мінеральні добрива, пестициди, гербіциди, які 

місцеве населення інтенсивно використовує при вирощуванні овочів, картоплі. 

Це призводить до забруднення ґрунтових і підземних вод, погіршення якості 

питної води в колодязях. Несприятливі фізичні, фізико-хімічними властивості 

еродованих ґрунтів призводять до зменшення їхньої бонітетної і вартісної 

оцінки. 

Встановлення причин водної ерозії, призупинення ерозійної деградації 

ґрунтів, підвищення продуктивності еродованих земель і покращення 

екологічної ситуації на схилових землях є актуальним завданням 

сільськогосподарського виробництва. 

За даними Державного земельного кадастру Львівської області, площа 

еродованих сільськогосподарських угідь становить 229 269 га (рілля – 

206 202 га), з них водної ерозії зазнали землі на площі 195 149 га (з них рілля – 

174 861 га), вітрової ерозії – на площі 34 120 га, (рілля – 31 341 га) [41]. 

Водна ерозія належить до найагресивніших щодо ґрунту сучасних 

процесів. Однією з найголовніших сторін ерозійної деградації є механічне 

зменшення потужності ґрунтового профілю. Професор І. А. Крупеніков 

порівнює водну ерозію з гільйотиною, яка знищує верхню, найродючішу 

частину ґрунту [23]. Вчений зазначав, водна ерозія, якщо не впроваджувати 

протиерозійних заходів, призводить до геологізації території.  

Діагностичним критерієм механічної ерозійної деградації ґрунтів є втрати 

ґрунту (см або % від еталону), які спричиняють зменшення потужності 
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ґрунтового профілю. Шкалою нормативних параметрів ерозійної деградації 

ґрунтів є потужність змитої товщі ґрунту [23; 137].  

Потужність змитої товщі еродованих ґрунтів залежить від генетичних та 

фізичних властивостей ґрунтів, геоморфологічних особливостей території 

поширення ґрунтів і, особливо, від характеру їхнього господарського 

використання (інтенсивності, тривалості, агротехногенного навантаження 

тощо) (див. табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Оцінка рівнів ерозійної деградації ґрунтів [23] 

Назва ґрунту 
Потужність змитої товщі (у см від еталону)* 

І ІІ ІІІ ІV V 

Дерново-підзолисті 0–5 5-10 10-15 15-30 >30 

Підзолисто-дернові 0–5 5-10 10-20 20-30 >30 

Ясно-сірі лісові 0–5 5-10 10-20 20-30 >30 

Сірі лісові  0–5 5-10 10-20 20-35 >35 

Темно-сірі опідзолені 0–5 5-15 15-30 30–50 >50 

Чорноземи опідзолені 0–5 5-15 15-30 30–50 >50 

Чорноземи неглибокі малогумусні 0–5 5-20 20-35 35-55 >55 

Дерново-карбонатні (рендзини) 0–5 5-10 10-20 20-30 >30 

Буроземно-підзолисті 0–5 5-10 10-20 20-30 >30 

Буроземи гірсько-лісові 0–5 5-10 10-20 20-30 >30 

*Примітка: І – нормальний стан (деградація практично відсутня); ІІ – задовільний стан 

(деградація слабка); ІІІ – передкризовий стан (деградація середня); ІV – кризовий стан 

(деградація висока); V – катастрофічний стан (деградація надто висока) 

 

Водної ерозії зазнають ґрунти, приурочені до схилів вододілів та 

плакорів, долин річок та балок крутизною більше 1°. Це ясно-сірі та сірі лісові, 

темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи опідзолені та типові, дерново-

підзолисті поверхнево-оглеєні, підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні ґрунти у 

межах розчленованих частин Волино-Подільської та Передкарпатської 

височин. Ерозійної деградації зазнають також дерново-карбонатні ґрунти 

(рендзини), що сформувались у межах крейдових горбів Малого Полісся та 

його переході до Подільської височини. У гірській частині області водної ерозії 

зазнають буроземи та буроземно-підзолисті ґрунти. У межах Надсянської 

рівнини деградації через водну ерозію зазнають дерново-підзолисті ґрунти, 

приурочені до моренних гряд та горбів.  
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За результатами досліджень і відповідно до нормативних параметрів, 

дерново-слабопідзолисті ґрунти в межах Надсянської рівнини, сформовані на 

моренних відкладах та водно-льодовикових відкладах, підстелених мореною, 

зазнали деградації слабкого, середнього, високого і надто високого (кризового) 

ступеня. Втрати потужності ґрунтового профілю у слабозмитих відмін 

становить 7,9–14,5 см, що свідчить про слабкий і середній рівень деградації, у 

середнтьозмитих ґрунтів – 15,0–22,6 см, тобто, середній і високий ступінь 

деградованості (див. дод. П). Сильнозмиті ґрунти через ерозію втратили 27,8-

37,2 см і перебувають на високому і надто високому (кризовому) ступені 

деградації.  

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти в межах Передкарпаття 

зазнали деградації слабкого ступеня, зменшення потужності ґрунтового 

профілю становить у середньому 12,3 см (див.дод. П).  

Слабозмиті відміни підзолисто-дернових глеюватих ґрунтів Опілля 

зазнали деградації середнього та високого ступеня, втрати потужності 

гумусово-елювіального горизонту становлять 13,1–20,3 см. Середньозмиті 

ґрунти втратили 44,2 см профілю, стан їхньої деградації оцінено як надто 

високий (кризовий).  

Ясно-сірі лісові ґрунти поширені в межах Пасмового Побужжя (Мале 

Полісся), Розточчя і Опілля, менше – на Сокальському пасмі, які 

використовуються під ріллею, відзначаються проявом слабкого, середнього та 

сильного ерозійного змиву. У слабкозмитих відмінах ґрунтів ерозією змито до 

половини гумусово-елювіального горизонту НЕ і в оранку залучається верхня 

частина елювіального слабогумусованого горизонту Еh, відповідно втрати 

потужностей ґрунтового профілю становлять від 5,2–8,2 до 10,4–16,3 см, ґрунти 

зазнали деградації слабкого та середнього ступеня. У середньозмитих відмін 

змито більше половини горизонту НЕ, в оранку інтенсивно залучається 

елювіальний горизонт і втрати ґрунту становлять 12,6–14,5 – 21,4–29,1 см, що 

свідчить про середній і високий рівень ерозійної деградації. Сильнозмиті ясно-

сірі опідзолені ґрунти характеризуються майже повною втратою гумусово-



151 
 

елювіального горизонту НЕ, орний шар складається з перемішаних 

елювіального слабогумусованого Еh та верхньої частини ілювіального 

горизонту Іе. Водною ерозією змито від 29,4 до 45,6–47,3 см ґрунтового 

профілю. Ґрунти зазнали переважно надто високого (кризового), менше – 

високого рівня деградації (див. дод. П).  

Сірі лісові ґрунти розповсюджені на Сокальському пасмі, Пасмовому 

Побужжі, Розточчі й Опіллі, Сянсько-Дністерській височині. Ґрунти здавна 

використовуються під ріллею, на схилах від слабкого до сильного змиву. У 

слабозмитих відмін сірих лісових ґрунтів водною ерозією змито до половини 

гумусово-елювіального горизонту НЕ, в орний шар доорюється верхня частина 

ілювіального слабогумусованого горизонту Іh. Відповідно до нормативних 

параметрів, слабозмиті ґрунти зазнали деградації слабкого та середнього 

ступеня, у них змито від 5,3–9,2 до 10,4–19,6 см ґрунту (див. дод. П). У 

середньозмитих відмінах зруйновано більше половини горизонту НЕ, до орного 

шару залучений гумусово-ілювіальний горизонт Іh, унаслідок чого ґрунти 

зазнали ерозійної деградації середнього, високого та надто високого 

(кризового) ступеня. Втрати ґрунту становлять від 13,6-19,2 до 20,2-38,0 см. У 

сильнозмитих відмін орна товща має будову Іh+Іе, гумусово-елювіальний 

горизонт НЕ змитий повністю. Загалом втрати потужності ґрунту становлять 

від 28,9–34,5 до 35,2–60,0 см, тобто, ґрунти зазнали ерозійної деградації 

переважно надто високого (кризового) ступеня, значно рідше високого ступеня 

(див. дод. П).  

Темно-сірі опідзолені ґрунти здавна та інтенсивно використовують у 

землеробстві, антропогенне навантаження на них дуже високе. Поширені в 

межах Сокальського пасма, Опілля, Пасмового Побужжя, Сянсько-Дністерської 

височини. Це типові ґрунти Лісостепу, приурочені як до плакорних ділянок, так 

і схилів різної крутизни, зазнали водної ерозії слабкого, середнього та сильного 

ступеня. Слабозмиті відміни втратили до половини гумусово-акумулятивного 

слабоелювійованого горизонту Не. Гумусово-ілювіальний горизонт Ні в оранку 

не залучають. За результатами досліджень, втрати ґрунту від ерозії становлять 
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від 5,2–13,6 до 15,5–21,6 см, ґрунти зазнали деградації слабкого та середнього 

ступеня (див.дод. П).  

Середньозмиті темно-сірі опідзолені ґрунти втратили від 23,0–26,0 до 

30,5–44,8 см ґрунтової товщі, їхній орний горизонт складається з перемішаних 

оранкою горизонтів Не+Ні. Ці ґрунти зазнали ерозійної деградації середнього 

та високого рівня. У сильнозмитих відмін водною ерозією змито весь гумусово-

акумулятивний слабоелювійований та гумусово-ілювіальний горизонти, в 

оранку інтенсивно залучається верхня частина ілювіального горизонту Іеh. 

Потужність змитої товщі становить від 36,0–47,4 до 52,4–76,3 см, ґрунти 

зазнали ерозійної деградації високого та надто високого (кризового) рівня (див. 

дод. П).  

Чорноземи опідзолені та чорноземи неглибокі малогумусні зустрічаються 

в межах Сокальського пасма, Пасмового Побужжя, Опілля, Сянсько-

Дністерської височини. Це високо бонітетні ґрунти, які майже повністю 

використовуються під ріллею, а отже, зазнають дуже сильного антропогенного 

пресингу, що також сприяє активізації ерозійних процесів. Чорноземи 

характеризують потужним гумусованим профілем, але це не завадить ерозії 

його частково чи повністю зруйнувати.  

У слабозмитих відмін чорноземів опідзолених і типових змито до 

половини гумусово-акумулятивного горизонту Не або Н, верхній гумусовий 

горизонт в оранку не залучають, однак потужність змитої товщі коливається від 

6,2–12,3 до 15,6–28,4 см, ступінь ерозійної деградації оцінено як слабкий та 

середній. У середньозмитих ґрунтів гумусовий горизонт змитий більше 

половини і орний шар утворюють перемішані горизонти Не+Нрі або Н+Нр. 

Потужність змитої товщі становить від 27,0–29,7 до 38,1–54,8 см, що свідчить 

про середній, високий і надто високий (кризовий ) рівень ерозійної деградації. 

У сильнозмитих ґрунтів гумусовий горизонт Н+Нр змитий повністю, орний 

шар складає нижній гумусовий перехідний горизонт Рh і Р(h). Ґрунти зазнали 

ерозійної деградації винятково високого та надто високого (кризового) рівня, у 
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них змито від 39,0–48,7 до 54,0–97,8 см (див. дод. У). У межах масивів зі сильно 

еродованими ґрунтами спостерігається геоглогізація території. 

Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини, громиші) зустрічаються масивами 

різної площі в межах Малого Полісся (Радехівський, Підподільский, 

Ратинський природні райони), частково на Розточчі. Приурочені як до плакорів, 

так і схилів різної крутизни. Здавна використовують під ріллю та інші 

сільськогосподарські угіддя, зазнають ерозійних процесів різного ступеня 

інтенсивності.  

У слабоеродованих відмін змито до половини гумусового горизонту 

Н+Нрк, від 5,3 до 16,4 см, ґрунти зазнали ерозійної деградації слабкого і 

середнього ступеня. У середньозмитих ґрунтів знесена більша половина 

гумусового горизонту, часто в оранку залучають перехідний горизонт Рhк. 

Потужність змитої товщі коливається у межах 19,6–22,6 см (див. дод. П). У 

сильнозмитих ґрунтів гумусовий горизонт Н+Нрк змитий повністю, орний шар 

складається з перехідного слабогумусованого горизонту Р(h)к, сюди часто 

проорюють ґрунтотворну порода Рк, що спричиняє щебенюватість і 

кам’янистість рендзин.  

Буроземно-підзолисті ґрунти трапляються у Передкарпатті, їхнє 

використання під ріллею у межах схилів спричинило розвиток площинного 

змиву слабкого і середнього ступеня. У слабозмитих відмін змито до половини 

гумусово-елювіального горизонту НЕ, проорюється верхня частина 

елювіального слабогумусованого горизонту Eh. Потужність змитої товщі 

становить в середньому 5,8–11,3 см, ґрунти зазнають деградації слабкого і 

середнього ступеня. В середньоеродованих ґрунтах орний шар складається з 

перемішаних оранкою горизонтів Не+Eh, у них змито понад 20 см ґрунтової 

товщі (див. дод. П).  

Буроземи гірсько-лісові є типовими ґрунтами Карпат, їхнє використання 

під ріллею обмежене геоморфологічними, літологічними та кліматичними 

умовами. Однак за часів панування адміністративно-тоталітарної системи 

буроземи використовували під ріллею, особливо на Сянсько-Стрийській 
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Верховині, що викликало активізацію водно-ерозійних процесів. Ґрунти 

зазнали площинного змиву, а деколи і лінійного розмиву слабкого, середнього 

та сильного ступенів.  

За результатами досліджень, у слабозмитих відмін буроземів змито 6,2–

18,0 см гумусово-акумулятивного горизонту Н, ґрунти зазнали слабкого і 

середнього ступеня деградації (див. дод. П). У середньозмитих відмін 

ґрунтовий профіль скоротився в середньому на 18,9- 31,7 см, ґрунти зазнали 

ерозійної деградації середнього, високого і надто високого (кризового) рівня. У 

сильнозмитих відмін ґрунтовий профіль вкоротився від 29,3 до 41,7–56,4 см, 

ґрунти зазнали переважно надто високого (кризового) рівня.  

Вітрової ерозії зазнають ґрунти легкого гранулометричного складу, 

сформовані на водно-льодовикових, давньоелювіальних відкладах. Це 

переважно дерново-слабо- та середньопідзолисті ґрунти піщаного, 

зв’язнопіщаного та супіщаного гранулометричного складу, менше підзолисто-

дернові ґрунти, поширені у межах Малого Полісся, Надсянської рівнини, на 

півночі Сокальського пасма у долині Західного Бугу, частково на Розточчі та 

Опіллі. Зазвичай, дефлюються ґрунти, які не зайняті під рослинним покривом, 

або цей покрив розріджений, що спостерігається на ріллі у весняно-осінні 

періоди. Дефляції зазнають також переосушені ґрунти через низький рівень 

залягання підґрунтових вод. Причиною пересихання ґрунтів і активізації 

процесів дефляції є посухи, які в останні роки часто трапляються через 

глобальні кліматичні зміни.  

Піддатливі до дефляції також дерново-карбонатні ґрунти (рендзини), 

сформовані на елювії верхньокрейдових мергелів і крейди в межах Малого 

Полісся, Розточчя. Рендзини дефлююються у безсніжні зими, весняні 

посушливі періоди, коли карбонатні породи швидко втрачають вологу, 

розпушуються і легко розвіються. В останні десятиліття дефляції зазнають 

осушені дернові ґрунти та торфовища.  

За результатами досліджень, дерново-слабопідзолисті ґрунти в межах 

північної частини Сокальського пасма, Малого Полісся відносяться до слабо-, 
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середньо- та сильно дефльованих відмін, на Надсянській рівнині – до слабо та 

середньодефльованих. Втрати потужностей слабодефльованих ґрунтів 

становлять від 6,5–8,4 до 11,3–14,8 см, ґрунти перебувають на слабкому і 

середньому рівні деградації (див. дод. Р). У середньодефльованих ґрунтів 

вітровою ерозією знесено від 14,6–18,6 до 24,3–27,2 см ґрунтової маси, ґрунти 

зазнали деградації здебільшого високого, рідше – слабкого ступеня деградації. 

Сильнодефльовані відміни дерново-слабопідзолистих ґрунтів зазнали 

переважно надто високого (кризового), менше – високого ступеня, ерозійні 

втрати ґрунту становлять від 28,6 до 45,2 см.  

Дерново-середньопідзолисті слабодефльовані ґрунти зазнали ерозійної 

деградації слабкого, середнього та високого рівня, втрати потужності профілю 

коливаються від 10,0 до 16,8 см (див. дод. Р). 

Слабодефльовані дерново-карбонатні ґрунти через дефляцію втратили від 

6,2–8,0 до 10,0–12,8 см потужності зазнали ерозійної деградації слабкого та 

середнього ступенів. У середньодефльованих рендзин потужність гумусового 

горизонту Нк+Нрк зменшилась на 16,5–21,5 см, ґрунти перебувають на 

середньому та високому рівні деградованості. У сильнодефльованих рендзинах 

орний шар повністю охоплює перехідні горизонти Рhк+ Р(h)к, втрати 

потужності ґрунтового профілю становлять у середньому від 28,3 до 38,7 см, 

рівень ерозійної деградації оцінено як високий і надто високий (кризовий). 

Дефльовані відміни рендзин характеризуються підвищеною щебенюватістю, а 

інколи й кам’янистістю.  

Отримані результати оцінки рівнів деградації за втратою потужності 

ґрунтового профілю у см підтверджуються розрахованим зменшенням 

потужності у відсотках до еталону [95]. Такі показники є важливими для 

прийняття управлінських рішень щодо запобігання ерозійної деградації ґрунтів 

через свою наглядність і простоту сприйняття.  

За еталон приймали потужності гумусових горизонтів плакорних 

нееродованих ґрунтів, зайнятих під ріллею. Потужність гумусових горизонтів 

незмитих і недефльованих ґрунтів розраховували для окремих природних 
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регіонів Львівської області. За результатами статистичної обробки матеріалів, 

потужність гумусових горизонтів еталонних ґрунтів така:  

 Сокальське пасмо:  

– дерново-слабопідзолисті ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 31,8 см; 

– сірі лісові ґрунти (горизонти НЕ+Іh) – 51,0 см;  

– темно-сірі опідзолені ґрунти (горизонти Не+Ні) – 52,1 см; 

– чорноземи опідзолені (горизонти Не+Нрі) – 56,4 см; 

– чорноземи неглибокі малогумусні – 59,8 см;  

 Мале Полісся: 

– дерново-слабопідзолисті ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 34,8 см; 

– дерново-середньопідзолисті ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 49,5 см; 

– ясно-сірі лісові ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 42,4 см; 

– сірі лісові ґрунти (горизонти НЕ+Іh) – 50,7 см;  

– темно-сірі опідзолені ґрунти (горизонти Не+Ні) – 60,5 см; 

– чорноземи опідзолені (горизонти Не+Нрі) – 68,5 см; 

– чорноземи неглибокі малогумусні (горизонти Н+Нр) – 65,3 см;  

– дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) (горизонти Нк+Нрк) – 47,8 см; 

 Надсянська рівнина: 

– дерново-слабопідзолисті ґрунти на водно-льодовикових відкладах 

(горизонти НЕ+Еh) – 38,8 см; 

– дерново-слабопідзолисті ґрунти моренних відкладах (горизонти НЕ+Еh) 

– 43,6 см; 

 Опілля і Розточчя:  

– підзолисто-дернові ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 65,0 см;  

– ясно-сірі лісові ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 43,2 см; 

– сірі лісові ґрунти (горизонти НЕ+Іh) – 51,4 см;  

– темно-сірі опідзолені ґрунти (горизонти Не+Ні) – 54,8 см; 

– чорноземи опідзолені (горизонти Не+Нрі) – 59,7 см; 

 Сянсько-Дністерська височина:  

– сірі лісові ґрунти (горизонти НЕ+Іh) – 48,0 см;  
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– темно-сірі опідзолені ґрунти (горизонти Не+Ні) – 59,3 см; 

– чорноземи опідзолені (горизонти Не+Нрі) – 58,7 см; 

 Передкарпаття:  

– дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 

40,0 см; 

– підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 

50,1 см;  

– буроземно-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти (горизонти НЕ+Еh) – 

41,0 см;  

 Сколівські і Верхньодністерські Бескиди:  

– буроземи гірсько-лісові (горизонти Н+Нр) – 45,2 см; 

 Стрийсько-Сянська Верховина:  

– буроземи гірсько-лісові (горизонти Н+Нр) – 52,2 см.  

За результатами досліджень, дерново-слабопідзолисті слабозмиті ґрунти 

Надсянської рівнини унаслідок ерозійної деградації втратили від 8,2 до 33,2% 

потужності гумусово-елювіального горизонту, ступінь деградації 

характеризується як практично відсутній, слабкий та середній (див. дод. С). У 

середньозмитих відмін гумусований профіль зменшився на 36,8–51,8, ступінь 

деградації оцінено як середній і високий. Сильнозмиті відміни даних ґрунтів 

втрати потужності становлять 58,7–85,5 %, що свідчить про високий і надто 

високий (кризовий) рівні деградованості.  

Слабозмиті відміни дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів 

Передкарпаття унаслідок ерозії втратили від 12,5 до 30,8 % потужності 

горизонту НЕ, рівень їхньої деградованості оцінено як слабкий та середній.  

Підзолисто-дернові глеюваті слабозмиті ґрунти Опілля зазнали ерозійної 

деградації середнього ступеня, у них змито 31,2 % потужності гумусово-

елювіального горизонту НЕ, а середньозмиті відміни цих ґрунтів перебувають 

на високому (кризовому) рівні деградованості, змито 68,0 % профілю.  

Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні ґрунти Передкарпаття за 

ступенем змиву характеризуються як незмиті, слабо, середньо та сильнозмиті. 
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Зокрема, втрати потужності генетичних горизонтів у слабоеродованих відмін 

становлять від 11,8–16,4 до 31,7–32,8 %, у середньоеродованих – від 38,5 до 

66,8 %, у сильноеродованих відмін – 87,8–100,0 %. Слабозмиті ґрунти зазнали 

ерозійної деградації слабкого та середнього ступеня, середньозмиті – 

середнього, високого та надто високого (кризового) ступеня. У сильнозмитих 

відмін змито 87,8–100,0 % потужності профілю, тобто, гумусовий горизонт 

НЕ+Еh змитий повністю, ступінь ерозійної деградації оцінено як надто високий 

(кризовий) (див. дод. С).  

Ясно-сірі лісові слабозмиті ґрунти в межах Малого Полісся, Розточчя та 

Опілля зазнали ерозійної деградації слабкого та середнього ступенів, втрати 

потужності гумусованого горизонту становлять від 12,3–18,9 до 24,1–37,7 % 

(див. дод. С). У середньозмитих відмін водною ерозією змито від 29,7-34,2 до 

65,8–67,4 % потужності гумусованого горизонту, ґрунти зазнали ерозійної 

деградації середнього, високого і надто високого (кризового) рівня. 

Сильнозмиті відміни ясно-сірих лісових ґрунтів втратили майже всю і більше 

сумарної потужності горизонтів НЕ+Еh – від 58,3–59,6 до 79,0–109,5 %, часто 

орний шар складається з ілювіального горизонту Іе. При цьому ґрунти зазнали 

ерозійної деградації здебільшого надто високого (кризового), менше – високого 

ступенів.  

Сірі лісові ґрунти розповсюджені на Сокальському пасмі, Пасмовому 

Побужжі, Розточчі та Опіллі, Сянсько-Дністерській височині. Втрати 

потужності гумусового горизонту НЕ+Іh у слабозмитих ґрунтів становить від 

9,8–19,2 до 20,2–40,8 %, що свідчить про слабкий, середній, рідше – високий 

рівень ерозійної деградації. У середньозмитих ґрунтів потужність профілю 

зменшилася від 26,8–39,6 до 64,7–81,5 %, ґрунти перебувають на високому та 

надто високому (кризовому) рівні деградованості. Сильнозмиті відміни сірих 

лісових ґрунтів характеризуються проявом ерозійної деградації винятково у 

високому та надто високому (кризовому) рівнях, гумусована частина профілю 

зменшилася від 57,0 до 64,7–117,9 %, при цьому, часто горизонт НЕ+Іh змитий 

повністю і змита частина ілювіального горизонту (див. дод. С).  
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Ерозійної деградації слабкого та середнього ступенів зазнали темно-сірі 

опідзолені слабозмиті ґрунти в межах Сокальського пасма, Пасмового 

Побужжя, Опілля та Сянсько-Дністерської височини, у них змито від 9,3–16,4 

до 24,0–35,7 %. У середньозмитих відмін ґрунтовий профіль зменшився від 

38,4–38,9 до 40,7–74,0 %, рівень ерозійної деградації оцінено менше ніж 

середній, а переважно як високий і надто високий (кризовий) (див. дод. С). 

Сильнозмиті відміни темно-сірих опідзолених ґрунтів втратили від ерозії від 

59,5 до 113,2–139,2 % потужності профілю, рівень деградації оцінено 

переважно як надто високий (кризовий).  

Чорноземи опідзолені слабозмиті та чорноземи неглибокі малогумусні 

Лісостепової частини області також зазнали ерозійної деградації від слабкого 

до середнього ступеня, ґрунтовий профіль зменшився на 11,5–37,3 % (див. дод. 

С). Середньозмиті відміни цих ґрунтів перебувають на середньому, високому і 

надто високому рівні деградації, водною ерозією змито від 38,9 до 62,1–80,0 % 

ґрунтового профілю. У сильнозмитих відмін чорноземів втрати ґрунту 

досягають 65,2–126,2 %, ґрунти пернебувають у надто високому (кризовому) 

стані ерозійної деградації.  

Еродовані відміни дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) у межах 

Малого Полісся залежно від ступеня змиву, зазнали ерозійної деградації від 

слабкого до надто високого (кризового) ступеня (див. дод. С). Величина 

зменшення потужності ґрунтового профілю становить 11,1–34,3 % у 

слабозмитих відмін, 39,0–59,4 % у середньозмитих і 72,4–89,5 % у сильно 

еродованих ґрунтів.   

Буроземно-підзолисті слабозмиті ґрунти на Передкарпатті зазнали 

ерозійної деградації слабкого та середнього рівня, втрати потужності 

ґрунтового профілю становлять 14,2–32,8 % від еталону. У середньозмитих 

ґрунтів профіль вкоротився на 39,8–57,3 %, ступінь ерозійної деградації 

оцінено як середній і високий.  

Буроземи гірсько-лісові, які використовувались або використовуються під 

ріллею, зазнали слабкого, середнього та сильного впливу водної ерозії. У 
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слабозмитих відмін ґрунтів рівень ерозійної деградації оцінено як слабкий та 

середній, втрати потужності ґрунтових профілів коливаються від 13,7 до 34,5%. 

Середньозмиті буроземи характеризуються високим, інколи середнім та надто 

високим (кризовим) рівнями деградованості, ерозійні втрати потужності 

ґрунтових профілів становлять від 38,8 до 70,1 %. Сильнозмиті відміни ґрунтів 

зазнали деградації надто високого (кризового), інколи високого ступенів, змив 

ґрунтового ґрунту сягає 59,2–108,1 % (див. дод. С).  

Аналіз стану прояву вітрової ерозії показує, що залежно від ступеня 

дефляції дерново-слабопідзолисті ґрунти Сокальського пасма, Малого Полісся, 

Надсянської рівнини, зазнали ерозійної деградації дуже слабкого (деградація 

практично відсутня), слабкого, середнього, високого та надто високого 

(кризового) рівня, ґрунтовий профіль ґрунтів зменшився від 7,9 до 82,1–129,9 % 

(див. дод. Т).  

Дерново-середньопідзолисті слабодефльовані ґрунти в межах Малого 

Полісся зазнали ерозійної деградації слабкого ступеня, їхній ґрунтовий профіль 

на 10,0–16,8 % коротший, порівняно з еталоном. 

Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся характеризуються 

різними ступенями ерозійної деградації через дефляцію – від дуже слабкого 

(деградація практично відсутня) до надто високого (кризового). Втрати 

потужності генетичного профілю для слабодефльованих відмін становлять 6,2–

12,8 % – деградація практично відсутня і слабка, у середньодефльованих відмін 

потужність зменшилась на 21,5–41,5 %, що свідчить про середній і високий 

ступінь деградації. У сильнодефльованих відмін профіль 28,3–60,5 % коротший 

від еталону, ґрунти зазнали деградації середнього, високого та надто високого 

(кризового) рівня. Нашими дослідженнями виявлено активізацію дефляційних 

процесів у долинах рік Прикарпаття, де дефлюються слаборозвинуті дернові 

ґрунти й утворюються еолові форми рельєфу [77]. 

Говорячи про рендзини Малого Полісся варто зауважити, що в межах 

крейдових горбів та інших підвищень, вони зазнають одночасно водної і 

вітрової ерозії. Встановити інтенсивність прояву тої чи іншої практично 
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неможливо. Зазвичай такі ґрунти характеризуються високим і надзвичайно 

високим рівнем ерозійної деградації.  

Водна і вітрова ерозія призводить до втрати ґрунтової маси. ВдодаткуУ 

наведено розрахунки втрати ґрунту в т/га різного ступеня еродованими 

ґрунтами Львівської області. Встановлено, що ерозійні втрати ґрунту порівняно 

з еталоном, у слабоеродованих ґрунтах становлять від 541,8 до 2112,1 т/га, 

середньоеродованих – 2527,3–5563,2 т/га, у сильноеродованих – від 3753,8 до 

7200,6 т/га. Зі зростанням ступеня еродованості ґрунтів ерозійні втрати 

ґрунтового матеріалу збільшуються.  

Замулення ґрунтів делювіальними наносами наявне по шлейфах схилів, 

днищах балок, тоді як по долинах рік з паводковим режимом спостерігається 

відкладення алювіальних наносів.  

Техногенне руйнування є наслідком господарської діяльності людини при 

будівництві житла та промислових об’єктів, прокладання шляхів сполучення та 

трубопроводів, видобутку корисних копалин тощо. Найбільші масиви 

техногенно-зруйнованих ґрунтів наявні у межах Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну (околиці м. Червонограда), ВО “Сірка” (околиці м. 

Новояворіська, м. Розділ, с. Подорожне), видобутку калійної солі (околиці м. 

Стебник, м. Трускавець), численних кар’єрів видобутку будівельних матеріалів, 

сировини для виробництва цементу, гіпсу, будівництва нафтопроводів Одеса–

Броди, Жулин–Дрогобич. Частина техногенно-порушених ґрунтів 

рекультивована. Водночас, у найближчій перспективі площа техногенно-

порушених ґрунтів зросте через заплановані будівництва шахти і під’їзних 

шляхів у с. Любеля Жовківського району, північної об’їзної дороги Львова, 

концесійної автостради Краковець–Львів.  

У місцях поширення техногенних порушень ґрунтів проявляються такі 

деградаційні процеси як техногенний карст, просідання, вторинне заболочення і 

оглеєння, підтоплення.  

Фізична деградація ґрунтів. Цей тип деградації за останні десятиліття 

набув значного поширення в орних ґрунтах Львівської області і здебільшого 
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спричинений антропогенною діяльністю. Тому таку деградацію інколи 

називають “агрофізична деградація”. До фізичної деградації ґрунтів належать 

такі її види: знеструктурення, переущільнення, брилоутворення, 

кіркоутворення і запливання, гранулометрична деградація (див. табл. 5.1).  

Знеструктурення є суто антропогенним процесом, зумовленим тривалим 

та інтенсивним, часто споживацьким, науково необґрунтованим використання 

ґрунтів під ріллею, що призводить до руйнування ґрунтової структури. 

Діагностичним критерієм оцінки структурно-агрегатного складу ґрунтів є вміст 

повітряно-сухих агрономічно-цінних агрегатів розміром 0,25–10 мм [29]. Як 

свідчать численні публікації науковців та результати власних досліджень, 

погіршення структурного стану ґрунтів є надзвичайно поширеним процесом, 

який часто ігнорують і не беруть до уваги при оцінці агроекологічного стану, 

агрономічних властивостей ґрунтів. У разі знеструктурення відбувається 

руйнування та зменшення вмісту агрономічно-цінних агрегатів і різкого 

збільшення вмісту брилистих агрегатів розміром більше 10 мм та агрегатів 

розміром менше 0,25 мм. Дослідження та оцінка знеструктурення проводили на 

ґрунтах суглинкового та глинистого гранулометричного складу в межах орного 

горизонту.  

Деградації через знеструктурення зазнають нееродовані та різного 

ступеня еродовані ґрунти як під ріллею, інколи і під пасовищами. Це зумовлено 

використанням важкої сільськогосподарської техніки, яка ущільнює ґрунт, 

руйнує агрономічно-цінні мезоагрегати, що спричиняє їхню консолідацію і 

формування брилистої структури при недотримані норм випасання худоби.  

Проведені численні дослідження та оцінки структурно-агрегатного стану 

ґрунтів у різних природних регіонах Львівської області засвідчують, що в 

орних горизонтах нееродованих ґрунтів вміст агрономічно-цінних агрегатів 

коливається від 57,70–65,80 до 8,5–29,0 %. Нееродовані ґрунти зазнали 

деградації через знеструктурення різних ступенів – від її практичної відсутності 

до надто високого (кризового) ступеня. Найнижчим вмістом агрономічно-

цінних мезоагрегатів, а отже, найвищим рівнем деградації відзначаються 
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позаплакорні рівнинні ґрунти – лучно-чорноземні, чорноземно-лучні, лучні, 

дернові, рендзини.  

Еродовані ґрунти характеризуються здебільшого деградацією структурно-

агрегатного складу високого і надто високого (кризового), менше – середнього 

ступеня (див. дод. Ф). Особливо різко виражена деградація структури в темно-

сірих опідзолених ґрунтах, чорноземах опідзолених та чорноземах типових, які 

найінтенсивніше використовують під ріллею. В орному горизонті ґрунтів, що 

зазнали високого ступеня деградації, вміст агрономічно-цінних агрегатів 

становить 30,20–39,29 %, відповідно у ґрунтах, що знаходяться у надто 

високому (кризовому) рівні – 14,78–28,34 % [20; 21; 23; 28; 84; 114; 137]. 

Ґрунти, які використовують під перелогами, присадибним землями, 

сіножатями, зазнали деградації середнього та слабкого рівня, або вона 

практично відсутня.  

Брилоутворення характерне для давньоорних ґрунтів. Через підвищену 

механічну міцність і низьку шпаруватість брили ріллі менш водопроникливі 

для кореневої системи рослин і вологи, унаслідок чого здатні довго зберігатися 

практично без змін. Навіть у добре гумусованих горизонтах після плужної 

оранки може утворюватися до 30 % брил. Тому майже у всіх ґрунтах області є 

та чи інша кількість брил. Найбільша брилуватість серед ґрунтів області 

характерна для рендзин Малого Полісся й оглеєних ґрунтів Передкарпаття, які 

характеризуються важкосуглинковим та глинистим гранулометричним складом 

[41].  

Кірка, як вид фізичної деградації, проявляється в результаті руйнування 

(розпилення) структури під впливом тривалого обробітку та певного 

збільшення параметрів фактора дисперсності, який, як відомо, характеризує 

потенційну здатність ґрунтів до формування мікро- і макроструктури. 

Найбільш здатні до утворення кірки на поверхні рендзини, опідзолені та оглеєні 

ґрунти, а також ґрунти з низьким вмістом гумусу. Кірка на поверхні ґрунту 

утворюється після випадання рясних опадів, унаслідок диспергації та 

підсихання, що зумовлює її розтріскування та утворення тріщин, ширина яких 
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іноді сягає понад 5 см. Усе це зумовлює несприятливі умови для розвитку 

кореневої системи рослин. Тріщини – звичайне явище у другій половині 

вегетаційного періоду майже на всіх орних ґрунтах Львівської області, 

найбільше на ясно-сірих, сірих, рендзинах, підзолисто-дернових-дернових, 

буроземно-підзолистих [41].  

Гранулометрична деградація ґрунтів (термін, який запропонував 

В. Г. Гаськевич), пов’язана зі зміною гранулометричного складу. Такі 

трансформації були виявлені в ґрунтах Малого Полісся унаслідок тривалого 

осушення гончарним дренажем і сільськогосподарського використання. В 

гумусових горизонтах осушених ґрунтів спостерігається зменшення вмісту 

мулу і дрібного пилу через їхнє вимивання дренажними водами. При цьому 

зростає вміст піщаних фракцій і, відповідно, полегшується гранулометричний 

склад. Це призводить до зміни градації ґрунтів за гранулометричним складом. 

Водночас, зменшення вмісту фізичної глини обумовлює погіршення фізичних, 

фізико-хімічних, агрономічних властивостей ґрунтів, а отже, спричиняє 

розвиток деградаційних процесів, зокрема: знеструктурення, дефляції, 

дегуміфікації, деградації водно-повітряних властивостей, аридизації тощо. 

Власне це дало підстави виділити “гранулометричну деградацію” як один із 

видів фізичної деградації ґрунтів.  

За результатами досліджень, за 28 років осушення вміст фізичної глини 

(частинки < 0.01 мм) в гумусово-елювіальному горизонті НЕ дерново-слабо-

підзолистих зв’язнопіщаних ґрунтів зменшився в середньому з 8,03 до 6,4 %, 

дерново-слабопідзолистих супіщаних – з 17,00 до 10,8 %, дерново-середньо-

підзолистих супіщаних – з 16,23 до 10,4 %. Вміст мулу в гумусово-елювіаль-

ному горизонті дерново-підзолистих зв’язнопіщаних ґрунтів зменшився на 

0,80 %, у супіщаних відмін – на 6,76–7,40 %. Вміст дрібного пилу за 28 років 

осушення зменшився на 1,24–1,55 % [23; 28].  

Згідно з показниками оцінки фізичної деградації ґрунтів України за 

зменшенням вмісту фізичної глини, дерново-підзолисті ґрунти зазнали 
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деградації від помірного (середнього) до катастрофічного ступеня. Втрати 

фізичної глини становлять 20,3–36,5 % від вихідного рівня.  

Зменшення вмісту мулу та дрібного пилу в гумусово-елювіальних 

горизонтах НЕ дерново-підзолистих ґрунтів частково відбувається за рахунок 

дефляційних процесів.  

У лучних неглибоких піщанисто-легкосуглинкових ґрунтах, сформованих 

на водно-льодовикових відкладах, за період осушення (25–28 років) вміст 

фізичної глини в гумусово-акумулятивному горизонті Н зменшився в 

середньому з 29,68 до 26,0 %, лучних неглибоких піщанисто-

середньосуглинкових – з 32,24 до 25,2 %. У лучних карбонатних неглибоких 

піщанисто-середньо-суглинкових ґрунтах, сформованих на елювії мергелів 

вміст фізичної глини зменшився з 48,64 до 45,6 %. Вміст мулу у гумусовому 

горизонті Н лучних ґрунтів зменшився на 3,98–9,20%. При цьому в лучних 

ґрунтах, сформованих на водно-льодовикових відкладах з поважчанням 

гранулометричного складу втрати мулу зростають. Дрібний пил інтенсивніше 

вимивається з профілю лучних ґрунтів, сформованих на елювії мергелів [23; 

28]. 

Згідно із показниками оцінки фізичної деградації ґрунтів України за 

зменшенням вмісту фізичної глини, лучні неглибокі ґрунти на водно-

льодовикових відкладах зазнали гранулометричної деградації слабкого і 

середнього ступеня, втрати фізичної глини становлять 12,4–21,8 % від 

вихідного рівня. Лучні карбонатні ґрунти зазнали гранулометричної деградації 

слабкого рівня, втрати фізичної глини становлять 6,3 % від вихідного вмісту 

[23; 28]. 

Переущільнення ґрунтів повсюдно поширене в ґрунтах Львівської області 

і є досить негативним фізичним явищем, яке здебільшого спричиняється 

використанням машинно-тракторних агрегатів з неприпустимим питомим 

тиском, який використовують для обробітку ґрунту, догляду за посівами, 

збором врожаю тощо. Антропогенний чинник впливу посилюється і 

природними властивостями ґрунтів, зокрема суглинковим і глинистим 
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гранулометричним складом, низькою вихідною щільністю будови й вологості 

навесні, близькою до фізичної стиглості ґрунтів. На ріллі в ґрунтах ущільнення 

зазнають агрономічно-цінні мезоагрегати, що спричиняє їхню консолідацію. 

При цьому різко зменшується внутрішньоагрегатна шпаруватість, а отже 

погіршується агрономічна якість ґрунту як середовища функціонування 

кореневої системи рослин [41]. Ущільнення найбільше зазнають ґрунти 

суглинкового та глинистого гранулометричного складу, менше ущільнюються 

піщані та супіщані ґрунти.  

Показниками переущільнення ґрунтів є величини щільності будови і 

загальна шпаруватість. Оптимальна величина щільності будови для ґрунтів 

легкого гранулометричного складу становить менше 1,5 г/см
3
, для суглинкових 

відмін – менше 1,2 г/см
3
 [95]. За нашими дослідженнями, величина щільності 

будови в орному горизонті (0–30 см) піщаних і супіщаних дерново-підзолистих 

ґрунтів становить 1,34–1,74 г/см
3
, підзолисто-дернових – 1,26–1,62 г/см

3
, 

дернових глеюватих – 1,41–1,58 г/см
3
. Відповідно до шкали оцінювання рівнів 

деградації, ґрунти слабкого та середнього ступеня, менше – високого або 

деградація практично відсутня.  

Суглинкові відміни ґрунтів займають більшу частину території області, 

переважно використовуються під ріллею, а отже, зазнають інтенсивнішого 

переущільнення. За результатами досліджень величина щільності будови в 

орному горизонті суглинкових і глинистих дерново-підзолистих і підзолисто-

дернових поверхнево-оглеєних ґрунтів коливається у межах від 1,25–1,27 до 

1,50–1,65 г/см
3
 (див. дод. Х). Це свідчить, що ґрунти зазнали деградації 

переважно високого і надто високого (кризового) ступеня, рідше слабкого та 

середнього.  

Величина щільності будови в орному горизонті ясно-сірих лісових 

ґрунтів здебільшого становить 1,32–1,58 г/см
3
, сірих лісових – 1,32–1,57 г/см

3
, 

темно-сірих опідзолених ґрунтів – 1,35–1,56 г/см
3
, чорноземів опідзолених – 

1,31–1,54 г/см
3
, чорноземів типових – 1,31–1,56 г/см

3
, чорноземів карбонатних – 

1,21–1,38 г/см
3
, лучно-чорноземних і чорноземно-лучних – 1,22–1,48 г/см

3
, 
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лучних – 1,24–1,53 г/см
3
, дернових – 1,28–1,53 г/см

3
, рендзин – 1,22–1,60 г/см

3
, 

буроземно-підзолистих –1,49–1,60 г/см
3
, буроземів гірсько-лісових 1,23–1,46 

[20; 21; 23; 28; 84; 114; 137]. Згідно з прийнятими нормативами, за величиною 

щільності будови ґрунти переважно зазнали деградації через переущільнення 

середнього, високого та надто високого (кризового) ступеня. Рідше в орному 

шарі ґрунтів деградація слабка, а ще рідше практично відсутня (див. дод. Х).  

Переущільнення негативно відображається на величині загальної 

шпаруватості. Оптимальні значення величини загальної шпаруватості в ґрунтах 

повинні становити понад 55 % [95]. Згідно з нашими дослідженнями, такі 

показники рідко трапляються, здебільшого у добре гумусованих лучно-

чорноземних, чорноземно-лучних, лучних, в нееродованих темно-сірих 

опідзолених і рендзинах, зайнятих під багаторічними травами (див. дод. Ц). У 

вище перелічених ґрунтах деградаційні процеси практично відсутні.  

Водночас, у ґрунтах Львівської області, які використовують під ріллею, 

величина загальної шпаруватості значно менші. Зокрема, в орному горизонті 

дерново-підзолистих і підзолисто-дернових ґрунтів даний показник становить 

50,0–34,4%, у ясно-сірих та сірих лісових – 50,5–36,8%, темно-сірих 

опідзолених ґрунтів – 50,1–40,2%, чорноземів опідзолених і чорноземів 

типових – 50,0–40,0%, чорноземів карбонатних – 40,2–34,5%, лучно-

чорноземних і чорноземно-лучних – лучних – 53,1–46,1%, дернових – 53,3–

36,5%, рендзин – 50,0–37,8%, буроземно-підзолистих і буроземів гірсько-

лісових дорівнює 52,0–36,8% [20; 21; 23; 28; 84; 114; 137].  

Згідно з прийнятими в Україні нормативами, за величиною загальної 

шпаруватості ґрунти зазнали деградації через переущільнення здебільшого 

середнього, високого і надто (кризового), рідше – слабкого ступеня.  

В еродованих ґрунтах простежується тенденція до зростання величин 

щільності будови і зменшення загальної шпаруватості в орному шарі, що 

сприяє подальшій активізації ерозійних процесів.  

Хімічна деградація ґрунтів. На території Львівської області проявляється 

у забрудненні окремих ареалів ґрунтів, здебільшого, промисловими відходами, 
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агрохімікатами, частково важкими металами. Поширені також такі явища, як 

підкислення та декальцинація, окарбоначення та підлуження, озалізнення й 

агрохімічне виснаження.  

За даними Інституту охорони ґрунтів у Львівській області, кислі ґрунти 

займають площу 24,7 тис. га і розповсюджені в межах Малого Полісся, 

Передкарпаття, у Карпатах, а також в зоні Лісостепу. За кислотно-основною 

рівновагою ґрунти поділяються на відповідні класи – від дуже сильнокислих до 

нейтральних і від нейтральних до дуже сильнолужних. Серед орних земель 

області сильнокислі ґрунти ( рН ≤ 4,5) – 46 тис., га, середньокислі ( рН 4,5≤5,0)–

80 тис. га, слабокислі (5,0<рНсол ≤ 5,5) – 121 тис. га. Ґрунти з надлишковою 

кислотністю обмежують нормальний розвиток сільськогосподарських культур 

[41].  

Кисле середовище (рНсол 4,0–5,0) є генетичною ознакою дерново-

підзолистих та ясно-сірих і сірих лісових ґрунтів, які вирізняються низькою 

ємністю вбирання та ненасиченністю на кальцій (20–50 % для пісків та супісків, 

50–80% для суглинків), а також ґрунтів з низьким вмістом гумусу. Кисла 

реакція ґрунтового розчину також притаманна чорноземам опідзоленим, бурим 

лісовим і торфовим ґрунтам, оглеєним різновидам дернових опідзолених і 

дерново-підзолистих ґрунтів. Характерною рисою цих ґрунтів є більш виражена 

кислотна агресивність, підвищений вміст рухомих форм алюмінію, оглеєність, 

ненасиченість основами та висока стійкість до підлуговування. 

У культурі інтенсивного землеробства чорноземи опідзолені, сірі і темно-

сірі лісові ґрунти піддаються вторинному підкисленню та декальцинації, 

незважаючи на те, що протикислотна буферна здатність їх є досить високою. 

Кислотність сірих і ясно-сірих лісових ґрунтів більш виражена – рН сольове 

коливається в межах 4,5–5,8. Вони вирізняються і більш глибоким заляганням 

карбонатів. 

Унаслідок інтенсивної декальцинації, яка проявляється у зниженні вмісту 

в ґрунтах кальцію та магнію і зменшенні катіонної ємності, відбувається 

постійне підкислення темно-сірих ґрунтів і чорноземів [41].  
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Процес вторинного підкислення ґрунтів відбувається також під впливом 

розбалансованих систем землеробства і техногенних викидів. Це пов’язано з 

інтенсивним застосуванням мінеральних добрив, особливо азотних, випаданням 

кислих дощів, порушенням структури сівозміни (висока насиченість 

кальцієфільними культурами, що виносять з урожаєм значну кількість кальцію і 

призводять до декальцинації ґрунту). Процес вторинного підкислення, який 

спричинений кислотними опадами та незбалансованим застосуванням 

мінеральних добрив, зачіпає навіть нейтральні за своєю природою ґрунти [41]. 

Процеси вторинного окарбоначення і підлуження проявляються 

переважно на еродованих ґрунтах, коли в оранку залучаються підорні 

кальцієвмісні горизонти і ґрунтотворна порода. Окарбоначення виявлено в 

еродованих чорноземах неглибоких малогумусних, чорноземах карбонатних, 

дерново-карбонатних ґрунтах Малого Полісся [23].  

Деградація через озалізнення ґрунтів зумовлена вмістом оксидів Феруму 

в генетичних горизонтах понад 4 %. На території Львівської області такі явища 

спостерігаються здебільшого у поверхнево-оглеєних ґрунтах Малого Полісся, 

Передкарпаття, менше – на Опіллі.  

Деградація ґрунтів, пов’язана з агрохімічним виснаженням, зумовлена 

суто антропогенним чинником. Інтенсивне використання ґрунтів за умов 

нерегулярного і недостатнього внесення органічних та мінеральних добрив, 

недотримання структури сівозмін призводить до збіднення на макро- і 

мікроелементи, що негативно відображається на родючості ґрунтів. Деградація 

ґрунтів посилюється також через посіви ріпаку, соняшника, які займають 

значну частку посівних площ, часто без дотримання структури сівозмін.  

Біохімічна деградація ґрунтів. Цей тип деградації представлений двома 

видами: дегуміфікацією і спрацюванням торфовищ, які мають різний прояв у 

ґрунтах Львівської області.  

Дегуміфікація широко розповсюджене явище, яке проявляється у 

зменшенні вмісту гумусу в ґрунтах. Деградація ґрунтів через дегуміфікацію 

здебільшого спричинений антропогенним чинником, хоча за певних умов 
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посилюється природними особливостями території. Піддатливість чи 

непіддатливість ґрунтів до дегуміфікації значною мірою залежить від генетико-

географічних особливостей ґрунтів і їхньої здатності протистояти 

деградаційним процесам. Дегуміфікації зазнають переважно орні ґрунти 

Львівської області, і цей негативний процес різко посилюється водною і 

вітровою ерозіями (табл. 5.3).  

Вміст гумусу в еродованих ґрунтах зменшується з посиленням ступеня 

еродованості і, зокрема, у сильнозмитих і сильнодефльованих відмін втрати 

можуть сягати 40–60% і більше порівняно з нееродованими відмінами.  

 

Таблиця 5.3 

 

Вміст гумусу в орному шарі різного ступеня еродованих ґрунтів (%) 

Назва ґрунту 
Ступінь еродованості ґрунтів 

нееродовані слабо середньо сильно 

1 2 3 4 5 

Дерново-слабопідзолисті 1,6 1,3 0,9 0,6 

Дерново-середньопідзолисті 3,3 1,8 – – 

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні 2,4 1,7 1,2 – 

Підзолисто-дернові глеюваті 1,8 1,3 1,1 0,8 

Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні 2,3 1,6 1,3 0,9 

Ясно-сірі лісові 1,5 1,2 0,9 0,7 

Сірі лісові 1,9 1,7 1,5 1,2 

Темно-сірі опідзолені 2,8 2,6 2,0 1,5 

Чорноземи опідзолені 3,0 2,0 1,4 1,1 

Чорноземи неглибокі малогумусні 3,4 2,4 1,7 1,2 

Дерново-карбонатні  3,9 2,8 2,1 0,9 

Буроземно-підзолисті 3,9 2,5 1,6 1,2 

Буроземи гірсько-лісові 4,2 3,1 2,3 1,6 
 

Ерозійні процеси позначаються на запасах гумусу, які визначають у т/га. 

За результатами наших досліджень та даними інших науковців, запаси гумусу в 

нееродованих відмінах становлять 82,5–415,0 т/га (у товщі 0–00 см). У 

слабоеродованих втрати гумусу становлять 12,6–118,7 т/га, у 

середньоеродованих – 35,0–238,1 т/га, у сильноеродованих відмін становлять 

74,0–268,0 т/га [29; 84]. Загалом втрати запасів гумусу у різного ступеня 

еродованих ґрунтах становлять від 30 до 75 % і більше порівняно з 

нееродованими відмінами.  
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Причинами дегуміфікації ґрунтів є їхнє виснаження через недостатнє 

внесення органічних і мінеральних добрив, монокультуру, недотримання 

структури сівозмін, переважання на полях сівозмін просапних культур за 

незначної часткиі багаторічних трав, прискорену мінералізацію гумусу, часті 

посіви ґрунтовиснажливих культур (соняшник, ріпак, кукурудза), відчуження з 

полів гумусованого дрібнозему разом із врожаєм (буряки, картопля) тощо. 

Проблема внесення добрив, особливо органічних, в останні десятиліття 

залишається актуальною, оскільки майже знищені великі тваринницькі ферми і 

комплекси. Також в останні роки значні площі земель Львівської області  

зайняті під посівами соняшнику, ріпаку, сої, кукурудзи, які часто є 

монокультурою. Посіви соняшнику були відмічені в околицях Верхнього 

Синьовидного, у Карпатах, де цю культуру раніше ніколи рекультивували.  

Діагностичним критерієм дегуміфікації є втрати ґрунтом гумусу у 

відсотках від еталону чи попереднього вмісту [95].  

За результатами досліджень, наведеними у додатку Ш, зменшення вмісту 

гумусу в нееродованих рівнинних і плакорних дерново-підзолистих і дерново-

підзолистих поверхнево-оглеєних, підзолисто-дернових, ясно-сірих і сірих 

лісових, темно-сірих опідзолених, чорноземах, лучно-чорноземних, дернових і 

лучних ґрунтах, рендзинах, буроземах коливається від 2,1–4,8 до 25,7–28,4%, 

інколи досягаючи 50,2–54,5%. Ґрунти зазнали дегуміфікації від практично 

відсутнього рівня до надто високого (кризового).  

Еродовані відміни зазнали дегуміфікації переважно середнього, високого 

і надто високого (кризового), рідше слабкого ступеня, втрати гумусу становлять 

від 5,2–9,6 % до 88,4–91,2 % [20; 21; 23; 28; 84; 114; 137]. Це вказує на те, що 

гумусовий горизонт в окремих сильно еродованих ґрунтах змитий або здутий 

вітром повністю, орний шар становить дуже слабогумусована ґрунтотворна 

порода.   

Гідротермічна деградація (спрацювання торфовищ) найхарактерніша для 

осушених торфовищ, особливо таких, що використовуються під ріллею, або під 

пасовищами з ненормованим випасом худоби. Гідротермічна деградація – 
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процес біохімічного розкладення органічної речовини осушених торфових 

ґрунтів, темпи якого визначаються їхньою температурою, вологістю і рівнем 

залягання ґрунтових вод, призводить до прискореної мінералізації торфу. 

Кінцевим результатом цих негативних процесів є повне розкладення органічної 

речовини, просідання і зникнення торфових ґрунтів та вихід на денну поверхню 

мінеральних порід, які підстеляють торфи.  

Гідрологічна деградація проявляється у ґрунтах області через такі 

процеси, як аридизація, підтоплення і вторинне заболочення. Вона пов’язана зі 

зміною гідрологічного режиму ґрунтів через природні або антропогенні 

фактори.  

Широкомасштабні осушувальні меліорації, проведені у 60–70 роках ХХ 

століття, активне розорювання раніше перезволожених земель, призвели до 

надмірної аридизації території, переосушення і деградації ґрунтів. Аридизація 

найчастіше наявна в осушених ґрунтах піщаного, зв’язно-піщаного та 

супіщаного гранулометричного складу і поширена в межах Малого Полісся, 

Надсянської рівнини, на Розточчі. В останні десятиліття аридизація 

посилюється глобальним потеплінням і змінами у кліматі [28]. Аридизації 

зазнають також еродовані схилові ґрунти через їхню низьку інфільтраційну 

здатність і швидке стікання вологи від опадів і сніготанення по схилах. 

Особливо це відчутно на схилах південної експозиції.  

Підтоплення і вторинне заболочення спостерігається у заплавах річок, 

депресіях рельєфу, на осушених ґрунтах важкого гранулометричного складу у 

разі виходу дренажних систем. Такі явища трапляються на дернових та лучних 

ґрунтах у межах Малого Полісся, дерново-підзолистих та підзолисто-дернових 

поверхнево-оглеєних ґрунтах Передкарпаття.  

Пірогенна деградація. Пожежі на торфовищах у межах Львівської області 

за останні десятиліття трапляються все частіше і є потужним екзогенним 

фактором прискореної трансформації болотних екосистем. Вони спричиняють 

розвиток пірогенної (від грец. πυρόζ – вогонь) деградації торфових ґрунтів, під 

якою розуміють часткове або повне вигорання їхніх органогенних горизонтів у 
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процесі пожеж. Термін «пірогенна деградація» запропонували російські вчені-

ґрунтознавці Ф. Р. Зайдельман і А. П. Шваров. Вторинні мінеральні і торфові 

деградаційні деривати на місці вихідних повнопрофільних торфових ґрунтів, 

які виникають унаслідок пожеж, прийнято називати «пірогенними 

утвореннями» [23; 27]. 

Географія пірогенної деградації на території області тісно корелюється з 

поширенням торфових ґрунтів. Найчастіше пожежі трапляються на 

торфовищах Малого Полісся, Сокальського пасма, Передкарпаття. Пожежі на 

торфовищах трапляються кожного року, при цьому площі горіння окремих 

масивів сягають 250 га і більше. В останні роки змінилась і сезонність пожеж. 

Якщо раніше горіння спостерігалось у літньо-осінні періоди, то за останні роки 

через малосніжні і безсніжні зими явища пірогенної деградації спостерігаються 

і взимку і навесні, тобто, цілорічно.  

Виникнення пожеж на торфових ґрунтах немає однозначного 

трактування, існує низка природних і антропогенних причин цього негативного 

явища. Серед природних факторів пірогенної деградації торфових ґрунтів варто 

назвати тривалі бездощові періоди влітку і малосніжні або безсніжні зими, 

зумовлені процесами глобального потепління, що призводить до низького рівня 

ґрунтових вод, пересихання верхніх шарів торфу та рослинного покриву. 

Загорання торфовищ може відбуватися через грозові розряди (блискавки). Але 

основною першопричиною пожеж на торфовищах і пірогенної деградації 

торфових ґрунтів залишається антропогенна діяльність, зокрема, спалювання 

сухої трави та очерету, зумисні підпали, необачне поводження з вогнем, 

непотушені недопалки сигарет, іскри сільськогосподарської техніки тощо.  

Процеси пірогенезу спричинили глибокі деструкції в будові профілю і 

властивостях торфових ґрунтів. Пожежі призвели до майже повної втрати 

торфовим ґрунтом органогенної товщі, потужність якої у пірогенно-

перегнійних утвореннях становить 16 см, тоді як у недеградованих торфовищах 

низинних глибоких сягає 150–200 см і більше [105]. 
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За своїми фізичними і фізико-хімічними властивостями пірогенні 

утворення різняться від непорушених торфових ґрунтів. Величина щільності 

твердої фази попелу коливається від 1,48–1,55 до 2,26 г/см
3
, досягаючи 

максимальних значень 2,65 г/см
3
 тоді як у торфових горизонтах ці значення 

становлять 1,53–1,68 г/см
3
. Щільність будови попелу низька, становить 0,24-

0,42 г/см
3
, він легко розвіється вітром, оголюючи мінеральне дно болота [105]..  

Характерною особливістю пірогенних попелів є висока лужність 

середовища. Величина рН водного становить 9,92–10,28, рН сольового – 8,05–

8,35, реакція ґрунтового розчину оцінюється як сильнолужна. Це зумовлено 

наявністю у попелі великої кількості поташу. Ступінь насиченості торфів 

основами становить 83,1–95,0%, й оцінюється як підвищений і високий. Вміст 

карбонатів кальцію в попелі пірогенних утворень коливається в межах 26,8–

42,8% [23, 27, 105].  

Пожежі на торфовищах і пірогенні утворення створюють певні труднощі 

сільськогосподарського використання потенційно родючих торфових ґрунтів. 

Звичайно, пірогенній деградації ліпшезапобігти, ніж боротися з пожежами чи 

ліквідовувати їхні наслідки. Тому необхідна низка профілактичних заходів, які 

б мінімізували загрозу пірогенної деградації торфових ґрунтів: використання їх 

під лучними угіддями або в травопільних сівозмінах, двобічне регулювання 

рівня ґрунтових вод, застосування піщаних культур землеробства, піскування 

торфовищ шаром піску 14–16 см тощо.  

Геоекоаномальна деградація. На якісний стан ґрунтів і ґрунтового 

покриву, земельних ресурсів загалом, істотний вплив мають природні і 

природноантропогенні явища, об’єднані в тип геоекоаномалії (геоекоаномальні 

деградації). У межах території дослідження до геоекоаномалій віднесено 

сейсмічність і неотектонічні рухи земної кори, селі, снігові лавини, осипи, 

вітровали, мочари, активні зсуви, карст, суфозійні западини. Вони мають різний 

ступінь виявлення і неоднаковий вплив на ґрунти і ґрунтовий покрив, 

проявляються у різних регіонах території області, як у гірських, так і 

рівнинних.  
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Визначення ареалів поширення природних і природно-антропогенних 

явищ, що негативно впливають на стан ґрунтів і земельних ресурсів необхідно 

не лишень для їхньої загальної характеристики й оцінки, але й для розроблення 

наукових рекомендацій з охорони та раціонального використання земель у 

сільському господарстві, підвищення їх продуктивності [92; 95].  

 

5.2. Ґрунтово-деградаційне районування Львівської області 

Ґрунтово-деградаційне районування розроблене після опрацювання всіх 

наявних матеріалів, пов’язаних із дослідженнями.  

Під ґрунтово-деградаційним районуванням розуміємо виділення певних 

територій, об’єднаних певними чинниками ґрунтотворення, подібним 

ґрунтовим покривом, антропогенним навантаженням та його тривалістю, які 

спричинили розвиток деградаційних процесів або поєднання декількох типів 

деградацій. Групування деградаційних процесів у типи і види проведено згідно 

з розробленими в Україні типологіями [89, 24].  

Розроблена нами схема ґрунтово-деградаційного районування Львівської 

області передбачає виділення таксономічних одиниць різного рангу, 

найвищими з яких є ґрунтово-деградаційна країна, яка своєю чергою 

поділяється на ґрунтово-деградаційну зону, ґрунтово-деградаційну провінцію, 

округ та район. При виділенні таксономічних одиниць враховано сучасний стан 

ґрунтів і ґрунтового покриву, його зміни під впливом природних та 

антропогенних чинників. При розробленні ґрунтово-деградаційного 

районування використано результати власних польових досліджень, архівні і 

фондові матеріали кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, ДП “Львівський 

проектний і науково-дослідний інститут землеустрою”, частково враховано 

результати ґрунтово-географічного та агроґрунтового районування території 

області.  

Основним факторами, що призвели до ґрунтово-деградаційної 

неоднорідності території Львівської області, є природні умови та антропогенна 

діяльність. Природними чинниками, що спричиняють ґрунтово-деградаційну 
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диференціацію ґрунтів і ґрунтового покриву, є кліматичні умови, характер 

рельєфу, літології, гідрогеологічні і гідрологічні умови. Природні умови є 

причиною або каталізатором таких деградаційних процесів, як водна та вітрова 

ерозія, підкислення ґрунтів, вторинного окарбоначення, геоекоаномалій. 

Спектр дії антропогенних факторів деградації значно ширший, вони 

зумовлюють водну і вітрову ерозію, дегуміфікацію, знеструктурення і 

переущільнення ґрунтів, забруднення, пересушення і аридизацію, пірогенну 

деградацію, техногенне руйнування, мілітаристичну (військову) та туристично-

рекреаційну деградацію ґрунтів і ґрунтового покриву. Природні та 

антропогенні фактори часто посилюють один одного, що призводить до 

інтенсифікації деградаційних процесів.  

У межах Львівської області нами виділено 2 ґрунтово-деградаційні 

країни, 4 ґрунтово-деградаційні зони, 6 ґрунтово-деградаційних провінцій, 14 

ґрунтово-деградаційних округів та 31 ґрунтово-деградаційний район (див. табл. 

5.4, рис. 5.1). 

Ґрунтово-деградаційна країна Східноєвропейської рівнини з 

переважанням природно-антропогенних деградаційних процесів на території 

Львівської області поєднує три ґрунтово-деградаційні зони: Поліську мішаних 

лісів, Лісову широколистяну і Лісостепову.  

Поліська ґрунтово-деградаційна зона мішаних лісів (П) дефляційних 

та сучасних антропогенних деградацій приурочена до території Малого Полісся 

і Надсянської рівнини. Це загалом плоска акумулятивно-денудаційна рівнина, 

складена водно-льодовиковими відкладами та елювієм верхньокрейдових 

порід. Ґрунтовий покрив характеризується складною структурою з 

переважанням дерново-підзолистих, дернових ґрунтів легкого 

гранулометричного складу, лучних, дерново-карбонатних та болотних ґрунтів. 

У межах Поліської ґрунтово-деградаційної зони виділено одну Малополісько-

Надсянську ґрунтово-деградаційну провінцію (див. табл. 5.4, рис. 5.1).  
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Таблиця 5.4 

Ґрунтово-деградаційне районування Львівської області  
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фізичної деградації 

МП.1.1 Ратинський дефляційно-пірогенний 

МП.1.2 Домашівський з переважанням фізичної 

деградації 

МП.2 Малополіський 

Центральний фізичної 

і дефляційної 

деградації 

МП.2.1 Топорівський помірно дефляційний 

МП.2.2 Бродівський дефляційно, фізичної та 

пірогенної деградації 

МП.3 Радехівський 
фізичної деградації і 

дефляції 

МП.3.1 Корчинський переважно знеструкту-

руючих і переущільнюючих деградацій 

МП.3.2 Лопатинський фізичної, дефляційно та 

пірогенної деградації 

МП.4 Підподільський 
фізичної, водно-

ерозійної деградації 

МП.4.1 Звенигородський водно-ерозійної та 

фізичної деградації 

МП.4.2 Олеський дефляційної, фізичної 

пірогенної деградації 

МП.5 Надсянський 
дефляційної, фізичної, 

хімічної,частково 
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пірогенної 

деградацій та антропо-

генних порушень 

ґрунтів 

МП.5.1 Краковецький дефляційної, частково 

водно-ерозійної фізичної та пірогенної деградації 

МП.5.2 Новояворівський дефляційної, карстової, 

пірогенної та антропогенних порушень, хімічної 

деградації через забруднення 
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ВЛ.1 Сокальський 
водно-ерозійної та 

фізичної деградації 

ВЛ.1.1 Забузький фізичної, помірно водно-

ерозійної, суфозійної деградації 

ВЛ.1.2 Тартаківський інтенсивної водно 

ерозійної, фізичної, пірогенної деградації 

ВЛ.1.3 Шихтарівський сильнодефляційний 

ВЛ.2 Повчанський 
водно-ерозійної 

деградації 

ВЛ.2.1 Горохівський інтенсивної ерозійної 

деградації 
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ЗП.1 Розтоцько-

Опільський водно-

ерозійної, фізичної, 

пірогенної деградації 

ЗП.1.1 Грядово-Побузький водно-ерозійної, 

фізичної, пірогенної деградації 

ЗП.1.2 Розтоцький водно-ерозійної і 

дефляційної, фізичної деградації, карсту, 

техногенних порушень 

ЗП.1.3 Городоцько-Щирецький фізичної, 

ерозійної деградації, карсту 

ЗП.1.4 Гологоро-Кременецький помірної водно-

ерозійної, фізичної деградації, карсту 
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Закінчення таб. 5.4 

1 2 3 4 5 
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ЗП.1.6 Перемишлянський фізичної, водно-

фізичної деградації, карсту 

ЗП.2 Сянсько-

Дністерський фізичної 

ерозійної деградації 

ЗП.2.1 Рудківський водно-ерозійної, фізичної 
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ПК.1 Подністерський 

терасовий 
фізичної, водно-

ерозійної, пірогенної 

деградації 

ПК.1.1 Самбірський фізичної та пірогенної 

деградації 

ПК.1.2 Стрийсько-Жидачівський водної ерозії, 

фізичної деградації, карсту, техногенного 

порушення 

ПК.2 Дрогобицько-

Моршинський 
водної ерозії 

ПК.2.1 Дрогобицький водної ерозії, фізичної 

деградації, техногенних порушень 

ПК.2.2 Моршинський фізичної, водно-ерозійної 

деградації 
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К.1 Бескидський 
геоекоаномальних і 

водно-ерозійних 

деградацій 

К.1.1 Старосамбірський водної ерозії, осипищ, 

зсувів 

К.1.2 Турківсько-Сколівський осипищ, зсувів, 

вітровалів 

К.1.3 Стрийсько-Сянський незначних зсувів, 

осипищ, водної ерозії 

К.2 Верховинський 
геоекоаномальний 

К.2.1 Вододільно-Верховинський осипищ, лавин 

 

МП–Малополісько-Надсянська ґрунтово-деградаційна дефляційна 

провінція займає північну та західну частину Львівської області. Це територія 

активного розвитку дефляційних процесів і фізичної деградації, що зумовлено 

особливостями ґрунтотворних порід, характером рельєфу, ґрунтового покриву 

та сільськогосподарського використання. В межах провінції виділяється п’ять 

ґрунтово-деградаційних округів.  

МП.1 Малополіський Західний округ дефляційної і фізичної деградації 

ґрунтів. Займає західну частину Малополіської низовини до кордону з 

Польщею. Це плоска зандрово-акумулятивна рівнина, складена 
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флювіогляціальними відкладами, дещо припіднята у північно-західній частині, 

де на денну поверхню відслонюються верхньокрейдові мергелі. Ґрунтовий 

покрив характеризується домінуванням дерново-підзолистих ґрунтів, дернових 

та лучних, болотних та торфовищ низинних. Трапляються також плями рендзин 

та чорноземів карбонатних. Це територія давньої культури землеробства, хоча 

сільськогосподарське освоєння її не однакове по окремих регіонах. Загалом 

менше половини території Малополіського Західного округу використовується 

під ріллею [133]. Понад 25 % площі зайнято під лісами. В межах округу 

виділяється 2 ґрунтово-деградаційні райони: Ратинський та Домашівський (див. 

табл. 5.4, рис. 5.1).  

МП.1.1 Ратинський ґрунтово-деградаційний район поширення 

інтенсивної дефляційно та техногенної деградації ґрунтів. Займає західну 

частину Малого Полісся до кордону з Польщею. Це типовий малополіський 

регіон, плоска, водно-льодовикова акумулятивна рівнина, ускладнена 

численними западинами та горбами і дюнами еолового походження. Ґрунтовий 

покрив представлений дерново-підзолистими, здебільшого піщаними та 

зв’язнопіщаними ґрунтами, значними масивами дернових, лучних і болотних 

ґрунтів та торфовищ низинних. Західніше м. Кам’янка-Бузька окремим 

«острівком» поширені сірі лісові ґрунти. Майже всі гідроморфні ґрунти цієї 

території осушені та використовуються під сільськогосподарськими угіддями.  

З деградаційних процесів значного поширення набули процеси дефляції, 

що зумовлено насамперед легким гранулометричним складом ґрунтів і 

осушними меліораціями. Фізична деградація характерна для суглинкових сірих 

лісових, дернових та лучних ґрунтів і зумовлена переущільненням, 

знеструктуренням, брилоутворенням, кіркорутворенням, пилоутворенням тощо. 

В осушених ґрунтах виявлено гранулометритричну деградацію. Біохімічної 

деградації через дегуміфікацію зазнають майже всі орні ґрунти, особливо 

осушені. Також осушені ґрунти зазнають деградації через переосушення. В 

межах масивів торфових ґрунтів (долини річок Рата, Солокія, Болотня) 

широкого розповсюдження набули процеси пірогенної гідротермічної  
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Рис. 5.1. Ґрунтово-деградаційне районування  Львівської області
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деградації, частково техногенної деградації через торфовидобування. У 

північній частині ґрунтово-деградаційного району значного поширення набули 

процеси техногенної деградації і вторинного підтоплення, забруднення ґрунтів, 

пов’язані з видобутком кам’яного вугілля.  

МП.1.2 Домашівський ґрунтово-деградаційний район з переважанням 

фізичної деградації ґрунтів. Розташований у північно-західній частині Малого 

Полісся, приурочений до слабохвилястої денудаційної рівнини, складеної 

верхньокрейдовими мергелями. На цій території сформувалися рендзини і 

чорноземи карбонатні, які є домінантними у структурі ґрунтового покриву. 

Менші площі займають дернові, лучні та лучно-болотні ґрунти. Цей регіон 

добре освоєний, інтенсивно використовується в сільському господарстві, 

антропогенне навантаження на ґрунти надзвичайно високе.  

Основними деградаційними процесами цього ґрунтово-деградаційного 

району є фізична деградація, а саме, переущільнення, знеструктурення, 

брилоутворенняя, розтріскування, кіркоутворення, а також біохімічна 

деградація, пов’язана з дегуміфікацією. На рендзинах і чорноземах карбонатних 

проявляється вітрова ерозія. На схилах крейдових горбів є локальні прояви 

водної ерозії.  

МП.2 Малополіський Центральний округ з помірної вітрової ерозії, 

пірогенної деградації ґрунтів. Займає центральну частину Малого Полісся. Це 

плоска водно-льодовикова рівнина, складена флювіогляціальними відкладами, 

характеризується складним мікрорельєфом. Це типовий поліський ландшафт, у 

якому ліси займають понад 36 %, а заболочені землі – понад 38 % [133.]. У 

структурі ґрунтового покриву переважають дерново-підзолисті зв’язно-піщані і 

супіщані ґрунти. Значні площі займають болотні ґрунти та торфовища низинні. 

У передподільській частині округу окремими масивами трапляються рендзини, 

чорноземи типові та карбонатні. Як «острівні» зустрічаються ясно-сірі лісові та 

сірі лісові ґрунти. Антропогенне навантаження на ґрунти у різних частинах 

ґрунтово-деградаційного округу неоднакове, від низького до інтенсивного. Тут 
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виділено 2 ґрунтово-деградаційні райони: Топорівський та Бродівський (див. 

табл. 5.4, рис. 5.1).  

МП.2.1 Топорівський ґрунтово-деградаційний район помірної дефляції 

займає західну частину Малополісько-Центрального округу. Розташований у 

центральній частині Малого Полісся і представлений плоскою 

флювіогляціальною рівниною. У структурі ґрунтового покриву домінують 

дерново-підзолисті та супіщані ґрунти. Невеликі площі зайняті дерновими, 

лучними та болотними ґрунтами. Тут значні площі займають ліси.  

З деградаційних процесів поширена слабка вітрова ерозія, фізична 

деградація (знеструктурення, переущільнення), біохімічна деградація 

(дегуміфікація). 

МП.2.2 Бродівський ґрунтово-деградаційний район дефляційної, фізичної 

та пірогенної деградації. Розташований у східній частині Малого Полісся, являє 

собою слабохвилясту акумулятивно-денудаційну рівнину. Ґрунтовий покрив 

характеризується складною, мозаїчною структурою. Тут поширені дернові, 

лучні, дерново-підзолисті, болотні та торфові ґрунти. Як «острівні» 

трапляються ясно-сірі і сірі лісові ґрунти, чорноземи типові та карбонатні. 

Антропогенне навантаження на ґрунти є досить високим.  

Набули поширення процеси вітрової ерозії, а в межах горбоподібних 

піднять – водної ерозії. Ґрунти зазнають фізичної деградації через 

переущільнення, знеструктурення, брилоутворення, розпорошення, 

кіркоутворення, розтріскування. В межах болотних масивів і спостерігається 

пересушення, на торфовищах низинних – пірогенна і гідротермічна деградація.  

МП.3 Радехівський округ фізичної деградації і дефляції ґрунтів (див. 

табл. 5.4, рис. 5.1). Розташований у північній частині Малополісько-

Надсянської ґрунтово-деградаційної провінції. Приурочений до зандрово-

денудаційної рівнини, складеної елювієм верхньокрейдових мергелів, які на 

більшій частині території округу виходять на денну поверхню. Ґрунтовий 

покрив представлений рендзинами, чорноземами карбонатними, невеликими 
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плямами дерново-підзолистих ґрунтів та торфовищами. У межах округу 

виділено 2 ґрунтово-деградаційні райони: Корчинський та Лопатинський.  

МП.3.1 Корчинський ґрунтово-деградаційний район з переважанням 

фізичних деградацій. Займає західну частину Радехівського ґрунтово-

деградаційного округу і являє собою плоску рівнину, ускладнену западинами та 

горбоподібними підняттями. Територія складена верхньокрейдовими 

мергелями, які частково перекриваються малопотужною товщею 

флювіогляціальних відкладів. У структурі ґрунтового покриву домінують 

чорноземи карбонатні, рендзини, дернові та лучні ґрунти, торфовища низинні. 

Дерново-підзолисті ґрунти переважно зв’язнопіщаного гранулометричного 

складу приурочені до піщаних пасм, горбів і дюн, складених 

флювіогляціальними відкладами.  

У ґрунтово-деградаційному районі набули поширення процеси фізичної 

деградації, а саме: переущільнення, знеструктурення, брилоутворення, 

розтріскування. В ґрунтах, які тривалий час використовуються під ріллею, 

наявна дегуміфікація. В долині річки Білий стік та її приток, слабостічних 

пониженнях, де сформувалися торфовища низинні, трапляється пірогенна та 

гідротермічна деградація, а також техногенна деградація, пов’язана із 

торфорозробками. У західній частині району набули поширення процеси 

техногенної деградації, зумовлені руйнуванням ґрунтів унаслідок видобутку 

вугілля.  

МП.3.2 Лопатинський ґрунтово-деградаційний район фізичної, 

дефляційної та пірогенної деградації ґрунтів. Займає більшу частину 

Радехівського ґрунтово-деградаційного округу, найбільш припідняту територію 

в межах Малого Полісся, складену верхньокрейдовими відкладами, що 

виходять на денну поверхню. Це слабовипукла денудаційна рівнина, 

ускладнена горбоподібними підняттями крейдових порід та широкими 

заболоченими долинами річок і їхніх приток, замкненими слабостічними 

западинами. Територія давнього та інтенсивного сільськогосподарського 

використання [133.].  
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Тут набули широкого розповсюдження процеси фізичної деградації 

ґрунтів різного ступеня інтенсивності, зокрема, переущільнення, 

знеструктурення, розтріскування, брилоутворення, кіркоутворення і приурочені 

до масивів рендзин та чорноземів карбонатних. Із процесів хімічної деградації 

поширені дегуміфікація і вторинне окарбоначення, агроґрунтове виснаження. В 

межах масивів дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) поширені процеси 

механічної деградації ґрунтів, а саме вітрова ерозія, а в межах припіднятих 

крейдових горбів – і водна ерозія. В долинах рік Судилівка, Острівка, Березівка, 

а також у межах слабостічних западин, де зосереджені великі площі торфових 

ґрунтів, поширені процеси пірогенної та гідротермічної деградації, а також 

техногенне руйнування ґрунтів через торфорозробки.  

МП.4 Підподільський ґрунтово-деградаційний округ фізичної, водно-

ерозійної та частково пірогенної деградації (див. табл. 5.4, рис. 5.1). Займає 

крайню південну частину Малополісько-Надсянської ґрунтово-деградаційної 

провінції і витягнута вузькою смугою вздовж Подільської височини. В 

геоморфологічному відношенні це слабохвиляста денудаційно-акумулятивна 

рівнина, складена верхньокрейдовими мергелями, які частково, у вигляді 

горбоподібних піднять, перекриваються лесоподібними суглинками. Ґрунтовий 

покрив надзвичайно строкатий. У його структурі домінують чорноземи 

опідзолені, типові та карбонатні, темно-сірі опідзолені, лучно-чорноземні, лучні 

та дернові ґрунти. По днищах потічків і слабостічних западин сформувались 

болотні ґрунти і торфовища низинні. Чорноземи типові і карбонатні часто 

утворюють своєрідні «острівки» («острівні» чорноземи). Невеликими плямами 

трапляються дерново-підзолисті зв’язнопіщані та супіщані ґрунти. Це округ 

давньої агрокультури, де під ріллею зайнято понад 60 % площі. Антропогенне 

навантаження на ґрунти тривале і надто високе.  

Деградаційні процеси мають суто антропогенну ґенезу, яка посилюється 

природними чинниками. Найбільше тут проявляються різного ступеня 

інтенсивності процеси фізичної деградації, пов’язані з переущільненням, 

знеструктуренням, брилоутворенням, розтріскуванням, кіркоутворенням тощо. 
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Ерозійна деградація поширена на схилах плакорів і горбів, її найбільше 

зазнають темно-сірі опідзолені ґрунти і чорноземи. Процеси біохімічної 

деградації ґрунтів пов’язані з дегуміфікацією і спрацюванням торфовищ, 

хімічна деградація проявляється в частковому окарбоначення ґрунтів. У межах 

торфових масивів поширені процеси пірогенної деградації і механічного 

руйнування ґрунтів (торфорозробки).  

У межах Підподільського ґрунтово-деградаційного округу виділено 2 

ґрунтово-деградаційні райони. 

МП.4.1 Звенигородський ґрунтово-деградаційний район займає південно-

західну частину території округу. Це регіон дуже давньої агрокультури, ще з 

княжих часів. Антропогеннне навантаження на ґрунти тривале та інтенсивне. 

Тут набули поширення процеси водно-ерозійної деградації, фізичної деградації, 

через переущільнення та знеструктурення, розтріскування ґрунтів. 

МП.4.2 Олеський ґрунтово-деградаційний район займає північно-східну 

частину території округу. Ґрунтовий покрив представлений рендзинами, 

торфовищами, дерново-підзолистими ґрунтами Тут розповсюджені процеси 

водної ерозії, пірогенна деградація, переосушення. Розтріскування, а також 

механічне порушення торфових ґрунтів, зумовлене торфорозробками, 

МП.5 Надсянський ґрунтово-деградаційний округ поширення вітрової 

ерозії, фізичної, частково водно-ерозійної, пірогенної та техногенних 

деградацій (див. табл. 5.4, рис. 5.1). У фізико-географічному відношенні 

відповідає Надсянській рівнині. Це плоска, іноді слабохвиляста водно-

льодовикова й алювіально-денудаційна рівнина. Ґрунтовий покрив 

представлений дерново-підзолистими, підзолисто-дерновими ґрунтами 

піщаного і супіщаного гранулометричного складу, а також дерновими та 

лучними ґрунтами супіщаного і суглинкового гранулометричного складу і 

болотними ґрунтами. В межах залишків морених горбів сформувалися дерново-

підзолисті та сірі лісові суглинкові ґрунти. Територія Надсянської рівнини 

добре освоєна. Близько 50 % площі округу зайнято під ріллею, 20 % – під 
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сіножаттями та пасовищам, 30 % зайнято лісами та чагарниками [158;159]. Це 

спричиняє значне навантаження на ґрунти і ґрунтовий покрив.  

З деградаційних процесів у межах округу найбільше поширені вітрова 

ерозія слабкого та середнього ступеня. Ґрунти супіщаного і суглинкового 

гранулометричного складу зазнали переущільнення і знестутурення, 

дегуміфікації, підкислення. Ґрунти, приурочені до моренних гряд і горбів 

зазнають водної ерозії від слабкого до надто високого (кризового) ступеня. 

Процеси пірогенної та гідротермічної деградації поширені на осушених 

торфових ґрунтах у долинах річок Вишня, Шкло. В північній і східній частинах 

округу трапляються геоекоаномальні деградації, пов’язані з проявом карсту. 

Також у східній частині значні площі ґрунтів зазнали антропогенного 

руйнування, зумовленого колишнім відкритим та підземним видобутком сірки. 

Виділено 2 ґрунтово-деградаційні райони. Поширені процеси дефляції, 

частково водної ерозії, пірогенна деградація. 

МП.5.1 Краковецький ґрунтово-деградаційний район, займає південно-

західну частину території округу. Ґрунтовий покрив характеризується 

надзвичайно складною структурою ґрунтового покриву з домінуванням 

дерново-підзолистих ґрунтів і торфовищ Поширені процеси дефляції, частково 

водної ерозії, пірогенна деградація, переосушення. 

МП-5-2. Новояворівський ґрунтово-деградаційний район. Займає 

північно-східну частину території округу. Ґрунтовий покрив характеризується 

також складною структурою ґрунтового покриву, у якій домінантними є 

дерново-підзолисті та дернові ґрунти легкого гранулометричного складу та 

торфовища. Поширені процеси дефляції, частково водної ерозії, пірогенна 

деградація. Територія Новояворівського ґрунтово-деградаційного району 

зазнала дуже потужного антропогенного впливу через відкритий та підземний 

видобуток сірки. Ґрунти зазнали механічних порушень, хімічної деградації, 

унаслідок забруднення сіркою. Тут набув поширення карст, пов’язаний зі 

заляганням гіпсоносних порід. У межах ділянок, зайнятих 

сільськогосподарськими угіддями, особливо ріллею, активного розвитку 
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набули дефляційні процеси. На торфових ґрунтах поширена пірогенна 

деградація.  

Ґрунтово-деградаційна зона широколистяних лісів (Л) займає типово 

височині, підвищені і найбільш розчленовані частини Львівської області – 

Волинську та Подільську височини. 

Ґрунтовий покрив менш строкатий і однорідний, порівняно з Поліською 

ґрунтово-деградаційною зоною. У структурі ґрунтового покриву домінують 

ясно-сірі та сірі лісові, темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені та типові, 

значно менше поширені дернові, лучні, болотні ґрунти і торфовища низинні.  

Територія Волинської та Подільської височин сильно розорана, під 

ріллею зайнято близько 70 % земель. Антропогенне навантаження тут 

надзвичайно високе та інтенсивне через сприятливі ґрунтово-кліматичні умови. 

Природні особливості території, тривале сільськогосподарське використання 

спричинило активний розвиток процесів водної ерозії і відповідно ерозійної 

деградації ґрунтів. Як наслідок, на більшій частині Волино-Подільської 

височини сформувалась ерозійно-деревоподібна структура ґрунтового покриву. 

На території Львівської області виділено Волинську та Західно-Подільську 

ґрунтово-деградаційні провінції (див. табл. 5.4, рис. 5.1).  

ВЛ - Волинська ґрунтово-деградаційна водно-ерозійна провінція. 

Займає північну частину Львівської області, у геоморфологічному відношенні її 

межі збігаються з межами Волинської денудаційної височини на крейдових та 

неогенових відкладах [115]. Волинська височина не є монолітною, долиною 

Західного Бугу та його приток, розчленовується на декілька частин, що 

різняться абсолютними висотами, характером рельєфу, ґрунтового покриву. 

Модальними ґрунтами цієї території є сірі лісові, темно-сірі опідзолені, 

чорноземи опідзолені і типові. Гідроморфні ґрунти займають відносно незначні 

площі. Територія Волинської височини є областю давньої та високої 

агрокультури, під орними землями тут зайнято більше 75 % земельного фонду. 

Природна рослинність збереглася дуже слабо. Інтенсивне та тривале 

сільськогосподарське використання цієї території зумовило розвиток 
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деградаційних процесів, передусім водної ерозії. На території Волинської 

височини в межах Львівської області виділено два ґрунтово-деградаційні 

округи: Сокальський та Горохівський.  

ВЛ.1 Сокальський ґрунтово-деградаційний округ водно-ерозійної та 

фізичної деградації. В геоморфологічному відношенні територія округу 

відповідає розчленованому акумулятивно-денудаційному Сокальському пасму, 

яке розташоване у південно-західній частині Волинської височини в межах 

Львівської області. Це хвиляста припіднята, слабовипукла височина, 

розчленована притоками Західного Бугу, річками Спасівка, Драганка, Себечівка 

на низку пасм субширотного простягання. Складена територія лесоподібними 

суглинками здебільшого легкосуглинкового гранулометричного складу. Легкий 

гранулометричний склад і значна розчленованість Сокальського пасма, тривале 

і надто високе антропогенне навантаження на ґрунти сприяли активізації 

ерозійних процесів.  

Ґрунтовий покрив представлений родючими сірими лісовими, темно-

сірими опідзоленими, чорноземами опідзоленими і типовими, що зумовило їхнє 

тривале використання під ріллею, яка займає 65–75 % площі регіону. На півночі 

регіону, в долині ріки Західний Буг сформувалися дерново-підзолисті ґрунти.  

У межах Сокальського ґрунтово-деградаційного округу поширені 

здебільшого процеси механічної, фізичної і біохімічної деградації ґрунтів. Тут 

виділено три ґрунтово-деградаційних райони (див. рис. 5.1, табл. 5.4).  

ВЛ.1.1 Забузький ґрунтово-деградаційний район фізичної, помірної 

водно-ерозійної деградації. Займає західну частину Сокальського пасма і в 

своїх межах майже відповідає Забузькому природному району [133]. Це 

найвища і відносно менше розчленована частина Сокальського пасма, 

абсолютні висоти тут сягають 270,5 м [137]. На даній території майже немає 

плакорних лісів, розораність сягає 75 %. У структурі ґрунтового покриву 

домінують чорноземи типові та опідзолені, близько 62 %, тоді як сірі лісові 

ґрунти займають 14 % площі. На низьких терасах Західного Бугу поширені 

лучно-чорноземні та дернові ґрунти. У західній частині району поширені значні 
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масиви темно-сірих опідзолених ґрунтів. Власне наявність родючих темно-

сірих опідзолених ґрунтів, чорноземів опідзолених і типових, лучно-

чорноземних ґрунтів спричинило високу розораність та антропогенне 

навантаження на них.  

Ґрунти зазнають механічної деградації через водну ерозію, найбільше у 

центральній та західній частині ґрунтово-деградаційного району. Високе 

антропогенне навантаження спричинило розвиток процесів фізичної деградації 

(переущільнення, знеструктурення, кіркоутворення, запливання тощо) та 

біохімічної деградації (дегуміфікація). Також наявні процеси геоекоаномальної 

деградації – формування суфозійних западин і блюдець. У долинах річок 

Себечівка, Варяжанка, де сформувалися торфові ґрунти, поширена пірогенна і 

гідротермічна деградація. 

ВЛ.1.2 Тартаківський ґрунтово-деградаційний район інтенсивної водно-

ерозійної та фізичної деградації розташований у східній частині Сокальського 

пасма (див. рис. 5.1, табл. 5.4). Район характеризується меншими абсолютними 

висотами (до 261 м), але значно інтенсивніше розчленований, тут часто 

трапляються рештки давніх плакорних дубово-грабових лісів. Сірі лісові та 

темно-сірі опідзолені ґрунти домінують у структурі ґрунтового покриву, на них 

припадає близько 75 % площі. Також наявні невеликі за площею масиви 

чорноземів опідзолених і типових, лучно-болотних і торфових ґрунтів. 

Розораність території сягає 65 %, що також свідчить про високе навантаження 

на ґрунти і ґрунтовий покрив [137].  

Ґрунти Тартаківського ґрунтово-деградаційний району зазнають 

інтенсивної механічної деградації через водну ерозію, фізичної деградації 

унаслідок переущільнення, знеструктурення, брилоутворення, кіркоутворення і 

запливання, розтріскування. У ґрунтах проявляються процеси дегуміфікації, 

пов’язані як з ерозійною деградацією, так і через недостатнє внесення добрив, 

особливо органічних, домінування у структурі сівозмін просапних культур 

тощо. У торфових ґрунтах поширені процеси гідротермічної та пірогенної 

деградації.  
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ВЛ.1.3 Шихтарівський ґрунтово-деградаційний район сильної дефляції 

ґрунтів розташований у крайній північній частині Сокальського ґрунтово-

деградаційного округу (див. рис. 5.1, табл. 5.4). Знаходиться у межиріччі рік 

Західний Буг та Варяжанка, у межах першої надзаплавної тераси. Територія 

складена давньоалювіальними та флювіогляціальними піщаними відкладами, 

які інтенсивно розвіваються вітром, формуючи еолові форми рельєфу. 

Ґрунтовий покрив складають дерново-приховано підзолисті і дерново-

підзолисті ґрунти піщаного гранулометричного складу. Ґрунти частково 

використовують у сільськогосподарському виробництві, у тому числі під 

ріллею, городами. Зазнають впливу вітрової ерозії сильного ступеня.  

ВЛ.2 Повчанський ґрунтово-деградаційний округ інтенсивної водно-

ерозійної та фізичної деградації. В геоморфологічному відношенні 

розташований у південній частині Волинської височини, у межах Повчанського 

увалисто, сильно розчленованого пасма. У межах Львівської області займає 

відносно невелику територію. Характеризується сильним розчленуванням 

рельєфу, що спричиняє активний розвиток процесів водної ерозії. Ґрунтовий 

покрив складають сірі лісові та темно-сірі опідзолені ґрунти, невеликими 

плямами трапляються чорноземи опідзолені. Всі вони активно 

використовуються під ріллею. У долині річки Судилівка поширені болотні та 

торфові ґрунти.  

Ґрунти зазнають сильної механічної деградації через водну ерозію, а 

також дегуміфікації, переущільнення, знеструктурення, запливання, 

брилоутворення.  

ВЛ.2.1 Горохівський ґрунтово-деградаційний район інтенсивної водно-

ерозійної деградації. Основу структури ґрунтового покриву становлять ясно-

сірі та сірі лісові ґрунти на лесоподібних суглинках. Приурочені до вузьких 

ерозійно-небезпечних плато і схилів різної крутизни. Район добре освоєний у 

сільськогосподарському відношенні,великі площі зайняті під ріллею, де 

вирощують зернові та просапні культури, зокрема і цукрові буряки. Тривалий 
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та інтенсивний антропогенний пресинг на ґрунти призвів до водно-ерозійної 

деградації сильного та середнього ступенів. 

ЗП–Західно-Подільська ґрунтово-деградаційна водно-ерозійна 

провінція розташована на заході Подільської височини і займає центральну 

частину Львівської області. Характеризується значними абсолютними висотами 

і розчленованістю території. Межиріччя і прибалкові схили складені 

лесоподібними відкладами суглинкового гранулометричного складу. Ґрунтовий 

покрив характеризується складною ерозійно-деревоподібною структурою, яку, 

залежно від фізико-географічних умов тої чи іншої частини Західного Поділля, 

становлять дерново-підзолисті, ясно-сірі і сірі лісові та темно-сірі опідзолені 

ґрунти, чорноземи опідзолені. Здебільшого ґрунти мають ознаки поверхневого 

або ґрунтового оглеєння. Також трапляються невеликі за площею плями 

чорноземів типових. У межах розлогих слабостічних понижень у рельєфі, 

долинах річок і потічків, днищах балок сформувалися лучні, дернові та болотні 

ґрунти.  

Західне Поділля є територією давньої агрокультури, свідченням чого є 

високий ступінь розораності – близько 75 %, а в окремих районах – понад 80 % 

[159]. Тривале та інтенсивне сільськогосподарське навантаження сприщило 

розвиток деградаційних процесів, насамперед водної ерозії. У межах Західно-

Подільської ґрунтово-деградаційної провінції виділено два округи: Ростоцько-

Опільський та Сянсько-Дністерський (див. рис. 5.1, табл. 5.4).  

ЗП.1 Розтоцько-Опільський ґрунтово-деградаційний округ з 

переважанням механічної та фізичної деградації ґрунтів. Округ витягнутий з 

північного заходу на південний схід, займаючи центральну частину Львівської 

області. Він з півночі дугою облямовує Мале Полісся, а на півдні межує з 

долиною Дністра. Територія округу сильно пересічена, висота вертикального 

розчленування часто досягає 100–120 м на відносно невеликих віддалях. 

Характерними для Ростоцько-Опільського округу круті горбисті місцевості, що 

займають до 60 % площі. Горби зорієнтовані здебільшого з північного заходу 

на південний схід, утворюючи горбогірні гряди.  
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Ґрунтовий покрив складають дерново-підзолисті, сірі лісові, темно-сірі 

опідзолені, чорноземи опідзолені, рідше – типові. Сільськогосподарське 

освоєння території неоднакове у різних його частинах, менше у північно-

західній та інтенсивніше у центральній та східній. Ґрунти зазнають переважно 

ерозійної та фізичної деградації.  

У межах Ростоцько-Опільського ґрунтово-деградаційного округу 

виділено п’ять ґрунтово-деградаційних районів (див. рис. 5.1, табл. 5.4).  

ЗП.1.1 Грядово-Побузький ґрунтово-деградаційний район водно-

ерозійної, фізичної, пірогенної деградації ґрунтів. Займає центральну частину 

Львівської області і в своїх межах відповідає фізико-географічному району 

Грядове Побужжя [133]. Складається з шести гряд, які простягаються в 

східному – південно-східному напрямку до долини Західного Бугу. Гряди 

покриті товщею лесоподібних суглинків, на яких сформувалися сірі лісові, 

темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені та типові. Гряди розділені 

широкими заболоченими долинами поліського типу, де сформувались лучні, 

дернові та болотні ґрунти і торфовища низинні.  

Грядове Побужжя – приміський регіон, добре освоєний у 

сільськогосподарському відношенні. Під ріллею тут знаходиться понад 2/3 

площі всіх угідь, що свідчить про високе антропогенне навантаження на ґрунти 

[159]. Як наслідок, схилові ґрунти зазнають ерозійної деградації. На орних 

землях поширені процеси фізичної (знеструктурення, переущільнення, 

брилоутворення, запливання, утворення кірки тощо) та біохімічної деградації 

(дегуміфікації). Торфові ґрунти зазнали техногенної деградації через видобуток 

торфу, який стихійно триває і тепер. Також торфові ґрунти зазнають пірогенної 

та гідротермічної деградації.  

ЗП.1.2 Розтоцький ґрунтово-деградаційний район розвитку механічної, 

фізичної деградації, карсту, техногенних порушень. Розточчя – крайня 

північно-західна частина Подільської височини у межах Львівської області, яка 

продовжується на території Польщі. Це височина, яка різко піднімається над 

територією Малого Полісся і плавно переходить до Надсянської рівнини. В 
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ґрунтовому покриві домінують дерново-підзолисті, ясно-сірі і сірі лісові, 

темно-сірі опідзолені, дернові ґрунти та рендзини. В долинах річок, депресіях 

рельєфу сформувалися болотні ґрунти і торфовища. Для Розточчя характерна 

значна лісистість, яка сягає 56 %, тоді як площа ріллі становить близько 30 % 

[159; 133].  

Серед деградаційних процесів на Розточчі набули поширення механічна 

деградація (водна і вітрова ерозія), фізична деградація на ґрунтах суглинкового 

гранулометричного складу, дегуміфікація. Наявна геоекоаномальна деградація 

– карст. Також поширена мілітаристична (військова) деградація. Розточчя 

активний регіон рекреації та туризму, тут проявляється туристично-рекреаційна 

деградація ґрунтів і ґрунтового покриву. В місцях поширення торфовищ 

спостерігається гідротермічна і пірогенна деградація.  

ЗП.1.3 Городоцько-Щирецький ґрунтово-деградаційний район прояву 

фізичної, ерозійної деградації, карсту. Простягається на південь від Розточчя до 

долини Дністра. У геоморфологічному відношенні приурочений до 

Городоцько-Щирецької еолово-денудаційно-карстової пасмово-хвилястої 

рівнини [86]. Характерною особливістю цього регіону є його відносна 

рівнинність з чергуванням головно субширотних межирічних грядових 

утворень, виражених долин та улоговин. Лесоподібні суглинки суцільним 

плащем покривають вододіли та надзаплавні тераси.  

Ґрунтовий покрив представлений сірими лісовими, темно-сірими 

опідзоленими ґрунтами, чорноземами опідзоленими, здебільшого глеюватими і 

поверхнево-глеюватими. Плямами трапляються дерново-підзолисті, дернові, 

лучні та болотні ґрунти. Територія має типовий лісостеповий вигляд, сильно 

окультурена. До 60 % площі займає рілля, ще близько 20 – пасовища і сіножаті.   

Тривале та інтенсивне навантаження на ґрунти і ґрунтовий покрив 

спричинило розвиток деградаційних процесів. Найпоширенішими є процеси 

фізичної деградації, пов’язані з переущільненням, знеструктуренням, 

брилоутворенням, запливанням, кіркоутворенням. На схилах вододілів, 

придолинних і прибалкових схилах розповсюджена механічна деградація, 
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пов’язана з водною ерозією, а в межах масивів дерново-підзолистих ґрунтів – з 

вітровою ерозією. Біохімічна деградація зумовлена дегуміфікацією мінеральних 

ґрунтів і гідротермічною деградацією торфових, а хімічна деградація – з 

підкисленням і декальцинацією ґрунтів. У місцях поширення торфових ґрунтів 

проявляється пірогенна деградація. На території району, особливо у південно-

східній частині, поширені геоекоаномальні деградації, пов’язані з карстом. У 

межах району широко розповсюджено техногенне руйнування, пов’язане з 

видобутком сірки, вапняків та гіпсів.  

ЗП.1.4 Гологоро-Кременецький ґрунтово-деградаційний район прояву 

помірної водно-ерозійної, фізичної деградації, карсту. Територія займає 

північно-західне Поділля і з півдня облямовує Мале Полісся і в 

геоморфологічному відношенні відповідає Гологоро-Кременецькому 

структурно-денудаційному сильно розчленованому горбогір’ю [86]. Це 

поєднання гристо-останцевих, урядово-горбистих, платоподібних масивів, 

розчленованих долинами річок і балками, з чітко вираженим крутосхиловим 

краєм північного Поділля. У структурі ґрунтового покриву домінують ясно-сірі 

та сірі лісові, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, сформовані 

на лесоподібних суглинках, які підстеляються вапняками. По долинах річок 

сформувалися болотні ґрунти та торфовища, які займають порівняно невеликі 

площі. Сільськогосподарське освоєння регіону нерівномірне, інтенсивніше 

проявляється з просуванням на південь у сторону Поділля.  

З деградаційних процесів проявляється фізична деградація, спричинена 

переущільненням, знеструктуренням, кіркоутворенням, запливанням, 

розтріскуванням, особливо ясно-сірих і сірих лісових ґрунтів. Через значну 

розчленованість рельєфу поширена водна ерозія, агротехнічна ерозія. 

Дегуміфікація проявляється у всіх видах орних ґрунтів, також наявне 

підкислення і декальцинація. Окрім того, локально проявляється карст, зсуви, 

осипища. Часткове техногенне руйнування ґрунтів було спричинене 

будівництвом нафтопроводу «Одеса–Броди».  
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ЗП.1.5 Львівсько-Опільський ґрунтово-деградаційний район фізичної 

деградації, карсту. Розташований південніше від Львова і займає досить низьке 

гіпсометричне положення, у геоморфологічному відношенні відповідає 

розчленованому, хвилястому, денудаційно-структурному Львівському плато. 

Це поєднання слабо хвилястих лесових поверхонь з денудаційними та 

структурно-денудаційними поверхнями, сильно ускладнених поверхневими 

карстовими та карстово-суфозійними формами. Карстові лійки та суфозійні 

блюдця формують досить великі за розмірами карстові поля [86]. Ґрунтовий 

покрив території досить однорідний, у його структурі домінують темно-сірі 

опідзолені ґрунти і чорноземи опідзолені. Невеликі площі зайняті ясно-сірими 

та сірими лісовими, дерново-підзолистими ґрунтами. У депресіях рельєфу 

сформувалися болотні ґрунти.  

Територія Львівського Опілля характеризується дуже давньою 

агрокультурою, площа ріллі тут сягає 75 % [133]. Антропогенне навантаження 

на ґрунти тривале та надзвичайно інтенсивне, що пов’язане з близькістю 

Львова. З негативних процесів у ґрунтах і ґрунтовому покриві поширена 

фізична деградація (переущільнення, знеструктурення, брилоутворення, 

запливання та кіркоутворення), механічна деградація (водна ерозія), біохімічна 

деградація (дегуміфікація), хімічна деградація (підкислення та декальцинація). 

Із геоекоаномальних деградаційних процесів надзвичайно розповсюджений 

карст та суфозія.  

ЗП.1.6 Перемишлянський ґрунтово-деградаційний район поширення 

фізичної, сильної водно-ерозійної деградації. Типово Опільський район, 

приурочений до розчленованої й пагорбкуватої денудаційно-структурної 

височини, до складу якого входить Бібрсько-Перемишлянське Опілля та 

Стільське Опілля (Стільське горбогір’я). Для території характерні великі горби 

і гряди, витягнуті з північного заходу на південний схід, з плоскими вершинами 

та спадистими і крутими схилами. Поверхні горбів перекриті малопотужною 

товщею лесоподібних суглинків важкого гранулометричного складу [159]. 
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У структурі ґрунтового покриву переважають оглеєні ясно-сірі та сірі 

лісові, темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи опідзолені, невеликими 

плямами трапляються чорноземи типові. По долинах рік, днищах широких 

балок поширені дернові, лучні та болотні ґрунти, невеликі торфовища. 

Сільськогосподарське навантаження на ґрунти і ґрунтовий покрив 

нерівномірне, залежить від геоморфологічних та ґрунтових умов.  

Серед деградаційних процесів найбільше розповсюдження отримала 

механічна деградація, пов’язана з водною ерозією від слабкого до надто 

високого (кризового) рівнів, а також агротехнічна ерозія. Важкий 

гранулометричний склад, оглеєння в умовах антропогенного навантаження 

спричиняють знеструктурення, брилуватість, переущільнення, кіркоутворення і 

запливання, особливо сірих лісових та опідзолених ґрунтів, замулення. У 

ґрунтах поширені процеси дегуміфікації, підкислення і декальцинації. З 

геоекоаномальної деградації трапляється карст, суфозія, зсуви.   

ЗП.2 Сянсько-Дністерський ґрунтово-деградаційний округ поширення 

фізичної та механічної деградації. У геоморфологічному відношенні територія 

округу збігається  з Сянсько-Дністерською розчленованою хвилястою і 

увалисто-горбистою льодовиково-водно-льодовиковою височиною [5; 86]. Це 

своєрідний природний регіон, розташований на крайньому південному заході 

Подільської височини, перехідний від типово лесових до передгірських (див. 

рис. 5.1). Деякі науковці відносять цю територію до Передкарпаття. Проте тут 

переважають лісостепові ландшафти, першочергово, ґрунтовий покрив [133]. У 

геоморфологічному відношення це плоско-хвиляста, розчленована височина, з 

пануванням чітко виражених горбисто-увалистих форм рельєфу, з плоскими 

або ледь хвилястими верхами і спадистими, а подекуди крутими схилами. 

Поверхні увалів покриті лесоподібними суглинками. Ували розділені річковими 

долинами, часто досить широкими.  

Для Сянсько-Дністерської височини характерна складна структура 

ґрунтового покриву з переважанням сірих лісових, темно-сірих опідзолених 

ґрунтів, чорноземів опідзолених. Більшість із ґрунтів глеюваті або поверхнево-
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глеюваті. У долинах річок і днищах балок поширені лучно-чорноземні, дернові 

і лучні ґрунти, частково болотні та торфовища. Територія округу густо заселена 

і добре освоєна. Орні ґрунти становлять близько 60 % площі [159].  

У межах ґрунтово-деградаційного округу виділено два ґрунтово-

деградаційних райони: Рудківський та Крукеницький.  

ЗП.2.1 Рудківський ґрунтово-деградаційний район поширення фізичної та 

помірної механічної деградації ґрунтів (див. рис. 5.1, табл. 5.4). Займає східну 

частину Сянсько-Дністерського ґрунтово-деградаційного округу. У 

геоморфологічному відношенні це слабохвиляста денудаційно-акумулятивна 

рівнина. Розчленування території відносно неглибоке, переважають припідняті 

слабохвилясті плакори та витягнуті з північного заходу на південний схід 

ували, які суцільно перекриті лесоподібними суглинками. Ґрунтовий покрив 

представляють сірі лісові, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи 

опідзолені. Трапляються різні за площею плями дернових, лучних, болотних 

ґрунтів та торфовищ низинних, приурочені до долин річок і потічків, а також 

широких слабостічних западин у рельєфі.  

Територія відзначається давньою землеробською історією, сильно 

окультурена, рілля займає до 70 % площі. Навантаження на ґрунти 

характеризується як високе. З деградаційних процесів найбільше поширена 

фізична деградація, пов’язана з переущільненням, знеструктурення, ґрунтів, 

утворенням брил, кірки на поверхні, запливання. Наявне також механічна 

деградація, пов’язана з помірною водною ерозією, а також агротехнічна 

деградація. В ґрунтах спостерігається біохімічна (дегуміфікація) та хімічна 

деградація (підкислення і декальцинація). Місцями трапляється карст.  

ЗП.2.2 Крукеницький ґрунтово-деградаційний район інтенсивної водно-

ерозійної та фізичної деградації ґрунтів, зсувних явищ. Район займає західну 

частину Сянсько-Дністерської височини. Це увалисто-горбиста 

сильнорозчленована льодовиково-воднольодовикова височина, складена 

моренними відкладами, що перекриваються малопотужним плащем 

лесоподібних суглинків. Межиріччя зайняті увалами, схили яких сильно 
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розчленовані балками, видолинками [86]. Сильна розчленованість рельєфу 

сприяє активізації процесів водної ерозії.  

У структурі ґрунтового покриву домінують оглеєні сірі лісові та темно-

сірі опідзолені ґрунти при незначній частці чорноземів опідзолених. По 

долинах річок і широких днищах балок поширені лучні та болотні ґрунти, 

торфовища низинні. Ця територія також здавна використовується у сільському 

господарстві, під ріллею зайнято до 60 % площі. Водночас тут поширені значні 

масиви лісів.  

Серед низки деградаційних процесів найпоширенішим є механічна 

деградація, пов’язана з водною ерозією та агротехнічною ерозією на схилах, а 

також замулення ґрунтів у підніжжі схилів та по днищах балок. На даній 

території розповсюджені процеси фізичної деградації, зокрема 

знеструктурення, переущільнення, брилоутворення, запливання, 

кіркоутворення, розтріскування. Такі процеси насамперед зумовлені важким 

гранулометричним складом як ґрунтів, так і ґрунтотворних порід, зокрема, 

моренних відкладів. У ґрунтах проявляється біохімічна деградація через 

дегуміфікацію; хімічна деградація, зумовлена підкисленням і декальцинацією. З 

характером ґрунтотворних порід пов’язані зсувні явища, мочари, підтоплення.  

Лісостепова ґрунтово-деградаційна зона (ЛС). У Львівській області 

займає незначну територію у південно-східній її частині (див. табл. 5.4, рис. 

5.1). З деградаційних процесів найпоширенішими є водна ерозія У лісостеповій 

зоні в межах Львівської області виділено Опільську західну (ОЗ) ґрунтово-

деградаційну провінцію 1 ґрунтово-деградаційний район Ходорівський (ОЗ 1.), 

що входить до складу Рогатинського опільського ґрунтово-деградаційного 

округу (ОЗ 1.1) з домінуванням водно-ерозійної деградації, переущільнення 

ґрунтів, знеструктурення.  

ОЗ. 1 Ходорівський ґрунтово-деградаційний район водно-ерозійної та 

фізичної деградації ґрунтів, зсувних явищ. Ґрунтовий покрив утворюють 

чорноземи опідзолені і типові, темно-сірі опідзолені ґрунти. Тут поширені такі 

деградаційні процеси, як водна ерозія, переущільнення ґрунтів, 
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деструктуризація, дегуміфікація. Район давньої агрокультури, ґрунти 

інтенсивно використовують під ріллею, зокрема і для вирощування цукрових 

буряків, що спричинило переущільнення і втрати ґрунтової структури, 

спостерігається агрохімічне виснаження ґрунтів. По схилах балок, річкових 

долин трапляються зсувні явища. На плакорах і схилах балок є перезволожені 

мочаристі ґрунти (мочариста деградація). 

Карпатська ґрунтово-деградаційна країна (К) (зона Українські 

Карпати). У межах Львівської області займає її південну частину і охоплює 

ґрунтово-деградаційні провінції Передкарпаття і власне гірську частину Карпат 

(див. табл. 5.4, рис.5.1). Територія характеризується складною літологією, 

геоморфологічними особливостями і ґрунтовим покривом. У структурі 

ґрунтового покриву переважають дерново-підзолисті і підзолисто-дернові 

поверхнево-оглеєні, дернові, лучні, болотні, буроземно-підзолисті ґрунти та 

буроземи.  

Сільськогосподарське освоєння цієї території дуже різне і неоднакове по 

регіонах, що позначається на розвитку деградаційних процесів. Найбільше тут 

поширені геоекоаномальні, механічні та фізичні деградації.  

ПК – Передкарпатська ґрунтово-ерозійна провінція механічних та 

фізичних деградацій. Це своєрідна ґрунтово-деградаційна провінція, 

розташована між південно-західним краєм Подільської височини та північно-

східним краєм Українських Карпат. Передкарпатська височина 

характеризується значним розчленуванням зі значними амплітудами висот. 

Територія складена делювіальним, давньоалювіальними та сучасними 

алювіальними відкладами.  

У ґрунтовому покриві домінують дерново-підзолисті та підзолисто-

дернові поверхнево-оглеєні, дернові, лучні, буроземно-підзолисті, болотні 

ґрунти і торфовища. Деградаційні процеси пов’язані з водною ерозією, 

фізичною деградацією, геоекоаномаліями, техногенними порушеннями. В 

межах провінції виділено два ґрунтово-деградаційні округи: Подністерський 

терасовий та Дрогобицько-Моршинський (див. табл. 5.4, рис. 5.1).  
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ПК.1 Подністерський терасовий ґрунтово-деградаційний округ 

фізичної, пірогенної деградації, Займає низькі гіпсометричні рівні з 

абсолютними висотами 260–275 м і в геоморфологічному відношенні 

приурочений до Верхньодністерської (Верхньодністерсько-Стрийської) 

алювіальної терасової рівнини [5; 86]. Це плоска, місцями хвиляста і слабо 

розчленована алювіальна рівнина, приурочена до заплави, першої та другої 

терас ріки Дністер та його правих приток.  

Ґрунтовий покрив досить однорідний, його основу становлять лучні та 

алювіально-лучні, лучно-болотні та болотні, торфовища низинні, дернові 

ґрунти. Під ріллею зайнято близько 45 % території, водночас значні площі 

зайняті під сіножатями та пасовищами, що свідчить про помірне навантаження 

на ґрунти і ґрунтовий покрив. Деградаційні процеси в ґрунтах пов’язані з 

фізичною, хімічною, біохімічною та пірогенною деградацією.   

У межах округу виділено два ґрунтово-деградаційні райони: Самбірський 

і Стрийсько-Жидачівський.  

ПК.1.1 Самбірський ґрунтово-деградаційний район з переважанням 

фізичної та пірогенної деградації ґрунтів, займає західну частину 

Подністерського терасового округу і в геоморфологічному відношенні 

корелюється з Верхньодністерською котловиною. Це плоска рівнина, у межах 

заплави і першої надзаплавної тераси, сильно заболочена, у вологі роки 

повністю заливається водою. Народна назва рівнини «Велике болото», 

використовується під пасовища і сіножаті. Ріллею зайняті ділянки другої 

надзаплавної тераси, займають відносно невелику площу, навантаження на 

ґрунти можна оцінити як невисоке.  

Ґрунтовий покрив представлений лучними, дерновими ґрунтами та 

торфовищами низинними. Деградаційні процеси на орних землях пов’язані 

здебільшого з фізичною деградацією через переущільнення, знеструктурення, 

брилоутворення, розтріскування. Механічна деградація зумовлена замуленням 

поверхні як мінеральних, так і органогенних ґрунтів. У ґрунтах проявляється 
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дегуміфікація, підкислення і декальцинація. У торфових ґрунтах наявна 

пірогенна та гідротермічна деградація.  

ПК.1.2 Стрийсько-Жидачівський ґрунтово-деградаційний район з 

переважанням фізичної деградації, техногенного порушення. Займає східну 

частину округу і приурочений до долини Дністра та його правих приток 

Тисмениці, Колодниці, Стрия, Свічі. Більша частина цієї території відома під 

назвою Стрийсько-Жидачівська улоговина, це заплава та перша-друга тераси 

Дністра і Стрия, представлена плоскою алювіальною рівниною, колись сильно 

заболоченою. Частка ріллі у структурі земельного фонду відносно невелика.  

У ґрунтовому покриві представлені лучні та алювіальні лучні ґрунти, 

дернові та дернові опідзолені, невеликими плямами трапляються лучно-

чорноземні та болотні ґрунти. Торфовищ дуже мало.  

З деградаційних процесів найбільше поширена фізична деградація 

(переущільнення, знеструктурення, розтріскування), а також дегуміфікація, 

підкислення ґрунтів. Тут є значні масиви техногенно-порушених ґрунтів, що 

зумовлено відкритим видобутком сірки.  

ПК.2 Дрогобицько-Моршинський ґрунтово-деградаційний округ 

механічної, фізичної та геоекоаномальної деградацій. Простягається смугою 

різної ширини з північного-заходу на південний схід уздовж Бескид (див. 

табл. 5.4, рис. 5.1). Це передгірська, ступінчаста розчленована денудаційно-

акумулятивна височина [85]. Середні абсолютні висоти коливаються у межах 

300–440 м, максимальні – 417 м.  

У структурі ґрунтового покриву домінують дерново-підзолисті та 

підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні та буроземно-підзолисті оглеєні ґрунти. 

Невеликими за площею плямами поширені дерново-підзолисті глейові, дернові 

глейові та сірі лісові оглеєні ґрунти. Використання ґрунтів, зокрема під ріллею, 

інтенсивніше, ніж у попередньому ґрунтово-деградаційному окрузі. Розвинуті 

процеси механічної, фізичної, біохімічної, хімічної, геоекоаномальної та 

техногенної деградації. У межах округу виділено два ґрунтово-деградаційні 

райони: Дрогобицький та Моршинський (див. табл. 5.4, рис. 5.1). 
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ПК.2.1 Дрогобицький ґрунтово-деградаційний район поширення водно - 

ерозійної, фізичної деградації, геоекоаномальних деградацій і техногенних 

порушень ґрунтів. У геоморфологічному відношенні відповідає Дрогобицькій 

денудаційно-акумулятивно-ерозійній височині та частково Стривігорській 

денудаційно-акумулятивній височині [86; 133; 159]. Абсолютні висоти у 

середньому становлять 300–400 м. У рельєфі Дрогобицької височини 

поєднуються широкі заболочені долини глибоко врізаних потоків з увалисто-

хвилястими межиріччями, приуроченими до четвертої, п’ятої та шостої 

надзаплавних терас Дністра. Межиріччя порізані мережею розгалужених ярів. 

Сильне розчленування сприяє розвитку ерозійних процесів.  

Ґрунтовий покрив характеризують дерново-підзолисті та підзолисто-

дернові поверхнево-оглеєні та буроземно-підзолисті оглеєні ґрунти при 

незначній частці дернових та сірих лісових ґрунтів. Ця частина Передкарпаття є 

територією давнього землеробства і тваринництва. Орні землі займають 

близько 45 % від площі району.  

Тут розвинувся широкий спектр деградаційних процесів. Насамперед це 

механічна деградація, пов’язана з водною ерозією, пасовищною та 

агротехнічною ерозією, а також із замуленням. Фізична деградація 

проявляється через переущільнення, знеструктурення, брилоутворення, 

кіркоутворення, розтріскування. Наявне також вторинне заболочення в межах 

депресій рельєфу, спричинене особливостями літології. Поширені процеси 

біохімічної деградації через дегуміфікацію. В Дрогобицькому ґрунтово-

деградаційному районі розповсюджені геоекоаномалії, зокрема, карст, зсуви. 

Поширені також процеси техногенного руйнування ґрунтів, зумовлені 

видобутком калійних солей. Забруднення ґрунтів викликані видобутком нафти, 

існуванням хвостосховищ хімічної промисловості. У межах та околицях 

Трускавця проявляється рекреаційно-туристична деградація ґрунтів і 

ґрунтового покриву.  

ПК.2.2 Моршинський ґрунтово-деградаційний район механічної, фізичної 

та техногенної деградації ґрунтів і ґрунтового покриву. Територія приурочена 
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до Моршинської та Надсвічанської денудаційно-акумулятивних височин в 

нижній течії Стрия та Свічі. Абсолютні висоти коливаються у межах 300–350 м. 

Височини вузькими смугами витягнуті у північно-східному напрямку, 

приурочені до древньої п’ятої надзаплавної тераси Дністра, переважно з 

плоскими розчленованими поверхнями та схилами різної крутизни. Ближче до 

краю гір трапляються фрагменти денудаційно-акумулятивних і денудаційних 

поверхонь шостої тераси, інтенсивніше розчленовані [86; 133; 159].  

У ґрунтовому покриві переважають дерново-підзолисті та підзолисто-

дернові поверхнево-оглеєні, плямами трапляються дернові ґрунти. Територія 

сільськогосподарсько освоєна, під ріллею зайнято близько 50 % площі. 

Навантаження на ґрунти і ґрунтовий покрив значне. Деградаційні процеси 

пов’язані з водною ерозією, замуленням, ґрунтів, їхнім переущільненням, 

знеструктуренням, брилорутвоенням, кіркоутворенням, запливанням тощо. 

Трапляються також зсувні явища. Техногенні руйнування ґрунту спричинені 

кар’єрним видобуванням сірки (Подорожнянське родовище).  

К – Карпатська гірська ґрунтово-деградаційна провінція. Займає 

південно-західну частину Львівської області і відповідає гірській країні Карпат. 

Виділяється два ґрунтово-деградаційні округи: Бескидський та Верховинський 

(див. табл. 5.4, рис. 5.1). Ґрунтовий покрив представлений буроземами гірсько-

лісовими.  

К.1 Бескидський ґрунтово-деградаційний округ геоекоаномальних і 

механічних деградацій. У геоморфологічному відношенні відповідає області 

Скибових (Зовнішніх) Карпат. Територія Львівської області  займає майже всю 

геоморфологічну підобласть Бескидів. У межах ґрунтово-деградаційного 

округу виділено два райони: Старосамбірський і Турківсько-Сколівський.  

К.1.1 Старосамбірський ґрунтово-деградаційний район поширення 

водної ерозії, осипищ, зсувів, займає північно-східну частину Бескидів, 

частково співпадаючи у межах з геоморфологічним районом 

Верхньодністерських Бескид. Для території характерний низькогірний, 
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порівняно з м’якими обрисами рельєф. Абсолютні висоти коливаються у межах 

600–800 м [86].  

Ґрунтовий покрив представлений буроземами гірсько-лісовими, 

буроземно-підзолистими, дерновими та лучними глейовими ґрунтами. 

Сільськогосподарська освоєність території невисока, землі здебільшого 

використовують під пасовищами та сіножаттями. Рілля невеликими масивами 

поширена по долинах широких річок, похилих і спадистих схилах вододілів. З 

деградаційних процесів трапляється механічна деградація (водна та пасовищна 

ерозія, намивання замулення, абразія річкових берегів), фізична деградація 

(переущільнення, знеструктурення, брилоутворення). Широко розповсюджені 

геоекоаномальні процеси – зсуви, вітровали. Набуває поширення туристично-

рекреаційна деградація ґрунтів і ґрунтового покриву.  

К.1.2 Турківсько-Сколівський ґрунтово-деградаційний район поширення 

геоекоаномальних явищ, займає південну і південно-західну частину Бескидів, 

у своїх межахзбігається з геоморфологічним районом Сколівські Бескиди. Як 

зазначав П. М. Цись, «це район середньовисотних моноклінальних хребтів» з 

середніми абсолютними висотами 900–1200 м [86].  

У ґрунтовому покриві переважають буроземи гірсько-лісові, дерново-

буроземні ґрунти, незначні площі зайняті лучно-буроземними ґрунтами. 

Більшість площ земельного фонду зайняті під лісами, під 

сільськогосподарськими угіддями площі відносно незначні.  

Деградаційні процеси пов’язані з геоекоаномаліями, а саме зі 

вітровалами, осипищами, менше – зсувами, в окремі роки можуть траплятися 

лавини. Ерозійна деградація спричиняється лінійним і площинним змивом на 

ділянках ріллі, абразією річкових берегів. Поширена також туристично-

рекреаційна деградація ґрунтів і ґрунтового покриву.  

К.1.3 Стрийсько-Сянський ґрунтово-деградаційний район поширення 

геоекоаномальних та механічних деградаційних процесів. Розташований у 

басейні верхів’їв Стрия і Сяну. Характеризується поєднанням низькогірно-

увалистих місцевостей з терасово-долинними [159]. У геоморфологічному 
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відношенні відповідає Стрийсько-Сянській Верховині. Це давня і густо 

заселена територія, добре сільськогосподарсько освоєна. Під ріллею зайнято 

36,9 %, пасовищами і сіножаттями – 24,5 % і під лісами – близько 30 %. Для 

гірських територій площа сільськогосподарських угідь є надто висока, 

антропогенне навантаження на ґрунти і ґрунтовий покрив оцінюється як 

високе.  

Ґрунтовий покрив території становлять буроземи гірсько-лісові, дерново-

буроземні опідзолені та оглеєні ґрунти, плямами трапляються буроземно-

підзолисті оглеєні ґрунти. Деградаційні процеси зумовлені поширенням 

механічної деградації, зокрема площинної та лінійної ерозії. Фізична деградація 

призвела до переущільнення орних ґрунтів. З геоекоаномальних явищ поширені 

зсуви, місцями – осипища. В останні роки тут розвивається туризм і рекреація, 

що призводить до туристично-рекреаційної деградації ґрунтів і ґрунтового 

покриву.  

К.2 Верховинський ґрунтово-деградаційний округ з переважанням 

геоекоаномальних та механічних деградацій ґрунтів, займає південну частину 

Львівської області. На цій території через структурно-літологічні особливості 

сформувався низькогірний рельєф з переважанням давніх поздовжніх долин, 

який отримав назву “верховинський” [86]. Абсолютні висоти коливаються у 

межах 450–500 до 800 м. У межах ґрунтово-деградаційного округу виділено два 

райони: Стрийсько-Сянський та Вододільно-Верховинський (див. рис. 5.1, табл. 

5.4).  

К.2.2 Вододільно-Верховинський ґрунтово-деградаційний район займає 

крайню південно-західну, найвищу частину Львівської області. Абсолютні 

висоти тут сягають 1 408,3 м (г. Пікуй). Відносні перевищення над Сянсько-

Стрийською Верховиною сягають 700–900 м. Пригребневі схили круті, тут 

часто трапляються скельні відслонення, нагромадження брил, кам’яні розсипи 

[86].  

Ґрунтовий покрив представлений буроземами гірсько-лісовими та 

дерново-буроземними ґрунтами, переважно щебенюватими та кам’янистими. 
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Ґрунти зайняті під лісовою рослинністю, гірськими пасовищами і сіножатями. З 

деградаційних процесів поширені осипи, лавини.  

По всій території Львівської області трапляється такий вид 

геоекоаномалій, як неотектонічні підняття, які призводять до зміни базису 

ерозії, отже, до активізації ерозійної деградації ґрунтів і ґрунтового покриву.  

На ріллі поширені деградаційні процеси, пов’язані з агровиснаженням 

ґрунтів через недотримання норм і доз внесення органічних та мінеральних 

добрив. Такі явища наявні виділених ґрунтово-деградаційних районах.  

Загалом проведене ґрунтово-деградаційне районування сприятиме 

розроблено заходів з мінімізації деградаційних процесів, підвищенню 

продуктивності сільськогосподарських угідь, охорони ґрунтів загалом.  

 

5.3. Шляхи мінімізації деградації ґрунтів Львівської області 

Ґрунти є одним із базових ресурсів у господарській діяльності людини, 

який забезпечує продовольчі потреби людства. За підрахунками вчених до 95 % 

продуктів харчування людина безпосередньо або опосередковано отримує з 

ґрунту [120, с. 304].  

Масштаби освоєння ґрунтів зумовили виділення в межах біосфери 

окремої оболонки – агросфери, яка охоплює частину біосфери, де 

сконцентровано оброблювані ґрунти, культурні рослини, домашніх тварина та 

загалом усі агроценози, створені людською діяльністю [153, с. 3]. Як і біосфера, 

агросфера має глобальний характер. Відповідно ключовою ланкою агросфери є 

окультурений ґрунт. Щодо території України, дані дистанційного зондування 

свідчать, що агросфера охоплює понад дві третини її площі, а сама структура 

агросфери є надзвичайно мозаїчною [148, с. 10–12]. Упродовж останніх 

десятиліть спостерігається низка процесів, які негативно впливають на стан 

ґрунтових ресурсів та агроценозів – зміна структури землекористування, 

роздрібнення полів та нераціональна організація території, хімічне забруднення 

ґрунтів, розвиток процесів водної та вітрової ерозії, посилення деструкції 

ґрунтів під впливом механічних навантажень тощо. Зміни, які відбуваються у 
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ґрунті під впливом антропогенного використання, охоплюють усі його фази, 

тому процес ґрунтотворення трактують не як природний, а природно-

антропогенний [137, с. 3]. 

Територія Львівської області різне сприятливими агрокліматичними 

умовами, що визначило тривале сільськогосподарське освоєння ґрунтів. Частка 

сільськогосподарських угідь в області (станом на 2017 рік) становить 1 260,8 

тис. га, з них на ріллю припадає 793,43 тис. га [139, с. 206]. Чорноземи 

опідзолені та сірі лісові ґрунти, які відзначаються високим рівнем потенційної 

родючості, зазнають інтенсивного антропогенного навантаження, що зумовлює 

виникнення різних груп деградацій. Щодо різних типів деградаційних процесів, 

значного поширення в межах Львівської області набула водна ерозія – 36,7 % 

ґрунтів належать до змитих [41, с. 74]. До ерозійно та дефляційно вразливих 

належить 396 тис. га сільськогосподарських угідь (з них ріллі – 182 тис. га) [41, 

с. 343]. 

При запровадженні протиерозійних заходів важливо дотримуватися 

системного, регіонального та комплексного підходів. Це означає, що 

найбільший ефект досягається не від окремих заходів, а від їх науково-

обґрунтованого комплексу; перелік протиерозійних заходів визначають 

зональні (регіональні) особливості території; на будь-який антропогенний 

вплив ґрунт реагує як складна система, тому покращення фізичного стану, 

гумусованості ґрунту зменшує ризик розвитку ерозійних процесів [103, с. 54]. 

Базовими заходами в охороні ґрунтів від водної ерозії є організаційно-

господарські, які охоплюють проектування контурної організації території (з 

врахуванням перш за все геоморфологічних умов), оптимізацію структури 

сільськогосподарських угідь та системи сівозмін, консервацію земель тощо. 

Вибір заходів боротьби з процесами водної ерозії значно залежить від 

характеру рельєфу. Якщо вирівняні ділянки є придатними для вирощування 

будь-яких районованих сільськогосподарських культур без застосування 

протиерозійних заходів, то вже на схилах похилом більше 1 доцільно 

виважено добирати агротехнічні заходи, як і самі культури. Зокрема, на схилах 
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похилом 1–3 рекомендовано проводити оранку впоперек схилу без 

перевертання пласта. Збільшення крутизни схилів до 3–5 зумовлює 

формування середньозмитих ґрунтів. На таких ділянках доцільно 

впроваджувати кормові ґрунтозахисні (зерно-трав’яні, трав’яно-зернові) 

сівозміни та збільшити площі посіву багаторічних трав. Використання схилів з 

похилом 5–7 та переважанням сильнозмитих ґрунтів у сільському господарстві 

є обмеженим, тут необхідно проводити залуження бровок ярів та балок з метою 

запобігання їхньому подальшому росту. Зернопросапні та зернопарові 

сівозміни рекомендовано впроваджувати на землях з похилом до 3. 

Ґрунтозахисні сівозміни, які рекомендовано для земель з більшими ухилами, 

повинні мати до 50 % площі культур суцільного посіву (багаторічні трави, 

озимі та ярі зернові), чистий пар доцільно замінити зайнятим або сидеральним. 

За умови, коли схилові землі займають значні площі у межах господарств і 

відмовитися від посіву просапних культур неможливо, їх розміщують упоперек 

схилів смугами завширшки 30–50 м, які чергують зі смугами багаторічних трав 

[103, с. 69]. 

На ділянках зі складним рельєфом і значною небезпекою розвитку 

ерозійних процесів межі полів, дороги, лісосмуги, а також обробіток ґрунту 

варто спрямовувати контурно, вздовж горизонталей або з допустимим 

відхиленням від них. Найбільш небезпечним є відхилення від горизонталей на 

45, оскільки у цьому випадку лінійні об’єкти (межі полів борозни тощо) 

концентрують найбільшу кількість поверхневого стоку. Водночас варто 

зазначити, що контурно-смугову організацію території легше впровадити у 

великих господарствах та агрохолдингах. Натомість під час розпаювання 

земель не було враховано потреб протиерозійного проектування, тому 

дотримуватися вищезгаданих норм у невеликих підсобних господарствах 

важко. 

Консервація земель передбачає їхнє виведенні з ріллі та перетворення на 

луки, пасовища, ліси. Зокрема, суцільному залісненню підлягають землі на 
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схилах з ухилом більше 7, зі сильноеродованими ґрунтами та глибокими 

улоговинами, промивинами. Окрім насадження дерев, тут доцільно проводити 

терасування, проектувати водовідвідні споруди тощо. На схилах крутизною 5–

7, які зайняті сильно- та середньоеродованими ґрунтами і густо розчленовані 

улоговинами, варто створювати пасовища з поліпшеним травостоєм. Для 

підвищення їхньої продуктивності рекомендовано висівати бобово-злакові 

сумішки (еспарцет, люцерна, стоколос). Випас худоби на пасовищах проводять 

нормовано. На малопродуктивних пасовищах необхідно проводити докорінне 

покращення – спочатку поверхню обробити дисковими боронами, вирівняти, а 

потім висіяти трав’яні сумішки. Днища балок перед залуженням рекомендовано 

зорати або культивувати. Загалом, кращий захист від ерозії забезпечують 

рослини з добре розвинутою мичкуватою кореневою системою – злакові трави. 

Бобові культури мають здебільшого стрижневу кореневу систему, яка скріплює 

ґрунтові агрегати менш ефективно. Проте висівання злакових культур у суміші 

з бобовими сприяє їхньому кращому розвитку та формуванню потужнішої 

кореневої маси.  

Ефективними у боротьбі з ерозією ґрунтів є агротехнічні заходи, які 

поділяють на фітомеліоративні, агрохімічні та агрофізичні прийоми 

покращення властивостей та режимів ґрунтів, протиерозійний обробіток 

ґрунту. Фітомеліорація, окрім ґрунтозахисних сівозмін, передбачає висівання 

буферних смуг та кулісних посівів, смугове або суцільне мульчування, 

залишення рослинних решток на поверхні ґрунту, висівання 

сільськогосподарських культур смугами, висівання багаторічних трав або 

однорічних культур у міжряддях багаторічних насаджень тощо. Метою 

перелічених заходів є зменшення площі або періоду, коли поверхня ґрунту 

незахищена рослинністю та піддатлива до руйнування та змивання водою. 

Наявність еродованих ґрунтів вимагає також коректив у норми та терміни 

висівання сільськогосподарських культур. Зокрема, на схилах ухилом до 3 з 

наявними еродованими ґрунтами норми висіву насіння варто збільшувати на 
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10 %, на більш крутих схилах – на 20 % порівняно з рівнинними територіями 

[2]. Посів культур також доцільно проводити у більш ранні строки. 

Смугове розміщення посівів можна застосовувати вже на схилах з ухилом 

більше 2. Завдяки цьому взимку на полях затримується більше снігу, 

формуються більші запаси продуктивної вологи у кореневмісному шарі, 

сповільнюється поверхневий стік. Смуги культур розміщують на полях 

контурно або впоперек схилу, їхня ширина залежить від крутизни схилу, 

агрофону. Чергують найчастіше смуги багаторічних трав з просапними, паром, 

ярими зерновими. На ґрунтах важкого гранулометричного складу ширина смуг 

є більшою, ніж на легких ґрунтах. У середньому на схилах до 3 рекомендована 

ширина смуг становить 60–70 м, при чергуванні багаторічних трав з озимими 

зерновими культурами може зростати до 140–150 м [102]. 

Одним із негативних наслідків розвитку водної ерозії у ґрунтах 

Львівської області є зменшення вмісту поживних елементів, що знижує рівень 

їхньої родючості. Для підтримання поживного режиму ґрунтів на стабільному 

рівні застосовують мінеральні добрива [13, с. 103; 43, с. 40; 56, с. 168]. Види, 

форми та терміни внесення добрив необхідно добирати відповідно до наявних у 

ґрунтах запасів макроелементів, потреб культур та властивостей ґрунтів. При 

цьому важливо враховувати те, що, попри надходження поживних елементів, 

добрива взаємодіють з ґрунтом, змінюючи низку його властивостей. За даними 

досліджень, наприклад, підвищені норми мінеральних добрив викликають 

зменшення вмісту гумусу в ґрунтах, оскільки сприяють збільшенню частки 

лабільних гумусових речовин, розчинних у воді [160, c. 11–14]. Застосування 

органічних добрив, зокрема гною, також сприяє поповненню запасів поживних 

елементів у ґрунті. Зокрема, з однією тонною гною у ґрунт потрапляє до 5 кг 

азоту, 2,5 кг фосфору, 6 кг калію [165, с. 187]. Поряд із макроелементами в 

орний шар надходять і мікроелементи, такі як мідь, бор, марганець, кобальт, 

молібден. З гноєм у ґрунт потрапляє велика кількість мікроорганізмів, які є 

своєрідними біостимуляторами та підвищують ефективність засвоєння 

рослинами мінеральних добрив на 15–20 %. Покращення поживного режиму за 
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рахунок внесення гною простежується не лише на ґрунтах, збіднених на 

поживні елементи, але й на тих, які відзначаються високим рівнем природної 

родючості. За даними наукових досліджень, внесення гною в нормі 100 т/га на 

чорноземі типовому за ротацію сівозміни сприяє зменшенню дефіциту 

елементів живлення на 35–52 % [66, с. 6–7]. Тому його застосування на сірих 

лісових ґрунтах, чорноземах опідзолених Львівської області є виправданим. 

Механічне навантаження ґрунт при виконанні різноманітних 

технологічних операцій спричиняє розвиток процесів фізичної деградації. Їхнім 

проявом є переущільнення орних та підорних горизонтів, знеструктурення, 

кіркоутворення тощо. Наприклад, кількість проходів машинно-тракторних 

агрегатів по полю за вегетаційний період коливається від 10–15 при 

вирощуванні зернових і до 20–25 – просапних культур. Трактори, маса яких 

становить 8–16 тон, рухаючись поверхнею вологого пухкого ґрунту 

спричиняють його деформацію на глибину до 60–80 см, а інколи і глибше [113].  

Аналізуючи розвиток фізичної деградації у чорноземах В. В. Медведєв 

(2013), акцентує на їх природних особливостях, які посилюють негативну дію 

антропогенного чинника. Чорноземам властива невисока щільність, тому під 

час обробітку вони проявляють підвищену схильність до переущільнення. 

Окрім того, значною є частка молодих фракцій гумусових речовин, які швидше 

піддаються мінералізації, унаслідок чого ґрунтові агрегати легше піддаються 

руйнуванню. Переважно смектитовий склад мінеральної глинистої частини 

ґрунту підвищує схильність чорноземів до гідрофілізації та знеструктурення під 

час зволоження [89, с. 39]. Також однією з можливих причин автор вказує 

міграцію обмінного Кальцію з гумусового горизонту унаслідок поступового 

підкислення ґрунтового середовища, зумовленого сучасною системою 

землеробства. Дія цих чинників накладається на сільськогосподарську 

діяльність та призводить до зміни фізичних параметрів чорноземів та, 

відповідно, їхньої деградації, яка простежується, зокрема, й у ґрунтах 

Львівської області. Зокрема, за даними В. В. Медведєва, 63 % орних земель 

області відзначаються несприятливими фізичними, фізико-механічними 
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параметрами: значним вмістом піщаних фракцій у гранулометричному складі, 

невисоким вмістом агрономічно-цінних агрегатів (менше 40 %), 

середньозваженим похилом орних земель більше 3 89 с. 216. 

Одним із ефективних заходів, спрямованих на покращення фізичного 

стану ґрунтів та запобігання проявів різних типів фізичної деградації, є 

дотримання сівозмін та вдосконалення їх структури відповідно до ґрунтово-

екологічних умов. Позитивний вплив на фізичний стан ґрунту мають культури 

суцільного посіву, які сприяють покращенню його структури, збільшенню 

кількості водостійких агрегатів. Особлива роль у цьому належить одно- та 

багаторічним травам, при цьому висівання багаторічних трав є більш 

результативним. Серед однорічних трав найбільш цінними є бобово-злакові 

травосуміші. Найбільше механічне навантаження на ґрунт простежується при 

вирощуванні просапних культур. Згідно з прийнятими нормативами у зоні 

Лісостепу за нормальних умов зволоження у 10-пільній сівозміні допустима 

частка просапних культур сягає 60 % (30 % – цукровий буряк, 20 % – 

кукурудза, 10 % – соняшник) [102]. У цьому випадку просапна культура 

повертається на поле через рік. Останніми роками ми простежуємо зростання 

частки таких культур як кукурудза, соняшник у структурі сівозмін, що 

викликане зростанням попиту на них. Водночас, на думку дослідників, для 

підтримання оптимальних фізичних параметрів ґрунтів повернення просапних 

культур на поле повинно відбуватися не частіше, ніж через три роки [89, с. 

252]. 

Запливання ґрунтів та утворення кірки після висихання утруднюють 

проникнення вологи та повітря у ґрунтову товщу, а також погіршують умови 

проростання насіння. Кірка на поверхні ґрунту посилює ризик розвитку 

ерозійних процесів, утруднює обробіток ґрунту та зумовлює зниження врожаю 

сільськогосподарських культур на 10–60 % [80, с. 5-6]. 

Руйнування ґрунтової структури зумовлює порушення екологічних та 

продуктивних функцій ґрунту. Тривале розорювання ґрунтів супроводжується 

зменшенням кількості агрономічно-цінних агрегатів та збільшенням частки 
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брилуватих. Зокрема, частка агрономічно-цінних агрегатів у ґрунтах області 

коливається у таких межах: для світло-сірих лісових – 38,6 %, сірих лісових – 

22,9–38,6 %, темно-сірих опідзолених ґрунтів – 17,9–31,1 %, чорноземів 

опідзолених – 54,8 % [41, с. 337]. 

Одним із заходів, спрямованих на покращення структурного стану 

чорноземів, є зменшення частки рухомого водорозчинного гумусу унаслідок 

внесення кальцієвмісних речовин (мікро- та макроагрегованість орного шару 

покращується до 10–20 %). Для руйнування підплужної підошви 

рекомендовано використовувати чизельний обробіток ґрунту. Водночас такий 

захід є доцільним за умови, коли твердість підплужної підошви перевищує 30–

35 кг/см
2
. За умови наявності сучасної техніки обробіток проводять згідно з 

технологією точного землеробства (тобто технічні агрегати запрограмовано на 

локальне чизелювання у тих місця, де є така потреба), якщо такої техніки нема, 

обробіток полів рекомендовано проводити за стандартними методиками [89, с. 

74–75].  

Ще одним із проявів фізичної деградації є переущільнення ґрунтів, яке 

виникає також у разі надмірних механічних навантажень та недотриманні 

наукових рекомендацій щодо їх обробітку. На переущільнених ґрунтах 

простежують зниження врожайності сільськогосподарських культур. Зокрема, 

якщо для багатьох рослин сприятливим уважають діапазон 1,1–1,3 г/см
3
, то 

наступне збільшення щільності будови на 0,1 г/см
3
 призводить до втрат урожаю 

озимої пшениці 4–5 ц/га, ячменю – 3–4 т/га, цукрових буряків 20–30 ц/га, 

кукурудзи – 10–12 ц/га. Варто зазначити, що кожен ґрунт володіє певною 

здатністю до розущільнення, тобто поступово змінювати свою щільність до 

рівноважного стану. Така здатність та швидкість трансформації залежить як від 

властивостей ґрунту, так і від інтенсивності механічного навантаження. 

Допустимими величинами ущільнення чорноземів є 1,15–1,25 г/см3, темно-

сірих опідзолених та сірих лісових ґрунтів – 1,29–1,42 г/см
3
, світло-сірих 

лісових – 1,47–1,52 г/см
3
 [89, с. 219–221]. 
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З метою запобігання переущільненню ґрунтової товщі необхідно 

регулювати механічне навантаження на ґрунт. За умови використання важких 

машин (переважно для основного обробітку або збирання врожаю) ущільнення 

не повинно простежуватися глибше орного горизонту, оскільки орний горизонт 

характеризується вищою здатністю до самовідновлення. Допустимий тиск 

ходових систем машин залежить від щільності та вологості ґрунту: з 

наближенням вологості до найменшої польової вологоємності максимально 

допустимий тиск зменшується. У весняний період, коли ґрунти є розпушеними 

допустимий тиск ходових систем зменшується від 120–160 кПа на сухих 

ґрунтах до 50 кПа на вологих. Влітку та восени, коли щільність ґрунту дещо 

зростає, максимальне навантаження може бути вищим. 

Найпоширенішим видом у групі фізико-хімічних деградацій є 

дегуміфікація. Причинами дегуміфікації в окультурених ґрунтах є зміна 

характеру використання ґрунтів та значна частка просапних культур у системі 

сівозмін; зменшення кількості органічних решток, що надходять у ґрунт 

унаслідок вилучення рослинної продукції з поля; прискорення процесів 

мінералізації гумусу унаслідок інтенсифікації діяльності мікроорганізмів; 

посилення процесів водної та вітрової ерозії тощо [113]. Зокрема, середня 

сумарна кількість втрат гумусу за рік для території області становить близько 

14,9 т/га [11, с. 59]. Зменшення вмісту гумусу у ґрунтах унаслідок зміни 

природної рослинності на сільськогосподарські угіддя простежується у ґрунтах 

різних кліматичних зонах, зокрема для територій з помірним кліматом таке 

зниження сягає 25–52 % у польових сівозмінах [93]. Водночас вчені 

відзначають позитивний вплив багаторічних трав на гумусовий стан ґрунту: 

перетворення ділянок лісу на пасовища зумовлює збільшення вмісту гумусу у 

верхньому горизонті ґрунтів помірного поясу на 10–26 %, тоді як перетворення 

пасовищ у ріллю призводить до зниження гумусованості ґрунту на 59 %. 

Загалом у структурі сівозмін доцільно відводити близько 20 % площі під 

багаторічні трави [93, с. 99]. Тоді потребу у внесенні органічних добрив 

залежить від частки просапних культур – чим більшими є їхні площі у 
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структурі сівозміни, тим більшу кількість органіки потрібно вносити. Якщо 

просапні культури займають менше 20 % площі сівозміни, досягнути 

бездефіцитного балансу гумусу можна без додаткового внесення добрив, лише 

за рахунок пожнивних решток сільськогосподарських культур. Якщо під 

просапні культури відведено 30 % площі, запобігти втратам гумусу можна за 

рахунок внесення лише 1 т/га гною та приорювання до 50 % рослинних решток 

(наприклад, соломи). Збільшення площі просапних культур у сівозміні до 50 % 

потребує внесення 2 т/га органічних добрив за умови приорювання 50 % 

соломи зернових або ж 8 т/га добрив без використання поживних решток [10]. 

Необхідним заходом, спрямованим на покращення екологічного стану 

ґрунтового покриву Львівської області є зміна структури 

сільськогосподарських угідь, зокрема, перетворення частини орних земель на 

пасовища та перелоги або лісові масиви. У масштабах України дослідники 

називають різні площі ріллі, які варто перетворити на екологічно стійкі угіддя – 

приблизно від 5 до 10 млн га (за максимального рівня скорочення ріллі 

необхідно відмовитися від обробітку земель на схилах з крутизною понад 2) 

[89; 106; 144]. Щодо ступеня розораності області, то частка ріллі на 

сьогоднішній день становить 65 % площі сільськогосподарських угідь, тоді як 

оптимізований рівень розораності становить 31 % [103, с. 65]. Для 

впровадження еколого-збалансованої системи землекористування у Львівській 

області, за даними досліджень, із сільськогосподарського використання 

доцільно вилучити до 180 тис. га, з них 75,9 тис. га – у лісостеповій зоні, 

Передкарпатті – 42,3 тис. га, на Поліссі – 61,1 тис. га. Значну частину цих 

земель рекомендовано віддати під залуження або заліснення [41, с. 345]. 

Позитивним зрушенням у цьому напрямку є поява у наукових та популярних 

видання публікацій, де стверджується, що надмірна розораність території не є 

неодмінною запорукою економічного розвитку та добробуту населення. 

Господарська діяльність впливає на перебіг та інтенсивність процесів 

гумусоутворення та гумусонакопичення. Зокрема, за даними, досліджень, 

проведеними на чорноземах опідзолених Правобережного Лісостепу України, 
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органічна речовина цілинних ґрунтів містить близько 48–50 % детриту, тоді як 

в орних аналогах його вміст знижується до 21–34 % [46]. З розорюванням 

ґрунтів зростає інтенсивність процесів мінералізації органічної речовини у 

зв'язку з посилення мікробіологічної діяльності. Унаслідок цього ступінь 

розкладення органічних речовин зростає до 51,5–79,1 % [99].  

Заходи щодо відновлення бездефіцитного балансу гумусу в окультурених 

ґрунтах умовно можна поділити на дві групи: заходи, спрямовані на 

запобігання або зменшення інтенсивності механічних втрат верхніх 

гумусованих горизонтів ґрунтів, та заходи, спрямовані на поповнення 

органічних решток. Найефективнішим заходом є внесення органічних добрив, 

зокрема гною. За підрахунками вчених для підтримання бездефіцитного 

балансу гумусу у ґрунтах Лісостепової зони України необхідно щорічно 

вносити 9–11 т/га гною, тоді як на Поліссі ця кількість зростає до 13–15 т/га [93, 

с. 98]. Норми внесення гною залежать від культур, які висівають у сівозміні. 

Наприклад, рекомендованими нормами для зернових культур є 30–35 т/га, 

цукрових буряків – 35–50 т/га тощо. Окрім надходження поживних речовин, за 

умови внесення гною простежується позитивний вплив на щільність ґрунту, 

його оструктурення. 

Враховуючи сучасний занепад тваринництва, норми внесення гною є 

значно нижчими. Відповідно до статистичних даних, у 2015 р. в Україні 

вносилося в середньому 0,5 т/га посівної площі органічних добрив [15, с. 7]. У 

Львівській області на 1 га посівної площі у 2015 році внесено в середньому 1,1 

т органічних добрив, що на 0,3 т/га більше, ніж у 2014 році [15, с. 9]. У таких 

умовах посилену увагу варто звертати на альтернативні джерела поповнення 

органічної речовини у ґрунті, зокрема вирощування сидератів, заорювання 

пожнивних решток тощо. Вирощування сидеральних культур, таких як редька 

олійна, гірчиця біла, люпин, буркун білий, вика яра, гречка сприяє додатковому 

надходженню органічних речовин у ґрунт, а також покращує структуру ґрунту 

та знижує кислотність ґрунтового розчину [40; 57; 97]. Сидерати також 

покращують поживний режим ґрунту, наприклад приорювання 35–45 т/га 
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органічної маси постачає у ґрунт додатково до 150–200 кг азоту [166]. Окрім 

сидератів рекомендовано застосовувати також солому, яка залишається після 

вирощування зернових культур. Подрібнення та приорювання соломи сприяє 

збагаченню ґрунту поживними елементами, підвищує його біологічну 

активність. Найбільш відчутними такі позитивні зміни є у шарі 0–15 см. 

Водночас порівняно з гноєм використання соломи має тривалішу післядію – до 

3–4 років, що пов’язано з її повільним розкладанням [57, с. 164]. Однак не всі 

дослідники позитивно оцінюють роль пожнивних решток як альтернативи 

внесенню органічних добрив. Зокрема, дослідження, проведені на чорноземі 

опідзоленому, засвідчили, що тривале (впродовж 12 років) однобічне 

застосування решток для удобрення ґрунту (без додаткового застосування 

інших видів органічних та мінеральних добрив) супроводжується зменшенням 

різноманітності та активності мікробних ценозів у ґрунті [100, с. 88]. 

Найдоцільнішим для запобігання дефіциту гумусу у ґрунтах є сумісне 

застосування органічних та мінеральних добрив з можливим приорюванням 

сидератів або соломи [43; 156, с. 288]. Наприклад, досліди, проведені на 

чорноземах опідзолених, засвідчили позитивний вплив внесення гною (13,5 

т/га) та мінеральних добрив у кількості N67P102K54 – вміст гумусу в орному 

горизонті ґрунту збільшується на 27 % порівняно з ділянками, де добрива не 

застосовують [157, с. 2–3]. 

За даними досліджень, використання органо-мінеральної системи 

удобрення із застосуванням додатково пожнивних решток дає змогу відновити 

вміст гумусу у деградованих ґрунтах. Найбільш інтенсивне зменшення вмісту 

гумусу у випадку припинення внесення добрив спостерігається впродовж 

перших 10 років. У подальшому, після 40–50 років використання ґрунтів без 

внесення добрив вміст гумусу стабілізується на значно нижчому рівні [131, с. 

38]. Заорювання побічної продукції рослинництва на фоні внесення 

мінеральних добрив (норми, заплановані під врожай) у двопільній ячмінно-

кукурудзяній сівозміні впродовж 7 років сприяє відновленню вмісту гумусу та 

поживних елементів у темно-сірому опідзоленому агрохімічно деградованому 
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ґрунті до рівня окультуреного, продуктивність такого ґрунту відновлюється на 

93–95% [131, с. 39–40]. 

Позитивний вплив органо-мінеральної системи удобрення простежується 

не лише на гумусовий стан ґрунтів, але й на кислотно-основні властивості та 

склад ГВК. Якщо внесення лише мінеральних добрив на темно-сірих 

опідзолених ґрунтах західного Лісостепу України зумовлює зростання 

гідролітичної кислотності через збільшення вмісту рухомого Алюмінію, то 

застосування органо-мінеральної системи з високим ступенем насичення 

органічними добривами (15,0–17,5 т/га сівозмінної площі), навпаки, сприяє 

зниженню гідролітичної кислотності та збільшенню частки Кальцію та Магнію 

у складі ГВК [83, с. 14]. Тому застосування органо-мінеральної системи 

удобрення на ґрунтах лісостепової зони Львівської області є ефективним та 

доцільним з погляду зменшення ризику розвитку процесів фізико-хімічної 

деградації. 

Важливим агротехнічним заходом є обробіток ґрунту, який впливає як 

безпосередньо на фізичний стан ґрунту, так і опосередковано на його 

гумусовий стан та поживний режим. Вибір способу обробітку ґрунту залежить 

від його властивостей та від вимог культури до посівного шару. Водночас 

питання обробітку є дискусійним у наукових та виробничих колах. 

Дослідження, проведені на сірому лісовому ґрунті показали, що за умови 

застосування оранки на різну глибину формують кращі фізичні та фізико-

хімічні параметри орного та підорного шару. Зокрема, оранка забезпечує 

формування більш однорідного шару 0–40 см за показниками щільності, тоді як 

за безполицевого обробітку та дискування щільністю, близькою до 

оптимальних значень, характеризується лише шар 0–10 см, решта товщі є 

значно ущільненою. Оранка у досліді забезпечувала рівномірніший розподіл 

поживних речовин та гумусу [168, с. 16]. На думку багатьох вчених глибока 

оранка (на 27–30 см) забезпечує розпушення ґрунту та пришвидшує поглинання 

води ґрунтом, проводити її можна звичайним плугом, або ж без полиць. 

Натомість противники проведення глибокої оранки апелюють до того, що при 
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значній інтенсивності стоку пухкий ґрунт розмивається до 3–15 разів швидше 

[164]. Тому збільшення врожайності сільськогосподарських культур за умови 

застосування глибокої оранки є короткотривалою вигодою, а негативні 

наслідки накопичуються поступово та з часом будуть переважати позитивні. 

Водночас, на сьогоднішній день є чимало прихильників мінімального або 

ж нульового обробітку ґрунту. Мінімізація обробітку спрямована на зменшення 

механічного навантаження на ґрунт шляхом скорочення кількості виконуваних 

операцій (відмова від окремих, комбіноване проведення декількох за один 

прохід полем). Як зазначає В. В. Медведєв, за системи нульового обробітку не 

проводять ані оранки, ані культивації чи боронування. Водночас поверхня 

ґрунту впродовж року повинна бути вкрита рослинами (або рештками рослин), 

для чого застосовують мульчування, посів покривних культур. Сівбу, внесення 

добрив та засобів захисту треба проводити одночасно. Щодо органічних 

добрив, то за нульового обробітку не виникає потреби їхнього внесення, 

оскільки поповнення органічних речовин відбувається за рахунок пожнивних 

решток [89, с. 206]. Мульчування забезпечує найбільший протиерозійний ефект 

за умови покриття 60–80 % поверхні ґрунту рослинними рештками попередньої 

культури, що на суглинкових ґрунтах потребує до 11–13 ц/га решток [103, с. 

127]. Враховуючи вказані вимоги, застосування технології мінімального або 

нульового обробітку дає кращі результати на ґрунтах з високим рівнем 

природної родючості, за умови сприятливого фізичного стану ґрунту на 

низького рівня забур’яненості полів. За інших умов застосування таких 

технологій є недоцільним. Окрім того, деякі культури потребують глибокого 

обробітку. 

Загалом серед позитивних змін, спричинених мінімізацією обробітку, 

дослідники вказують на зменшення потужності підорної підошви, покращення 

структурного стану ґрунту, підвищення водоутримуючої здатності та кількості 

доступної вологи. Також у ґрунтах зростає протиерозійна стійкість, 

покращується поживний режим [90, с. 130]. Негативним аспектом нульового 

обробітку можна вважати суттєве переущільнення ґрунту у посушливі роки, що 
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утруднює проростання та розвиток рослин. Дотримання системи no-till 

упродовж 3–5 років спричинює пригнічення діяльності ґрунтових 

мікроорганізмів. Щодо економічної доцільності його застосування, також 

простежуються позитивні та негативні аспекти – зменшуються витрати на 

паливо, проте зростають на закупівлю засобів захисту та сучасну техніку. 

Впродовж останніх років набирає популярності біологічне землеробство, 

суть якого полягає у відмові від засобів хімічного захисту рослин (інколи 

допустимою є лише передпосівна обробка насіння), синтетичних мінеральних 

добрив, підтримання родючості ґрунтів за рахунок внесення пожнивних решток 

та органічних добрив, застосування ґрунтозахисного обробітку. Ґрунтозахисна 

технологія передбачає обробіток ґрунту важкими боронами на глибину 

висівання насіння та мульчування поверхні післяжнивними залишками рослин. 

Порівняння традиційної, мінімальної, нульової та біологічної технологій 

вирощування сільськогосподарських культур на чорноземах засвідчує суттєву 

перевагу останньої щодо забезпечення відтворення гумусу та чисельності 

мікроорганізмів (у шарі 0–20 см). Зокрема, вміст гумусу зростає на 8,1 %, а 

біогенність – на 28 % порівняно з традиційним вирощування сільськогоспо-

дарських культур [9]. 

Отже, сільськогосподарське використання ґрунтів в межах Львівської 

області необхідно проводити з урахуванням комплексу місцевих умов та 

посилювати ґрунтозахисне спрямування агротехнічних заходів. Найбільш 

раціональним є впровадження ґрунтозахисної системи з контурно-

меліоративною організацією території. Рекомендовано диференційовано 

добирати системи сівозмін для земель різних технологічних груп, що зменшить 

ризик розвитку/посилення ерозійних процесів та зробить сільськогосподарське 

виробництво більш рентабельним. Схилові землі з найбільшим ухилом, які є 

зазвичай ареалами поширення сильнозмитих ґрунтів,  доцільно піддати 

залуженню. Ґрунтозахисні заходи на землях, які використовують під інтенсивне 

землеробство, повинні поєднувати збалансоване внесення мінеральних та 

органічних добрив (у випадку дефіциту останніх – посів сидератів та 
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приорювання пожнивних решток культур) та зменшення механічного 

навантаження на ґрунт шляхом залучення сучасної ґрунтооброблювальної 

техніки та поєднання різних способів обробітку ґрунту залежно від вимог 

сільськогосподарських культур.  

Потрібно зазначити про важливість системи охорони ґрунтів на 

законодавчому рівні. Як показує система здавання в оренду, велика частка 

орендаторів нехтується обережливим ставляться до земель, взятих під 

сільськогосподарське використання. Передусім відбувається виснаження 

ґрунтів, також нераціональне внесення добрив та пестицидів. Натомість 

потрібно декілька млн га земель вивести з високоінтенсивного використання у 

менш інтенсивний режим. Створити єдиний класифікатор деградації земель. 

Організувати технологічне забезпечення наукових установ, які займаються 

питаннями дослідження якості ґрунтів. Забезпечити диференційовану систему 

фінансування програм та установ з охорони ґрунтів. Розробити систему 

моніторингу всіх земель. Підготувати Концепцію та рекомендації щодо 

забезпечення нейтрального рівня деградації ґрунтів у майбутньому. Створити 

ґрунтово-інформаційний центр та пропозиції до ФАО про надання фінансової 

підтримки. Реанімувати стаціонарні дослідження ґрунтових процесів, режимів, 

серед іншого й напрямів еволюції ґрунтів за прогнозованої зміни клімату, 

адаптація землеробських технологій. Відновити роботу комісії з якості ґрунтів.  

 

Висновки розділу 5 

1. На території Львівської області найпоширенішими типами 

деградаційних процесів ґрунтів є: механічна, фізична, хімічна, біохімічна, 

біологічна, гідрологічна, пірогенна та прояви геоекоаномалії. 

Водної ерозії зазнають ґрунти, приурочені до схилів вододілів та 

плакорів, долин річок та балок крутизною більше 1°. Вітрової ерозії зазнають 

ґрунти легкого гранулометричного складу, сформовані на водно-льодовикових, 

давньоалювіальних відкладах. Водна і вітрова ерозія призводить до втрати 
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ґрунтової маси. Зі зростанням ступеня еродованості ґрунтів ерозійні втрати 

ґрунтового матеріалу збільшуються.  

Згідно з нашими дослідженнями, оптимальні значення величини загальної 

шпаруватості рідко трапляються, здебільшого у добре гумусованих лучно-

чорноземних, чорноземно-лучних, лучних, у нееродованих темно-сірих 

опідзолених і рендзинах, зайнятих під багаторічними травами. У 

вищеперелічених ґрунтах деградаційні процеси майже відсутні.  

Дегуміфікації зазнають переважно орні ґрунти області, і цей негативний 

процес різко посилюється водною і вітровою ерозією. Вміст гумусу в 

еродованих ґрунтах зменшується із посиленням ступеня еродованості. Вміст 

гумусу в еродованих ґрунтах зменшується з посиленням ступеня еродованості і, 

зокрема, у сильнозмитих і сильнодефльованих відмін втрати можуть сягати 40–

60 % і більше порівняно з нееродованими відмінами. Ґрунти зазнали 

дегуміфікації від практично відсутнього рівня до надто високого (кризового). 

Гідрологічна деградація проявляється у ґрунтах області через такі 

процеси, як аридизація, підтоплення і вторинне заболочення.  

Процеси пірогенезу спричинили глибокі деструкції в будові профілю і 

властивостях торфових ґрунтів. Пожежі призвели до майже повної втрати 

торфовим ґрунтом органогенної товщі. 

У межах регіону дослідження до геоекоаномалій віднесено сейсмічність і 

неотектонічні рухи земної кори, селі, снігові лавини, осипи, вітровали, мочари, 

активні зсуви, карст, суфозійні западини. Вони мають різний ступінь виявлення 

і неоднаковий вплив на ґрунти і ґрунтовий покрив, проявляються у різних 

регіонах території області, як у гірських, так і рівнинних. 

2. У межах Львівської області ми виділили ґрунтово-деградаційні 

таксоми: 2 крани, 4 зони, 6 провінцій, 14 округів і 31 район. За основу такої 

класифікації взято особливості ландшафтів території, домінуючі типи і види 

деградаційних процесів у ґрунтах.  

3. Зупинити деградацію можуть лише самі аграрії, які повинні 

усвідомити власну відповідальність за стан земель, які використовують. 
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Головна проблема у нашій державі з охороною земель полягає в тім, що майже 

весь агробізнес працює на орендованій землі. 

Сільськогосподарське використання ґрунтів у межах Львівської області 

необхідно проводити з урахуванням комплексу місцевих умов та посилювати 

ґрунтозахисне спрямування агротехнічних заходів. Найраціональнішим є 

впровадження ґрунтозахисної системи з контурно-меліоративною організацією 

території. Рекомендовано диференційовано добирати системи сівозмін для 

земель різних технологічних груп, що зменшить ризик розвитку/посилення 

ерозійних процесів та зробить сільськогосподарське виробництво більш 

рентабельним. На сьогоднішній день є чимало прихильників мінімального або 

ж нульового обробітку ґрунту, набирає популярності біологічне землеробство. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведених досліджень генетико-географічних особливостей 

деградаційних процесів у ґрунтах Львівської області із застосуванням 

теоретичних і методологічних принципів сучасної процесно-генетичної 

парадигми та комплексу загальноприйнятих ґрунтознавчо-географічних 

методів встановлено: 

1. Деградація ґрунтів – це сукупність процесів, які змінюють 

властивості ґрунтів, кількісно і якісно погіршують склад, властивості і режими 

природно-господарського значення земель. Деградація призводить до втрат 

ґрунтом його екологічних функцій та екологічної рівноваги. Причинами 

виникнення деградації є природні та антропогенні чинники. На сучасному етапі 

виділяють фізичний, фізико-хімічний, механічний, хімічний і біологічний типи 

деградацій і прояви геоекоаномалії.  

На основі аналізу, систематизації та узагальнення фондових, архівних, 

літературних і картографічних матеріалів, ми встановлено 5 етапів дослідження 

деградаційних процесів: І період – емпіричний; ІІ період – зародження; 

ІІІ період – становлення; IV період – усвідомлення; V – аналізу та вирішення 

проблем.  

2. Природні умови Львівської області сприятливі для розвитку 

процесів водної ерозії, у межах Карпат та височин, що зумовлено значною 

кількістю опадів, розчленованим рельєфом, високим показником розораністю 

ґрунтів. Найбільшу ерозійну небезпеку мають зливові опади. 

Антропогенна діяльність, накладаючись на природні умови, інтенсифікує 

процеси площинного та лінійного змиву ґрунту, що зумовлено значною 

розораності території та насичення сівозмін просапними культурами, 

використання застарілих технологій недостатнім внесення органічних добрив. 

3. Ерозійні процеси зумовлюють скорочення ґрунтового профілю. За 

рахунок змиву та видування найсуттєвіших змін зазнає верхня гумусована 

товща. Залучення ґрунтів в обробіток призводить до перемішування з 
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наступним генетичним горизонтом. Наприклад, у дефльованих дерново-

підзолистих ґрунтах Полісся оранкою охоплено горизонти НЕ+ Еh, що 

зумовлює погіршення їх продуктивності та еколого-стабілізуючих функцій.  В 

слабоеродованих чорноземах опідзолених і типових змита частина гумусово-

акумулятивного горизонту. Зі зростанням ступеня еродованості зменшуєть 

потужність ґрунтового профілю і в культурнотехнічний обробіток залучаються 

перехідні до породи горизонти. 

Антропогенна деградація сірих лісових ґрунтів проходить в двох 

напрямах: втрата гумусу та ущільнення. Технічний обробіток верхнього шару 

НЕор обумовив буруватість, це наслідок залучення верхньої частини 

ілювіального горизонту. Згідно зі статистичною обробкою морфологічних 

показників сірих лісових ґрунтів встановлено, що нижня границя НЕ горизонту 

в ґрунтах під лісом у середньому простежується на глибині 26,0 см; Іh 

горизонту – 43,2 см, Іе горизонту – 60,2 см. В окультурених відмінах нижня 

межа генетичних горизонтів дещо вища.  

Порівняно з повнопрофільними темно-сірими опідзоленими ґрунтами, у 

слабозмитих відмінах ерозією перенесено до половини гумусового горизонту 

Не. Потужність шару зменшилася на 3,8–16,1 см.  

4. У підзолисто–дернових оглеєних ґрунтах під ріллею вміст 

агрономічно-цінних агрегатів в орному шарі суттєво зменшується, досягаючи 

значень 22,0–33,2 %. В еродованих сірих лісових ґрунтах вміст агрономічно-

цінних агрегатів в орному шарі коливається від 23,31 до 57,71 %. В еродованих 

чорноземах вміст агрономічно-цінних агрегатів в орному шарі становить 17,37–

41,00 %. Виявлені параметри водостійкості структури на фоні низьких значень 

коефіцієнта структурності свідчать про домінування в структурно-агрегатному 

складі чорноземів щільних і міцних псевдоагрегатів. У лучних ґрунтах під 

ріллею деградація структурно-агрегатного складу проявляється у зменшенні 

вмісту агрономічно-цінних мезоагрегатів та збільшенням вмісту брилуватих. В 

еродованих буроземах, зайнятих під ріллею і перелогами структурно-
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агрегатний стан оцінений як незадовільний, вміст агрономічно-цінних агрегатів 

становить менше 40 %.  

Темно-сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти в орному шарі 

містять 2,27 % гумусу, тобто його вміст порівняно з незмитими варіантами 

знижується на 0,14 %. У середньозмитих варіантах ґрунтів вміст гумусу 

становить 1,96 %, а у сильнозмитих – 1,42 %. Чорноземи опідзолені в межах 

Львівської області відзначаються найвищим рівнем гумусованості. Вміст 

гумусу в горизонті Не ґрунтів під лісовою рослинністю становить 3,07 %, що 

перевищує відповідні показники для сірих лісових та темно-сірих опідзолених 

ґрунтів, проте це значення також відповідає низькому рівню. Зменшення вмісту 

гумусу простежується у ґрунтах різного ступеня еродованості. 

Сільськогосподарське використання буроземів під ріллею, городами призвело 

до погіршення їхнього гумусового стану. За результатами досліджень, вміст 

гумусу в горизонті Н ґрунтів під лісом становить у середньому 4,52 %, під 

ріллею-перелогами – 3,27–4,20 %. В еродованих відмінах буроземів вміст 

гумусу менший.  

5. На території Львівської області найпоширенішими типами 

деградаційних процесів ґрунтів є: механічна, фізична, хімічна, біохімічна, 

біологічна, гідрологічна, пірогенна та прояви геоекоаномалії. 

Водної ерозії зазнають ґрунти, приурочені до схилів вододілів та 

плакорів, долин річок та балок крутизною більше 1°. За результатами 

досліджень і відповідно до нормативних параметрів за еродованістю ґрунтової 

товщі (см), дерново-слабопідзолисті ґрунти в межах Надсянської рівнини, 

зазнали деградації слабкого, середнього, високого і надто високого (кризового) 

ступеня. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти в межах Передкарпаття 

зазнали деградації слабкого ступеня.  

Підзолисто-дернові глеюваті ґрунти Опілля зазнали деградації 

середнього, високого, надто високого (кризового) ступеня.  

Сірі лісові і темно-сірі слабозмиті ґрунти зазнали деградації слабкого та 

середнього ступеня; середньозмиті відміни – високого і надто високого рівнів.  
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У слабозмитих відмін чорноземів опідзолених і типових змито до 

половини гумусово-акумулятивного горизонту, ступінь ерозійної деградації 

оцінено як слабкий і середній. У сильнозмитих ґрунтів гумусовий горизонт 

змитий повністю, деградація висока і надто висока. В межах масивів зі сильно 

еродованими ґрунтами спостерігається геологізація території. 

Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини, громиші) зазнають ерозійних 

процесів різного ступеня інтенсивності.  

Деградації через знеструктурення зазнають нееродовані та еродовані 

ґрунти під ріллею, інколи і під пасовищами. Нееродовані ґрунти зазнали 

деградації через знеструктурення різних ступенів – від її практичної відсутності 

до надто високого (кризового) рівнів. Еродовані ґрунти характеризуються 

здебільшого деградацією високого і надто високого (кризового), менше – 

середнього ступеня. 

Гранулометрична деградація ґрунтів виявлена в ґрунтах Малого Полісся 

унаслідок тривалого осушення гончарним дренажем і сільськогосподарським 

використанням. Згідно з показниками оцінки фізичної деградації ґрунтів за 

зменшенням вмісту фізичної глини, дерново-підзолисті ґрунти зазнали 

деградації від помірного (середнього) до катастрофічного ступеня; лучні 

неглибокі ґрунти на водно-льодовикових відкладах – слабкого і середнього 

ступеня. 

За величиною загальної шпаруватості ґрунти зазнали деградації через 

переущільнення здебільшого середнього, високого і надто (кризового), рідше – 

слабкого ступеня.  

Ґрунти Львівської області зазнали дегуміфікації від практично 

відсутнього рівня до надто високого (кризового). Еродовані відміни зазнали 

дегуміфікації переважно середнього, високого і надто високого (кризового), 

рідше слабкого ступеня. Це вказує на те, що гумусовий горизонт в окремих 

сильноеродованих ґрунтах змитий або здутий вітром повністю, орний шар 

складає дуже слабогумусована ґрунтотворна порода.   
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Гідротермічна деградація (спрацювання торфовищ) найхарактерніша для 

осушених торфовищ, особливо таких, що використовуються під ріллею, або під 

пасовищами з ненормованим випасом худоби. 

 Гідрологічна деградація проявляється у ґрунтах області через такі процеси, 

як аридизація, підтоплення і вторинне заболочення. Процеси пірогенезу 

спричинили глибокі деструкції в будові профілю і властивостях торфових 

ґрунтів. Пожежі призвели до майже повної втрати торфовим ґрунтом 

органогенної товщі. 

 У межах Львівської області до проявів геоекоаномалій віднесено 

сейсмічність і неотектонічні рухи земної кори, селі, снігові лавини, осипи, 

вітровали, мочари, активні зсуви, карст, суфозійні западини. Вони мають різний 

ступінь виявлення і неоднаковий вплив на ґрунти та ґрунтовий покрив, 

проявляються у різних регіонах території області, як у гірських, так і 

рівнинних. 

6. У межах Львівської області ми виділили ґрунтово-деградаційні таксоми: 2 

країни, 4 зони, 6 провінцій, 14 округів і 31 район. За основу такої класифікації 

взято особливості ландшафтів території, домінуючі типи і види деградаційних 

процесів у ґрунтах.  

 Ґрунтово-деградаційна країна Східноєвропейської рівнини з 

переважанням природно-антропогенних деградаційних процесів на території 

області поєднує три ґрунтово-деградаційні зони: Поліську мішаних лісів, 

Лісову широколистяну і Лісостепову. Для ґрунтово-деградаційної зони 

(Поліська мішаних лісів) найбільш характерними є процеси дефляційної і 

фізичної деградації. В межах ґрунтово-деградаційної зони (Лісова 

широколистяна) розвинуті процеси водної ерозії та фізичної деградації ґрунтів. 

В цих зонах частково проявляються пірогенна, хімічна  деградація ґрунтів. У 

Лісостеповій ґрунтово-деградаційній зоні з деградаційних процесів 

найпоширенішими є водна ерозія. Карпатська ґрунтово-деградаційна країна в 

межах Львівської області (зона Українські Карпати) характеризується 

поширенням геоекоаномальної, механічної та фізичної деградації ґрунтів.  
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7. Необхідним заходом, спрямованим на покращення екологічного стану 

ґрунтового покриву Львівської області, є зміна структури 

сільськогосподарських угідь, зокрема, перетворення частини орних земель на 

пасовища, перелоги або лісові масиви.  

Зупинити деградацію можуть лише самі аграрії, які повинні усвідомити 

власну відповідальність за стан земель, які використовують. Держава може за 

допомогою компенсацій фінансово стимулювати фермерів, які вживатимуть 

землеохоронні заходи (наприклад, виводити землю на деякий час з обробітку). 

Звичайно, щоб ґрунти краще почувалися, потрібно менше застосовувати засоби 

хімізації сільського господарства. Особливо це стосується моментів, коли 

йдеться про використання отрутохімікатів – вони вбивають мікрофлору ґрунтів. 

Щоб запрацювала по-справжньому система охорони ґрунтів, потрібно 

запровадити ринок сільськогосподарських земель.  

Сільськогосподарське використання ґрунтів в межах Львівської області 

необхідно проводити з урахуванням комплексу місцевих умов та посилювати 

ґрунтозахисне спрямування агротехнічних заходів. Найбільш раціональним є 

впровадження ґрунтозахисної системи з контурно-меліоративною організацією 

території. Рекомендовано диференційовано добирати системи сівозмін для 

земель різних технологічних груп, що зменшить ризик розвитку/посилення 

ерозійних процесів та зробить сільськогосподарське виробництво більш 

рентабельним. Схилові землі з найбільшим ухилом, які є зазвичай ареалами 

поширення сильнозмитих ґрунтів, доцільно піддати залуженню. Ґрунтозахисні 

заходи на землях, які використовують під інтенсивне землеробство, повинні 

поєднувати збалансоване внесення мінеральних та органічних добрив та 

зменшення механічного навантаження на ґрунт шляхом залучення сучасної 

ґрунтооброблювальної техніки та поєднання різних способів обробітку ґрунту 

залежно від вимог сільськогосподарських культур. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів дерново-підзолистих ґрунтів 

Розріз 20 закладений на північний схід від селища Довгомостиська Мостиського району 

Львівської області; Е – 23°26'17.1", N – 49°47'15.7". Рельєф – Надсянська рівнина, платоподбіне 

підняття, слабохвиляста рівнина, плоска ділянка. Угіддя – ліс (сосна, дуб, вільха, ожина, глід). 

Поверхня ґрунту не задернована, покрита лісовою підстилкою, мохом. Глибина розрізу – 130 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 12 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 27 см. 

Ґрунт: дерново-слабопідзолистий глеюватий зв’язнопіщаний на водно-льодовикових 

відкладах. 

Н0 

0–4 см 

 – лісова підстилка;  

НЕ 

4–16 см 

 – гумусово-елювіальний орний горизонт, світло-сірого забарвлення, 

однорідний, 10YR5/4 за шкалою Манселла, зв’язнопіщаний, безструктурний, 

вологий, слабоущільнений, кремнеземиста присипка SiO2, корінці рослин, ходи 

землериїв, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Еh ясний за кольором; 

Еh 

16–27 см 

– елювіальний слабогумусований горизонт, світло-сірого забарвлення з 

білястим відтінком, неоднорідний, 10YR5/2, зв’язнопіщаний, безструктурний, 

вологий, ущільнений, рясна присипка SiO2, корінці рослин, червоточини,  

перехід до горизонту ІЕgl поступовий за забарвленням; 

ІЕgl 

27–53 см 

 

– ілювіально-елювіальний горизонт, бурого забарвлення з білуватим відтінком, 

неоднорідний, 10YR5/3, зв’язнопіщаний, безструктурний, вологий, ущільнений, 

присипка і гнізда SiO2, вохристі плями оглеєння, залізисто-манганові пунктуації, 

корінці рослин, перехід до горизонту РІgl поступовий за забарвленням; 

IРgl  

53–79 см 

– перехідний горизонт, добре ілювійована порода, жовтувато-бурого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR5/5, зв’язнопіщаний, безструктурний, вологий, 

ущільнений, вохристі плями оглеєння, залізисто-манганові пунктації, поодинокі 

корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Ріgl поступовий за 

забарвленням; 

Ріgl 

79–130 см 

– перехідний до материнська породи слабоілювійований горизонт, жовтувато-

бурий, неоднорідний, зв’язнопіщаний, безструктурний, вологий, щільний, 

наявні вохристі плями оглеєння, журавчики, залізисто-манганові пунктації. 
 

Розріз № 21 закладений на північний захід від села Новосілки Яворівського району Львівської 

області; Е – 23°26'10.9", N – 49°50'10.8". Рельєф – Надсянська рівнина, платоподбіне підняття, 

слабохвиляста рівнина, плоска ділянка. Угіддя – пасовище, колишня рілля, не орано близько 10–15 

років. Поверхня ґрунту задернована, середньобрилиста, з скотоподібними стежками. Глибина розрізу 

– 150 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту – 37 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 40 см. 

Ґрунт: дерново-слабопідзолистий глеюватий зв’язнопіщаний на водно-льодовикових 

відкладах. 

Нd 

0–3 см 

 – дернина;  
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НЕор 

3–21 см 

 – гумусово-елювіальний орний горизонт, сірого забарвлення з буруватим 

відтінком, неоднорідний, 10YR4/2 за шкалою Манселла, зв’язнопіщаний, 

нетривкої, слабовираженої дрібно-грудкувато-порохуватої структури, свіжий, 

ущільнений, присипка SiO2, численні корінці рослин, ходи землериїв, 

червоточини, перехід до горизонту НЕп/ор різкий, співпадає з глибиною 

колишньої оранки; 

НЕп/ор  

21–40 см 

– гумусово-елювіальний підорний горизонт, світло-сірий з легким буруватим 

відтінком і білястими плямами, неоднорідний, 2,5Y4/2, зв’язнопіщаний, 

нетривкої, грудкуватої структури, свіжий, щільніший від попереднього, рясна 

присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, ходи землериїв, перехід до 

горизонту Еh поступовий за забарвленням; 

Еh 

40–50 см 

 

– елювіальний слабогумусований горизонт, білувато-сірий, неоднорідний,  

2,5Y7/2, зв’язнопіщаний, слабовираженої грудкувато-призматичної структури, 

свіжий, ущільнений, присипка і  гнізда SiO2, по гранях структурних агрегатів 

затіки гумусу, корінці рослин, червоточини, ходи землериїв, перехід до 

горизонту ІЕ(h)gl ясний за забарвленням; 

ІЕ(h)gl 

50–66 см 

 

– ілювіально-елювіальний, добре елювіальний, слабогумусований горизонт, 

темнувато-бурий з білястими плямами, неоднорідний, 2,5Y5/2, зв’язнопіщаний, 

слабовираженої нетривкої грудкувато-горіхуватої структури, свіжий, 

ущільнений, гнізда SiO2, вохристі плями оглеєння, натіки R2O3 на гранях 

структурних окремостей, корінці рослин, червоточини, ходи землериїв, перехід 

до горизонту Іgl поступовий за забарвленням; 

Іgl  

66–105 см 

– ілювіальний горизонт, бурий, неоднорідний, 10YR5/3, супіщаний, нетривкої 

призматичної структури, вологий, щільний, зрідка трапляються гнізда SiO2, 

вохристі плями оглеєння, поодинокі корінці рослин, червоточини, перехід до 

горизонту Ірgl поступовий за забарвленням; 

Ірgl 

105–125 см 

– ілювіальний перехідний горизонт, світло-бурий, неоднорідний, 2,5Y6/3, 

піщаний, безструктурний, вологий, ущільнений, наявні вохристі плями 

оглеєння, червоточини, перехід до горизонту Ріgl поступовий за забарвленням; 

Ріgl 

125–150 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, жовтувато-бурий, неоднорідний, 

2,5Y6/4, зв’язнопіщаний, безструктурний, вологий, ущільнений, залізисто-

манганові пунктуації, конкреції, наявні вохристі плями оглеєння. 
 

Розріз № 22 закладений на південний захід від села Стільсько Миколаївського району 

Львівської області; Е – 24º05′02.76″, N – 49º31′55.21″. Рельєф – Опілля, платоподбіне підняття, 

слабохвиляста рівнина, плоска ділянка. Угіддя – ліс (дуб, граб, береза, сосна). Поверхня ґрунту 

задернована. Глибина розрізу – 120 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 28 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 70 см. 

Ґрунт: підзолисто-дерновий глеюватий грубопилувато-супіщаний на елювії пісковиків. 

Н0 

0–6 см 

 – лісова підстилка;  

НЕ 

6–34 см 

 – гумусово-елювіальний горизонт, сірого забарвлення, однорідний, 10YR5/1, 

легкосуглинковий, дрібно-грудкуватої структури, свіжий, слабоущільнений, 

збагачений присипкою SiO2, багато коренів дерев, перехід до горизонту Еh 

помітний за забарвленням; 

Еh  

34–69 см 

– елювіальний слабогумусований горизонт, сірувато-білястий, неоднорідний, 

10YR6/1, супіщаний, нетривкої грудкувато-зернистої структури, свіжий, 
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слабоущільнений, рясна присипка SiO2, коріння дерев, ходи землериїв, перехід 

до горизонту Іеhgl ясний за забарвленням; 

Іеhgl 

69–105 см 

 

– ілювіальний слабоелювійований, слабогумусований горизонт, жовтувато-

бурого забарвлення, неоднорідний, 10YR5/4, легкосуглинковий, горіхувато-

призматичної структури, вологий, щільніший від попереднього, зрідка 

трапляються корінці рослин, наявна присипка SiO2, іржаві примазки Fe2O3, 

перехід до горизонту Ріgl ясний за забарвленням; 

Ріgl  

105–120 см 

– перехідний до породи слабоілювійований горизонт, палево-бурого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR6/3, легкосуглинковий, вологий, ущільнений, 

вохристі плями оглеєння, багато залізисто-манганових конкрецій. 
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів підзолисто-дернових ґрунтів 
 

Розріз № 23 закладений на південний захід від села Стільсько Миколаївського району 

Львівської області; Е – 24º04′50.05″, N – 49º31′55.22″. Рельєф – Опілля, схил західної експозиції 

крутістю до 3º, нижня частина схилу. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту задернована, борозни. Глибина 

розрізу – 170 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 51 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 106 см. 

Ґрунт: підзолисто-дерновий глеюватий грубопилувато-супіщаний на елювії пісковиків. 

НЕор 

0–26 см 

 – гумусово-елювіальний орний горизонт, світло-сірого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR5/1, супіщаний, слабовираженої крупногрудкувато-

зернистої структури, свіжий, слабоущільнений, присипка SiO2, численні корінці 

рослин, червоточини, перехід до горизонту НЕп/ор помітний по лінії оранки; 

НЕп/ор 

26–51 см 

 – гумусово-елювіальний підорний горизонт, темнувато-сірого забарвлення, 

однорідний, 10YR5/4, супіщаний, слабовираженої крупнувато-зернистої 

структури, вологий, дещо щільніший від попереднього, наявна присика SiO2, 

корінці рослин, перехід до горизонту Еіh помітний за забарвленням; 

Еіh  

51–62 см 

– елювіальний слабоілювійований, слабогумусований горизонт, сіро-білястого з 

слабким буруватим відтінком забарвлення, неоднорідний, 10YR6/3, супіщаний, 

крупногрудкувато-зернистої структури, свіжий, слабоущільнений, рясна 

присипка SiO2, корінці рослин, ходи землериїв, перехід до горизонту ІЕ(h)gl 

ясний за забарвленням; 

ІЕ(h) 

62–78 см 

 

– ілювіально-елювіальний, дуже слабогумусований горизонт, бурувато-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR6/6, супіщаний, крупногрудкувато-зернистої 

структури, свіжий, щільніший від попереднього, зрідка корінці рослин, наявна 

присипка SiO2, перехід до горизонту Іе чіткий за забарвленням; 

Іе 

78–106 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, бурий, неоднорідний, 10YR7/3, 

супіщаний, призматично-грудкуватої структури, свіжий, щільний, перехід до 

горизонту ІРgl чіткий за забарвленням; 

ІРgl 

106–153 см 

 

– перехідний до породи ілювіальний горизонт, бурувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR6/1, супіщаний, безстуктурний, вологий, щільний, липкий, 

зрідка SiO2, рясні іржаві плями Fe2O3, перехід до горизонту Ріgl різкий за 

забарвленням; 

Ріgl 

153–170 см 

 

– слабоілювійована порода, буро-палевого забарвлення, неоднорідний, 10YR7/3, 

супіщаний, безструктурний, вологий, наявні сизі плями оглеєння. 

Розріз № 24 закладений на південний захід від села Стільсько Миколаївського району 

Львівської області; Е – 24º04′48.93″, N – 49º31′58.67″. Рельєф – Опілля, схил крутістю до 5–7º, 
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середня частина схилу. Угіддя – ліс віком 10–12 років (береза, сосна), колишня рілля. Поверхня 

ґрунту задернована. Глибина розрізу – 120 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту Не+Еh – 25 см. 

Закипання від 10 % розчину HCІ – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 28 см. 

Ґрунт: підзолисто-дерновий глеюватий слабозмитий грубопилувато-супіщаний на елювії 

пісковиків. 

Нd (0) 

0–3 см 

– дернина (лісова підстилка); 

Не+Еhор  

3–28 см 

 – колишній орний гумусово-елювіальний горизонт, бурувато-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR5/2, супіщаний, слабовираженої 

крупногрудкувато-зернистої структури, свіжий, слабоущільнений, 

слабовиражена присипка SiO2, численні корінці рослин, червоточини, перехід 

до горизонту Еhіgl різкий за забарвленням, співпадає з колишньою оранкою; 

Еhіgl 

28–42 см 

– елювіальний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, сірувато-

білястого забарвлення, неоднорідний, 10YR6/1, супіщаний, плитчастої 

структури, вологий, щільний, наявна присипка SiO2, залізисто-манганові 

конкреції, корінці рослин, ходи землериїв, перехід до горизонту І(е)gl 

поступовий за забарвленням; 

І(е)gl  

42–88 см 

 

– ілювіальний дуже слабоелювійований горизонт, бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR4/3, легкосуглинковий, призматично-грудкуватий, вологий, 

щільний, незначна присипка SiO2, велика кількість Fe-Mn конкрецій, перехід до 

горизонту Ріgl помітний за забарвленням; 

Ріgl 

88–120 см 

– слабоілювійована порода, палево-бурого забарвлення, неоднорідний, 10YR5/3, 

супіщаний, безструктурний, вологий, наявні сизі плями оглеєння. 
 

Розріз № 25 закладений на південний захід від села Стільсько Миколаївського району 

Львівської області; Е – 24º04′41.04″, N – 49º32′00.21″. Рельєф – Опілля, схил західної експозиції 

крутістю до 6º. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту незадернована. Глибина розрізу – 150 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту Не+Еіh – 18 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 78 см. 

Ґрунт: підзолисто-дерновий глеюватий середньозмитий грубопилувато-супіщаний на елювії 

пісковиків. 

Не+Еіhор  

0–18 см 

 – перемішані оранкою гумусовий слабоелювійований і елювіальний 

слабоілювійований, слабогумусований горизонти, сірого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR5/2, супіщаний, нетривкий, пухкий, свіжий, 

слабоущільнений, присипка SiO2, численні корінці рослин, перехід до горизонту 

Іеh помітний за забарвленням; 

Іеh 

18–48 см 

– ілювіальний слабоелювійований, слабогумусований горизонт, бурувато-сірого 

забарвлення з білуватими заклинками, неоднорідний, 10YR6/3, супіщаний, 

слабовираженої грудкуватої структури, вологий, щільний, по щілинах і слідах 

коренів затіки SiO2, корінці рослин, ходи землериїв, перехід до горизонту Іе 

поступовий за забарвленням; 

Іе  

48–78 см 

 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, бурувато-сірого з іржаво-бурими 

розводами забарвлення, неоднорідний, 10YR5/3, легкосуглинковий, 

призматично-грудкуватої структури, свіжий, ущільнений, незначна присипка 

SiO2, перехід до горизонту Ірgl поступовий за забарвленням; 

Ірgl – перехідний до породи ілювіальний горизонт, бурувато-сизого забарвлення, 
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78–94 см 

 

неоднорідний, 10YR5/4, легкосуглинковий, призматичної структури, вологий, 

ущільнений, наявні залізисто-манганові конкреції, перехід до горизонту Ріgl 

різкий за забарвленням; 

Ріgl 

94–117 см 

 

– слабоілювійована порода, бурувато-палевого забарвлення, неоднорідний, 

легкосуглинковий, вологий, щільний, зрідка SiO2, колоїдні плівки, перехід до 

горизонту Рgl ясний за забарвленням;   

Рgl 

117–150 см 

– ґрунтотворна порода, бурувато-жовтого забарвлення, неоднорідний, липкий, 

ущільнений, з іржавими плямами оглеєння. 

 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів ясно-сірих лісових ґрунтів 
 

Розріз № 1 закладений на південь від села Поториця Сокальського району Львівської області; 

Е – 24°17'47.0", N – 50°26'11.8". Рельєф – Сокальське пасмо, вузьке платоподібне підняття крутістю 

1–2º. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту борознувата. Глибина розрізу – 145 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 31 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 110 см. 

Ґрунт: ясно-сірий лісовий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках. 

НЕор 

0–31 см 

 – гумусово-елювіальний орний горизонт, сірого забарвлення з сизуватим 

відтінком, неоднорідний, 10YR5/2, легкосуглинковий, слабовираженої 

грудкувато-порохуватої структури, свіжий, ущільнений, кремнеземиста 

присипка SiO2, корінці рослин, перехід до горизонту Еh різкий за глибиною 

оранки; 

Еh 

31–48 см 

 

– елювіальний слабогумусований горизонт, сірувато-білястого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/2, легкосуглинковий, грудкувато-пластинчастої 

структури, свіжий, ущільнений, значний вміст присики SiO2, корінці рослин, 

перехід до горизонту Іе ясний за забарвленням; 

Іе  

48–76 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темно-бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/4, легкосуглинковий, нетривкої горіхувато-призматичної 

структури, свіжий, щільний, наявна присипка SiO2, корінці рослин, копроліти, 

перехід до горизонту Ір ясний за забарвленням; 

Ір 

76–110 см 

– ілювіальний перехідний до породи горизонт, бурий, з темними плямами 

затіків гумусу, неоднорідний, 10YR6/3, легкосуглинковий, нетривкої 

призматичної структури, вологий, щільний, по тріщинах слабкі затіки 

кремнеземистої присипки, наявні поодинокі корінці рослин, копроліти, перехід 

до горизонту Ріgl поступовий за забарвленням; 

Ріgl 

110–134 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, брудно-бурувато-палевого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR6/4, легкосуглинковий, грудкуватої структури, 

вологий, щільний, слабовиражені затіки гумусу, оглеєння у формі пунктацій, 

перехід до горизонту Рgl поступовий за забарвленням; 

Рgl 

134–145 см 

 – материнська порода, палево-жовтого забарвлення, неоднорідний, 

легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, вохристі і сизі плями 

оглеєння. 

Розріз № 6 закладений на південний схід від села Стенятин Сокальського району Львівської 

області; Е – 24°23'38.4", N – 50°31'13.4". Рельєф – Сокальське пасмо, слабохвилясте плато крутістю 

0–1º, виположена ділянка. Угіддя – ліс (дуб, граб, сосна). Поверхня ґрунту незадернована, вкрита 

лісовою підстилкою. Глибина розрізу – 170 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 16 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 128 см.  
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Оглеєння – з глибини 101 см. 

Ґрунт: ясно-сірий лісовий глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках. 

Н0 

0–2 см 

– лісова підстилка; 

НЕ 

2–18 см 

 – гумусово-елювіальний горизонт, світло-сірого забарвлення з сизуватим 

відтінком, неоднорідний, 10YR6/2, легкосуглинковий, слабовираженої зернисто-

грудкуватої структури, свіжий, ущільнений, кремнеземиста присипка SiO2, 

корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Еh ясний; 

Еh 

18–48 см 

 

– елювіальний слабогумусований горизонт, світло-сірого з білястим відтінком 

забарвлення, неоднорідний, 10YR7/1, легкосуглинковий, грудкувато-

пластинчастої структури, свіжий, ущільнений, кремнеземиста присика SiO2, 

коріння дерев, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Іе різкий за 

забарвленням;  

Іе  

48–73 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, світло-бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/4, середньосуглинковий, горіхувато-призматичної 

структури, вологий, щільний, мучниста присипка і гнізда SiO2, корінці рослин, 

копроліти, перехід до горизонту Ір ясний за забарвленням; 

Ір 

73–101см 

– ілювіальний перехідний горизонт, бурого забарвлення, неоднорідний, 

10YR6/4, середньосуглинковий, призматичної структури, нетривкий, вологий, 

дуже щільний, по тріщинах затіки SiО2, корінці рослин, копроліти, перехід до 

горизонту Ріgl поступовий за забарвленням; 

Ріgl 

101–128 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, бурувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/3, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, 

поодинокі корінці рослин, слабкі вохристі плями оглеєння, бурі натіки колоїдів 

півтораоксидів, перехід до горизонту Ркgl поступовий за забарвленням; 

Ркgl 

128–170 см 

 – материнська порода, лесоподібні суглинки, палево-жовтого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, в нижній 

частині горизонту вкраплення карбонатів СаСО3. 
 

Розріз № 26 закладений на північний захід від села Руданці Кам'янка-Бузького району 

Львівської області; Е – 24°14'11.1", N – 49°57'44.8". Рельєф – Пасмове Побужжя, слабохвилясте 

платоподібне підняття крутістю 0–1º. Угіддя – ліс (граб, дуб, береза, бузина, папороть, анемона, 

гірчак). Поверхня ґрунту задернована, з виворотами коріння дерев. Глибина розрізу – 150 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 13 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 135 см.  

Оглеєння – слабке з глибини 135 см. 

Ґрунт: ясно-сірий лісовий глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках. 

Н0 

0–2 см 

– лісова підстилка (листя, гілки дерев); 

НЕ 

2–15 см 

 – гумусово-елювіальний горизонт, світло-сірого забарвлення, однорідний, 

10YR6/1, легкосуглинковий, слабовираженої грудкувато-зернистої структури, 

вологий, слабоущільнений, середньошпаруватий, кремнеземиста присипка SiO2, 

корінці рослин, червоточини, кореневини, ходи землериїв, перехід до горизонту 

Еh поступовий за забарвленням; 

Еh 

15–47 см 

 

– елювіальний слабогумусований горизонт, сірувато-білястий, неоднорідний, 

10YR7/2, легкосуглинковий, дрібногрудкуватої структури, з ознаками 

плитчатості, вологий, ущільнений, заклинки гумусованого дрібнозему, присика і 

плями SiO2, корінці рослин, кореневини, червоточини, копроліти, ходи 

землериїв, перехід до горизонту Іе поступовий за забарвленням, язикуватий; 
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Іе  

47–60 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темно-бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR6/4, середньосуглинковий, горіхуватої структури, вологий, 

щільний, тріщинуватий, по гранях структурних окремостей натіки SiO2 і R2O3, 

корінці рослин, кореневини, червоточини, перехід до горизонту І(е) ясний за 

забарвленням, язикуватий; 

І(е)  

60–89 см 

– ілювіальний дуже слабоелювійований горизонт, бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/4, середньосуглинковий, горіхувато-призматичної 

структури, сирий, щільний, тріщинуватий, присипка SiO2, по гранях 

структурних окремостей натіки півтораоксидів R2O3, корінці рослин, 

кореневини, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ір поступовий за 

забарвленням, хвилястий; 

Ір 

89–112см 

– ілювіальний перехідний горизонт, жовтувато-бурий, з бурими і темно-бурими 

плямами, неоднорідний, 10YR6/3, легкосуглинковий, грудкувато-призматичної 

структури, вологий, менш ущільнений від попереднього горизонту, натіки R2O3, 

зрідка кремнеземиста присипка, поодинокі корінці рослин, кореневини, 

червоточини, перехід до горизонту Рі поступовий за забарвленням; 

Рі 

112–135 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, світло-бурий, в нижній частині з 

вохристими плямами, неоднорідний, 10YR6/4, легкосуглинковий, 

безструктурний, вологий, ущільнений, пористий, перехід до горизонту Ркgl 

різкий за закипанням від 10 % HCl; 

Ркgl 

135–150 см 

 – материнська порода, лесоподібний суглинок, палевого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, ущільнений, 

карбонати у формі журавчиків, оглеєння у формі вохристих плям і пунктацій. 
 

Розріз № 27 закладений на північний захід від села Руданці Кам’янка-Бузького району 

Львівської області; Е – 24°14'35.3", N – 49°57'24.8". Рельєф – Пасмове Побужжя, слабохвилясте 

платоподібне підняття крутістю 0–1º. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту незадернована, грудкувато-

брилиста. Глибина розрізу – 140 см.  

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 32 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – слабке з глибини 84 см.  

Оглеєння – слабке з глибини 84 см. 

Ґрунт: ясно-сірий лісовий глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках. 

НЕор 

0–32 см 

– гумусово-елювіальний орний горизонт, сірого забарвлення, неоднорідний, 

10YR5/1, легкосуглинковий, грудкувато-брилистої структури, вологий, 

щільний, дрібношпаруватий, присипка SiO2, корінці рослин, приорані пожнивні 

рештки, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Еh ясний за 

забарвленням, співпадає з глибиною оранки; 

Еh 

32–48 см 

 

– елювіальний слабогумусований горизонт, сірий з буруватим відтінком і 

білястими плямами, неоднорідний, 10YR6/2, легкосуглинковий, грудкувато-

горіхуватої структури, вологий, дуже щільний, дрібні гнізда і присипка SiO2, в 

нижній частині натіки R2O3, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту Іе поступовий за забарвленням, язикуватий; 

Іе  

48–62 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темно-бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR6/4, середньосуглинковий, горіхувато-призматичної 

структури, вологий, дуже щільний, тріщинуватий, плями SiO2 і натіки R2O3, 

корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту І ясний за забарвленням, 

язикуватий; 

І  

62–84 см 

– ілювіальний горизонт, бурий, з темно-бурими і світло-бурими плямами, 

неоднорідний, 10YR7/4, середньосуглинковий, призматичної структури, 
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вологий, щільний, тріщинуватий, по стінках кореневин натіки R2O3, корінці 

рослин, червоточини, кротовини діаметром 5–7 см, перехід до горизонту Іркgl 

різкий за забарвленням і закипанням від 10 % HCl; 

Іркgl 

84–107см 

– ілювіальний перехідний горизонт, жовтувато-бурий, неоднорідний, 10YR6/6, 

легкосуглинковий, грудкуватий, вологий, щільний, шпаруватий, у нижній 

частині слабовиражені скупчення карбонатів, пунктації, поодинокі корінці 

рослин, кореневини, червоточини, перехід до горизонту Рікgl поступовий за 

забарвленням; 

Рікgl 

107–126 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, світло-бурий з жовтуватим 

відтінком, неоднорідний, 10YR6/2, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, 

ущільнений, слабкі затіки R2O3, слабовиражені пунктації, скупчення CaCO3, 

перехід до горизонту Ркgl поступовий за забарвленням; 

Ркgl 

126–140 см 

 – материнська порода, лесоподібний суглинок, палево-жовтого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, карбонати 

у формі журавчиків, оглеєння у формі пунктацій. 
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів сірих лісових ґрунтів 
 

Розріз № 2.2 закладений на північ від села Угри Городоцького району Львівської області; Е – 

23°38'01.7", N – 49°44'32.7". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

височина), вирівняна підвищена вододільна поверхня, слабохвиляста, плоска ділянка. Угіддя – рілля 

(город). Поверхня ґрунту задернована. Глибина розрізу – 150 см. 

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 31 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: сірий лісовий поверхнево-глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

НЕglор 

0–31 см 

– гумусово-елювіальний орний горизонт, сірого забарвлення, неоднорідний, 

10YR6/1, легкосуглинковий, грудкувато-зернистої структури, вологий, 

ущільнений, рясна присипка SіО2, залізисто-манганові пунктації, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ihеgl ясний за забарвленням, 

збігається з глибиною оранки; 

Ihegl 

31–41 см 

– ілювіальний слабогумусований, слабоелювійований горизонт, бурого 

забарвлення з сіруватим відтінком, неоднорідний, 10YR6/3, середньосуглинковий, 

грудкувато-горіхуватої структури, вологий, щільний,  по гранях структурних 

агрегатів кремнеземиста присипка, залізисто-манганові конкреції, корінці рослин, 

червоточини, перехід до горизонту Іеgl поступовий за забарвленням і щільністю; 

Іеgl 

41–60 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темно-бурого забарвлення, 10YR6/2, 

неоднорідний, середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, дуже 

щільний, тріщинуватий, гнізда SіО2, по гранях структурних окремостей натіки 

півтораоксидів R2O3, залізисто-манганові конкреції, корінці рослин, червоточини, 

перехід до горизонту Іgl  поступовий за забарвленням; 

Іgl 

60–90 см 

– ілювіальний горизонт, бурого забарвлення, неоднорідний, 10YR5/3, 

важкосуглинковий, призматичний, вологий, дуже щільний, тріщинуватий, вохристі 

плямами оглеєння, корінці рослин, червоточини, кротовини, перехід до горизонту 

Ірgl  поступовий за забарвленням; 

Ірgl 

90–105 см 

– ілювіальний перехідний до материнської породи горизонт, бурий, неоднорідний, 

10YR6/4, середньосуглинковий, грудкувато-призматичної структури, вологий, 

дуже щільний, натіки R2O3, поодинокі корінці рослин, червоточини, перехід до 

горизонту Ріgl поступовий за забарвленням; 

Ріgl – перехідний слабілювійований горизонт, жовтувато бурий, 10YR7/4, 
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105–140 см неоднорідний з вохристими плямами, середньосуглинковий, грудкувато-

призматичної структури, вологий, дуже щільний, численні вохристі плями, Fe-Mn 

конкреції і пунктації, перехід до горизонту Рgl поступовий за забарвленням; 

Рgl 

140–150 см 

– ґрунтотворна  порода, жовтувато-бурого забарвлення, 10YR7/4, неоднорідний, 

важкосуглинковий, безструктурний, вологий, дуже щільний, вохристі плями 

оглеєння, пунктації та конкреції.  
 

Розріз № 2.3 закладений на південь від села Угри Городоцького району Львівської області; Е 

– 23°36'54.4", N – 49°43'41.7". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

височина), схил вододілу північно-західної експозиції крутістю 2–3°. Угіддя – переліг. Поверхня 

ґрунту задернована, борознувата. Глибина розрізу – 135 см. 

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ+Ihе – 21 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: сірий лісовий поверхнево-глеюватий слабозмитий середньосуглинковий на 

лесоподібних суглинках.  

Нd 

0–2 см 

– дернина; 

НЕ+Ihеglор  

2–23 см  

– перемішані оранкою гумусово-елювіальний та ілювіальний слабогумусований, 

слабоелювійований горизонти, сірого з буруватим відтінком забарвлення, дуже 

неоднорідний, 10YR6/2, середньосуглинковий, дрібногрудкуватої структури, 

свіжий, щільний, тріщинуватий, присипка SiO2, слабке оглеєння у формі залізисто-

манганових пунктацій, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту Ihеgl помітний за забарвленням і складенням, співпадає з глибиною 

оранки;  

Ihеgl  

23–35 см 

– ілювіальний слабогумусований, слабоелювійований горизонт, світло-сірого з 

буруватим відтінком забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR6/4, 

середньосуглинковий, горіхуватої структури, вологий, дуже щільний, 

тріщинуватий, кремнеземиста присипка SiO2, Fe-Mn пунктації, вохристі плями 

оглеєння, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту І(еh)gl 

помітний, хвилястий, за забарвленням і структурою; 

І(еh)gl 

35–53 см 

– ілювіальний дуже слабоелювійований, дуже слабогумусований горизонт, 

темнувато-бурий, дуже неоднорідний, 10YR6/4, важкосуглинковий, горіхувато-

призматичної структури, вологий, дуже щільний, тріщинуватий, слабка присипка 

SiO2, червонувато-бурі скупчення півтораоксидів R2O3, оглеєння у формі вохристих 

плям і залізисто-манганових пунктацій, корінці рослин, червоточини, копроліти, 

перехід до горизонту ІGl поступовий за забарвленням; 

ІGl 

53–81 см 

– ілювіальний горизонт, темно-бурий з червонуватим відтінком, дуже 

неоднорідний, 10YR6/4, важкосуглинковий, призматичної структури, вологий, дуже 

щільний, по гранях структурних агрегатів кутани R2O3, оглеєння у формі сизих і 

вохристих плям, пунктацій, червоточини, перехід до горизонту ІРGl поступовий за 

забарвленням; 

ІРGl  

81–112 см 

– ілювіальний перехідний до породи горизонт, бурий, з сизими і вохристими 

плямами, дуже неоднорідний, 10YR6/5, важкосуглинковий, призматично-

брилистий, вологий, щільний, оглеєння у формі рясних вохристих і сизих плям, 

півтораоксиди R2O3, залізисто-манганові пунктації, перехід до горизонту РіGl 

поступовий за забарвленням;  

РіGl  

112– 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, світло бурий, з 

сизими та вохристими плямами, дуже неоднорідний, 10YR6/6, важкосуглинковий, 
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132 см брилистий, вологий, щільний, оглеєння у формі рясних вохристих і сизих плям, 

залізисто-манганові пунктації.  
 

Розріз № 2.4 закладений на південь від села Угри Городоцького району Львівської області; Е 

– 23°37'14.6", N – 49°43'39.5". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

височина), схил вододілу північно-східної експозиції крутістю 5–7°. Угіддя – пасовище. Поверхня 

ґрунту задернована, скотобійна. Глибина розрізу – 105 см. 

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ –  горизонт змитий. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: сірий лісовий поверхнево-глеюватий середньозмитий середньосуглинковий на 

лесоподібних суглинках.  

Нd 

0–3 см 

– дернина; 

Іhgl 

3–13 см  

– ілювіальний слабогумусований горизонт, сірого з буруватим відтінком 

забарвлення, неоднорідний, 10YR5/2, середньосуглинковий, дрібногрудкувато-

горіхуватої структури, вологий, дуже щільний, тріщинуватий, присипка SiO2, слабке 

оглеєння у формі залізисто-манганових пунктацій, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, перехід до горизонту I(е)gl помітний за забарвленням і складенням;  

І(е)gl 

13–17 см 

– ілювіальний дуже слабоелювійований горизонт, темнувато-бурий, з вохристими 

плямами і окремими білястими плямами кремнеземистої присипки, дуже 

неоднорідний, 10YR6/4, важкосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, 

вологий, дуже щільний, тріщинуватий, по гранях структурних агрегатів 

червонувато-бурі кутани R2O3, оглеєння у формі вохристих плям і залізисто-

манганових пунктацій, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту ІGl поступовий за забарвленням і структурою; 

ІGl 

17–64 см 

– ілювіальний горизонт, вохристо-бурий з червонуватим відтінком, дуже 

неоднорідний, 10YR6/3, важкосуглинковий, призматичної структури, вологий, дуже 

щільний, тріщинуватий, по гранях структурних окремостей натіки півтораоксидів 

R2O3, оглеєння у формі вохристих і сизих плям, залізисто-манганові пунктації, 

корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту РіGl поступовий за 

забарвленням; 

РіGl  

64–93 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, світло-

вохристо-бурий, з сизими плямами, дуже неоднорідний, 10YR6/5, 

важкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, оглеєння у формі рясних 

вохристих і сизих плям, залізисто-манганові пунктації та конкреції, зрідка корінці 

рослин.  

 

Розріз № 2.5 закладений на південь від села Угри Городоцького району Львівської області; Е 

– 23°37'27.9", N – 49°43'34.4". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

височина), схил вододілу складної форми, південної експозиції крутістю > 7°. Угіддя – пасовище. 

Поверхня ґрунту задернована, скотобійна. Глибина розрізу – 92 см. 

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – горизонт змитий.  

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: сірий лісовий поверхнево-глеюватий сильнозмитий важкосуглинковий на лесоподібних 

суглинках.  

Нd 

0–2 см 

– дернина;  
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I(h)gl  

2–12 см  

– ілювіальний дуже слабогумусований горизонт, бурого з сіруватим відтінком 

забарвлення, неоднорідний, 10YR6/2, важкосуглинковий, горіхуватої структури, 

вологий, щільний, тріщинуватий, слабовиражена присипка SiO2, слабке оглеєння у 

формі залізисто-манганових пунктацій, перплетений корінцями рослин, 

червоточини, ходи землериїв, копроліти, перехід до горизонту IGl помітний за 

забарвленням і складенням;  

ІGl 

12–43 см 

– ілювіальний горизонт, темно-бурий з червонуватим відтінком, дуже 

неоднорідний, 10YR6/3, важкосуглинковий, призматичної структури, вологий, дуже 

щільний, тріщинуватий, по гранях структурних агрегатів кутани R2O3, оглеєння у 

формі рясних вохристих плям, залізисто-манганові пунктації, корінці рослин, 

червоточини, перехід до горизонту ІРGl поступовий за забарвленням; 

ІРGl  

43–75 см 

– ілювіальний перехідний до ґрунтотворної породи горизонт, бурий, з вохристими 

плямами, дуже неоднорідний, 10YR6/5, важкосуглинковий, призматично-

брилистий, вологий, щільний, кутани R2O3, рясні вохристі плями, залізисто-

манганові пунктації та конкрецій, корінці рослин, червоточини, перехід до 

горизонту РіGl поступовий за забарвленням;  

РіGl  

75–92 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, світло бурий, з 

вохристими плямами, дуже неоднорідний, 10YR6/6, важкосуглинковий, брилистий, 

вологий, щільний, по гранях структурних агрегатів кутани R2O3, оглеєння у формі 

рясних вохристих і сизих плям, залізисто-манганові пунктації.  

 

Розріз № 9.2 закладений на північ від села Смиків Сокальського району Львівської області; Е 

– 24°32'06.7", N – 50°28'52.8". Рельєф – Сокальське пасмо, вирівняна підвищена поверхня, 

слабохвиляста, ускладнена борознами. Угіддя – рілля, стерня пшениці. Поверхня ґрунту гребениста, 

борознувата. Глибина розрізу – 120 см. 

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 34 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 90 см.  

Оглеєння – відсутнє. 

Ґрунт: сірий лісовий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках. 

НЕор 

0–34 см 

– гумусово-елювіальний орний горизонт, сірого з буруватим відтінком забарвлення, 

неоднорідний, 10YR5/1, легкосуглинковий, порохувато-дрібногрудкуватої структури, 

свіжий, щільний, тонкошпаруватий, наявна присипка SіО2, нерозкладені рослинні 

рештки і коріння рослин, червоточини, перехід до горизонту Іhе різкий за 

забарвленням і глибиною оранки;   

Іhе 

34–46 см  

– ілювіальний, у верхній частині гумусований елювійований горизонт, неоднорідний, 

сірувато-бурого забарвлення, неоднорідний, 10YR6/2, легкосуглинковий, грудкувато-

дрібногоріхуватої структури, свіжий, щільний, по гранях структурних окремостей 

присипка SіО2, коріння рослин, червоточини, перехід до горизонту І(е) різкий за 

забарвленням і щільністю; 

І(е) 

46–71 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темнувато-бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR6/4, середньосуглинковий, горіхувато-призматичний, свіжий, 

щільний, грані структурних окремостей покриті темно-коричневою колоїдною 

плівкою, слабка присипка SіО2, перехід до горизонту Iр поступовий за забарвленням; 

Ір 

71–90 см 

– ілювіальний перехідний горизонт, бурого забарвлення, неоднорідний, 10YR7/3, 

важкосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, середньосуглинковий, 

свіжий, щільний, по гранях структурних окремостей колоїдні плівки R2O3, перехід до 

горизонту Рік різкий; 

Рік 

90–108 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, палево-бурого забарвлення, неоднорідний, 

10YR7/4, важкосуглинковий, горіхуватої структури, свіжий, ущільнений, з меншим 
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колоїдним лакуванням на гранях структурних окремостей, карбонати у вигляді плісені 

і прожилок, перехід до горизонту Рк поступовий за забарвленням; 

Рк 

108–120 см 

– ґрунтотворна  порода, лесоподібний суглинок, палево-бурого забарвлення.  

 

Розріз № 28 закладений на північ від села Борщовичі Кам’янка-Бузького району Львівської 

області; Е – 24°16'17.8", N – 24°16'17.8". Рельєф – Малехівське Пасмо Пасмового Побужжя, 

платоподібне підняття, слабохвилясте. Угіддя – ліс (дуб, граб, сосна, береза, ліщина, підмаренник, 

папороть, копитник). Поверхня ґрунту покрита лісовою підстилкою, з незначним трав’яним 

покривом. Глибина розрізу – 140 см. 

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 24 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 122 см.  

Оглеєння – з глибини 122 см. 

Ґрунт: сірий лісовий глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Н0 

0–2 см 

– лісова підстилка, у верхній частині не розкладена хвоя, листя, гілки дерев, у нижній 

– слабо- і середньорозкладений лісовий опад; 

НЕ 

2–26 см 

– гумусово-елювіальний горизонт, сірий, однорідний, 10YR6/1, легкосуглинковий, 

дрібногрудкувато-зернистої структури, вологий, ущільнений, шпаруватий, наявна 

присипка SіО2, пронизаний корінням рослин, наявні червоточини, перехід до 

горизонту Іh поступовий за забарвленням;   

Іh 

26–43 см  

– ілювіальний слабогумусований горизонт, сірий з буруватим відтінком, 

неоднорідний, 10YR6/2, легкосуглинковий, грудкувато-дрібногоріхуватої структури, 

вологий, щільний, шпарувато-ніздрюватий, присипка і гнізда SіО2, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, нори землериїв, перехід до горизонту Іе поступовий за 

забарвленням і структурою; 

Іе 

43–60 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темно-бурий, неоднорідний, 10YR7/2, 

середньосуглинковий, горіхувато-призматичний, вологий, дуже щільний, 

тріщинуватий, присипка SіО2, по гранях структурних окремостей натіки R2O3, 

корінці рослин, кореневини, червоточини, кротовини виповнені сірим дрібноземом 

діаметром 5–7 см, перехід до горизонту I поступовий за забарвленням; 

І 

60–84 см 

– ілювіальний горизонт, темнувато-бурого забарвлення, неоднорідний, 10YR6/3, 

середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, вологий, дуже щільний, 

тріщинуватий, слабовиражена присипка SіО2, по гранях структурних окремостей 

натіки R2O3, корінці рослин, кореневини, червоточини, кротовини діаметром 4–7 см, 

перехід до горизонту Ір поступовий за забарвленням;   

Ір 

84–106 см 

– ілювіальний перехідний горизонт, бурий, з жовто-бурими і темно-бурими плямами, 

неоднорідний, 10YR6/6, середньосуглинковий, призматичної структури, вологий,  

дуже щільний, тріщинуватий, по гранях структурних окремостей натіки R2O3, 

кореневини, червоточини, кротовини виповнені сіро-бурим матеріалом діаметром 5 

см, перехід до горизонту Рі поступовий за забарвленням; 

Рі 

106– 

122 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, палево-бурого з жовтуватим відтінком 

забарвлення, неоднорідний, 10YR7/4, легкосуглинковий, слабовираженої грудкуватої 

структури, вологий, ущільнений, шпаруватий, слабкі натіки півтораоксидів R2O3, 

кореневини, кротовини діаметром 6–7 см, перехід до горизонту Ркgl  різкий за 

закипанням від 10 % HCl; 

Ркgl 

122–  

140 см 

– ґрунтотворна  порода, лесоподібний суглинок, палевий з жовтуватим відтінком, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, ущільнений, 

карбонатний, слабовиражені прожилки CaCO3, слабкі вохристі плями оглеєння.  
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Розріз № 29 закладений на північ від села Борщовичі Кам'янка-Бузького району Львівської 

області; Е – 24°11'19.4", N – 49°53'10.9". Рельєф – Малехівське Пасмо Пасмового Побужжя, 

платоподібне підняття, слабохвилясте. Угіддя – рілля (город). Поверхня ґрунту задернован, 

гребениста. Глибина розрізу – 130 см. 

Потужність гумусово-елювіального горизонту НЕ – 33 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 119 см.  

Оглеєння – з глибини 119 см. 

Ґрунт: сірий лісовий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

НЕор 

0–28 см 

– гумусово-елювіальний орний горизонт, сірий, неоднорідний, 10YR5/1, 

легкосуглинковий, дрібногрудкувато-брилуватої структури, вологий, щільний, 

тонкошпаруватий, присипка SіО2, корінці рослин,  червоточини, ходи землериїв, 

перехід до горизонту НЕп/ор помітний за зложенням;   

НЕп/ор 

28–33 см 

– гумусово-елювіальний підорний горизонт, сірий з легким побурінням з глибиною, 

неоднорідний,  10YR5/1, легкосуглинковий, грудкувато-зернистої структури, вологий, 

щільний, шпаруватий, присипка SіО2, корінці рослин, червоточини, копроліти, ходи 

землериїв діаметром 5 см, перехід до горизонту Іh ясний за забарвленням і 

структурою;   

Іh 

33–48 см  

– ілювіальний слабогумусований горизонт, сірий з буруватим відтінком, 

неоднорідний, 10YR6/2, легкосуглинковий, грудкувато-горіхуватої структури, 

вологий, щільний, тонкошпаруватий, по гранях структурних агрегатів кремнеземиста 

присипка SіО2, гнізда SіО2, корінці рослин, червоточини, копроліти, кротовини, 

перехід до горизонту Іе ясний за забарвленням; 

Іе 

48–61 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темно-бурий, неоднорідний, 10YR6/2, 

середньосуглинковий, горіхуватої структури, вологий, дуже щільний, тріщинуватий, 

слабка кремнеземиста присипка, гнізда SіО2, по гранях структурних окремостей 

темно-бурі натіки R2O3, заклинки гумусованого дрібнозему, корінці рослин, 

кореневини, червоточини, кротовини виповнені сірим дрібноземом діаметром 5–7 см, 

перехід до горизонту I ясний за забарвленням; 

І 

61–81 см 

– ілювіальний горизонт, бурого забарвлення, світліє з глибиною, неоднорідний, 

10YR6/3, середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, вологий, дуже 

щільний, тріщинуватий, зрідка гнізда SіО2, натіки R2O3, корінці рослин, кореневини, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ір ясний за забарвленням;   

Ір 

81–103 см 

– ілювіальний перехідний горизонт, бурий, неоднорідний, 10YR7/3, 

легкосуглинковий, призматичної структури, вологий,  менше ущільнений від 

попереднього горизонту, тріщинуватий, натіки R2O3, кореневини, кротовини 

виповнені сіро-бурим матеріалом діаметром 5–7 см, перехід до горизонту Рі 

поступовий за забарвленням; 

Рі 

103– 

119 см 

– перехідний слабоілювійований горизонт, бурувато-жовтого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/4, легкосуглинковий, грудкуватої структури, вологий, 

ущільнений, слабкі натіки R2O3, кротовини діаметром 5–7 см, перехід до горизонту 

Ркgl  різкий за закипанням від 10 % HCl; 

Ркgl 

119–  

130 см 

– ґрунтотворна  порода, лесоподібний суглинок, жовтувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, ущільнений, 

слабовиражені прожилки CaCO3, журавчики, вохристі плями оглеєння.  

 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів темно-сірих опідзолених ґрунтів 
 

Розріз № 3.1 закладений на схід від села Угри Городоцького району Львівської області; Е – 

23°37'31.2", N – 49°43'51.4". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 
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денудаційно-акумулятивна височина), хвиляста рівнина крутістю 0–1°. Угіддя – рілля. Поверхня 

ґрунту незадернована, борознувата. Глибина розрізу – 130 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 43 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 43 см. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Неор  

0–22 см  

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR2/2, легкосуглинковий, порохувато-

дрібногрудкуватої структури, вологий, ущільнений, тріщинуватий, кремнеземиста 

присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до підорного 

горизонту Неп/ор різкий за щільністю, співпадає з глибиною оранки;  

Неп/ор  

22–43 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований підорний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, помітне побуріння із глибиною, неоднорідний, 2,5Y3/2, 

середньосуглинковий, грубо-зернисто-грудкуватої структури, вологий, ущільнений, 

тріщинуватий, присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту Ні(е)gl помітний за складенням і забарвленням;  

Ні(е)gl  

43–61 см 

– гумусовий слабоілювійований, дуже слабоелювійований горизонт, темнувато-

сірий з виразним бурим відтінком, 2,5Y2/2, дуже неоднорідний, 

середньосуглинковий, грудкувато-дрібногоріху-ватої структури, вологий, щільний, 

по гранях структурних агрегатів і тріщинах слабка присипка SiO2, вохристі плями і 

залізисто-манганові пунктації, конкреції, корінці рослин, червоточини, копроліти, 

перехід до горизонту І(h)gl поступовий, затічний за забарвленням і структурою; 

І(h)gl 

61–78 см 

– ілювіальний дуже слабогумусований горизонт, темнувато-брудно-бурий, дуже 

неоднорідний, 2,5Y4/3, важкосуглинковий, горіхуватої структури, вологий, 

щільний, з білястими слабовираженими гніздами SiO2, оглеєння у формі вохристих 

плям, залізисто-манганових пунктацій, корінці рослин, червоточини, перехід до 

горизонту ІРGl поступовий за забарвленням і структурою; 

ІРGl 

78–100 см 

– ілювіальний перехідний горизонт, бурий з вохристими плямами, дуже 

неоднорідний, 2,5Y5/4, важкосуглинковий, грубопризматичної структури, вологий, 

щільний, по тріщинах заклинки гумусованого дрібнозему і окремі гнізда SiO2, 

інтенсивніше оглеєний від попереднього, численні вохристі та сизі плями, Fe-Mn 

пунктації, конкреції, червоточини, перехід до горизонту РіGl поступовий за 

забарвленням; 

РіGl  

100–130 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, вохристо-

бурого забарвлення з сизуватими плямами, дуже неоднорідний, 2,5Y6/4, 

важкосуглинковий, брилистий, вологий, щільний, глейовий, зрідка червоточини.  
 

Розріз № 3.2 закладений на схід від села Угри Городоцького району Львівської області; Е – 

23°37'42.0", N – 49°43'25.7". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

денудаційно-акумулятивна височина), середня третина схилу південно-східної експозиції, крутістю 

2–3°. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту слабозадернована, борознувата. Глибина розрізу – 130 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Ні(е) – 28 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений поверхнево-глеюватий слабозмитий легкосуглинковий на 

лесоподібних відкладах.  

Не+Ні(е)glор 

0–28 см  

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоелювійований і гумусовий 

слабоілювіальний, дуже слабоелювійований горизонти, темно-сірого забарвлення, з 

помітним буруватим відтінком, неоднорідний, 10YR3/3, легкосуглинковий, 
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дрібногрудкувато-зернистої структури, вологий, ущільнений, кремнеземиста 

присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, копроліти, напіврозкладені пожнивні 

рештки, перехід до горизонту Ні(е)gl помітний за забарвленням, складенням, 

співпадає з глибиною оранки;  

Ні(е)gl  

28–40 см 

– гумусовий слабоілювіальний, дуже слабоелювійований горизонт, темнувато-сірий 

з вираженим буруватим відтінком, неоднорідний, 2,5Y2/3, середньосуглинковий, 

дрібногрудкуватої структури, вологий, щільний, слабка присипка SiO2, залізисто-

манганові пунктації, корінці рослин, червоточини, копроліти, ходи землериїв, 

перехід до горизонту І(h)gl ясний, хвилястий за забарвленням, складенням і 

структурою; 

І(h)gl 

40–61 см 

– ілювіальний дуже слабогумусований горизонт, темно-бурий з сірими плямами, 

дуже неоднорідний, 2,5Y4/3, середньосуглинковий, дрібногрудкувато-горіхуватої 

структури, вологий, дуже щільний, численні Fe-Mn пунктації, плями оглеєння, 

корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ірgl поступовий за 

забарвленням; 

Ірgl 

61–92 см 

– ілювіальний, перехідний до породи горизонт, темно-бурий, неоднорідний, 

2,5Y5/3, важкосуглинкового гранулометричного складу, горіхувато-призматичної 

структури, вологий, дуже щільний, по гранях структурних окремостей натіки 

півтораоксидів R2O3, численні вохристі плями оглеєння, червоточини, кротовини, 

перехід до горизонту РіGI поступовий за забарвленням; 

РіGI 

92–130 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, жовтувато-

бурого забарвлення, дуже неоднорідний, 2,5Y5/6, середньосуглинковий, брилистий, 

вологий, щільний, по гранях структурних агрегатів натіки R2O3, Fe-Mn пунктації, 

вохристі та сизі плями оглеєння.  
 

Розріз № 3.3  закладений на схід від села Угри Городоцького району Львівської області; Е – 

23°37'50.3", N – 49°39'56.7". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

денудаційно-акумулятивна височина), схил вододільного плато північно-східної експозиції, крутістю 

3–5°. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту задернована, борознувата, тріщинувата. Глибина розрізу – 120 

см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Ні(е) – 27 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений поверхнево-глеюватий середньозмитий середньосуглинковий 

на лесоподібних суглинках.  

Не+Ніеglор  

0–27 см 

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоелювійований і гумусовий 

слабоілювіальний, слабоелювійований горизонти, темнувато-сірого забарвлення, з 

вираженим бурим відтінком, неоднорідний, 10YR4/3, середньосуглинковий, 

дрібногрудкуватої структури, вологий, ущільнений, присипка SiO2, поодинокі 

залізисто-манганові пунктації, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту І(h)gl різкий за забарвленням, співпадає з глибиною оранки; 

І(h)gl  

27–39 см 

– ілювіальний дуже слабогумусований горизонт, темно-бурий з сіруватим 

відтінком, дуже неоднорідний, 2,5Y4/3, середньосуглинковий, горіхуватої 

структури, вологий, щільний, тріщинуватий, незначна присипка SiO2, по 

структурних окремостях натіки півтораоксидів, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, перехід до горизонту Іgl поступовий за забарвленням і структурою. 

Іgl 

39–62 см 

– ілювіальний горизонт, бурого забарвлення, дуже неоднорідний, 2,5Y6/4, 

важкосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, вологий, щільний, по 

тріщинах трапляються заклинки гумусованого дрібнозему, темно-бурі натіки 
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півтораоксидів R2O3, червоточини, перехід до горизонту Ірgl поступовий за 

забарвленням; 

Ірgl  

62–85 см 

– ілювіальний перехідний до породи горизонт, палево-бурого забарвлення, дуже 

неоднорідний, 2,5Y5/4, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, 

червоточини, кротовини, перехід до горизонту Ріgl різкий за забарвленням; 

Ріgl  

85–120 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, лесоподібні 

суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, неоднорідний, легкосуглинковий, 

безструктурний, вологий, щільний, оглеєння у формі Fe-Mn пунктацій і вохристих 

плям.  

 

Розріз № 3.4  закладений на північ від села Бучали Городоцького району Львівської області; 

Е – 23°40'33.3", N – 49°39'56.7". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

денудаційно-акумулятивна височина), середня третина схилу вододільного плато північної 

експозиції, крутістю 5–7°. Угіддя – рілля (город). Поверхня ґрунту задернована, борознувата. 

Глибина розрізу – 80 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Ні+І(h) – 27 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні.    

Ґрунт: темно-сірий опідзолений поверхнево-глеюватий сильнозмитий середньосуглинковий на 

лесоподібних суглинках.  

Не+Ні+ 

І(h)glор  

0–27 см  

– перемішані оранкою рештки гумусово-акумулятивного слабоелювійованого, 

гумусового слабоілювійованого і верхня частина ілювіального дуже 

слабогумусованого горизонтів, темнувато-бурого, з слабким сіруватим відтінком 

забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR4/1, середньосуглинковий, 

дрібногрудкувато-горіхуватої структури, вологий, щільний, по гранях структурних 

агрегатів і тріщинах помітна слабка присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, перехід до горизонту І(h)gl різкий за забарвленням, співпадає з глибиною 

оранки; 

І(h)gl 

27–38 см 

– ілювіальний дуже слабогумусований горизонт, темнувато-бурий, дуже 

неоднорідний, 2,5Y4/3, середньосуглинковий, горіхувато-призматичний, вологий, 

дуже щільний, натіки R2О3, залізисто-манганові пунктації, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ірgl поступовий за забарвленням; 

Ірgl  

38–63 см 

– ілювіальний перехідний до породи горизонт, слабогумусований, бурий, з 

окремими жовтими плямами, дуже неоднорідний, 2,5Y5/3, середньосуглинковий, 

призматичної структури, вологий, щільний, по гранях структурних агрегатів темно-

коричневі натіки півтораоксидів R2О3, залізисто-манганові пунктації, корінці 

рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ріgl поступовий за 

забарвленням; 

Ріgl 

63–80 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, світло-бурий, 

дуже неоднорідний, 2,5Y5/2, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, 

вохристі та сизі плями оглеєння, залізисто-манганові пунктації. 

 

Розріз № 10 закладений на південь від села Миколаїв Пустомитівського району Львівської 

області; Е – 24°20'36.6", N – 49°44'59.9". Рельєф – Пасмове Побужжя, виположена ділянка 

вододільного плато. Угіддя – рілля (стерня пшениці, забур’янена). Поверхня ґрунту незадернована, 

тріщинувата. Глибина розрізу – 160 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 36 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 111 см.  

Оглеєння – з глибини 111 см. 
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Ґрунт: темно-сірий опідзолений глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Неор  

0–23 см  

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR3/1, легкосуглинковий, грудкувато-зернистої 

структури, свіжий, ущільнений, кремнеземиста присипка SiO2, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до підорного горизонту Неп/ор помітний за 

глибиною оранки;  

Неп/ор  

23–36 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований підорний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, в нижній частині з буруватим відтінком, неоднорідний, 10YR4/1, 

середньосуглинковий, грудкувато-брилистої структури, вологий, щільний, 

тріщинуватий, по гранях структурних окремостей присипка SiO2, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ні поступовий за складенням і 

забарвленням;  

Ні  

36–50 см 

– гумусовий слабоілювійований горизонт, темно-сірий з виразним бурим відтінком, 

неоднорідний, 10YR5/1, середньосуглинковий, горіхувато-гудкувато-брилистий, 

вологий, дуже щільний, по гранях структурних агрегатів і тріщинах слабка 

присипка SiO2, конкреції, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту Іе поступовий за забарвленням і структурою, затічний; 

Іе 

50–69 см 

– ілювіальний слабоелювійований горизонт, темно-бурий, неоднорідний, 10YR4/1, 

середньосуглинковий, призматичної структури, вологий, щільний, з білястими 

слабовираженими гніздами SiO2, корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту 

І поступовий за забарвленням і структурою; 

І 

69–86 см 

– ілювіальний горизонт, бурий, дуже неоднорідний, 2,5Y4/3, середньосуглинковий, 

крупно-брилуватої структури, вологий, щільний, по тріщинах заклинки 

гумусованого дрібнозему і окремі гнізда SiO2, корінці рослин, конкреції, 

червоточини, перехід до горизонту Ір поступовий за забарвленням; 

Ір  

86–111 см 

– перехідний до породи ілювіальний горизонт, світло-бурого забарвлення, дуже 

неоднорідний, 2,5Y5/3, середньосуглинковий, брилистий, вологий, щільний, по 

гранях структурних агрегатів натіки півтораоксидів R2O3, зрідка корінці рослин, 

червоточини, перехід до горизонту Рікgl різкий за закипанням від 10 % НСl;  

Рікgl 

111–142 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, палево-бурого 

забарвлення, дуже неоднорідний, 2,5Y6/3, легкосуглинковий, безструктурний, 

вологий, щільний, карбонати в розсіяній формі, слабо виражені вохристі плями 

оглеєння, залізисто-манганові пунктації, зрідка червоточини, перехід до горизонту 

Ркgl поступовий за забарвленням; 

Ркgl 

142–160 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, карбонати у 

формі журавчиків і прожилок, слабке оглеєння у вигляді сизих, вохристих плям, 

залізисто-манганові пунктації. 

 

Розріз № 11 закладений на південь від села Миколаїв Пустомитівського району Львівської 

області; Е – 24°20'45.1", N – 49°44'53.5". Рельєф – Пасмове Побужжя, слабопохилий схил вододілу 

крутістю 2–3°. Угіддя – переліг (не орано 10 років). Поверхня ґрунту слабозадернована. Глибина 

розрізу – 130 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Ні – 24 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 90 см.  

Оглеєння – з глибини 90 см. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений слабозмитий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Нd 

0–3 см 

– дернина; 
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Не+Ніор 

3–24 см  

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоелювійований і гумусовий 

слабоілювіальний горизонти, темно-сірого забарвлення, з буруватим відтінком, 

неоднорідний, 10YR3/3, легкосуглинковий, дрібногрудкувато-зернистої структури, 

вологий, ущільнений, кремнеземиста присипка SiO2, численні корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ні помітний за забарвленням і 

співпадає з глибиною колишньої оранки;  

Ні  

24–36 см 

– гумусовий слабоілювіальний горизонт, темнувато-сірий з буруватим відтінком, 

дуже неоднорідний, 10YR5/3, легкосуглинковий, грудкувато-дрібногоріхуватої 

структури, вологий, щільний, слабка присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, ходи землериїв, перехід до горизонту І(е) чіткий, хвилястий, за 

забарвленням і структурою; 

І(е) 

36–61 см 

– ілювіальний дуже слабоелювійований  горизонт, темно-бурий з сірим відтінком і 

плямами, дуже неоднорідний, 10YR6/2, легкосуглинковий, горіхуватої структури, 

вологий, щільний, по гранях структурних агрегатів незначна кремнеземиста 

присипка і натіки R2O3, трапляються заклинки гумусованого дрібнозему, корінці 

рослин, червоточини, копроліти, кротовини виповнені темно-сірим дрібноземом 

діаметром 5–6 см, перехід до горизонту Ір поступовий за забарвленням і 

структурою; 

Ір 

61–90 см 

– верхній перехідний ілювіальний горизонт, бурий, неоднорідний, 2,5Y5/3, 

легкосуглинкового гранулометричного складу, горіхувато-призматичної структури, 

вологий, дуже щільний, по гранях структурних окремостей бурі натіки 

півтораоксидів R2O3, корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Рікgl 

поступовий за забарвленням і різкий за закипанням від 10 % НСl; 

Рікgl 

90–118 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, палево-бурого 

забарвлення, неоднорідний, 2,5Y6/3, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, 

щільний, оглеєння у формі Fe-Mn пунктацій, зрідка корінці рослин, червоточини, 

перехід до горизонту Ркgl поступовий за забарвленням; 

Ркgl 

118–130 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, СаСО3, 

оглеєння у вигляді сизих і вохристих плям. 
 

Розріз № 12 закладений на південь від села Миколаїв Пустомитівського району Львівської 

області; Е – 24°21'03.5", N – 49°44'53.1". Рельєф – Пасмове Побужжя, схил вододілу східної 

експозиції, крутістю 3–5°. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту незадернована, борознувата. Глибина 

розрізу – 125 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Ні – 24 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – слабке з глибини 78 см.  

Оглеєння – з глибини 78 см. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений середньозмитий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Не+Ніор 

0–24 см  

– перемішані оранкою рештки гумусово-акумулятивного слабоелювійованого і 

гумусовий слабоілювіальний горизонти, темно-сірого забарвлення, з вираженим 

буруватим відтінком, неоднорідний, 10YR4/3, легкосуглинковий, дрібногрудкуватої 

структури, вологий, ущільнений, кремнеземиста присипка SiO2, численні корінці 

рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту І(е) чіткий за забарвленням і 

співпадає з глибиною оранки;  

І(е) 

24–52 см 

– ілювіальний дуже слабоелювійований  горизонт, темно-бурий з сірим відтінком, 

дуже неоднорідний, 2,5Y6/4, легкосуглинковий, горіхуватої структури, вологий, 

щільний, тріщинуватий, слабовиражена присипка SiO2, по структурних агрегатах 

натіки R2O3, заклинки гумусованого дрібнозему, корінці рослин, червоточини, 
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копроліти, перехід до горизонту Ір поступовий за забарвленням і структурою; 

Ір 

52–78 см 

– верхній перехідний ілювіальний горизонт, бурий, неоднорідний, 2,5Y5/4, 

легкосуглинкового гранулометричного складу, горіхувато-призматичної структури, 

вологий, щільний, по гранях структурних окремостей темно-коричневі плівки R2O3, 

корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Рікgl поступовий за 

забарвленням і різкий за закипанням від 10 % НСl; 

Рікgl 

78–115 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, палево-бурого 

забарвлення, неоднорідний, 2,5Y6/4, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, 

щільний, вкраплення карбонатів кальцію СаСО3, залізисто-манганові пунктації, 

зрідка корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Ркgl поступовий за 

забарвленням; 

Ркgl 

115–125 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, присипка 

СаСО3, сизі та вохристі плями оглеєння, залізисто-манганові пунктації. 

 

Розріз № 13 закладений на південь від села Миколаїв Пустомитівського району Львівської 

області; Е – 24°21'13.3", N – 49°44'34.7". Рельєф – Пасмове Побужжя, схил вододілу східної 

експозиції, крутістю 5–7°, ускладнений улоговинами. Угіддя – переліг (не орано10–15 років). 

Поверхня ґрунту задернована. Глибина розрізу – 100 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Ні+І – 19 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – слабке з глибини 20 см.  

Оглеєння – з глибини 20 см. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений сильнозмитий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Нd 

0–1 см 

– дернина; 

Ні+Іор 

1–20 см  

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоілювійований та 

ілювіальний горизонти, бурого з сіруватим відтінком забарвлення, дуже 

неоднорідний, 10YR4/2, легкосуглинковий, горіхувато-грудкуватої структури, 

вологий, щільний, переплетений корінцями рослин, червоточини, копроліти, 

перехід до горизонту Іркgl  різкий за забарвленням і закипанням від 10 % НСl, 

співпадає з глибиною оранки;  

Іркgl 

20–46 см 

– верхній перехідний ілювіальний горизонт, жовтувато-бурий, дуже 

неоднорідний, 2,5Y5/4, легкосуглинкового гранулометричного складу, 

призматичної структури, вологий, щільний, по гранях структурних окремостей 

темно-коричневі плівки R2O3, розсіяні карбонатні скупчення, пунктації, корінці 

рослин, червоточини, перехід до горизонту Рікgl поступовий за забарвленням; 

Рікgl 

46–85 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, палево-

бурого забарвлення, неоднорідний, 2,5Y6/4, легкосуглинковий, безструктурний, 

вологий, щільний, містить карбонати у формі журавчиків, залізисто-манганові 

пунктації, корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Ркgl поступовий за 

забарвленням; 

Ркgl 

85–100 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, журавчики 

СаСО3, сизі та вохристі плями оглеєння, пунктації. 

 

Розріз № 19 закладений на північний схід від села Довгомостиська Мостиського району 

Львівської області; Е – 23°26'41.2", N – 49°46'40.1". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина, 

розчленована сильнохвиляста рівнина, складної форми. Угіддя – ліс. Поверхня ґрунту грудкувато-

брилиста, борознувата, задернована. Глибина розрізу – 150 см. 
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Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 38 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 69 см. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Н0 

0–3см 

– лісова підстилка; 

Не 

3–41 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований горизонт, темно-сірого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR3/2, легкосуглинковий, грудкувато-зернистої структури, 

вологий, ущільнений, слабкі ознаки SіО2, коріння дерев, кореневини, червоточини, 

ходи землериїв, перехід до горизонту Ні поступовий за забарвленням; 

Ні 

41–69 см  

– гумусово-ілювіальний горизонт, темнувато-сірий з бурим відтінком, неоднорідний, 

2,5Y3/2, легкосуглинковий, грудкувато-зернисто-дрібногоріхуватої структури, 

свіжий, щільний, плями SіО2, коріння дерев, кореневини, червоточини, копроліти, 

ходи землериїв, перехід до горизонту І(h)gl помітний за забарвленням; 

І(h)gl  

69–92 см 

– ілювіальний слабогусований горизонт, бурий, неоднорідний, 2,5YR4/3, 

легкосуглинковий, горіхувато-призматичний, вологий, дуже щільний, тріщинуватий, 

зрідка гнізда SіО2, темно-бурі натіки R2O3, залізисто-манганові пунктуації, дрібні 

вохристі плями, корінці рослин, червоточини, копроліти, ходи землериїв, кротовини, 

перехід до горизонту Iрgl поступовий за забарвленням; 

Ірgl 

92– 

103 см 

– ілювіальний перехідний горизонт, світло-бурого забарвлення, дуже неоднорідний, 

10YR4/2, легкосуглинковий, призматичної структури, вологий, щільний, 

тріщинуватий, натіки R2O3,  вохристі плями оглеєння, пунктації, зрідка корінці 

рослин, червоточини, по тріщинах заклинки гумусованого дрібнозему,  перехід до 

горизонту Ріgl поступовий за забарвленням;   

Ріgl 

103– 

134 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи дуже слабоілювійований горизонт, жовтувато-

бурий, неоднорідний, 2,5Y5/4, легкосуглинковий, грудкувато-призматичної 

структури, вологий,  дуже щільний, тріщинуватий, натіки R2O3, вохристі плями 

оглеєння, пунктації, поодинокі корінці рослин, перехід до горизонту Рgl поступовий 

за забарвленням, язикуватий; 

Рgl 

134 – 

150 см 

– ґрунтотворна  порода, лесоподібний суглинок, вохристо-палевий, неоднорідний, 

легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, оглеєння у формі вохристих 

плям. 
 

Розріз № 30 закладений на захід від селища Поморяни Золочівського району Львівської 

області; Е – 24°55'22.9", N – 24°55'22.9". Рельєф – Опілля, виположена ділянка ерозійно-небезпечного 

плато. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту незадернована. Глибина розрізу – 140 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 29 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 128 см.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений поверхнево-глеюватий середньосуглинковий на лесоподібних 

суглинках.  

Не(gl)ор  

0–29 см  

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт, темно-сірого 

забарвлення з сизуватим відтінком, неоднорідний, 10YR2/2, середньосуглинковий, 

грудкуватої структури, свіжий, ущільнений, помітна присипка SiO2, пунктації, 

корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту НІ(gl) різкий, 

співпадає з глибиною оранки;  

НІ(gl)  

29–54 см 

– гумусово-ілювіальний горизонт, темно-сірий з бурувато-сизим відтінком, 

неоднорідний, 10YR5/2, середньосуглинковий, грудкувато-горіхуватої структури, 

свіжий, ущільнений, по гранях структурних окремостей слабка присипка SiO2, 
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примазки оглеєння, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту 

І(gl) ясний за забарвленням; 

І(gl) 

54–80 см 

– ілювіальний горизонт, темно-бурий, неоднорідний, 2,5Y4/3, 

середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, свіжий, щільний, на 

поверхні структурних окремостей колоїдні акумулятивні плівки, ледь помітна 

присипка SiO2, ознаки оглеєння у формі примазок R2O3, бобовини, корінці рослин, 

червоточини, перехід до горизонту Ір(gl) ясний за забарвленням; 

Ір(gl)  

80–103 см 

– перехідний до породи ілювіальний горизонт, бурого забарвлення, неоднорідний, 

2,5Y5/4, середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, свіжий, 

щільний, по гранях структурних агрегатів колоїдні акумулятивні плівки, 

слабовиражені вохристі плями оглеєння, поодинокі корінці рослин, червоточини, 

перехід до горизонту Рі(gl) ясний за забарвленням і структурою;  

Рі(gl) 

103–128 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, палево-бурого 

забарвлення, дуже неоднорідний, 2,5Y6/4, середньосуглинковий, грудкуватої 

структури, вологий, щільний, вохристі плями оглеєння і примазки, зрідка 

червоточини, перехід до горизонту Ркgl поступовий за забарвленням і за закипанням 

від 10 % НСl; 

Ркgl 

128–140 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, світло-палевого забарвлення, 

неоднорідний, середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, карбонати 

у формі псевдоміелію, оглеєння у вигляді сизих, вохристих плям. 
 

Розріз № 31 закладений на південь від селища Поморяни Золочівського району Львівської 

області; Е – 24°55'46.1", N – 49°37'31.9". Рельєф – Опілля, верхня частина схилу складної форми з 

улоговинами крутістю 2–3°. Угіддя – рілля (стерня, забур’янена). Поверхня ґрунту слабозадернована. 

Глибина розрізу – 128 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 25 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 118 см.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений поверхнево-глеюватий слабозмитий середньосуглинковий на 

лесоподібних відкладах.  

Не(gl)ор  

0–25 см  

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт, темно-сірого 

забарвлення з бурувато-сизуватим відтінком, неоднорідний, 10YR5/2, 

середньосуглинковий, грудкуватої структури, вологий, ущільнений, кремнеземиста 

присипка SiO2, численні корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту НІ(gl) різкий, співпадає з глибиною оранки;  

НІ(gl)  

25–43 см 

– гумусово-ілювіальний горизонт, темно-сірий з буруватим відтінком, дуже 

неоднорідний, 10YR5/3, середньосуглинковий, грудкувато-дрібногоріхуватої 

структури, вологий, ущільнений, помітна  присипка SiO2, слабкі ознак оглеєння, 

корінці рослин, червоточини, копроліти, ходи землериїв, перехід до горизонту І(gl) 

чіткий за забарвленням, хвилястий; 

І(gl) 

43–75 см 

– ілювіальний горизонт, темно-бурий, неоднорідний, 2,5Y4/3, 

середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, вологий, щільний, на 

поверхні структурних окремостей натіки R2O3, корінці рослин, червоточини, ходи 

землериїв, перехід до горизонту Ір(gl) поступовий за забарвленням; 

Ір(gl)  

75–90 см 

– перехідний до породи ілювіальний горизонт, бурий, неоднорідний, 2,5Y6/4, 

середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, вологий, дуже щільний, 

слабовиражені вохристі плями оглеєння, червоточини, перехід до горизонту Рі(gl) 

поступовий за забарвленням і структурою;  

Рі(gl) – перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, палево-бурого 
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90–120 см забарвлення з сизуватим відтінком, дуже неоднорідний, 2,5Y6/4, 

середньосуглинковий, грудкуватої структури, вологий, щільний, сизі і вохристі 

плями оглеєння, червоточини, перехід до горизонту Ркgl поступовий за 

забарвленням, різкий за закипанням від 10 % НСl; 

Ркgl 

120–128 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, палевого забарвлення, неоднорідний, 

середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, містить скупчення 

карбонатів СаСО3, оглеєння у вигляді сизих плям. 
 

Розріз № 32 закладений на південь від селища Поморяни Золочівського району Львівської 

області; Е – 24°55'44.8", N – 49°37'35.0". Рельєф – Опілля, схил складної форми з улоговинами 

крутістю 3–5°. Угіддя – переліг. Поверхня ґрунту задернована, борознувата. Глибина розрізу – 115 

см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту НІ(gl)ор – 23 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – слабке з глибини 106 см.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: темно-сірий опідзолений середньозмитий середньосуглинковий на лесоподібних 

відкладах.  

Нd 

0–2 см 

– дернина; 

НІ(gl)ор 

2–25 см 

– гумусово-ілювіальний горизонт, темно-сірий з вираженим буруватим відтінком, 

дуже неоднорідний, 10YR5/4, середньосуглинковий, дрідногрудкувато-горіхуватої 

структури, вологий, ущільнений, ледь помітна  присипка SiO2, слабкі ознак 

оглеєння, корінці рослин, червоточини, копроліти, кротовини, ходи землериїв, 

перехід до горизонту І(gl) чіткий за забарвленням; 

І(gl) 

25–64 см 

– ілювіальний горизонт, темно-бурий, неоднорідний, 2,5Y4/3, 

середньосуглинковий, горіхуватої структури, вологий, щільний, тріщинуватий, по 

структурних агрегатах натіки R2O3, заклинки гумусованого дрібнозему, корінці 

рослин, червоточини, кротовини діатром 4–5 см, виповнені сірим дрібноземом, 

перехід до горизонту Ір(gl) поступовий за забарвленням; 

Ір(gl)  

64–80 см 

– перехідний до породи ілювіальний горизонт, бурий, дуже неоднорідний, 2,5Y6/4, 

середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, вологий, щільний, 

слабовиражені вохристі плями оглеєння, темно-коричневі плівки R2O3, корінці 

рослин, червоточини, перехід до горизонту Рі(gl) поступовий за забарвленням і 

структурою;  

Рі(gl) 

80–106 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, палево-бурого 

забарвлення, неоднорідний, 2,5Y6/3, середньосуглинковий, безструктурний, 

вологий, щільний, вохристі плями оглеєння, поодинокі корінці рослин, 

червоточини, перехід до горизонту Ркgl поступовий за забарвленням, різкий за 

закипанням від 10 % НСl; 

Ркgl 

106–115 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, світло-палевого забарвлення, 

неоднорідний, середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, розсіяні 

карбонати у формі журавчиків, залізисто-манганові пунктації. 
 

Розріз № 33 закладений на південь від селища Поморяни Золочівського району Львівської 

області; Е – 24°55'40.6", N – 49°37'40.0". Рельєф – Опілля, схил складної форми крутістю 5–7°, 

ускладнений улоговинами. Угіддя – переліг. Поверхня ґрунту сильнозадернована, борознувата. 

Глибина розрізу –  105 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту НІ+Іор – 21 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – слабке з глибини 95 см.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 
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Ґрунт: темно-сірий опідзолений сильнозмитий середньосуглинковий на лесоподібних 

відкладах.  

Нd 

0–2 см 

– дернина; 

НІ+Іор 

2–23 см  

– перемішані оранкою гумусово-ілювіальний та ілювіальний горизонти, бурого 

забарвлення, з сіруватим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR3/2, 

середньосуглинковий, грудкувато-горіхуватої структури, вологий, щільний, 

переплетений корінцями рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту І(gl)  

поступовий за забарвленням, співпадає з глибиною колишньої оранки;  

І(gl) 

23–47 см 

– ілювіальний горизонт, темно-бурого забарвлення, неоднорідний, 2,5Y4/3, 

середньосуглинковий, горіхуватої структури, вологий, щільний, слабкі ознаки 

оглеєння у формі примазок, незначні заклинки гумусованого дрібнозему, багато 

корінців рослин, червоточини, перехід до горизонту Ір(gl) поступовий за 

забарвленням; 

Ір(gl)  

47–65 см 

– перехідний до породи ілювіальний горизонт, жовтувато-бурий, дуже 

неоднорідний, 2,5Y6/4, середньосуглинковий, горіхувато-призматичної структури, 

вологий, щільний, слабовиражені вохристі плями оглеєння, плівки R2O3, корінці 

рослин, червоточини, перехід до горизонту Рі(gl) поступовий за забарвленням;  

Ріgl 

65–98 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, палево-бурого 

забарвлення з жовтуватим відтінком, неоднорідний, 2,5Y6/2, середньосуглинковий, 

безструктурний, вологий, щільний, численні вохристі плями і примазки ознак 

оглеєння, поодинокі корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Ркgl 

поступовий за забарвленням, різкий за закипанням від 10 % НСl; 

Ркgl 

98–115 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, журавчики 

СаСО3, вохристі плями оглеєння. 
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів  чорноземів опідзолених 
 

Розріз № 4.1 закладений на північний-захід від села Бучали Городоцького району Львівської 

області; Е – 23°40'14.0", N – 49°39'32.2". Рельєф – Сянсько Дністерська височина (Городоцько-

Комарнівська денудаційно-акумулятивна височина), центральна частина слабовипуклого 

вододільного плато крутістю 1–2°. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту незадернована, борознувата. 

Глибина розрізу – 170 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 39 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 39 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Неор  

0–24 см  

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт,  темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR4/1, легкосуглинковий, дрібногрудкувато-

зернистої структури, вологий, слабоущільнений, кремнеземиста присипка SiO2, 

напіврозкладені пожнивні рештки рослин, червоточини, копроліти, перехід до 

горизонту Неп/ор помітний за складенням, співпадає з глибиною оранки;  

Неп/ор 

24–39 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований підорний горизонт, темно-сірий, 

неоднорідний, 10YR4/1, легкосуглинковий, зернистої структури, вологий, 

ущільнений, тріщинуватий, присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, ходи землериїв, перехід до горизонту Нріgl поступовий за забарвленням; 

Нріgl  

39–60 см 

– верхній перехідний гумусовий слабоілювійований горизонт, темнувато-сірий з 

буруватим відтінком, неоднорідний, 10YR5/3, середньосуглинковий, дрібно-

грудкувато-горіхуватої структури, вологий, щільний, ледь помітна присипка SiO2, 
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залізисто-манганові пунктації, вохристі плями, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, перехід до горизонту Рhіgl ясний, хвилястий, за забарвленням і 

структурою; 

Рhіgl 

60–83 см 

– гумусовий перехідний до породи, слабоілювійований горизонт, темно-бурий з 

сіруватим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR7/4, середньосуглинкового 

гранулометричного складу, горіхувато-призматичної структури, свіжий, щільний, 

по гранях структурних агрегатів натіки R2O3, залізисто-манганові пунктації, плями 

оглеєння, поодинокі корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту 

Р(h)іgl поступовий за забарвленням; 

Р(h)іgl 

83–120 см 

– перехідний до породи дуже слабогумусований, слабоілювійований горизонт, 

бурий, з помітним посвітлінням з глибиною, неоднорідний, 10YR7/5, 

середньосуглинковий, грудкувато-брилуватої структури, вологий, дуже щільний, 

тріщинуватий, по тріщинах заклинки гумусованого дрібнозему, натіки R2O3, 

вохристі плями, червоточини, кротовини, перехід до горизонту Ріgl поступовий за 

забарвленням і структурою; 

Ріgl 

120–150 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, жовто-бурий, 

дуже неоднорідний, 10YR6/4, середньосуглинковий, безструктурний, вологий, 

щільний, вохристі плями оглеєння, Fe-Mn пунктації, кротовини, перехід до 

горизонту Рgl поступовий за забарвленням;  

Рgl 

150–170 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, 

неоднорідний, середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, Fe-Mn 

пунктації, вохристі плями оглеєння.  
 

Розріз № 4.2 закладений на північний-захід від села Бучали Городоцького району Львівської 

області; Е – 23°40'15.5", N – 49°39'40.9". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-

Комарнівська денудаційно-акумулятивна височина), середня третина схилу північно-східної 

експозиції крутістю 2–3°. Угіддя – переліг. Поверхня ґрунту задернована, гребениста, тріщинувата. 

Глибина розрізу – 130 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Нрі – 26 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 28 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений глеюватий слабозмитий середньосуглинковий на лесоподібних 

суглинках.  

Нd 

0–2 см 

– дернина;  

Не+Нріор  

2–28 см  

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоелювійований і верхнія 

частина перехідного, слабоілювійованого горизонтів, темно-сірого з буруватим 

відтінком забарвлення, неоднорідний, 10YR5/1, середньосуглинковий, 

дрібногрудкуватий, вологий, ущільнений, кремнеземиста присипка SiO2, корінці 

рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Нріgl помітний за 

забарвленням, співпадає з глибиною оранки;  

Нріgl  

28–37 см 

– перехідний гумусовий горизонт, слабоілювійований, темнувато-сірий, з 

вираженим бурим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/1, середньосуглинковий, 

грудкуватий, вологий, щільний, тріщинуватий, гнізда SiO2, по гранях структурних 

агрегатів і тріщинах, залізисто-манганові пунктації, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, перехід до горизонту Рhіgl помітний, хвилястий, за забарвленням і 

структурою;  

Рhіgl 

37–61 см 

– верхній перехідний до породи слабогумусований, слабоілювійований горизонт, 

темно-бурий з сірим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/2, середньосуглинковий, 
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грудкувато-призматичної структури, вологий, щільний, тріщинуватий, вохристі 

плями оглеєння, Fe-Mn пунктації, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід 

до горизонту Р(h)іGl поступовий за забарвленням; 

Р(h)іGl 

61–96см 

– нижній перехідний до ґрунтотворної породи, дуже слабогумусований, 

слабоілювійований горизонт, світло-бурого забарвлення, дуже неоднорідний, 

10YR7/2, середньосуглинковий, слабовираженої грудкувато-призматичної 

структури, вологий, щільний, тріщинуватий, по тріщинах натіки R2O3, вохристі 

плями оглеєння, зрідка корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту РіGl 

поступовий за забарвленням; 

РіGl  

96–130 см 

– слабоілювійована оглеєна ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки жовтувато-

палевого забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR6/4, середньосуглинковий, 

безструктурний, вологий, щільний, численні вохристі та сизі плями, Fe-Mn 

конкреції.  
 

Розріз № 4.3 закладений на південний захід від села Угри Городоцького району Львівської 

області; Е – 23°35'13.1", N – 49°43'14.2". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-

Комарнівська денудаційно-акумулятивна височина), нижня третина схилу вододільного плато 

південної експозиції крутістю 3–5°. Угіддя – переліг. Поверхня ґрунту задернована, борознувата, 

тріщинувата, запливша. Глибина розрізу – 120 см. 

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Нрі – 25 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 27 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений глеюватий середньозмитий середньосуглинковий на 

лесоподібних суглинках. 

Hd 

0-2 см 

– дернина; 

Не+Нріор 

2–27 см 

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоелювійований і верхній 

гумусовий перехідний, слабоілювійований горизонти, темнувато-сірого 

забарвлення, з буруватим відтінком, неоднорідний, 10YR5/3, середньосуглинковий, 

зернисто-грудкуватої структури, вологий, щільний, присипка SiO2, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Рhіgl різкий за забарвленням, 

співпадає з глибиною оранки; 

Рhіgl  

27–42 см 

– нижній перехідний, слабогумусований, слабоілювійований горизонт, темнувато-

бурого, з сіруватим відтінком забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR6/4, 

середньосуглинковий, грудкуватої структури, вологий, щільний, тріщинуватий, 

плями і гнізда присипки SiO2, корінці рослин, червоточини, копроліти, кротовини 

виповнені темно-сірим дрібноземом, перехід до горизонту Р(h)іgl поступовий за 

забарвленням;  

Р(h)іgl 

42–65 см 

– перехідний дуже слабогумусований, слабоілювійований горизонт, темно-бурого 

забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR6/5, середньосуглинковий, грудкувато-

брилуватий, вологий, дуже щільний, по тріщинах і червоточинах заклинки 

гумусованого дрібнозему, вохристі плями оглеєння, Fe-Mn пунктації, поодинокі 

корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Ріgl поступовий за забарвленням; 

Ріgl 

65–90 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, бурого 

забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR6/6, важкосуглинковий, брилуватий, 

вологий, дуже щільний, оглеєння у формі Fe-Mn пунктацій і вохристих плям, 

червоточини, кротовини, перехід до горизонту РGl поступовий за забарвленням; 

РGl  

90–120 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, світло-бурого забарвлення, 

неоднорідний, важкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, вохристі та 
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сизі плями оглеєння, Fe-Mn конкреції.  
 

Розріз № 4.4 закладений на південь від села Угри Городоцького району Львівської області; Е 

– 23°35'48.6", N – 49°42'56.5". Рельєф – Сянсько-Дністерська височина (Городоцько-Комарнівська 

денудаційно-акумулятивна височина), середня третина схилу вододільного плато південної 

експозиції крутістю > 7°. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту задернована, борознувата, тріщинувата, 

запливша. Глибина розрізу – 60 см. 

Потужність орного горизонту Рhі+Р(h)іglор – 23 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з поверхні 14 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений сильнозмитий важкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Рhі+Р(h)іglор  

0–23 см  

– перемішані оранкою нижній перехідний, слабогумусований, слабоілювійований 

і перехідний, дуже слабогумусований, слабоілювійований горизонти, жовтувато-

бурий, зі слабовираженим сіруватим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/4, 

важкосуглинковий, дрібно-грудкуватої структури, сирий, дуже щільний, корінці 

рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Ріgl різкий за забарвленням, 

хвилястий, співпадає з глибиною оранки; 

Ріgl  

23–46 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи, слабоілювійований горизонт, жовто-бурий, 

дуже неоднорідний, 10YR6/6, важкосуглинковий, брилуватий, сирий, дуже 

щільний, оглеєння у формі залізисто-манганових пунктацій і вохристих плям, 

корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту РGl поступовий за 

забарвленням;  

РGl 

46–60 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, сизувато-жовтувато-палевого 

забарвлення, важкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, вохристі 

плями та сизі плями оглеєння.  
 

Розріз № 9.3 закладений на південний схід від села Смиків Сокальського району Львівської 

області; Е – 24°32'31.7", N – 50°28'13.0". Рельєф – Сокальське Пасмо, вирівняна підвищена поверхня 

крутістю 1º. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту борознувата. Глибина розрізу – 150 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 37 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 125 см.  

Оглеєння – відсутнє. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений легкосуглинковий на лесоподібних суглинках. 

Неор 

0–30 см 

 – гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR4/1, легкосуглинковий, порохувато-

грудкуватої структури, свіжий, слабоущільнений, пронизаний корінцями 

рослин, ходи черв’яків, перехід до горизонту Нп/ор ясний, співпадає з глибиною 

оранки; 

Неп/ор  

30–37 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований підорний горизонт, темно-сірий 

неоднорідний, 10YR4/2, легкосуглинковий, зернисто-грудкуватої структури, 

свіжий, ущільнений, на гранях структурних окремостей присипка SiO2, корінці 

рослин, переритий черв’яками, перехід до горизонту НРі ясний за забарвленням; 

НРі 

37–58 см 

 

– верхній перехідний гумусовий слабоілювійований горизонт, темнувато-сірий, 

неоднорідний, 10YR6/3, легкосуглинковий, грудкувато-горіхуватої структури, 

свіжий, щільний, на гранях структурних окремостей помітне слабке колоїдне 

лакування, корінці рослин, червоточини, кротовини, перехід до горизонту Phі 

поступовий за забарвленням; 

Phі  

58–80 см 

– слабогумусована, слабоілювійована порода, бурувато-сірого забарвлення, 

горизонт неоднорідний, 10YR6/3, середньосуглинковий, нетривкої грудкуватої 

структури, свіжий, щільний, колоїдні натіки по гранях структурних окремостей, 



273 
 

кротовини, перехід до горизонту P(h)і поступовий за забарвленням; 

P(h)і  

80–107 см 

– слабоілювійована дуже слабогумусована порода, сірувато-бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/4, середньосуглинковий, слабовираженої грудкуватої 

структури, свіжий, ущільнений, з бурии колоїдними натіками, перехід до 

горизонту Рік поступовий за забарвленням, структурою і різкий по лінії 

скипання закипанням від 10 % НCl; 

Рік 

107–125 см 

– слабоілювійована ґрунтотворна порода, буро-палевого забарвлення, 10YR6/5, 

середньосуглинковий, безструктурний, свіжий, слабоущільнений, перехід до 

горизонту Рк поступовий;  

Рк 

125–150 см  

– материнська карбонатна порода буро-палевого забарвлення, легкосуглинкоий, 

безструктурний, з карбонатною плісенню. 
 

Розріз № 16 закладений на північний захід від села Миколаїв Пустомитівського району 

Львівської області. Е – 24°19'46.8", N – 49°45'57.8". Рельєф – Пасмове Побужжя (Чижиківське 

(Дмитровицьке) пасмо), вузька плакорна ділянка крутістю 1–2°, ускладнена западинами. Угіддя – 

переліг. Поверхня ґрунту борознувата. Глибина розрізу – 140 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 42 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений поверхнево-глеюватий середньосуглинковий на лесоподібних 

суглинках.  

Неglор 

0–31 см  

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR4/2, середньосуглинковий, зернисто-грудкуватої 

структури, сирий, слабоущільнений, з помітною кремнеземною присипкою SiO2, 

оглеєння у формі залізисто-манганових пунктацій, напіврозкладені рештки рослин, 

кусочки цегли, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту 

Неglп/ор помітний за складенням; 

Неglп/ор 

31–42 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований підорний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR4/2, середньосуглинковий, зернисто-грудкуватої 

структури, вологий, ущільнений, тріщинуватий, наявна присипка SiO2, залізисто-

манганові пунктації, вохристі плями оглеєння, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, перехід до горизонту Нріgl поступовий за забарвленням; 

Нріgl  

42–62 см 

– верхній перехідний гумусовий, слабоілювійований горизонт, темнувато-сірий з 

бурим відтінком, неоднорідний, 10YR5/3, середньосуглинкового 

гранулометричного складу, дрібно грудкуватої структури, вологий, щільний, ледь 

помітна присипка SiO2, рясні залізисто-манганові пунктації, вохристі плями 

оглеєння, корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Рhіgl ясний за 

забарвленням і структурою; 

Рhіgl 

62–80 см 

– перехідний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, темнувато-бурий з 

сіруватим відтінком, 10YR7/4, дуже неоднорідний, середньосуглинковий, 

грудкуватий, свіжий, щільний, численні вохристі плями оглеєння, корінці рослин, 

перехід до горизонту Р(h)іgl поступовий за забарвленням; 

Р(h)іgl 

80–115 см 

–  дуже слабогумусована, салобілювійована порода, бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR7/3, важкосуглинковий, грудкувато-брилуватий, вологий, дуже 

щільний, тріщинуватий, заклинки гумусованого дрібнозему, рясні вохристі плями 

оглеєння, червоточини, кротовини, перехід до горизонту РіGl поступовий за 

забарвленням, інтенсивністю оглеєння і структурою; 

РіGl  

115–140 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи горизонт, зі слабкими ознаками 

ілювійованості, жовто-бурого забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR6/4, 
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легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, оглеєння у формі вохристих і 

сизих плям.  
 

Розріз № 17 закладений на північний захід від села Миколаїв Пустомитівського району 

Львівської області. Е – 24°19'53.1", N – 49°46'16.4". Рельєф – Пасмове Побужжя (Чижиківське 

(Дмитровицьке) пасмо), схил плато північної експозиції крутістю 2–3°. Угіддя – рілля (стерня 

пшениці). Поверхня ґрунту незадернована, борознувата. Глибина розрізу – 125 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Нріgl – 26 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений поверхнево-глеюватий слабозмитий середньосуглинковий на 

лесоподібних суглинках.  

Не+Нріglор  

0–26 см  

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоелювійований і перехідний 

гумусовий слабоілювійований горизонти, темно-сірого з буруватим відтінком 

забарвлення, неоднорідний, 10YR5/3, середньосуглинковий, грудкувато-зернистої 

структури, сирий, ущільнений, виражена присипка SiO2, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, пожнивні рештки, перехід до горизонту Нріgl помітний за 

забарвленням, співпадає з глибиною оранки; 

Нріgl  

26–44 см 

– верхній перехідний гумусовий, слабоілювійований горизонт, темнувато-сірий з 

бурим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR5/2, середньосуглинковий, дрібно-

грудкуватої структури, вологий, щільний, тріщинуватий, плями присипки SiO2, Fe-

Mn пунктації, корінці рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Рhіgl 

помітний за забарвленням і структурою; 

Рhіgl 

44–71 см 

– нижній перехідний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, темно-бурий 

з сірим відтінком, світлішає із глибиною, дуже неоднорідний, 10YR6/4, 

важкосуглинковий, грудкуватої структури, вологий, щільний, тріщинуватий, 

поодинокі плями та гнізда присипки SiO2, плями оглеєння, корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Р(h)іgl поступовий за забарвленням; 

Р(h)іgl 

71–87 см 

– дуже слабогумусована, салабоілювійована порода, світло-бурого забарвлення, 

дуже неоднорідний, 10YR6/5, легкосуглинковий, слабовиражена грудкувата 

структура, вологий, щільний, тріщинуватий, по тріщинах заклинки гумусованого 

дрібнозему, червоточини, кротовини, перехід до горизонту РіGl поступовий; 

РіGl  

87–125 см 

– слабоілювійована ґрунтотворна порода, жовтувато-палевого забарвлення, дуже 

неоднорідний, важкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, вохристі та 

сизі плями оглеєння, кротовини, зрідка червоточини.  

 

Розріз № 18 закладений на північний захід від села Миколаїв Пустомитівського району 

Львівської області. Е – 24°19'44.5", N – 49°46'14.5". Рельєф – Пасмове Побужжя (Чижиківське 

(Дмитровицьке) пасмо), середня третина схилу північної експозиції крутістю 5°, складної форми. 

Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту борознувата, слабозадернована. Глибина розрізу – 110 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не+Нріgl – 25 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – слабке з поверхні. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений поверхнево-глеюватий середньозмитий середньосуглинковий на 

лесоподібних суглинкх.  

Не+Нріglор  

0–25 см 

– перемішані оранкою гумусово-акумулятивний слабоелювійований і перехідний 

гумусовий, слабоілювійований горизонти, темно-сірого з бурим відтінком 

забарвлення, неоднорідний, 10YR5/3, середньосуглинковий, дрібногрудкуватої 

структури, вологий, ущільнений, слабовиражена присипка SiO2, залізисто-



275 
 

манганові пунктації, корінці рослин, напіврозкладені пожнивні рештки, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Рhіgl різкий за забарвленням, 

співпадає з глибиною оранки; 

Рhіgl  

25–44 см 

– нижній перехідний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, темнувато-

бурий з світло-бурими плямами, дуже неоднорідний, 10YR6/4, 

середньосуглинковий, грудкуватої структури, вологий, щільний, тріщинуватий, 

гнізда SiO2, залізисто-манганові пунктуації, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, перехід до горизонту Р(h)іgl поступовий за забарвленням;  

Р(h)іgl 

44–71 см 

– дуже слабогумусована, салобілювійована порода, бурого забарвлення, дуже 

неоднорідний, 10YR6/5, важкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, по 

тріщинах структурних окремостей заклинки гумусованого дрібнозему, оглеєння у 

вигляді сизих і вохристих плям, червоточини, кротовини, перехід до горизонту РіGl 

поступовий за забарвленням; 

РіGl 

71–110 см 

– перехідний до ґрунтотворної породи слабоілювійований горизонт, палево-жовтий, 

дуже неоднорідний, важкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, 

численні плями оглеєння. 

 

Розріз № 34 закладений на північний-захід від селища Поморяни Золочівського району 

Львівської області; Е – 24°55'27.5", N – 49°38'24.4". Рельєф – Опілля, вододільне плато крутістю 0–1°. 

Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту незадернована, борознувата. Глибина розрізу – 165 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 35 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 100 см.  

Оглеєння – з глибини 100 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений глеюватий легкосуглинковий на лесоподібних суглинках.  

Неор  

0–28 см  

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований орний горизонт,  темно-сірого 

забарвлення з білястою присипкою, неоднорідний, 10YR4/3, легкосуглинковий, 

порохувато-грудкуватої структури, свіжий, слабоущільнений, на поверхні 

структурних агрегатів присипка SiO2, напіврозкладені пожнивні рештки рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Неп/ор різкий за складенням, 

співпадає з глибиною оранки;  

Неп/ор 

28–35 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований підорний горизонт, темно-сірий, 

неоднорідний, 10YR4/2, легкосуглинковий, зернисто-грудкуватої структури, 

свіжий, ущільнений, гнізда і присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, 

копроліти, ходи землериїв, перехід до горизонту НРі ясний за забарвленням; 

НРі  

35–68 см 

– верхній гумусовий перехідний, слабоілювійований горизонт, темно-сірий з 

буруватим відтінком, неоднорідний, 10YR6/3, легкосуглинковий, нетривкої 

дрібно-грудкувато-горіхуватої структури, свіжий, щільний, ледь помітна присипка 

SiO2, корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Рhі ясний за 

забарвленням; 

Рhі 

68–100 см 

– перехідний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, бурий з сіруватим 

відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/4, легкосуглинкового гранулометричного 

складу, грудкувато-горіхуватої структури, свіжий, щільний, поодинокі корінці 

рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Р(h)кgl поступовий за 

забарвленням і закипанням від 10 % HCl; 

Р(h)кgl 

100–155 см 

– перехідний до породи, дуже слабогумусований горизонт, палевого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR6/5, легкосуглинковий, нетривкої грудкуватої структури, 

вологий, щільний, натіки R2O3, вохристі плями, скупчення карбонатів, 

червоточини, кротовини, перехід до горизонту Ркgl поступовий за забарвленням; 

Ркgl – ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, світло-палевого забарвлення, 
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155–165 см неоднорідний, середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, вохристі 

плями оглеєння. 
 

Розріз № 35 закладений на північний захід від селища Поморяни Золочівського району 

Львівської області; Е – 24°55'47.6", N – 49°38'20.9". Рельєф – Опілля, односкатний схил простої 

форми крутістю 2–3°. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту не задернована. Глибина розрізу – 145 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – 28 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 90 см.  

Оглеєння – з глибини 92 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений глеюватий слабозмитий легкосуглинковий на лесоподібних 

суглинках.  

Неор  

0–28 см 

– гумусово-акумулятивний слабоелювійований горизонт, темно-сірого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR4/2, легкосуглинковий,  дрібно-грудкуватої структури, свіжий, 

слабоущільнений, на поверхні структурних агрегатів присипка SiO2, корінці рослин, 

червоточини, перехід до горизонту Неп/ор ясний за забарвленням, співпадає з 

глибиною оранки 

НРі  

28–60 см 

– верхній гумусовий перехідний, слабоілювійований горизонт, темнувато-сірий з 

слабким буруватим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR5/3, легкосуглинковий, 

дрібно-грудкуватої структури, свіжий, щільний, по гранях структурних агрегатів 

помітна присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Рhі 

помітний за забарвленням; 

Рhі 

60–90 см 

– перехідний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, бурий з сірим 

відтінком, дуже неоднорідний, 10YR5/4, легкосуглинкового гранулометричного 

складу, грудкувато-призматичний, вологий, щільний, поодинокі корінці рослин, 

червоточини, копроліти, перехід до горизонту Р(h)кgl поступовий за забарвленням і 

закипанням від 10 % HCl; 

Р(h)кgl 

100–155 см 

– перехідний до породи, дуже слабогумусований горизонт, світло-бурого 

забарвлення з жовтуватим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/5, 

легкосуглинковий, слабовираженої грудкувато-призматичної структури, вологий, 

щільний, іржаві плями оглеєння, скупчення карбонатів, червоточини, перехід до 

горизонту Ркgl поступовий за забарвленням; 

Ркgl 

155–165 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, жовтувато-палевого забарвлення, 

дуже неоднорідний, середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, 

вохристі плям оглеєння, Fe-Mn конкреції, журавчики. 

 

Розріз № 36 закладений на північний захід від селища Поморяни Золочівського району 

Львівської області; Е – 24°55'51.3", N – 49°38'25.4". Рельєф – Опілля, односкатний схил простої 

форми крутістю 2–3°. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту не задернована. Глибина розрізу – 133 см.  

Потужність орного горизонту НРіор – 27 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 70 см.  

Оглеєння – з глибини 75 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений глеюватий середньозмитий легкосуглинковий на лесоподібних 

суглинках.  

НРіор  

0–27 см 

– гумусовий перехідний до породи, слабоілювійований горизонт, темнувато-

сірий з бурим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/3, легкосуглинковий, 

зернисто-грудкуватої структури, свіжий, ущільнений, у верхній частині 

горизонту слабка присипка SiO2, корінці рослин, червоточини, копроліти, 

перехід до горизонту Рhі(к) помітний за забарвленням; 
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Рhі(к) 

27–75 см 

– перехідний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, бурий з світло-

сірим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/4, легкосуглинковий, грудкуватий, 

вологий, щільний, тріщинуватий, корінці рослин, червоточини, копроліти, 

кротовини виповнені темно-сірим дрібноземом, в нижній частині горизонту 

вкраплення карбонатів СаСо3, перехід до горизонту Р(h)кgl поступовий за 

забарвленням та інтенсивністю закипання від 10 % HCl; 

Р(h)ікgl 

75–124 см 

– перехідний до породи, дуже слабогумусований, слабоілювійований горизонт, 

світло-бурого забарвлення, дуже неоднорідний, 10YR7/5, легкосуглинковий, 

слабовираженої грудкувато-призматично-брилистої структури, вологий, 

щільний, численні вохристі, іржаві плями оглеєння, Fe-Mn пунктації, журавчики, 

поодинокі корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Ркgl поступовий за 

забарвленням; 

Ркgl 

124–133 см 

– ґрунтотворна порода, лесоподібні суглинки, світло-бурого з жовтувато-палевим 

відтінком забарвлення, дуже неоднорідний, середньосуглинковий, 

безструктурний, вологий, щільний, вохристі та сизі плями оглеєння, Fe-Mn 

конкреції, пунктацій, журавчики. 
 

Розріз № 37 закладений на північний захід від селища Поморяни Золочівського району 

Львівської області; Е – 24°55'40.0", N – 49°38'28.9". Рельєф – Опілля, схил складної форми крутістю 

3–5°, ускладнений улоговинами. Угіддя – пасовище. Поверхня ґрунту сильно задернована. Глибина 

розрізу – 105 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Не – горизонт змитий. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 64 см.  

Оглеєння – з глибини 53 см. 

Ґрунт: чорнозем опідзолений глеюватий середньозмитий легкосуглинковий на лесоподібних 

суглинках.  

Нd 

0–2 см 

– дернина; 

НРі+Рhі  

2–25 см  

– перемішані оранкою перехідний гумусовий, слабоілювійований і перехідний, 

дуже слабогумусований, слабоілювійований горизонти, темнувато-бурий, зі 

слабовираженим сіруватим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/3, 

легкосуглинковий, нетривкої дрібно-грудкуватої структури, вологий, дуже 

щільний, переплетений корінцями рослин, червоточини, копроліти, ходи 

землериїв, перехід до горизонту Ріgl поступовий за забарвленням; 

Рhі 

25–52 см 

– перехідний слабогумусований, слабоілювійований горизонт, бурий з світло-

сірим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR6/4, легкосуглинковий, грудкуватий, 

вологий, щільний, тріщинуватий, численні корінці рослин, червоточини, 

копроліти, кротовини діаметром 5–6 см виповнені темно-сірим дрібноземом, 

ходи землериїв, перехід до горизонту Р(h)кgl поступовий за забарвленням та 

закипанням від 10 % HCl; 

Р(h)кgl 

75–105 см 

– перехідний до породи, дуже слабогумусований горизонт, світло-бурого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR6/5, легкосуглинковий, слабовираженої 

грудкувато-брилистої структури, вологий, щільний, плями оглеєння, Fe-Mn 

пунктації, журавчики, поодинокі корінці рослин, червоточини, ходи землериїв. 
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів  чорноземів типових 
 

Розріз № 5 закладений на північний захід від села Хоробрів Сокальського району Львівської 

області; Е – 24°09'22.6", N – 50°32'53.3". Рельєф – Сокальське пасмо, слабохвиляста рівнина 
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ускладнена западинами, схил простої форми крутістю 1–2º. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту не 

задернована, борознувата. Глибина розрізу – 165 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 49 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 98 см.  

Оглеєння – відсутнє. 

Ґрунт: чорнозем типовий неглибокий малогумусний легкосуглинковий на лесоподібних 

суглинках. 

Нор 

0–31 см 

 – гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірого забарвлення, 

однорідний, 10YR3/2, легкосуглинковий, грудкувато-порохуватої структури, 

свіжий, рихлий, пронизаний корінцями рослин, перехід до горизонту Нп/ор 

різкий за глибиною оранки; 

Нп/ор  

31–49 см 

– гумусово-акумулятивний підорний горизонт, темно-сірий, неоднорідний, 

10YR3/2, легкосуглинковий, зернисто-грудкуватої структури, свіжий, щільний, 

корінці рослин, червоточини, перехід до горизонту Нр помітний за 

забарвленням; 

Нр 

45–73 см 

 

– гумусовий перехідний до породи горизонт, темно-сірий з вираженим 

буруватим відтінком, неоднорідний, 2,5Y3/2, легкосуглинковий, грудкуватої 

структури, вологий, щільний, корінці рослин, копроліти, червоточини, ходи 

землериїв, перехід до горизонту Ph ясний за забарвленням; 

Ph  

73–98 см 

– перехідний слабогумусований горизонт, сірувато-темно-бурого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR4/3, легкосуглинковий, грудкуватої структури, вологий, 

щільний, корінці рослин, копроліти, кротовини виповнені темно-сірим 

дрідноземом, перехід до горизонту P(h) різкий за закипанням від 10 % HCl і 

ясний за забарвленням; 

P(h)к  

98–130 см 

– слабогумусована порода, лесовидний суглинок, сірувато-бурувато-палевого 

забарвлення, неоднорідний, 10YR5/2, легкосуглинковий, слабовираженої 

грудкуватої структури, вологий, щільний, на поверхні структурних агрегатів 

плісенеподібний наліт СаСО3, перехід до горизонту Рк поступовий; 

Рк 

130–165 см 

– материнська порода, палево-жовтого забарвлення, легкосуглинковий, 

безструктурний, вологий, щільний, пронизаний прожилками карбонатів кальцію 

СаСО3. 
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів лучних ґрунтів 

Розріз № 9 закладений на південний захід від села Хоробрів Сокальського району Львівської 

області; Е – 24°09'38.8", N – 50°31'09.8". Рельєф – Сокальське Пасмо, слабохвиляста рівнина 

ускладнена западинами, схил простої форми крутістю 1–2º. Угіддя – переліг. Поверхня ґрунту сильно 

задернована. Глибина розрізу – 107 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 46 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє. и 

Оглеєння – з глибини 61 см. 

Ґрунт: лучний глибокий глеюватий супіщаний на алювіальних відкладах. 

Нор 

0–30 см 

 – гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірого забарвлення, 

неоднорідний, 7,5YR3/1, супіщаний, грудкувато-порохуватої структури, свіжий, 

слабоущільнений, корінці рослин, перехід до горизонту Нп/ор різкий, співпадає 

з глибиною оранки; 

Нп/ор  

30–46 см 

– гумусово-акумулятивний підорний горизонт, темно-сірий, неоднорідний, 

7,5YR4/1, легкосуглинковий, грудкувато-дрібнозернистої структури, свіжий, 

більш щільнений ніж попередній горизонт, корінці рослин, копроліти, перехід 

до горизонту НР ясний за забарвленням; 
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НР 

46–61 см 

 

– гумусовий перехідний до породи горизонт, темнувато-сірий з буруватим 

відтінком, неоднорідний, 7,5YR5/1, легкосуглинковий, дрібногоріхуватої 

структури, вологий, щільний, корінці рослин, копроліти, червоточини, перехід 

до горизонту Phgl різкий за забарвленням; 

Phgl  

61–86 см 

– перехідний слабогумусований горизонт, бурий з сизуватим відтінком, 

неоднорідний, 2,5Y5/6, легкосуглинковий, грудкувато-горіхуватої структури, 

вологий, щільний, плями оглеєння, корінці рослин, перехід до горизонту PGl 

різкий за забарвленням; 

PGl  

86–107 см 

– ґрунтотворна порода, жовто-палевого з сизуватим відтінком забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, рясні 

плями оглеєння, бобовини. 
 

Розріз № 15 закладений на пвденний захід від селища Поморяни Золочівського району 

Львівської області; Е – 24°55'09.9", N – 49°38'03.3". Рельєф – Опілля, плоска ділянка, ускладнена 

мікрозападинами у долині річки Золота Липа. Угіддя – пасовище. Поверхня ґрунту сильно 

задернована. Глибина розрізу – 110 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 37 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з поверхні. 

Оглеєння – з глибини 38 см. 

Ґрунт: лучний глейовий середньосуглинковий на алювіальних відкладах підстелених торфом. 

Нd 

0–3 cм 

– дернина складена щільним переплетенням коріння трав’яної рослинності; 

Нкор 

3–30 см 

 – гумусово-акумулятивний, колишній орний горизонт, темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 7,5YR2/1, суглинковий, зернистої структури, 

вологий, ущільнений, карбонати у формі пілісені, корінці рослин, перехід до 

горизонту Нкп/ор різкий, співпадає з глибиною колишньої оранки; 

Нкп/ор 

30–38 см 

– гумусово-акумулятивний підорний горизонт, інтенсивного темно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 7,5YR2/2, важкосуглинковий, зернистої структури, 

вологий, ущільнений, карбонати у формі прожилок і журавчиків, численні 

корінці рослин, копроліти, червоточини, перехід до горизонту Нркgl поступовий 

за забарвленням; 

Нркgl 

38–61 см  

– гумусово-акумулятивний перехідний до породи горизонт, темнувато-сірий з 

буруватим відтінком, неоднорідний, 7,5YR4/3, важкосуглинковий, крупно-

грудкувато-горіхуватої структури, вологий, щільний, слабооглеєний, карбонати 

у формі прожилок і журавчиків, корінці рослин, копроліти, червоточини, 

перехід до горизонту РhкGl ясний за забарвленням;  

РhкGl 

61–69 см 

 

– перехідний до породи слабогумусований горизонт, бурий з сизуватим 

відтінком, дуже неоднорідний, 7,5YR3/2, важкосуглинковий, нетривкої 

грудкувато-горіхуватої структури, сирий, щільний, містить скупчення 

карбонатів СаСО3, оглеєння у формі вохристих і сизих плям, корінці рослин, 

копроліти, перехід до горизонту МТк різкий за забарвленням; 

МТк 

69–91 см 

– похований, мулувато-торфовий горизонт, сірувато-сизий, неоднорідний, 

в’язкий, мокрий, з домішками розкладеного торфу, містить СаСО3, перехід до 

горизонту Тк поступовий за забарвленням; 

Тк 

91–110 см 

– похований торф, темнувато-сірий, середньо розкладений з домішкою мулу, 

в’язкий, мокрий. 
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів торфових ґрунтів 
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Розріз 41 закладений на схід від с. Рясна-Руська Яворівського району Львівської області; Е – 

23º54′36,05″, N – 49º52′49,15″. Рельєф –слабохвиляста Мальчицька прохідна долина, горбоподібне 

підняття ускладене западинами. Угіддя – пасовище (ситник, осока, підмаренник, гірчак їдкий, 

молочай, глід, крушина). Поверхня ґрунту задернована, купин часта, тріщинувата. Глибина розрізу – 

100 см.  

Потужність торфового горизонту – 68 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – не виявлено.  

Оглеєння – з глибини 68 см. 

Ґрунтові води –  не вскрито. 

Ґрунт: торфовий низинний неглибокий на давньоалювіальних  відкладах. 

Нd 

0–6 см 

– дернина (очіс); 

ТН 

6–20 см 

 – торфово-гумусовий горизонт, сильнорозкладений, темно-сірого з коричневим 

відтінком забарвлення, 10YR2/1, сухий, пухкий, безструктурний, тріщинуватий, 

переплетений корінцями рослин, перехід до горизонту Т1 ясний за складенням; 

Т 

20–68 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, коричневий, 10YR2/2, сирий, 

пухкий, губчастий, численні напіврозкладених корінців очерету, осоки, зрідка 

корінці рослин, перехід до горизонту НТGl поступовий за забарвленням; 

НТGl 

68–82 см 

 

– перехідний горизонт, темно-коричневого з сіруватим відтінком забарвлення, 

10YR2/2, сирий, в’язкий, ущільнений, зустрічаються включення торфу, 

залізисто-манганові конкреції, перехід до горизонту PGl  ясний за забарвленням; 

PGl 

82–100 см 

 

– материнська порода, сірувато-сизого забарвлення, неоднорідний, піщаний, 

сирий, щільний, численні сизі плями оглеєння. 

Розріз 42 закладений на схід від с. Рясна-Руська Яворівського району Львівської області; Е – 

23º54′50,78″, N – 49º52′45,88″. Рельєф –слабохвиляста Мальчицька прохідна долина, плоска рівнина з 

блюдцеподібними западинами; прокладені меліоративні канали. Угіддя – пасовище (хвощ польовий, 

осока, підмаренник, молочай). Поверхня ґрунту задернована, купинчаста. Глибина розрізу – 160 см.  

Потужність торфового горизонту – 160 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 111 см.  

Оглеєння – не виявлено. 

Ґрунтові води –  з глибини 160 см. 

Ґрунт: торфовий низинний середньоглибокий на давньоалювіальних  відкладах. 

Нd 

0–8 см 

– оторфована дернина (очіс); 

Т1 

8–35 см 

 – торфовий сильнорозкладений, горизонт, темно-коричневого забарвлення, 

10YR2/1, сухий, пухкий, безструктурний, тріщинуватий, містить дрібний пісок, 

численні корінці рослин, перехід до горизонту Т2 ясний за складенням; 

Т2 

35–62 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, коричневий, 10YR2/1, сирий, 

тріщинуватий, губчастий, напіврозкладені рештки рослин, перехід до горизонту 

Т3 ясний за забарвленням і ступенем розкладення торфу; 

Т3 

62–111 см 

 

– торфовий горизонт, світло-коричневий, 10YR2/2, слаборозкладений, сирий, 

пухкий, губчастий, багато корінців і стебел напіврозкладених решток болотних 

рослин, перехід до горизонту Тк4 ясний за забарвленням і ступенем розкладення 

торфу; 

Тк4 

111–145 см 

 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, світло-коричневого забарвлення з 

білястим відтінком, дуже неоднорідний, 10YR2/3, сирий, пухкий, губчастий, 

рештки рослин, перехід до горизонту Т5 поступовий за забарвленням і ступенем 

розкладу торфу; 



281 
 

Т5 

145–160 см 

– торфовий горизонт, слаборозкладений, коричневого забарвлення, сирий, 

губчастий, багато решток болотних рослин, горизонт запливає. 
 

Розріз 43 закладений на схід від с. Рясна-Руська Яворівського району Львівської області; Е – 

23º54′36,38″, N – 49º52′50,92″. Рельєф –слабохвиляста Мальчицька прохідна долина, плоска рівнинна 

ділянка ускладнена блюдцеподібними западинами. Угіддя – пасовище. Поверхня ґрунту задернована, 

покрита мохом, тріщинувата, купинчаста. Глибина розрізу – 150 см.  

Потужність торфового горизонту – 116 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – не виявлено.  

Оглеєння – з глибини 116 см. 

Ґрунтові води –  з глибини 150 см. 

Ґрунт: торфовий низинний глибокий на давньоалювіальних  відкладах. 

Нd 

0–7 см 

– оторфована дернина (очіс); 

ТН 

7–19 см 

 – торфовий сильнорозкладений, сильномінералізований горизонт, темно-бурого 

забарвлення, 10YR2/2, свіжий, пухкий, тріщинуватий, містить дрібний пісок, 

численні корінці рослин, перехід до горизонту Т1 ясний за ступенем 

розкладення торфу; 

Т1 

19–32 см 

 – торфовий горизонт, середньорозкладений, темно-коричневого забарвлення, 

10YR3/2, вологий, слабоущільнений, тріщинуватий, корінці рослин, 

зустрічаються напіврозкладені рештки рослин,  перехід до горизонту Т2 ясний за 

забарвленням; 

Т2 

32–43 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, коричневий, 10YR2/2, сирий, 

пухкий, губчастий, зрідка корінці рослин, рештки напіврозкладених рослин, 

коріння дерев, перехід до горизонту Т3 ясний за забарвленням і ступенем 

розкладення торфу; 

Т3 

43–64 см 

 

– торфовий горизонт, світло коричневий, слаборозкладений, неоднорідний, 

сирий, пухкий, губчастий, багато напіврозкладених решток осоки, очерету, 

корінців дерев, перехід до горизонту Т4 ясний за забарвленням і ступенем 

розкладення торфу; 

Т4 

64–93 см 

 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, темно-коричневого забарвлення, 

сирий, пухкий, губчастий, наявні напіврозкладені рештки рослин, перехід до 

горизонту Т5 ясний за забарвленням і субстратом; 

Т5 

93–116 см 

 

– торфовий горизонт, слаборозкладений, коричневого забарвлення, сирий, 

пухкий, губчастий, присутні напіврозкладені рештки рослин, перехід до 

горизонту РНGl різкий за забарвленням; 

РНGl 

116–130 см 

– перехідний горизонт, сіруватого забарвлення з коричневим відтінком, 

піщаний, сирий, слабоущільнений, багато залізисто-манганових конкрецій, 

поодинокі корінці рослин, перехід до горизонту РGl поступовий; 

РGl 

130–150 см 

– ложе болота, піщані відклади, світло-сірувато-сизого забарвлення, піщаний, 

безструктурний, мокрий, просочується вода. 
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів дернових ґрунтів 
 

Розріз № 7 закладений на південь від села Хоробрів Сокальського району Львівської області; 

Е – 24°11'02.3", N – 50°30'32.3". Рельєф – Сокальські Пасмо, слабохвиляста рівнина ускладнена 

западинами, схил простої форми крутістю 1–2º. Угіддя – пасовище. Поверхня ґрунту сильно 

задернована. Глибина розрізу – 78 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 35 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з глибини 50 см.  
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Оглеєння – з поверхні. 

Ґрунт: дерновий глибокий глейовий  супіщаний на алювіальних відкладах. 

Нd 

0–3 см 

– дернина, складена переплетенням коріння лучної рослинності; 

Нgl 

3–38 см 

 – гумусово-акумулятивний орний горизонт, сірого забарвлення, однорідний, 

7,5YR3/2, супіщаний, безструктурний, вологий, середньоущільнений, 

пронизаний корінцями рослин, з глибини 20 см наявні дрібні ржаві плями, 

перехід до горизонту НРgl поступовий за забарвленням; 

НРgl 

38–50 см 

– перехідний до породи гумусово-акумулятивний горизонт, сірий з буруватим 

відтінком, неоднорідний, 7,5YR3/3, супіщаний, безструктурний, вологий, 

слабоущільнений, корінці рослин, помітні численні ржаві плями оглеєння, 

перехід до горизонту Ркgl виразний за забарвленням і заипанням від 10 % НСl; 

Ркgl 

50–78 см 

 

– материнська порода, сучасний алювій, сизого забарвлення з густими ржавими 

і бурими плямами і тонкими прошарками суглинку, сирий, містить карбонати 

кальцію СаСО3. 
 

Розріз № 8 закладений на північний захід від села Угринів Сокальського району Львівської 

області; Е – 24°06'53.3", N – 50°34'54.8". Рельєф – Сокальське Пасмо, слабохвиляста рівнина 

ускладнена западинами, схил простої форми крутістю 0–1º. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту 

слабозадернована, борознувата. Глибина розрізу – 101 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 33 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – відсутнє.  

Оглеєння – з глибини 46 см. 

Ґрунт: дерновий глибокий глеюватий  супіщаний на алювіальних відкладах. 

Нор 

0–33 см 

 – гумусово-акумулятивний орний горизонт, темнувато-сірого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR4/4, супіщаний, нетривкої грудкувато-порохуватої 

структури, свіжий, слабоущільнений, заорані пожнивні рештки рослин, 

копроліти, перехід до горизонту НР різкий, співпадає з глибиною оранки; 

НР 

33–46 см 

– перехідний до породи гумусово-акумулятивний горизонт, бурувато-сірого 

забарвлення, неоднорідний, 7,5YR5/1, супіщаний, горіхувато-грудкуватої 

структури, свіжий, слабоущільнений, корінці рослин, копроліти, перехід до 

горизонту Р(h)gl різкий за забарвленням; 

Р(h)gl  

46–72 см 

 

– слабогумусована материнська порода, світло-бурого забарвлення, 

неоднорідний, помітні заклинки гумусу, легкосуглинковий, безструктурний, 

вологий, ущільнений, корінці рослин, копроліти, залізисто-манганові пунктації, 

вохристі плями оглеєння, перехід до горизонту РGl ясний; 

РGl 

72–101 см 

– материнська порода, світло-бурого з сизим відтінком забарвлення, 

неоднорідний, легкосуглинковий, безструктурний, вологий, в’язкий, щільний, 

сильнооглеєний, численні залізисто-манганові конкреції.  
 

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів рендзин 

(дерново-карбонатних  ґрунтів) 

Розріз № 40 закладений на південний схід від смт. Олесько Буського району Львівської 

області; Е – 24°54'45.0", N – 49°57'32.5". Рельєф – Вороняцьке пасмо Подільської височини, ерозійно-

денудаційна рівнина, слабохвиляста, верхня частина схилу крутістю 1–2º, слабоускладнена 

западинами, борознами від оранки. Угіддя – рілля. Поверхня ґрунту незадернована. Глибина розрізу – 

80 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 29 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – з поверхні.  

Оглеєння – не виявлено. 
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Ґрунт: рендзина повнопрофільна середньосуглинкова на елювію крейдяного мергелю. 

Нкор 

0–22 см 

 – гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірого забарвлення з помітним 

побурінням з глибиню, неоднорідний, 10YR3/2, середньосуглинковий, грудкувато-

пилуватої структури, свіжий, ущільнений, карбонатний, присутні уламки крейди і 

кремнію, післяжнивні рештки рослин, перехід до горизонту Нкп/ор чіткий, 

співпадає за глибиною оранки; 

Нкп/ор 

22–29 см 

 – гумусово-акумулятивний підорний горизонт, сірого з буруватим відтінком 

забарвлення, неоднорідний, 10YR3/2, середньосуглинковий, грудкуватої структури, 

свіжий, більш щільний від попереднього, карбонати у формі плісені, уламки 

крейдяного мергелю, зерна кварцу, післяжнивні рештки рослин, перехід до 

горизонту НРк ясний за забарвленням; 

НРк 

29–40 см 

– перехідний до породи гумусовий горизонт, сірий з білуватим відтінком, 

неоднорідний, 10YR7/1, середньосуглинковий, зернисто-грудкуватої структури, 

свіжий, ущільнений, карбонатний, уламки крейдяного мергелю діаметром 5–15 мм, 

поодинокі корінці рослин, перехід до горизонту Рк поступовий за забарвленням та 

різкий за інтенсивністю закипанням від 10 % НСl; 

Рhк 

40–62 см 

 

– перехідний до породи слабогумусований горизонт, білий з сіруватими 

гумусовими затіками, неоднорідний, середньосуглинковий, свіжий, щільний, 

безструктурний, містить щебінь мергелю, перехід до горизонту Рк поступовий; 

Рк 

40–80 см 

– материнська порода, елювій мергелю, білий, щільний, тріщинуватий.  

Морфологічна характеристика ґрунтових профілів бурих гірсько-лісових ґрунтів 
 

Розріз № 38 закладений на північ від селища Підбуж Дрогобицького району Львівської 

області; Е – 23°15'22.4", N – 49°21'01.3". Рельєф – Передкарпаття (Верхньодністерські низькогірні 

складчасто-скибові Бескиди), верхня частина схилу південно-західної експозиції крутістю 5º. Угіддя 

– ліс (бук, граб, сосна, малина, ожина, папороть). Поверхня ґрунту слабозадернована, покрита мохом. 

Глибина розрізу – 85 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 28 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – не виявлено.  

Оглеєння – з глибини 50 см. 

Ґрунт: бурозем гірсько-лісовий середньопотужний середньосуглинковий на елювії-делювії 

карпатського флішу. 

Н0 

0–4 см 

 – лісова підстилка, у верхній частині нерозкладена хвоя, листя, гілки дерев, 

мох; середня частина – шар ферментації, слаборозкладенні рослинні залишки; 

нижня – добре розкладені органічні рештки; 

Нd  

4–10 см 

– гумусовий (дерновий) горизонт, темно-буро-сірого забарвлення, 

неоднорідний, 10YR5/3, середньосуглинковий, до 10 % вивітрили уламків 

щебеню, дрібнозернисто-горіхуватої структури, свіжий, слабоущільний, густо 

переплетений корінцями рослин, кореневини, дендрити, червоточини, перехід 

до горизонту Н поступовий за забарвленням; 

Н 

10–32 см 

 

– гумусовий горизонт, бурувато-сірий, неоднорідний, 10YR6/4, 

середньосуглинковий, дрібнозернисто-грудкуватої структури, до 20 % дрібних 

уламків щебеню пісковиків діаметром 2 см, свіжий, ущільнений, коріння дерев, 

корінці рослин, дендрити, копроліти, червоточини, перехід до горизонту Нр 

поступовий за забарвленням; 

Нр  

32–50 см 

– перехідний до породи горизонт, бурого з сіруватим відтінком  забарвлення, 

неоднорідний, 10YR6/5, середньосуглинковий, уламків звітреного пісковика 

розміром 2–3 см до 30 %, призматично-горіхуватої структури, вологий, 
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щільний, корінці рослин, дендрити,  червоточини, перехід до горизонту Ph 

поступовий за забарвленням; 

Ph  

50–70 см 

– слабогумусована порода, бурий з темно-коричневим відтінком, дуже 

неоднорідний, 10YR5/5, важкосуглинковий, численні, крупні уламки розміром 

3–5 см щебеню, пісковику, на поверхні включень натіки гумусу, поодинокі 

корінці рослин, дендрити, перехід до горизонту Рgl поступовий; 

Рgl 

70–85 см 

– материнська порода, елювіально-делювіальні відклади, неоднорідний, 

10YR6/2, буро-сірого забарвлення, важкосуглинковий, численні крупні уламки 

карпатського флішу, іржаві, вохристі плями оглеєння, 
 

Розріз № 39 закладений на північ від селища Підбуж Дрогобицького району Львівської 

області; Е – 23°15'08.4", N – 49°21'00.4". Рельєф – Передкарпаття (Верхньодністерські низькогірні 

складчасто-скибові Бескиди), вирівняна ділянка в підніжжі схилу. Угіддя – пасовище. Поверхня 

ґрунту задернована, з скотобійними стежками  і вимоїнами. Глибина розрізу – 95 см.  

Потужність гумусово-акумулятивного горизонту Н – 20 см. 

Закипання від 10 % розчину HCl – не виявлено.  

Оглеєння – з глибини 60 см. 

Ґрунт: бурозем гірсько-лісовий середньопотужний глеюватий середньосуглинковий на елювії-

делювії карпатського флішу. 

Нd  

0–4см 

– дернина, складена густим переплетенням коріння трав’яних рослин; 

Н 

4–25 см 

 

– гумусовий горизонт, бурувато-сірий з помітним побурінням з глибиною, 

неоднорідний, 10YR5/4, середньосуглинковий, дрібногоріхувато-грудкуватої 

структури, зрідка дрібні уламки пісковика, свіжий, щільний, багато дрібних 

корінців рослин, червоточини, копроліти, перехід до горизонту Нр поступовий 

за забарвленням; 

НР  

25–60 см 

– перехідний до породи горизонт, бурого забарвлення, неоднорідний, 10YR5/5, 

середньосуглинковий, близько 20 % уламків щебеню і хряща, призматично-

крупногоріхуватої структури, вологий, щільний, шпаруватий, по гранях 

структурних агрегатів натіки гумусу, іржаві плями R2O3, корінці рослин, 

червоточини, ходи землериїів, перехід до горизонту Phgl поступовий за 

забарвленням; 

Phgl  

60–84 см 

– слабогумусована порода, бурий з сірими плямами, дуже неоднорідний, 

10YR5/2, важкосуглинковий, уламки звітреного пісковика і сланців сірого 

забарвлення, вологий, щільніший за попередній, затіки гумусу, іржаві, вохристі 

плями оглеєння, корінці рослин, перехід до горизонту Рgl ясний за щільністю; 

Рgl 

84–95 см 

– материнська порода, елювіально-делювіальні уламки карпатського флішу. 
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ДОДАТОК Б 

Додаток Б. 1 

Статистична обробка морфологічних показників дерново-підзолистих ґрунтів  

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дерново-слабопідзолисті глеюваті ґрунти на водно-льодовикових відкладах (дослідна ділянка Надсянська) 

Потужність лісової підстилки, Н0, 

см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

– 

3,6 

– 

0,24 

– 

6,66 

– 

16,31 

– 
– – – 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ, см  

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

15,8 

41,3 

0,48 

1,12 

3,01 

2,70 

7,38 

6,61 
25,5 23,2 2,2 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

27,7 

50,3 

0,95 

1,12 

3,45 

2,22 

8,45 

5,43 
22,6 17,0 2,2 

Нижня межа ілювіально-

елювіального горизонту, ІЕ, см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

52,5 

65,5 

1,26 

1,26 

2,40 

1,92 

5,87 

4,71 
13,0 8,0 2,2 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

– 

6 

– 

105,2 

– 

1,05 

– 

0,99 

– 

2,44 
– – – 

Нижня межа перехідного 

ілювіального горизонту, ІР, см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

77,2 

127,0 

1,25 

1,65 

1,62 

1,30 

3,97 

3,19 
49,8 26,5 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабоілювійованого горизонту, Рі, 

см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

130,5 

151,8 

1,34 

1,87 

1,02 

1,23 

2,51 

3,02 
20,9 10,0 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

29,2 

51,3 

1,08 

1,36 

3,69 

2,65 

9,05 

6,48 
22,1 14,0 2,2 

 

Потужність дернини Нd, см Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо- 

6 

6 

2,8 

1,8 

0,17 

0,11 

5,88 

6,39 

14,41 

15,65 
-1,0 5,6 2,2 
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Продовження дод. Б. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  дефльовані         

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ+Еh, см 
Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо-

дефльовані 

6 

6 

39,3 

25,3 

0,71 

0,71 

1,81 

2,82 

4,45 

6,91 
-14,0 15,2 2,2 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо-

дефльовані 

6 

– 

50,3 

– 

1,12 

– 

2,22 

– 

5,43 

– 
– – – 

Нижня межа ілювіально-

елювіального горизонту, ІЕ, см 
Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо-

дефльовані 

6 

6 

65,5 

34,7 

1,26 

0,76 

1,92 

2,19 

4,71 

5,37 
-30,8 23,0 2,2 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 
Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо-

дефльовані 

6 

– 

105,2 

– 

1,05 

– 

0,99 

– 

2,44 

– 
– – – 

Нижня межа перехідного 

ілювіального горизонту, Ір, см 
Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо-

дефльовані 

6 

6 

127,0 

52,5 

1,65 

1,26 

1,30 

2,40 

3,19 

5,87 
-74,5 39,4 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабоілювійованого горизонту, Рі, 

см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо-

дефльовані 

6 

6 

151,8 

74,3 

1,87 

1,36 

1,23 

1,83 

3,02 

4,48 
-77,5 36,9 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см 
Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньо-

дефльовані 

6 

– 

51,3 

– 

1,36 

– 

2,65 

– 

6,48 

– 
– – – 

Дерново-слабопідзолисті глейові ґрунти на моренних відкладах  

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ+Еh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Слабозмиті 

4 

4 

31,3 

26,8 

0,75 

1,93 

2,40 

7,22 

4,80 

14,44 
-4,5 2,5 2,3 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Слабозмиті 

4 

4 

41,3 

37,5 

0,85 

1,04 

2,07 

2,78 

4,14 

5,55 
-3,8 3,2 2,3 

Нижня межа ілювіально-слабо-

елювіального горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Слабозмиті 

4 

4 

64,8 

61,3 

1,80 

3,73 

2,78 

6,09 

5,55 

12,17 
-3,5 1,0 2,3 
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Закінчення дод. Б. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Слабозмиті 

4 

4 

88,3 

82,0 

1,75 

2,35 

1,98 

2,86 

3,97 

5,72 
-6,3 2,5 2,3 

Нижня межа перехідного 

ілювіального горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Слабозмиті 

4 

4 

115,3 

107,8 

2,32 

1,11 

2,02 

1,03 

4,03 

2,06 
-7,5 3,4 2,3 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Слабозмиті 

4 

4 

2,4 

2,1 

0,13 

0,13 

5,26 

5,88 

10,53 

11,76 
-0,3 2,0 2,3 

 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ+Еh+Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Середньозмиті 

4 

4 

31,3 

33,5 

0,75 

1,55 

2,40 

4,64 

4,80 

9,28 
2,2 1,5 2,3 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Середньозмиті 

4 

– 

41,3 

– 

0,85 

– 

2,07 

– 

4,14 

– 
– – – 

Нижня межа ілювіально-слабо-

елювіального горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Середньозмиті 

4 

4 

64,8 

59,3 

1,80 

1,65 

2,78 

2,79 

5,55 

5,58 
-5,5 2,6 2,3 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Середньозмиті 

4 

– 

88,3 

– 

1,75 

– 

1,98 

– 

3,97 

– 
– – – 

Нижня межа перехідного 

ілювіального горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Середньозмиті 

4 

4 

115,3 

80,8 

2,32 

1,65 

2,02 

2,05 

4,03 

4,09 
-34,5 14,0 2,3 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Слабозмиті 

4 

4 

2,4 

1,9 

0,13 

0,13 

5,26 

6,67 

10,53 

13,33 
-0,5 3,3 2,3 

 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Сильнозмиті 

4 

– 

31,3 

– 

0,75 

– 

2,40 

– 

4,80 

– 
– – – 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, 

Еh+Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Сильнозмиті 

4 

4 

41,3 

26,0 

0,85 

1,68 

2,07 

6,47 

4,14 

12,95 
-15,3 9,3 2,3 

Нижня межа ілювіально-слабо-

елювіального горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Сильнозмиті 

4 

4 

64,8 

47,0 

1,80 

0,82 

2,78 

1,74 

5,55 

3,47 
-17,8 10,4 2,3 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Сильнозмиті 

4 

– 

88,3 

– 

1,75 

– 

1,98 

– 

3,97 

– 
– – – 

Нижня межа перехідного 

ілювіального горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Сильнозмиті 

4 

4 

115,3 

73,0 

2,32 

1,47 

2,02 

2,02 

4,03 

4,03 
-42,3 17,8 2,3 

Глибина появи ознак оглеєння,  

см 
Рілля 

Рілля 

Незмиті  

Сильнозмиті 

4 

4 

2,4 

1,8 

0,13 

0,12 

5,26 

6,80 

10,53 

13,61 
-0,6 4,0 2,3 
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Додаток Б. 2 

Статистична обробка морфологічних показників підзолисто-дернових ґрунтів  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2, 
см 

Sx 
Sx, 

% 

V, 

% 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Підзолисто-дернові глеюваті ґрунти на елювії  пісковиків (дослідна ділянка Стільсько) 

Потужність лісової підстилки, Н0, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

– 

5,5 

– 

0,43 

– 

7,78 

– 

19,07 

– 
– – – 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

34,7 

50,8 

0,71 

1,11 

2,06 

2,18 

5,05 

5,34 
16,1 13,4 2,2 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

68,7 

62,3 

1,12 

1,12 

1,62 

1,79 

3,98 

4,38 
-6,4 4,5 2,2 

Нижня межа ілювіально-елю-

віального дуже слабогумусо-ваного 

горизонту, ІЕ(h), см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

– 

6 

– 

78,7 

– 

1,80 

– 

2,29 

– 

5,61 

 

– 

 

 

– 

 

2,2 

Нижня межа ілювіального сла-

боелювійованого горизонту, Іе, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

104,5 

105,2 

1,23 

0,95 

1,18 

0,90 

2,89 

2,20 
0,7 0,5 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту,  ІР, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

– 

6 

– 

154,8 

– 

1,49 

– 

0,96 

– 

2,36 
– – 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабоілювійованого горизонту, Рі, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

120,7 

170,8 

0,71 

1,40 

0,59 

0,82 

20,83 

2,01 
50,1 35,0 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см 
Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

72,2 

106,2 

1,49 

174 

2,07 

1,64 

5,07 

4,01 
34,0 16,4 2,2 
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Закінчення дод. Б. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Потужність лісової підстилки, Н0, 

см 

Ліс 

Ліс 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

5,5 

2,8 

0,43 

0,17 

7,78 

5,58 

19,07 

14.41 
-2,7 6,4 2,2 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, Не+Еh, см 

Ліс 

Ліс 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

34,7 

25,8 

0,71 

1,40 

2,06 

5,42 

5,05 

13,28 
-8,9 6,2 2,2 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Ліс 

Ліс 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

68,7 

40,3 

1,12 

1,43 

1,62 

3,55 

3,98 

8,68 
-28,4 17,2 2,2 

Нижня межа ілювіального сла-

боелювійованого, слабогуму-

сованого горизонту, Іеh, см 

Ліс 

Ліс 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

104,5 

87,8 

1,23 

1,14 

1,18 

1,30 

2,89 

3,17 
-16,7 11,0 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Ліс 

Ліс 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

120,7 

118,0 

0,71 

2,80 

0,59 

2,38 

20,83 

5,82 
-2,7 1,0 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Ліс 

Ліс 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

72,2 

31,0 

1,49 

1,21 

2,07 

3,91 

5,07 

9,57 
-41,2 32,2 2,2 

 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, Не+Еіh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

50,8 

18,7 

1,11 

1,76 

2,18 

9,45 

5,34 

23,15 
-32,1 17,0 2,2 

Нижня межа ілювіально-

елювіального дуже слабогуму-

сованого горизонту, ІЕ(h), см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

78,7 

47,8 

1,80 

1,35 

2,83 

2,29 

5,61 

6,92 
-30,9 15,1 2,2 

Нижня межа ілювіального сла-

боелювійованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

105,2 

79,7 

0,95 

1,74 

0,90 

2,19 

2,20 

5,36 
-25,5 14,2 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту,  ІР, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

154,8 

94,2 

1,49 

1,28 

0,96 

1,35 

2,36 

3,32 
-60,6 34,1 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

170,8 

116,0 

1,40 

1,03 

0,82 

0,89 

2,01 

2,18 
-54,8 34,7 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

106,2 

76,8 

174 

2,57 

1,64 

3,35 

4,01 

8,21 
-29,4 10,4 2,2 
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Додаток Б. 3 

Статистична обробка морфологічних показників ясно-сірих лісових ґрунтів  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ясно-сірі лісові  глеюваті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Сокальська)  

Потужність лісової підстилки, Н0, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

– 

1,8 

– 

0,12 

– 

6,80 

– 

15,21 

– 
– – – 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ, см  

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

18,4 

32,4 

0,51 

0,51 

2,77 

1,57 

6,20 

3,52 
14,0 21,2 2,2 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

46,2 

49,0 

0,66 

2,66 

1,44 

5,44 

3,21 

12,16 
2,8 1,1 2,2 

Нижня межа ілювіального 

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

73,4 

77,0 

1,03 

2,19 

1,04 

2,85 

3,14 

6,36 
3,6 1,6 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

101,8 

109,0 

0,97 

4,43 

0,95 

4,06 

2,13 

9,08 
7,2 1,7 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

130,4 

134,4 

0,93 

3,78 

0,71 

2,81 

1,59 

6,28 
4,0 1,1 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

–  

128,4 

– 

0,51 

– 

0,40 

– 

0,89 

– 
– – – 

Глибина появи ознак оглеєння, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

104,6 

111,6 

2,04 

6,60 

1,95 

5,91 

4,36 

13,22 
7,0 1,1 2,2 

 

Нижня межа гумусово-

елювіального горизонту,  

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

32,4 

29,8 

0,51 

0,66 

1,57 

2,23 

3,52 

4,98 
-2,6 3,4 2,2 
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Продовження дод. Б. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НЕ+Еh, см           

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

49,0 

34,8 

2,66 

0,80 

5,44 

2,30 

12,16 

5,14 
-14,2 5,6 2,2 

Нижня межа ілювіального елю-

війованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

77,0 

52,4 

2,19 

0,93 

2,85 

1,77 

6,36 

3,96 
-24,6 11,3 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

109,0 

81,4 

4,43 

2,54 

4,06 

3,12 

9,08 

6,98 
-27,6 5,9 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмті 

5 

5 

134,4 

108,4 

3,78 

3,17 

2,81 

2,93 

6,28 

6,54 
-26,0 5,8 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

111,6 

84,2 

6,60 

2,31 

5,91 

2,74 

13,22 

6,14 
-27,4 4,3 2,2 

 

Нижня межа гумусово-

елювіального горизонту, НЕ+Еh+Іе, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

49,0 

28,4 

2,66 

0,51 

5,44 

1,80 

12,16 

4,01 
-20,6 31,2 2,2 

Нижня межа ілювіального елю-

війованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

77,0 

43,2 

2,19 

1,28 

2,85 

2,96 

6,36 

6,63 
-33,8 14,5 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

109,0 

70,2 

4,43 

0,86 

4,06 

1,23 

9,08 

2,74 
-38,8 9,4 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

134,4 

93,4 

3,78 

1,17 

2,81 

1,25 

6,28 

2,79 
-41,0 11,3 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

111,6 

71,8 

6,60 

2,75 

5,91 

3,82 

13,22 

8,55 
-39,8 6,1 2,2 

 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

– 

32,4 

– 

0,51 

– 

1,57 

– 

3,52 

– 
– – – 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

– 

49,0 

– 

2,66 

– 

5,44 

– 

12,16 

– 
– – – 
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Закінчення дод. Б. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа ілювіального елю-

війованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

77,0 

27,2 

2,19 

0,86 

2,85 

3,16 

6,36 

7,07 
-49,8 23,1 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

109,0 

56,8 

4,43 

1,28 

4,06 

2,25 

9,08 

5,04 
-52,2 12,4 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

134,4 

85,2 

3,78 

1,24 

2,81 

1,46 

6,28 

3,26 
-49,2 13,5 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

111,6 

66,0 

6,60 

1,52 

5,91 

2,30 

13,22 

5,14 
-45,6 7,3 2,2 

Ясно-сірі лісові глеюваті  ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Пасмово Побужанська)  

Потужність лісової підстилки, Н0, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

- 

2,0 

- 

0,11 

- 

5,27 

- 

16,67 

- 
- - - 

Нижня межа гумусово-елювіа-

льного горизонту, НЕ, см  

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

15,4 

32,2 

0,34 

0,39 

2,21 

1,21 

6,98 

3,82 
17,2 35,1 2,1 

Нижня межа елювіального 

слабогумусованого горизонту, Еh, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

47,2 

48,3 

1,81 

0,54 

3,84 

1,11 

12,14 

3,53 
1,1 0,6 2,1 

Нижня межа ілювіального 

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

62,7 

62,5 

1,69 

2,98 

2,69 

9,43 

8,51 

9,43 
-0,2 0,1 2,1 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

88,9 

83,9 

1,96 

2,05 

2,20 

2,45 

6,96 

7,73 
-5,0 1,9 2,1 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

112,5 

107,1 

2,46 

1,47 

2,19 

1,37 

6,93 

4,35 
-5,4 2,0 2,1 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

135,2 

126,8 

1,34 

3,90 

0,99 

3,07 

3,13 

9,71 
-8,4 2,2 2,1 

Глибина появи карбонатів, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

135,3 

84,9 

1,39 

4,49 

1,03 

5,29 

3,25 

16,74 
-50,4 11,3 2,1 

Глибина появи ознак оглеєння, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

10 

10 

135,6 

84,6 

1,24 

4,24 

1,08 

5,01 

3,41 

15,83 
-51,0 12,0 2,1 
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Додаток Б. 4 

Статистична обробка морфологічних показників сірих лісових ґрунтів  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сірі лісові  ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Сокальська)  

Нижня межа гумусово-

елювіального горизонту, НЕ+Ihе, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

34,0 

30,8 

0,77 

1,90 

2,28 

6,18 

5,58 

15,13 
-3,2 1,7 2,2 

Нижня межа ілювіального гум-

усованого слабоелювійованого 

горизонту, Іhe, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

46,3 

39,3 

1,31 

2,14 

2,82 

5,44 

6,92 

13,32 
-7,0 3,1 2,2 

Нижня межа ілювіального 

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

71,7 

66,2 

2,74 

2,14 

3,84 

3,23 

9,37 

7,91 
-5,5 1,7 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмті 

6 

6 

91,5 

85,0 

5,63 

2,35 

6,15 

2,77 

15,06 

6,78 
-6,5 1,2 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

108,2 

107,5 

4,66 

2,91 

4,31 

2,70 

10,55 

6,62 
-0,7 3,5 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

106,0 

95,8 

4,55 

5,13 

4,30 

5,54 

10,52 

13,58 
-10,2 1,6 2,2 

 

Потужність дернини, Нd, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

–  

2,2 

– 

0,11 

– 

4,87 

– 

11,92 

– 
– – – 
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Продовження дод. Б. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа гумусово-

елювіального горизонту, 

НЕ+Ihе+Іе, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

34,0 

32,0 

0,77 

1,10 

2,28 

3,42 

5,58 

8,39 
-2,0 1,6 2,2 

Нижня межа ілювіального  

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

71,7 

57,5 

2,74 

2,66 

3,84 

4,62 

9,37 

11,31 
-14,0 4,1 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

91,5 

77,2 

5,63 

5,26 

6,15 

6,82 

15,06 

16,70 
-14,3 2,3 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

108,2 

95,3 

4,66 

4,25 

4,31 

4,46 

10,55 

10,91 
-12,9 2.3 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

106,0 

76,8 

4,55 

3,03 

4,30 

3,94 

10,52 

9,65 
-29,2 5,9 2,2 

 

Потужність дернини, Нd, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

–  

1,8 

– 

0,11 

– 

6,39 

– 

15,65 

– 
– – – 

Нижня межа гумусово-елюві-

ального горизонту, НЕ, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

–  

34,0 

– 

0,77 

– 

2,28 

– 

5,58 

– 
– – – 

Нижня межа ілювіального 

гумусованого елювійованого 

горизонту, Ihе+Іе, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

46,3 

32,0 

1,31 

0,77 

2,82 

2,42 

6,92 

5,93 
-14,3 19,2 2,2 

Нижня межа ілювіального елю-

війованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

71,7 

42,2 

2,74 

2,44 

3,84 

5,76 

9,37 

14,18 
-29,5 5,3 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

91,5 

75,8 

5,63 

5,23 

6,15 

6,90 

15,06 

16,90 
-15,7 2,3 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

108,2 

86,3 

4,66 

4,44 

4,31 

5,15 

10,55 

10,30 
-21,9 3,6 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

106,0 

45,5 

4,55 

2,06 

4,30 

4,53 

10,52 

9,06 
-60,5 11,4 2,2 

Сірі лісові  ґрунти на лесоподібних суглинках  

Нижня межа гумусово-елюві-

ального горизонту, НЕ+Ihе, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

32,0 

30,8 

0,45 

30,8 

1,40 

1,25 

3,42 

4,05 
-1,2 1,0 2,2 

 

 

 



295 
 

 

Продовження дод. Б. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа ілювіального 

слабогумусованого слабоелю-

війованого горизонту, Іhe, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

45,7 

40,8 

0,6 

0,83 

1,46 

2,04 

3,58 

5,00 
-4,9 5,1 2,2 

Нижня межа ілювіального 

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

66,7 

60,5 

0,21 

0,50 

0,32 

0,83 

0,77 

2,02 
-6,2 23,0 2,2 

 

Нижня межа гумусово-елювіа-лного 

горизонту, НЕ+Ihе+Іе,см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

32,0 

27,5 

0,45 

0,76 

1,40 

2,78 

3,42 

6,80 
-4,5 5,6 2,2 

Нижня межа ілювіального сла-

боелювійованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

66,7 

47,8 

0,21 

3,06 

0,32 

6,40 

0,77 

15,67 
-18,9 0,7 2,2 

 

Нижня межа гумусово-елювіа-лного 

горизонту, НЕ,см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

–  

32,0 

– 

0,45 

– 

1,40 

– 

3,42 

– 
– – – 

Нижня межа ілювіального 

гумусованого елювійованого 

горизонту, Ihе+Іе, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

45,7 

30,3 

0,6 

0,85 

1,46 

2,82 

3,58 

5,65 
-15,4 16,0 2,2 

Нижня межа ілювіального елю-

війованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

66,7 

41,5 

0,21 

0,65 

0,32 

1,56 

0,77 

3,11 
-25,2 48,5 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

95,8 

51,8 

0,83 

1,25 

0,87 

2,42 

2,13 

4,83 
-44,0 34,1 2,2 

Сірі лісові легкосуглинкові  ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Памово Побужанська) 

Потужність лісової підстилки, Н0, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

- 

2,1 

- 

0,10 

- 

4,76 

- 

10,65 

- 
- - - 

Нижня межа гумусово-елюві-

ального горизонту, НЕ, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

26,0 

33,0 

0,84 

1,48 

3,22 

4,49 

7,20 

10,05 
7,0 4,7 2,2 

Нижня межа ілювіального 

слабогумусованого горизонту, Іh, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

43,2 

48,2 

4,33 

1,07 

10,02 

2,22 

22,41 

4,95 
5,0 1,3 2,2 
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Продовження дод. Б. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа ілювіального 

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

60,2 

61,2 

0,58 

1,07 

0,97 

1,74 

2,17 

3,90 
1,0 0,9 2,2 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

83,2 

80,6 

0,66 

1,03 

0,80 

1,28 

1,78 

2,86 
-2,6 2,3 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

106,0 

103,0 

0,71 

1,61 

0,67 

1,57 

1,49 

3,50 
-3,0 1,9 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

124,2 

119,6 

1,28 

0,68 

1,03 

0,57 

2,31 

1,27 
-4,6 3,5 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

124,6 

120,2 

2,62 

0,37 

2,10 

0,31 

4,70 

0,70 
-4,4 1,9 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

5 

5 

124,8 

120,8 

2,18 

0,86 

1,74 

0,71 

3,90 

1,59 
-4,0 1,9 2,2 

Сірі лісові  поверхнево-глеюваті ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Cянсько-Дністерська) 

Нижня межа гумусово-елюві-

ального горизонту, НЕ+Ihе, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

30,3 

26,7 

0,42 

0,61 

1,39 

2,30 

3,40 

5,65 
-3,6 5,3 2,2 

Нижня межа ілювіального 

гумусованого елювійованого 

горизонту, Іhe, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

43,5 

34,3 

0,43 

0,56 

0,98 

1,62 

2,41 

3,98 
-9,2 14,4 2,2 

Нижня межа ілювіального  

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

56,7 

53,7 

0,61 

0,95 

1,08 

1,78 

2,66 

4,36 
-3,0 2,9 2,2 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

84,8 

82,0 

0,83 

0,82 

0,98 

1,00 

2,41 

2,44 
-2,8 2,6 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмті 

6 

6 

107,8 

114,0 

1,72 

0,68 

1,60 

0,60 

3,91 

1,47 
6,2 3,7 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

136,3 

132,0 

0,67 

0,68 

0,49 

0,52 

1,20 

1,27 
-4,3 4,9 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

5,3 

3,1 

0,33 

0,20 

6,25 

6,51 

15,31 

15,94 
-2,2 4,2 2,2 

2.2.-2.4 
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Закінчення дод. Б 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа гумусово-елюві-

ального горизонту, НЕ, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

– 

30,3 

– 

0,42 

– 

1,39 

– 

3,40 

– 
– – – 

Нижня межа ілювіального 

слабогумусованого горизонту, Іh, 

см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

43,5 

15,0 

0,43 

0,68 

0,98 

4,55 

2,41 

11,16 
-28,5 39,0 2,2 

Нижня межа ілювіального  

слабоелювійованого горизонту, Іе, 

см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

56,7 

17,0 

0,61 

0,68 

1,08 

4,02 

2,66 

9,84 
-39,7 47,3 2,2 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

84,8 

64,0 

0,83 

1,06 

0,98 

1,66 

2,41 

4,07 
-20,8 16,9 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

136,3 

91,8 

0,67 

0,48 

0,49 

0,52 

1,20 

1,27 
-44,5 59,3 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

5,3 

2,1 

0,33 

0,08 

6,25 

4,00 

15,31 

9,80 
-3,2 6,3 2,2 

 

Нижня межа гумусово-елюві-

ального горизонту, НЕ, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

– 

30,3 

– 

0,42 

– 

1,39 

– 

3,40 

– 
– – – 

Нижня межа ілювіального 

слабогумусованого горизонту, Іh, 

см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

43,5 

11,0 

0,43 

0,37 

0,98 

3,32 

2,41 

8,13 
-32,5 63,7 2,2 

Нижня межа ілювіального 

горизонту, І, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

84,8 

43,2 

0,83 

0,54 

0,98 

1,26 

2,41 

3,08 
-41,6 46,2 2,2 

Нижня межа ілювіального 

перехідного горизонту, Ір, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

107,8 

75,2 

1,72 

0,98 

1,60 

1,30 

3,91 

3,19 
-32,6 18,1 2,2 

Нижня межа перехідного 

горизонту, Рі, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

136,3 

92,7 

0,67 

0,84 

0,49 

0,91 

1,20 

2,23 
-43,6 44,5 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

5,3 

1,8 

0,33 

0,11 

6,25 

6,39 

15,31 

15,65 
-3,5 6,9 2,2 
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Додаток Б. 5 

Статистична обробка морфологічних показників темно-сірих опідзолених ґрунтів  
 
 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Темно-сірі опідзолені глеюваті ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Сокальська) 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не+Ніе, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

41,8 

31,8 

2,44 

0,73 

5,83 

2,31 

13,04 

5,17 
-10,0 4,3 2,2 

Нижня межа гумусового слабо- 

ілювіального, слабоелювійо-ваного 

горизонту, Ніе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

54,6 

43,6 

3,68 

0,75 

6,74 

1,72 

15,08 

3,84 
-11,0 3,2 2,2 

Нижня межа ілювіального 

слабоелювійованого горизонту, Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

83,6 

68,0 

5,48 

3,46 

6,56 

5,09 

14,66 

11.39 
-15,6 2,6 2,2 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмті 

5 

5 

96,4 

89,4 

5,85 

2,91 

6,07 

3,25 

13,09 

7,27 
-7,0 1,2 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

126,4 

112,0 

6,33 

2,76 

5,01 

2,46 

11,20 

5,50 
-14,4 2,3 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

130,6 

107,8 

8,21 

2,94 

6,28 

2,73 

14,05 

6,10 
-22,8 2,9 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого і 

слабоілювійованого  горизон-тів 

Не+Ніе+Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

41,8 

33,2 

2,44 

1,83 

5,83 

5,50 

13,04 

12,31 
-8,6 2,7 2,2 

Нижня межа ілювіального  Рілля Незмиті 5 83, 5,48 6,56 14,66 -32,2 6,0 2,2 

дуже слабоелювійованого горизонту, 

І(е), см 
Рілля Середньозмиті 5 51,4 2,06 4,02 8,98    

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

96,4 

77,0 

5,85 

4,52 

6,07 

5,87 

13,09 

13,12 
-19,4 2,9 2,2 
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Продовження дод. Б 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

126,4 

86,0 

6,33 

5,79 

5,01 

6,73 

11,20 

15,05 
-40,4 5,4 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

130,6 

89,8 

8,21 

2,94 

6,28 

3,27 

14,05 

7,32 
-40,8 5,1 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

сильноелювійова-ного горизонту, Не, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

- 

41,8 

- 

2,44 

- 

5,83 

- 

13,04 

- 
- - - 

Нижня межа гумусового слабо-

елювійованого і слабоілювійо-ваного 

горизонтів, Ніе+Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

54,6 

30,2 

3,68 

1,32 

6,74 

4,37 

15,08 

9,77 
-24,4 6,8 2,2 

Нижня межа ілювіального дуже 

слабоелювійованого горизонту, І(е), см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

83,6 

39,2 

5,48 

1,46 

6,56 

3,73 

14,66 

8,34 
-44,4 8,5 2,2 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

96,4 

64,8 

5,85 

2,94 

6,07 

4,56 

13,09 

10,14 
-31,6 5,3 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

126,4 

84,0 

6,33 

4,00 

5,01 

4,76 

11,20 

10,65 
-42,0 6,2 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

130,6 

65,6 

8,21 

3,12 

6,28 

4,76 

14,05 

10,65 
-65,0 8,1 2,2 

Темно-сірі опідзолені  глеюваті ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Сокальська)  

Нижня межа гумусового слабо-

елювійованого і слабоілювійо-ваного 

горизонтів, Не+Ніе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

36,3 

32,5 

1,26 

1,44 

3,46 

4,44 

8,47 

8,88 
-3,8 0,1 2,2 

Нижня межа гумусового слабо-

ілювійованого, слабоелювійо-ваного 

горизонту, Ніе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

52,8 

41,3 

2,09 

2,75 

3,95 

6,67 

9,68 

13,33 
-11,5 3,7 2,2 

Нижня межа ілювіального  

слабоелювійованого горизонту, Іе, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

77,8 

68,5 

5,19 

1,44 

6,67 

2,11 

16,34 

4,21 
-9,3 1,6 2,2 

 

Нижня межа гумусового слабо-

елювійованого і слабоілювійо-ваного 

горизонтів, Не+Ніе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

36,3 

31,5 

1,26 

0,87 

3,46 

2,75 

8,47 

5,50 
-4,8 3,1 2,2 

Нижня межа ілювіального дуже 

слабоелювійованого горизонту, І(е), см 
Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

77,8 

45,4 

5,19 

2,60 

6,67 

5,71 

16,34 

11.42 
-32,4 5,3 2,2 
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Продовження дод. Б 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

99,8 

75,5 

4,80 

4,91 

4,81 

6,50 

11,77 

13,00 
-24,3 3,8 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

елювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

- 

36,3 

- 

1,26 

- 

3,46 

- 

8,47 

- 
- - - 

Нижня межа гумусового слабо-

ілювійованого, слабоілювійо-ваного та 

ілювіального слабо-елювійованого 

горизонтів, Ніе+Іе, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

52,8 

28,5 

2,09 

1,55 

3,95 

5,45 

9,68 

10,91 
-24,3 9,4 2,2 

Нижня межа ілювіального дуже 

слабоелювійованого горизонту, І(е), см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

77,8 

56,0 

5,19 

1,08 

6,67 

1,93 

16,34 

3,86 
-49,3 3,7 2,2 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

99,8 

71,0 

4,80 

1,08 

4,81 

1,52 

11,77 

3,04 
-28,8 5,3 2,2 

Темно-сірі опідзолені  глеюваті ґрунти на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Пасмово Побужанська) 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

28,8 

24,2 

1,24 

0,58 

4,31 

2,41 

9,64 

5,39 
-4,6 3,7 2,2 

Нижня межа гумусово-ілювіального 

горизонту, НІ, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

52,6 

41,2 

1,03 

0,86 

1,96 

2,09 

4,38 

4,67 
-11,4 9,3 2,2 

Нижня межа ілювіального горизонту, І, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

82,4 

74,4 

0,87 

0,93 

1,06 

1,25 

2,37 

2,79 
-8,0 6,8 2,2 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмті 

5 

5 

101,0 

90,0 

1,41 

1,14 

1,40 

1,27 

3,13 

2,83 
-11,0 6,6 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

130,6 

117,6 

1,21 

0,81 

0,93 

0,69 

2,07 

1,54 
-13,0 9,7 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

131,0 

118,4 

1,41 

0,68 

1,08 

0,57 

2,41 

1,28 
-12,6 8,8 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

2,3 

2,1 

0,12 

0,10 

5,32 

4,76 

11,91 

10,65 
-0,2 1,3 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

- 

28,8 

- 

1,24 

- 

4,31 

- 

9,64 

- 
- - - 

Нижня межа гумусово-ілювіального 

горизонту, НІ, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

52,6 

24,2 

1,03 

0,37 

1,96 

1,55 

4,38 

3,46 
-28,4 28,4 2,2 
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Продовження дод. Б. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа ілювіального горизонту, І, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

82,4 

60,4 

0,87 

0,87 

1,06 

1,44 

2,37 

3,23 
-22,0 19,5 2,2 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

101,0 

77,2 

1,41 

0,66 

1,40 

0,86 

3,13 

1,92 
-23,8 16,6 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

130,6 

106,0 

1,21 

0,84 

0,93 

0,79 

2,07 

1,76 
-24,6 18,2 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

131,0 

106,0 

1,41 

1,00 

1,08 

0,94 

2,41 

2,11 
-25,0 15,7 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

2,3 

1,8 

0,12 

0,12 

5,32 

6,80 

11,91 

15,21 
-0,5 1,6 2,2 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

- 

28,8 

- 

1,24 

- 

4,31 

- 

9,64 

- 
- - - 

Нижня межа гумусово-ілюві-ального та 

ілювіального  

горизонтів, НІ+І, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

52,6 

22,8 

1,03 

0,58 

1,96 

2,56 

4,38 

5,72 
-29,8 27,6 2,2 

Нижня межа ілювіального горизонту, І, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

82,4 

47,0 

0,87 

0,71 

1,06 

1,50 

2,37 

3,36 
-35,4 34,4 2,2 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

101,0 

63,4 

1,41 

1,21 

1,40 

1,91 

3,13 

4,26 
-37,6 22,0 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

130,6 

95,2 

1,21 

1,39 

0,93 

1,46 

2,07 

3,27 
-35,4 21,0 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

131,0 

95,8 

1,41 

0,80 

1,08 

0,84 

2,41 

1,87 
-35,2 23,6 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

2,3 

1,7 

0,12 

0,12 

5,32 

7,20 

11,91 

16,11 
-0,6 3,8 2,2 

Темно-сірі опідзолені  глеюваті ґрунти на лесоподібних суглинках  

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слаболювійованого ы 

слабоылювыйованого горизонтів, 

Не+Ні, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

8 

4 

35,9 

24,3 

1,09 

1,44 

3,05 

5,92 

8,62 

11,84 
-11,6 7,2 2,2 

Нижня межа гумусового слабо-

ілювійованого, Ні, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

8 

4 

50,0 

36,3 

1,20 

0,63 

2,39 

1,74 

6,76 

3,47 
-13,7 9,0 2,2 

Нижня межа ілювіального дуже 

слабоелювійованого горизонту, І(е), см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

8 

4 

68,9 

60,5 

2,42 

2,84 

3,51 

6,35 

9,92 

12,70 
-8,4 2,3 2,2 
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Продовження дод. Б. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа ілювіального горизонту, І, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

8 

- 

85,4 

- 

1,08 

- 

1,27 

- 

3,59 

- 
- - - 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмті 

8 

4 

111,3 

90,3 

3,22 

4,52 

2,90 

5,00 

8,19 

10,01 
-21,0 4,4 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

8 

4 

142,1 

116,8 

1,25 

5,71 

0,88 

4,85 

2,48 

9,78 
-25,3 7,0 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

8 

4 

119,8 

91,5 

6,83 

3,71 

5,70 

4,05 

16,14 

8,11 
-28,3 3,2 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

8 

4 

118,4 

91,3 

7,58 

5,45 

6,40 

5,98 

18,10 

11,95 
-27,1 2,7 2,2 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

_ 

35,9 

_ 

1,09 

_ 

3,05 

_ 

8,62 

_ 
_ _ _ 

 

Нижня межа  гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого і 

слабоілювійованого горизо-нтів, Не+Ні, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

4 

50,0 

23,5 

1,20 

2,87 

2,39 

12,22 

6,76 

24,44 
-26,5 11,9 2,2 

Нижня межа ілювіального дуже 

слабоелювійованого горизонту, І(е), см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

4 

68,9 

51,8 

2,42 

0,75 

3,51 

1,45 

9,92 

2,90 
-17,1 5,9 2,2 

Нижня межа ілювіального горизонту, І, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

- 

85,4 

- 

1,08 

- 

1,27 

- 

3,59 

- 
- - - 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

4 

111,3 

76,8 

3,22 

0,75 

2,90 

0,98 

8,19 

1,95 
-34,5 8,6 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

4 

142,1 

116,3 

1,25 

0,75 

0,88 

0,65 

2,48 

1,29 
-25,8 16,0 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

4 

119,8 

84,3 

6,83 

4,64 

5,70 

5,51 

16,14 

11,02 
-35,5 4,0 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

8 

4 

118,4 

85,5 

7,58 

4,87 

6,40 

5,70 

18,10 

11,40 
-32,9 3,4 2,2 
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Закінчення дод. Б. 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

8 

_ 

35,9 

_ 

1,09 

_ 

3,05 

_ 

8,62 

_ 
_ _ _ 

Нижня межа гумусового слабо-

ілювійованого та ілювіального 

горизонтів, Ні+І, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

8 

4 

68,9 

22,3 

2,42 

1,25 

3,51 

5,62 

9,92 

11,24 
-46,6 15,5 2,2 

Нижня межа ілювіального перехідного 

горизонту, Ір, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

8 

4 

111,3 

45,8 

3,22 

2,75 

2,90 

6,01 

8,19 

12,02 
-65,5 15,2 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

8 

4 

142,1 

83,0 

1,25 

1,00 

0,88 

1,20 

2,48 

2,41 
-59,1 35,8 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

8 

4 

119,8 

22,5 

6,83 

1,19 

5,70 

5,29 

16,14 

10,58 
-97,3 11,4 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

8 

4 

118,4 

23,3 

7,58 

1,31 

6,40 

5,66 

18,10 

11,31 
-95,1 9,4 2,2 
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Додаток Б. 6 
Статистична обробка морфологічних показників чорноземів опідзолених  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чорноземи опідзолені на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Сокальська) 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не+НРі, 

см  

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

37,0 

36,5 

1,26 

0,29 

3,42 

0,79 

8,37 

1,58 
-0,5 0,4 2,2 

Нижня межа перехідного гуму-сового, 

слабоілювійованого горизонту, НРі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

- 

57,7 

- 

1,05 

- 

1,83 

- 

4,48 

- 
- - - 

Нижня межа перехідного сла-

богумусованого, слабоілюві-йованого 

горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

81,3 

49,0 

3,04 

1,73 

3,74 

3,53 

9,16 

7,07 
-32,3 8,9 2,2 

Нижня межа верхнього перехі-дного 

дуже слабогумусовано-го, 

слабоілювійованого горизо-нту, Р(h)і, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

107,7 

87,5 

0,76 

1,44 

0,71 

1,65 

1,73 

3,30 
-20,2 15,2 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

125,0 

110,0 

2,24 

5,77 

1,79 

5,25 

4,38 

10,50 
-15,0 3,1 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

116,3 

82,3 

6,82 

1,11 

5,86 

1,35 

14,35 

2,70 
-34,0 4,4 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см  

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

- 

37,0 

- 

1,26 

- 

3,42 

- 

8,37 

- 
- - - 

Нижня межа перехідного горизонту, 

НРі+Phi, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

81,3 

37,0 

3,04 

0,58 

3,74 

1,56 

9,16 

3,12 
-44,3 12,9 2,2 

Нижня межа верхнього перехі-дного 

дуже слабогумусовано-го, 

слабоілювійованого горизо-нту, Р(h)і, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

107,7 

85,0 

0,76 

5,77 

0,71 

6,79 

1,73 

13,58 
-22,7 5,5 2,2 
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Продовження дод. Б.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

116,3 

30,5 

6,82 

2,06 

5,86 

6,76 

14,35 

13,52 
-85,8 11,0 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

- 

37,0 

- 

1,26 

- 

3,42 

- 

8,37 

- 
- - - 

Нижня межа перехідного гуму-сового, 

слабоілювійованого горизонту, НРі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

- 

57,7 

- 

1,05 

- 

1,83 

- 

4,48 

- 
- - - 

Нижня межа перехідного сла-

богумусованого, слабоілюві-йованого 

горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

81,3 

29,5 

3,04 

0,29 

3,74 

0,98 

9,16 

1,96 
-51,8 15,2 2,2 

Нижня межа верхнього перехі-дного 

дуже слабогумусовано-го, 

слабоілювійованого горизо-нту, Р(h)і, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

107,7 

58,3 

0,76 

1,11 

0,71 

1,90 

1,73 

3,81 
-49,4 42,6 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

116,3 

1,9 

6,82 

0,13 

5,86 

6,67 

14,35 

13,33 
-114,4 15,0 2,2 

Чорноземи опідзолені глеюваті на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Опільська) 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см  

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

35,4 

27,4 

0,51 

0,93 

1,44 

3,38 

3,22 

7,57 
-8,0 8,3 2,2 

Нижня межа верхнього перехі-дного 

гумусового слабоілюві-йованого 

горизонту, НРі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

67,4 

58,6 

1,50 

1,36 

2,23 

2,33 

4,99 

5,20 
-8,8 4,7 2,2 

Нижня межа перехідного сла-

богумусованого, слабоілю-війованого 

горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

99,4 

88,8 

1,72 

2,08 

1,73 

2,35 

3,87 

5,25 
-10,6 4,3 2,2 

Нижня межа перехідного сла-

богумусованого, слабоілю-війованого 

горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

99,4 

88,8 

1,72 

2,08 

1,73 

2,35 

3,87 

5,25 
-10,6 4,3 2,2 

Нижня межа перехідного 

дужеслабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

154,0 

138,4 

1,55 

2,60 

1,01 

1,88 

2,25 

4,20 
-15,6 5,6 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

100,4 

89,8 

0,75 

1,39 

0,75 

2,15 

1,67 

4,82 
-10,6 5,6 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

99,4 

92,0 

2,16 

1,61 

2,17 

1,75 

4,86 

3,92 
-7,4 3,0 2,2 
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Продовження дод. Б.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

- 

35,4 

- 

0,51 

- 

1,44 

- 

3,22 

- 
- - - 

Нижня межа верхнього перехі-дного 

гумусового слабоілюві-йованого 

горизонту, НРі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

67,4 

27,2 

1,50 

0,86 

2,23 

3,16 

4,99 

7,07 
-40,2 25,3 2,2 

Нижня межа перехідного сла-

богумусованого, слабоілю-війованого 

горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

99,4 

74,2 

1,72 

2,01 

1,73 

2,71 

3,87 

6,06 
-25,2 10,4 2,2 

Нижня межа перехідного 

дужеслабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

154,0 

125,6 

1,55 

2,36 

1,01 

1,88 

2,25 

4,20 
-29,0 11,2 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

100,4 

70,2 

0,75 

0,86 

0,75 

1,23 

1,67 

2,74 
-30,2 28,8 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

99,4 

75,8 

2,16 

2,03 

2,17 

2,68 

4,86 

6,00 
-23,6 8,7 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоеювійованого горизонту, Не, см 

Рілля 

Псовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

- 

35,4 

- 

0,51 

- 

1,44 

- 

3,22 

- 
- - - 

Нижня межа перехідного 

слабоілювійованого і перехі-дного 

слабоілювійованого, слабогумусованого 

гумусового горизонту, НРі+Рhi, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

67,4 

25,0 

1,50 

0,71 

2,23 

2,83 

4,99 

6,32 
-42,4 27,9 2,2 

Нижня межа перехідного сла-

богумусованого, слабоілю-війованого 

горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

99,4 

52,0 

1,72 

0,89 

1,73 

1,72 

3,87 

3,85 
-47,4 26,6 2,2 

Нижня межа перехідного 

дужеслабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

154,0 

101,2 

1,55 

1,53 

1,01 

1,51 

2,25 

3,38 
-52,8 18,5 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

100,4 

64,6 

0,75 

1,72 

0,75 

2,66 

1,67 

5,96 
-35,8 20,8 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

99,4 

53,0 

2,16 

1,82 

2,17 

3,43 

4,86 

7,66 
-46,4 17,9 2,2 
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Продовження дод. Б.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Пасмово Побужанська) 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

41,5 

27,5 

0,76 

1,26 

1,84 

4,58 

4,51 

11,21 
-14,0 10,5 2,2 

Нижня межа перехідного гуму-сового 

слабоілювійованого горизонту, Нрі, см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

59,8 

41,5 

0,95 

1,61 

1,58 

3,87 

3,87 

9,49 
-18,3 10,8 2,2 

Нижня перехідного слабогуму-сованого, 

слабоілювійованого горизонту, Рhi, см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

84,2 

71,5 

1,40 

1,18 

1,66 

1,64 

4,08 

4,03 
-12,7 7,7 2,2 

Нижня межа перехідного дуже 

слабогумусованого, слабоілю-війованого 

горизонту, Р(h)і, см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

115,5 

87,2 

1,18 

14,90 

1,02 

17,09 

2,49 

41,87 
-28,3 2,1 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

136,3 

119,7 

2,08 

0,99 

1,52 

0,83 

3,73 

2,02 
-16,6 7,9 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

2,1 

1,7 

0,15 

0,11 

7,38 

6,32 

18,07 

15,49 
-0,4 2,4 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см 
Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

– 

41,5 

– 

0,76 

– 

1,84 

– 

4,51 

– 

 

– 

 

 

– 

 

– 

Нижня межа перехідного гуму-сового 

слабоілювійованого горизонту, Нрі, см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

59,8 

24,5 

0,95 

0,62 

1,58 

2,53 

3,87 

6,19 
-35,3 34,3 2,2 

Нижня перехідного слабогуму-сованого, 

слабоілювійованого горизонту, Рhi, см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

84,2 

44,0 

1,40 

1,37 

1,66 

3,11 

4,08 

7,61 
-40,2 22,6 2,2 

Нижня межа перехідного дуже 

слабогумусованого, слабоілю-війованого 

горизонту, Р(h)і, см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

115,5 

69,8 

1,18 

1,40 

1,02 

2,01 

2,49 

4,91 
-45,7 27,5 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

136,3 

106,3 

2,08 

1,43 

1,52 

1,34 

3,73 

3,29 
-30,0 13,1 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Переліг 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

2,1 

1,6 

0,15 

0,08 

7,38 

5,26 

18,07 

12,89 
-0,5 3,1 2,2 
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Продовження дод. Б.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чорноземи опідзолені глеюваті на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Сянсько Дністерська)  

Потужність лісової підстилки, Н0, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

– 

2,3 

– 

0,17 

– 

7,14 

– 

17,50 

– 
– – – 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, см  

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

45,7 

39,0 

1,09 

0,73 

2,38 

1,87 

5,82 

4,59 
-6,7 5,6 2,2 

Нижня межа перехідного гумусового 

горизонту, Нріe, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

59,8 

59,7 

1,08 

2,47 

1,80 

4,14 

4,41 

10,15 
-0,1 0,1 2,2 

Нижня межа нижнього пере-хідного 

слабогумусованого, слабоілювійованого 

горизонту, Рhiе, см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

77,3 

82,2 

0,88 

3,70 

1,14 

4,50 

2,79 

11,03 
4,9 1,4 2,2 

Нижня межа перехідного до 

ґрунтотворної породи горизон-ту, Р(h)і, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

94,0 

119,0 

0,77 

5,21 

0,82 

4,38 

2,02 

10,76 
25,0 44,6 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

117,7 

150,0 

0,99 

4,02 

0,84 

2,68 

2,06 

6,56 
32,3 8,6 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Ліс 

Рілля 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

77,7 

46,3 

1,52 

1,94 

1,96 

4,19 

4,79 

10,28 
-31,4 14,0 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не+Нрі, 

см  

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

39,0 

28,3 

0,73 

0,76 

1,87 

2,68 

4,59 

6,57 
-10,7 11,2 2,2 

Нижня межа перехідного гуму-сового, 

слабоілювійованого горизонту, Нрі, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

59,7 

39,3 

2,47 

2,23 

4,14 

5,67 

10,15 

13,85 
-20,4 6,7 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого, слабоілю-війованого 

горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

82,2 

61,0 

3,02 

2,03 

3,68 

3,33 

11,62 

8,16 
-21,2 5,5 2,2 

Нижня межа перехідного до 

ґрунтотворної породи горизон-ту, Р(h)і, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

119,0 

96,3 

5,21 

0,76 

4,38 

0,79 

10,76 

1,93 
-22,7 4,8 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, Рі, 

см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

150,0 

128,3 

4,02 

8,63 

2,68 

6,72 

6,56 

16,47 
-21,7 2,5 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмті 

6 

6 

46,3 

39,0 

1,94 

2,21 

4,19 

5,66 

10,28 

13,86 
-7,3 2,7 2,2 
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Закінчення дод. Б.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного слабоелювійованого 

горизонту, Не+Нрі, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

39,0 

27,0 

0,73 

1,59 

1,87 

5,89 

4,59 

14,44 
-12,0 7,6 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого, слабоілю-

війованого горизонту, Рhi, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

82,2 

42,4 

3,70 

0,42 

4,50 

1,00 

11,03 

2,47 
-39,8 11,8 2,2 

Нижня межа перехідного до 

ґрунтотворної породи горизон-ту, 

Р(h)і, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

119,0 

64,7 

5,21 

1,48 

4,38 

2,28 

10,76 

5,59 
-54,3 11,0 2,2 

Нижня межа перехідного горизонту, 

Рі, см 

Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

150,0 

90,0 

4,02 

1,93 

2,68 

2,15 

6,59 

5,26 
-60,0 14,8 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

46,3 

29,7 

1,94 

0,21 

4,19 

0,71 

10,28 

1,74 
-16,6 9,3 2,2 

 

Нижня гумусово-акуму-лятивного 

слабоелювійованого горизонту, Не, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

– 

39,0 

– 

0,73 

– 

1,87 

– 

4,59 

– 
– – – 

Нижня межа перехідного гуму-

сового, слабоілювійованого 

горизонту, Нрі, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

– 

59,7 

– 

2,47 

– 

4,14 

– 

10,15 

– 
– – – 

Нижня межа перемішаних перехідних 

слабогумусованих, 

слабоілювійованих горизонтів, 

Рhі+Р(h)і, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

119,0 

23,7 

5,21 

1,56 

4,38 

6,61 

10,76 

16,18 
-95,3 19,3 2,2 

Нижня межа перехідного до породи 

горизонту, Р(і), см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

150,0 

46,0 

2,79 

1,37 

1,86 

2,97 

5,88 

7,28 
-104,0 27,1 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

6 

46,3 

14,2 

1,94 

0,40 

4,19 

2,83 

10,28 

6,94 
-32,1 17,8 2,2 
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Додаток Б. 7 
Статистична обробка морфологічних показників чорноземів типових  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чорноземи типові малогумусні легкосуглинкові на лесоподібних суглинках (дослідна ділянка Сокальська) 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

5 

44,5 

35,6 

1,67 

0,93 

3,75 

2,84 

9,18 

6,36 
-8,9 4,8 2,2 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, Нр,см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

5 

70,8 

58,2 

1,92 

1,53 

2,71 

2,63 

6,65 

5,88 
-12,6 5,5 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, Рh, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

5 

95,5 

82,6 

1,73 

1,36 

1,81 

1,65 

4,43 

3,69 
-12,6 6,1 2,2 

Нижня межа перехідного дуже 

слабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

5 

131,5 

114,0 

1,34 

1,18 

1,02 

1,04 

2,49 

2,32 
-17,5 10,5 2,2 

Глибина появи карбонатів, см 

 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

5 

99,5 

89,2 

2,63 

1,50 

2,64 

1,68 

6,47 

3,75 
-10,3 3,6 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н+Нр, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

5 

44,5 

21,8 

1,67 

1,24 

3,75 

5,69 

9,18 

12,73 
-22,7 11,6 2,2 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, Нр,см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

5 

70,8 

35,6 

1,92 

1,36 

2,71 

3,83 

6,65 

8,57 
-35,2 15,8 2,2 

Нижня межа перехідного  

слабогумусованого горизонту, Рh, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

5 

95,5 

59,0 

1,73 

2,35 

1,81 

3,97 

4,43 

8,89 
-36,5 14,1 2,2 
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Продовження дод. Б. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа перехідного дуже 

слабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

5 

131,5 

82,0 

1,34 

2,37 

1,02 

2,89 

2,49 

6,45 
-49,5 21,0 2,2 

Глибина появи карбонатів, см 

 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

5 

99,5 

61,2 

2,63 

1,36 

2,64 

2,22 

6,47 

4,96 
-38,3 13,4 2,2 

Чорноземи типові малогумусні  на лесоподібних суглинках  

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

41,2 

32,0 

0,49 

0,55 

1,19 

1,71 

2,66 

3,83 
-9,2 13,7 2,2 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, Нр,см 
Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

54,6 

45,4 

0,75 

1,03 

1,37 

2,27 

3,06 

5,07 
-9,2 7,8 2,2 

Нижня межа перехідного  

слабогумусованого горизонту, Рh, 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

69,8 

69,6 

0,37 

1,60 

0,54 

2,30 

1,20 

5,14 
-0,2 0,1 2,2 

Нижня межа перехідного дуже 

слабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

103,4 

100,2 

1,03 

0,58 

1,00 

0,58 

2,23 

1,30 
-3,2 3,0 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

5 

5 

101,2 

99,4 

0,58 

0,75 

0,58 

0,75 

1,29 

1,68 
-1,8 2,1 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н+Нр, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

41,2 

31,4 

0,49 

0,51 

1,19 

1,61 

2,66 

3,63 
-9,8 15,1 2,2 

Нижня межа перехідного 

гумусованого горизонту, Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

69,8 

53,2 

0,37 

0,58 

0,54 

1,10 

1,20 

2,45 
-16,6 31,1 2,2 

Нижня межа перехідного дуже 

слабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

103,4 

100,6 

1,03 

1,29 

1,00 

1,28 

2,23 

2,86 
-2,8 1,9 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

5 

5 

101,2 

97,4 

0,58 

1,21 

0,58 

1,24 

1,29 

2,77 
-3.8 3,1 2,2 

 

Нижня межа перехідного 

гумусованого горизонту, Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

69,8 

29,2 

0,37 

0,49 

0,54 

1,68 

1,20 

3,75 
-40,6 71,2 2,2 
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Закінчення дод. Б. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля Рілля 
Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

103,4 

61,8 

1,03 

0,37 

1,00 

0,61 

2,23 

1,35 
-41,6 41,6 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Переліг 

Незмиті 

Сильнозмиті 

5 

5 

101,2 

4,4 

0,58 

0,24 

0,58 

5,57 

1,29 

12,45 
-6,8 166,9 2,2 

Чорноземи типові малогумусні на лесоподібних суглинках  

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

3 

3 

54,7 

30,7 

2,99 

0,67 

5,47 

2,17 

30,44 

3,77 
-24,0 4,9 2,5 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, Нр,см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

3 

3 

73,7 

40,0 

1,86 

2,16 

2,52 

5,40 

4,36 

30,07 
-33,7 19,5 2,5 

Нижня межа перехідного 

гумусованого горизонту, Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

3 

3 

97,0 

60,3 

3,00 

1,20 

3,09 

1,99 

5,36 

3,45 
-36,7 13,9 2,5 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

3 

3 

129,7 

88,0 

1,33 

3,06 

1,03 

3,47 

1,78 

6,01 
-41,7 15,3 2,5 

 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н+Нр, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

3 

3 

54,7 

30,3 

2,99 

1,33 

5,47 

4,40 

30,44 

7,61 
-24,4 4,9 2,5 

Нижня межа перехідного 

гумусованого горизонту, Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

3 

3 

97,0 

52,7 

3,00 

1,86 

3,09 

3,52 

5,36 

6,10 
-44,3 15,3 2,5 

 

Нижня межа перехідного 

гумусованого горизонту, Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

3 

3 

97,0 

28,3 

3,00 

0,33 

3,09 

1,18 

5,36 

2,04 
-68,7 27,8 2,5 

Нижня межа перехідного дуже 

слабогумусованого горизонту, Р(h), 

см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

3 

3 

129,7 

55,7 

1,33 

0,88 

1,03 

1,58 

1,78 

2,74 
-74,0 43,3 2,5 
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Додаток Б. 8 

Статистична обробка морфологічних показників лучних ґрунтів  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лучні  глибокі глеюваті на алювіальних відкладах  (дослідні ділянки Сокальська і Опільська ) 

Потужність дернини, Нd, см Переліг 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

–  

6 

–  

2,7 

–  

0,17 

–  

6,25 

–  

15,31 
– – – 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н, см 

Переліг 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

44,8 

34,5 

1,70 

1,43 

3,79 

4,15 

9,30 

10,17 
-10,3 5,1 2,2 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, НР,см 

Переліг 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

62,3 

59,3 

0,84 

1,48 

1,35 

2,49 

3,31 

6,09 
-3,0 2,0 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, Рh, 

см 

Переліг 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

84,5 

68,7 

1,57 

1,33 

1,85 

1,94 

4,54 

4,76 
-15,8 8,5 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Переліг 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

–  

6 

–  

3,3 

–  

0,17 

–  

5,00 

–  

12,25 
– – – 

Глибина появи ознак оглеєння, см Переліг 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

62,7 

34,8 

1,09 

1,68 

1,73 

4,83 

4,24 

11,83 
-27,9 15,3 2,2 
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Додаток Б. 9 

Статистичні показники морфології торфовищ низинних  

Показник морфометрії n* х, см Sx Sx, % V, % 

1 2 3 4 5 6 

Торфовий низинний неглибокий на давньоалювіальних  відкладах 

Нижня межа дернини Нd, см 6,4 6 0,35 5,48 13,42 

Нижня межа торфово-гумусового горизонту НТ, см 20,7 6 0,17 0,81 1,98 

Нижня межа торфового горизонту Т, см 68,3 6 1,26 1,84 4,50 

Нижня межа перехідного горизонту НТ, см 82,8 6 1,19 1,44 3,53 

Глибина появи ознак оглеєння, см 68,5 6 0,99 1,45 3,55 

Торфовий низинний середньоглибокий на давньоалювіальних  відкладах. 

Нижня межа дернини Нd, см 8,3 6 0,56 6,69 16,40 

Нижня межа торфового горизонту Т, см 160,1 6 2,39 1,49 3,66 

Глибина появи карбонатів, см 111,3 6 2,62 2,35 5,76 

Торфовий низинний глибокий на давньоалювіальних  відкладах 

Нижня межа дернини Нd, см 7,3 6 0,33 4,55 11,3 

Нижня межа торфового сильнорозкладеного, сильно 

мінералізованого горизонту  ТН, см 
19,3 6 0,71 3,70 9,06 

Нижня межа торфового горизонту Т, см 116,3 6 0,84 0,72 1,78 

Нижня межа перехідного горизонту РНGl, см 131,0 6 1,26 0,97 2,37 

Глибина появи ознак оглеєння, см 116,8 6 1,08 0,92 2,26 
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Додаток Б. 10 

Статистична обробка морфологічних показників дернових ґрунтів  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дернові глибокі глеюваті супіщані ґрунти на алювіальних відкладах  (дослідна ділянка Сокальська) 

Потужність дернини, Hd, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

–   

6 

– 

2,6 

– 

1,15 

– 

5,95 

– 

14,57 
– – – 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

32,5 

37,7 

1,57 

0,56 

4,82 

1,48 

11,80 

3,63 
5,2 3,3 2,2 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, НР, см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

46,3 

49,3 

0,84 

0,71 

1,82 

1,45 

4,46 

3,55 
3,0 3,0 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Р(h), см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

– 

71,2 

– 

1,31 

– 

1,83 

– 

4,49 

– 
– – – 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

– 

6 

– 

51,5 

– 

0,99 

– 

1,93 

– 

4,72 
– – – 

Глибина появи ознак оглеєння, 

см 

Рілля 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

46,7 

19,7 

0,71 

0,92 

1,53 

4,67 

3,75 

11,45 
-27,0 25,5 2,2 
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Додаток Б. 11 

Статистична обробка морфологічних показників рендзин  

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рендзини повнопрофільні на елювію крейдяного мергелю (дослідна ділянка Олесько)  

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н+НР,см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

29,8 

23,5 

0,60 

1,55 

2,01 

6,62 

4,93 

13,23 
-6,3 5,0 2,2 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, НР, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

42,2 

33,3 

1,40 

1,18 

3,32 

3,55 

8,13 

7,11 
-8,9 5,1 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

62,2 

54,5 

1,17 

2,22 

1,88 

4,07 

4,60 

8,14 
-7,7 3,9 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

4 

4,1 

3,3 

0,15 

0,14 

3,76 

4,44 

9,22 

8,88 
-0,8 2,0 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6  

– 

29,8 

– 

0,60 

– 

2,01 

– 

4,93 

– 
– – – 

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, НР, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

42,2 

12,8 

1,40 

1,25 

3,32 

9,80 

8,13 

19,61 
-29,4 16,7 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

62,2 

33,3 

1,17 

1,49 

1,88 

4,49 

4,60 

8,98 
-28,9 17,6 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

4 

4,1 

2,9 

0,15 

0,13 

3,76 

4,35 

9,22 

8,70 
-1,2 6,0 2,2 

 

Нижня межа гумусово-акуму-

лятивного горизонту, Н, см 
Рілля Незмиті 6 29,8 0,60 2,01 4,93 – – – 
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Закінчення дод. Б. 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Рілля Сильнозмиті – – – – –    

Нижня межа перехідного 

гумусового горизонту, НР, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

42,2 

9,3 

1,40 

0,48 

3,32 

5,18 

8,13 

10,35 
-32,9 21,0 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Рh, см 

Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

62,2 

26,0 

1,17 

1,68 

1,88 

6,47 

4,60 

12,95 
-36,2 20,9 2,2 

Глибина появи карбонатів, см Рілля 

Рілля 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

4,1 

2,3 

0,15 

0,14 

3,76 

6,42 

9,22 

12,83 
-1,8 9,0 2,2 
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Додаток Б. 12 

Статистична обробка морфологічних показників бурих гірсько-лісових ґрунтів  

 

Показник морфології Угіддя 

С
ту

п
ін

ь
 

ер
о
д

о
в
ан

о
ст

і 

ґр
у
н

ті
в
 

n* 

х1 

х2,  
см 

Sx 
Sx,  

% 

V, 

 % 

Р
із

н
и

ц
я
 с

ер
ед

н
іх

 

зн
ач

ен
ь
 x

1
 –

 x
2
 

Критерій 

істинності 

tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бурі гірсько-лісові середньопотужні глеюваті на елювії-делювії карпатського флішу (дослідна ділянка Передкарпатська)  

Потужність лісової підстилки, 

Н0, см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

– 

4,3 

– 

0,34 

– 

7,89 

– 

19,33 

– 
– – – 

Нижня межа дернового гори-

зонту, Нd, см  

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

8,7 

4,2 

0,49 

0,25 

5,70 

5,94 

13,97 

14,53 
-4,5 9,0 2,2 

Нижня межа гумусового гори-

зонту, Н, см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

31,7 

25,3 

0,84 

0,84 

2,66 

3,33 

6,52 

8,15 
-6,4 5,9 2,2 

Нижня межа верхнього перехі-

дного гумусового горизонту, Нр, 

см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

49,8 

61,0 

1,28 

1,18 

2,56 

1,94 

6,27 

4,75 
11,2 7,1 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Рh, см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

69,3 

81,3 

1,36 

1,73 

1,96 

2,12 

4,80 

5,20 
12,0 6,0 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, 

см 

Ліс 

Пасовище 

Незмиті 

Незмиті 

6 

6 

72,8 

68,3 

1,25 

0,99 

1,72 

1,45 

4,20 

3,54 
-4,5 3,1 2,2 

 

Нижня межа дернового гори-

зонту, Нd, см  

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

4,2 

1,8 

0,25 

0,11 

5,94 

5,75 

14,53 

14,08 
-2,4 10,0 2,2 

Нижня межа гумусового гори-

зонту, Н, см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

25,3 

20,5 

0,84 

1,26 

3,33 

6,14 

8,15 

15,04 
-4,8 3,5 2,2 

Нижня межа верхнього перехі-

дного гумусового горизонту,  

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

61,0 

40,5 

1,18 

0,76 

1,94 

1,89 

4,75 

4,62 
-20,5 16,0 2,2 
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Закінчення дод. Б. 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нр, см           

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Рh, см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

81,3 

61,7 

1,73 

1,02 

2,12 

1,66 

5,20 

4,06 
-19,6 10,8 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, 

см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Слабозмиті 

6 

6 

68,3 

39,2 

0,99 

1,42 

1,45 

3,64 

3,54 

8,91 
-29,1 18,4 2,2 

 

Нижня межа дернового гори-

зонту, Нd, см  

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

4,2 

1,8 

0,25 

0,11 

5,94 

6,39 

14,53 

15,65 
-2,4 9,6 2,2 

Нижня межа гумусового гори-

зонту, Н+Нр, см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

25,3 

15,8 

0,84 

1,05 

3,33 

6,61 

8,15 

16,18 
-9,5 7,8 2,2 

Нижня межа верхнього перехі-

дного гумусового горизонту, Нр, 

см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

61,0 

36,2 

1,18 

0,87 

1,94 

2,41 

4,75 

5,91 
-24,8 18,5 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Рh, см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

81,3 

55,2 

1,73 

2,15 

2,12 

3,90 

5,20 

9,55 
-26,1 10,4 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, 

см 

Пасовище 

Переліг 

Незмиті 

Середньозмиті 

6 

6 

68,3 

36,5 

0,99 

1,28 

1,45 

3,52 

3,54 

8,62 
-31,8 21,6 2,2 

 

Нижня межа дернового гори-

зонту, Нd, см  

Пасовище 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

4,2 

2,3 

0,25 

0,14 

5,94 

6,42 

14,53 

12,83 
-1,9 6,2 2,2 

Нижня межа гумусового гори-

зонту, Н, см 

Пасовище 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

– 

25,3 

– 

0,84 

– 

3,33 

– 

8,15 

– 
– – 2,2 

Нижня межа гумусового гори-

зонту, Нр+ Рh, см 

Пасовище 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

61,0 

12,5 

1,18 

0,87 

1,94 

6,93 

4,75 

13,86 
-48,5 33,2 2,2 

Нижня межа перехідного 

слабогумусованого горизонту, 

Рh, см 

Пасовище 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

81,3 

30,0 

1,73 

1,08 

2,12 

3,60 

5,20 

7,20 
-51,3 24,7 2,2 

Глибина появи ознак оглеєння, 

см 

Пасовище 

Пасовище 

Незмиті 

Сильнозмиті 

6 

4 

68,3 

6,0 

0,99 

0,41 

1,45 

6,80 

3,54 

13,61 
-62,3 54,2 2,2 
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ДОДАТОК В 

Гранулометричний склад ґрунтів Львівської області 

 

Угіддя 
Генетичний 

горизонт 

Г
л
и

б
и

н
а 

в
ід

б
о
р
у
 

зр
аз

к
ів

, 
см

 

Г
іг

р
о
ск

о
п

іч
н

а 
в
о
л
о
га

, 

%
 

Розмір частинок (мм), кількість (%) 

С
у
м

а 
ч
ас

ти
н

о
к
  

м
ен

ш
е 

0
,0

1
 м

м
 (

%
) 

Назва ґрунту за 

гранулометричним 

складом 

фізичний пісок фізична глина 

пісок пил мул 

1-0,25 
0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Підзолисто-дерновий глеюватий супіщаний на елювії пісковиків (Опілля) 

Р
іл

л
я 

НЕор 0-26 2,45 19,4 40,2 28,1 2,8 6,0 3,6 12,4 супіщаний 

Неп/ор 26-51 1,75 28,4 29,4 30,4 3,3 2,6 5,9 11,8 супіщаний 

Еіh 51-62 0,88 10,8 33,52 42,7 3,9 4,5 4,6 13,0 супіщаний 

IE(h) 62-78 1,05 28,0 33,02 29,6 0,8 3,7 4,9 9,4 піщаний 

Ie 78-106 0,88 12,4 39,0 30,1 2,4 0,4 15,8 18,6 супіщаний 

IPgl 106-153 1,40 11,0 36,9 33,4 1,7 1,8 15,2 18,7 супіщаний 

Pigl 153-170 1,58 19,4 40,2 28,1 2,8 6,0 3,6 12,4 супіщаний 

Підзолисто-дерновий глеюватий слабозмитий  грубопилувато-супіщаний на елювії пісковиків (Опілля) 

Л
іс

 

Не+Еhор 3-28 4,03 3,0 19,6 58,8 6,2 6,0 6,3 18,5 
грубопилувато-

супіщаний 

Еhіgl 28-42 2,80 2,6 31,3 48,8 4,8 3,1 9,7 17,6 супіщаний 

І(е)gl 42-88 1,93 12,0 40,3 26,7 2,8 2,6 15,5 20,9 
піщанисто-

легкосуглинковий 

Ріgl 88-120 1,05 19,4 53,8 8,7 0,7 1,6 15,8 18,1 супіщаний 
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Продовження дод. В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Підзолисто-дерновий глеюватий середньозмитий грубопилувато-супіщаний на елювії пісковиків(Опілля) 

Р
іл

л
я 

Не+Еіhор 0-18 3,15 8,6 31,8 45,4 3,8 4,3 6,1 14,2 
грубопилувато-

супіщаний 

Іеh 18-48 2,28 3,0 34,6 48,6 2,8 5,6 5,4 13,8 
грубопилувато-

супіщаний 

Іе 48-78 1,93 3,2 32,9 41,4 4,9 3,8 13,8 22,5 
піщанисто-

легкосуглинковий 

Ірgl 78-94 1,40 4,2 40,8 33,2 2,9 5,2 13,9 22,0 
піщанисто-

легкосуглинковий 

Ріgl 94-117 2,80 6,2 36,4 34,6 3,9 0,7 18,9 23,5 
піщанисто-

легкосуглинковий 

Рgl 117-150 2,45 7,6 33,3 36,2 3,7 2,7 16,3 22,7 
піщанисто-

легкосуглинковий 

Сірий лісовий групопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я 

Нeор, 0-36 1,63 0,0 19,6 55,6 6,8 2,0 16,0 24,8 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ih 39-49 2,53 0,0 17,2 53,2 6,0 9,6 14,0 29,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ie 56-66 2,18 0,0 20,6 52,6 5,2 4,0 17,6 26,8 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

IP 70-81 1,85 0,0 20,8 54,4 4,4 2,8 17,6 24,8 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Pik 110-120 1,44 0,0 15,2 62,4 5,2 6,4 10,8 22,4 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Сірий лісовий слабозмитий грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я He+Ihор 0-37 2,19 0,0 24,0 58,4 4,8 5,6 17,2 27,6 

грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ihe 37-47 2,20 0,0 10,0 57,6 8,0 9,2 15,2 32,4 
грубопилувато-

легкосуглинковий 
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Продовження дод. В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сірі лісові слабозмиті грубопилувато-легкосуглинкові на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Рілля 

HE+Ihор 0-36 1,77 0,0 20,0 54,4 6,0 6,8 12,8 25,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ihe 39-49 1,85 0,0 17,6 56,8 7,6 4,0 14,0 25,6 
грубопилувато,-

легкосуглинковий 

 

HE+Ihор 0-36 1,86 0,0 18,4 59,6 4,8 3,2 14,0 22,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ihe 36-46 2,61 0,0 12,8 14,4 48,4 9,2 15,2 72,8 
пилувато-

середньоглинисті 

 

HE+Ihор 0-30 1,78 0,0 16,0 60,0 9,2 9,6 5,2 24,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ihe 32-42 1,91 0,0 14,8 59,2 2,8 8,8 14,4 26,0 
грубопилувато- 

легкосуглинковий 

Сірий лісовий середньозмитий піщанисто-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

 Ih+Іeор 0-28 2,0 0,0 24,4 49,2 6,8 9,2 10,4 26,4 
піщанисто-

легкосуглинковий 

Сірий лісовий середньозмитий грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

 Ih+Іeор 0-28 2,24 0,0 16,8 56,0 7,2 4,8 15,2 27,2 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Сірий лісовий сильнозмитий грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках  (Сокальське пасмо) 

 Ih+Іe+Ір 0-30 2,31 0,0 23,2 51,6 5,6 2,8 16,8 25,2 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Сірий лісовий сильозмитий грубопилувато-середньосуглинковий на лесоподібних суглинках  (Сокальське пасмо) 

 Ih+Іe+Ір 0-33 2,61 0,0 12,0 52,8 13,2 6,8 15,2 35,2 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

Темно-сірий опідзолений грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
і

л
л я
 

He 0-30 2,09 0,0 12,4 61,6 8,0 6,0 12,0 26,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 
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Продовження дод. В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Р
іл

л
я 

He 30-40 3,01 0,0 6,4 70,0 4,4 6,0 13,2 23,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Hie 42-52 2,05 0,0 6,4 66,0 5,6 4,6 17,4 27,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

I (h)e 55-65 1,98 0,0 12,8 52,4 2,8 2,8 19,2 24,8 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

I 65-75 1,93 0,0 16,8 57,2 6,4 2,8 16,8 26,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

IP 75-85 1,71 0,0 18,4 55,6 4,0 4,4 17,6 26,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Темно-сірий опідзолений слабозмитий  грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я 

Не 0-30 1,39 0,0 17,6 64,8 2,8 8,8 8,0 20,4 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ні 32-42 1,09 0,0 13,2 56,2 4,8 12,8 6,4 24,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

І h 48-58 2,11 0,0 15,2 60,0 4,8 4,0 16,0 24,8 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Темно-сірий опідзолений грубопилувато-середньосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я 

He 0-30 3,26 0,0 8,8 52,8 18,4 3,6 16,4 38,4 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

Hi 35-45 2,26 0,0 14,0 56,4 8,0 7,6 14,0 29,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ie (h) 47-57 2,21 0,0 10,4 58,4 7,6 6,8 16,8 31,2 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

Темно-сірий опідзолений слабозмитий грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я He+Hiор 0-30 1,89 0,0 15,6 55,6 6,4 10,0 12,4 28,8 

грубопилувато-

легкосуглинковий 

Hi 32-42 1,94 0,0 16,4 54,0 5,2 12,0 12,4 29,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Темно-сірий опідзолений сильозмитий грубопилувато-середньоосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я 

He+І ор 0-23 1,91 0,0 26,4 42,4 10,4 5,6 15,2 31,2 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

 Іе 25-35 2,22 0,0 25,6 41,6 6,8 8,8 17,2 32,8 
грубопилувато-

середньосуглинковий 
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Закінчення дод. В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Чорнозем опідзолений грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я 

He 0-30 1,73 0,0 8,8 66,8 3,6 8,8 12,0 24,4 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Hpi 38-48 2,29 0,0 7,6 59,6 8,4 4,8 19,6 32,8 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

Phi 65-75 2,25 0,0 12,0 57,6 10,4 3,2 16,8 30,4 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

Чорнозем опідзолений слабозмитий  грубопилувато-середньосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я 

He+Нрі 0-32 1,80 0,0 14,8 54,4 7,6 11,2 12,0 30,8 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

Hрі 35-45 1,57 0,0 13,4 58,6 8,4 3,6 16,0 28,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Phi 50-60 1,50 0,0 14,2 58,2 6,8 5,6 15,2 27,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Чорнозем опідзолений середньозмитий грубопилувато-леглосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

Р
іл

л
я He+Нрі 0-29 1,81 0,0 20,0 54,0 7,2 8,4 10,4 26,0 

грубопилувато-

легкосуглинковий 

Ph 35-45 2,01 0,0 19,6 52,0 2,8 10,0 15,6 28,4 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Чорнозем опідзолений сильнозмитий грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

 Нрі+Phiк 0-30 1,82 0,0 19,6 52,4 10,0 6,4 11,6 28,0 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Чорнозем типовий неглибокий малогумусний грубопилувато-середньосуглинковий на лесоподібних суглинках (Сокальське пасмо) 

 Нор 0-30 3,50 0,0 17,6 47,5 14,1 4,4 16,4 34,9 
грубопилувато-

середньосуглинковий 

Чорнозем типовий неглибокий малогумусний слабозмитий грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках  

 Нор 0-30 1,74 2,4 16,0 60,0 6,2 4,3 11,1 21,6 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Чорнозем типовий неглибокий малогумусний середньозмитий грубопилувато-легкосуглинковий на лесоподібних суглинках  

 Нор 0-30 2,71 0,0 12,3 62,6 5,2 7,1 12,8 25,2 
грубопилувато-

легкосуглинковий 

Дерновий глибокий глейовий  супіщаний на алювіальних відкладах (Сокальське пасмо) 

Пасовище 

Нgl 3-38 1,51 10,1 61,2 17,2 4,4 4,6 3,5 12,3 супіщаний 

НРgl 38-50 1,49 14,7 62,1 13,9 4,5 1,2 3,6 9,2 зв’язнопіщаний 

Ркgl 50-78 1,42 35,0 53,3 4,6 2,2 1,6 4,2 8,1 зв’язнопіщаний 
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ДОДАТОК Г 

Мікроагрегатний склад ґрунтів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сірий лісовий ґрунт на лесоподібних суглинках  

Рілля 

НЕор. 0-36 0,0 28,8 62,8 4,8 2,4 1,2 8,4 7,5 92,5 31,9 28,8 

Ih 39-49 0,0 27,6 64,8 4,8 1,6 1,2 7,6 8,6 91,4 37,7 20,3 

Іе 56-66 0,0 39,4 52,6 5,2 4,0 1,2 8,0 6,8 93,2 47,7 28,5 

Ір 70-81 0,0 37,6 26,4 3,6 1,6 0,8 6,0 4,5 95,5 44,7 28,6 

Рік 110-120 0,0 38,0 55,6 4,0 1,6 0,8 6,4 7,4 92,6 60,0 14,6 

Сірий лісовий слабозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках 

Переліг 
НЕ+Ihор 0-37 0,0 40,4 50,8 3,6 2,0 3,2 8,8 18,6 81,4 40,6 36,1 

Ih 37-47 0,0 37,2 56,0 4,8 1,6 0,4 6,8 2,6 97,4 73,1 20,3 

Сірий лісовий слабозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках 

Переліг 

НЕ+ 

Ihор 
0-36 0,0 36,8 56,4 4,0 1,6 1,2 6,8 9,4 90,6 45,7 32,5 

Іе 39-49 0,0 27,6 65,2 3,6 2,8 0,8 7,2 5,7 94,3 36,2 20,5 

Сірий лісовий середньозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках 
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Продовження дод. Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пасо-

вище 

HE+Ih+ 

Ie 
0-28 0,0 33,2 58,8 4,8 1,6 1,6 8,0 15,4 84,6 56,6 18,2 

Сірий лісовий сильнозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках 

Пасо-

вище 
Ih+Ie 0-30 0,0 26,8 66,8 3,6 1,6 1,2 6,4 7,1 92,9 13,4 28,0 

Темно-сірий опідзолений ґрунт на лесоподібних суглинках 

Рілля 

Не op. 0-30 0,0 41,2 52,8 3,2 2,0 0,8 6,0 6,7 93,3 69,9 25,9 

Не 30-40 0,0 32,4 60,8 3,6 2,0 1,2 6,8 9,1 80,9 80,2 25,8 

Ні 42-52 0,0 34,0 58,8 4,4 2,0 0,8 7,2 4,6 95,4 81,2 30,7 

Іе 55-65 0,0 38,0 55,6 3,2 1,6 0,8 5,6 4,2 95,8 66,3 33,1 

Ip 75-85 0,0 48,0 45,6 4,4 1,6 0,4 6,4 2,4 97,6 65,0 25,3 

Темно-сірий опідзолений слабозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках 

Рілля 

He+Hiop 0-30 0,0 27,2 64,8 3,6 0,8 3,6 8,0 45,0 55,0 35,3 25,6 

Ні 32-42 0,0 24,0 66,0 6,4 1,6 2,0 10,0 31,3 68,7 45,0 31,5 

Ie(h) 48-58 0,0 28,0 63,6 6,0 1,2 1,2 8,4 7,5 92,5 45,7 23,3 

Чорнозем неглибокий малогумусний на лесоподібних суглинках 

Рілля 

Hop. 0-30 0,0 24,8 63,8 5,0 5,8 0,6 11,4 5,00 95,00 66,13 33,92 

Нп/ор. 30-40 0,0 29,6 57,2 5,6 6,8 0,8 13,2 6,45 93,55 63,51 29,65 

Нр 43-53 0,0 31,2 61,2 2,4 4,4 0,8 7,6 5,00 95,00 65,38 32,74 

Ph 57-67 0,0 30,4 59,6 4,4 5,0 0,6 10,0 4,29 95,71 68,42 18,32 

P(h) 72-82 0,0 27,6 58,8 5,6 7,6 0,4 13,6 2,63 97,37 53,62 21,11 

Чорнозем неглибокий малогумусний слабозмитий на лесоподібних суглинках 

Рілля 

Н 0-29 0,0 28,4 61,2 5,6 2,4 2,4 10,4 16,22 83,78 36,62 28,12 

Нр 29-39 0,0 27,2 64,8 3,6 1,4 2,6 8,0 15,85 84,15 36,76 37,09 

Ph 40–50 0,0 28,0 64,0 2,4 2,4 3,2 8,0 24,24 75,76 31,43 19,53 
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Закінчення дод. Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Чорнозем неглибокий малогумусний слабозмитий на лесоподібних суглинках 

Рілля 

Н 0-32 0,0 29,6 60,4 2,4 6,0 1,6 10,0 18,18 81,82 31,76 23,87 

НР 37-47 0,0 25,6 61,2 8,0 3,2 2,0 13,2 16,13 83,87 40,62 35,90 

Ph 59-69 0,0 25,2 62,0 7,2 3,2 2,4 12,8 14,63 85,27 47,62 23,30 

P(h) 84-94 0,0 26,8 64,4 1,2 4,8 2,8 8,8 70,00 30,00 44,78 4,93 

Чорнозем неглибокий малогумусний середньозмитий на лесоподібних суглинках 

Рілля 

H+HP 0-30 0,0 26,8 65,2 2,8 2,4 2,8 8,0 33,33 66,67 43,28 30,86 

Ph 33-43 0,0 29,2 60,8 3,6 4,0 2,4 10,0 14,63 85,27 34,25 25,47 

P(h) 67-77 0,0 24,0 66,8 4,4 1,6 3,2 9,2 22,98 77,14 25,00 20,59 

Чорнозем неглибокий малогумусний середньозмитий на лесоподібних суглинках 

Рілля 
Hp+Ph 0-25 0,0 18,2 10,6 5,2 5,2 0,8 11,2 6,06 93,94 49,45 17,01 

Ph 25-35 0,0 18,4 70,0 4,4 5,6 1,6 11,6 12,90 87,10 47,82 15,90 

Чорнозем неглибокий малогумусний сильнозмитий на лесоподібних суглинках 

Рілля 

Ph 0-25 0,0 28,4 64,8 0,8 3,2 2,8 6,8 21,21 78,79 47,89 18,33 

P(h)к 36-46 0,0 28,4 59,6 2,4 6,0 2,6 12,0 21,67 78,33 56,34 15,87 

Рк 58-68 0,0 28,0 65,2 0,4 4,8 1,6 6,8 16,67 83,33 57,14 12,24 

Чорнозем неглибокий малогумусний сильнозмитий на лесоподібних суглинках 

Рілля 
Ph 0-15 0,0 22,4 68,8 1,6 5,2 2,0 8,8 27,74 78,26 44,64 11,73 

P(h)к 23-35 0,0 18,8 67,6 5,2 6,0 2,4 13,6 27,27 72,73 46,81 10,84 
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ДОДАТОК Д 

Структурно-агрегатний склад ґрунтів Львівської області 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Підзолисто-дерновий глеюватий ґрунт  на елювії пісковиків (ліс) 

НЕ 6-34 

*
42,3 5,3 6,0 9,1 7,1 15,6 5,2 4,3 5,1 52,6 47,4 

1,10 136 150 0,75 **
  24,8 14,1 10,2 7,9 8,0 6,4 28,6 71,4 28,6 

  Підзолисто-дерновий глеюватий ґрунт на елювії пісковиків (рілля) 

НЕор 0-26 
69,7 4,6 3,3 3,9 3,0 5,3 3,8 1,4 5,0 25,3 74,7 

0,34 266 506 0,71 
  27,4 5,2 3,8 4,6 10,2 16,1 32,7 67,3 32,7 

  Підзолисто-дерновий глеюватий слабозмитий ґрунт на елювії пісковиків (переліг) 

НЕ+ 

Еhор 
0-28 

63,6 6,8 5,1 7,4 5,15 3,2 2,4 3,1 3,2 33,2 66,8 
0,49 192 164 0,66 

  26,2 19,0 5,1 4,5 4,0 5,0 36,2 63,8 36,2 

  Підзолисто-дерновий глеюватий середньозмитий ґрунт на елювії пісковиків (рілля) 

НЕ+Еh+

І 
0-18 

74,8 5,5 2,3 4,1 2,4 2,3 3,4 2,0 3,2 22,0 78 
0,28 313 398 0,71 

  30,2 12,5 2,1 2,5 5,1 16,4 31,2 68,8 31,2 

Сірий лісовий ґрунт на лесоподібних суглинках (рілля) 

НЕор 0-30 
58,80 10,23 5,80 8,0 3,89 6,07 2,28 1,87 3,06 38,14 61,86 

0,62 96,9 0,38 740,2 
   0,24 1,12 4,90 12,88 17,84 63,02 36,98 63,02 
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Продовження дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

НЕ 39-49 
66,7

5 

8,62 4,83 7,05 2,80 4,36 1,68 1,64 2,27 30,9

8 

69,0

2 
0,49 52,9 0,17 470,5 

    0,10 0,68 3,94 11,6

8 

83,6

0 

16,4

0 

83,6

0 
НЕор 0-31 

63,9

0 

7,11 5,44 7,40 3,46 5,46 2,20 1,23 3,80 32,3

0 

67,7

0 
0,48 113,9 0,38 891,0 

  0,56 1,08 0,72 3,86 16,5

8 

13,9

8 

63,2

2 

36,7

8 

63,2

2 
Ihe 35-45 

64,2

0 

9,28 6,23 7,11 3,11 4,22 1,51 1,30 3,04 32,7

6 

67,2

4 
0,49 84,3 0,28 968,7 

    0,08 0,32 8,00 19,2

2 

72,3

8 

27,6

2 

72,3

8 Сірий лісовий слабозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках (переліг) 

НЕ+  

Iheop 

 

0-37 
65,1

6 

9,20 5,63 7,32 3,34 4,34 1,62 1,30 2,09 32,7

5 

67,2

5 
0,49 109,6 0,28 937,0 

  1,56 1,90 1,38 3,70 14,0

6 

13,3 64,1

0 

35,9

0 

64,1

0 Сірий лісовий слабозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках (переліг) 

НЕ+  

Iheор 
0-36 

68,3

5 

8,43 5,18 6,54 3,08 4,80 1,33 1,07 1,22 30,4

3 

69,5

7 
0,44 138,2 0,43 1090,0 

  1,98 2,44 2,48 10,0

0 

12,7

6 

13,4

0 

57,9

4 

42,0

6 

57,9

4 НЕ+  

Iheор 
0-36 

50,7

6 

8,80 8,00 10,3

4 

4,90 7,43 3,00 2,74 4,03 45,2

1 

54,7

9 
0,82 97,1 0,46 480,1 

  0,88 2,16 3,04 10,2

8 

13,7

6 

13,8

0 

56,0

8 

43,9

2 

56,0

8 НЕ+  

Iheор 
0-30 

69,5

8 

7,67 4,83 6,0 2,87 3,80 1,31 1,16 2,75 27,6

7 

72,3

3 
0,38 109,2 0,31 1014,6 

  1,32 1,02 0,82 2,00 11,5

4 

13,5

2 

69,7

8 

30,2

2 

69,7

8 Сірий лісовий  середньозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках (пасовище) 

HE+Ihe+

Ie 
0-28 

67,3

2 

10,4 6,9 6,81 2,41 3,08 1,09 0,89 1,10 31,5

8 

68,4

2 
0,46 16,3 0,44 1159,6 

  5,14 4,48 3,06 7,42 12,7

4 

10,2

2 

56,9

4 

43,0

6 

56,9

4 Сірий лісовий  середньозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках (пасовище) 

HE+Ihe+

Ie 
0-28 

58,3

9 

9,45 7,13 9,21 3,72 5,61 2,05 1,79 2,65 38,9

6 

61,0

4 
0,64 161,3 0,65 503,6 

  20,7

0 

5,48 4,30 13,0

4 

11,3

4 

8,00 37,1

4 

62,8

6 

37,1

4 HE+Ihe+

Ie 
0-36 

74,2

4 

8,33 4,20 4,52 1,80 2,47 1,01 0,98 2,45 23,

31 

76,6

9 
0,30 142,9 0,34 1128,6 

  2,18 3,22 2,24 3,22 8,30 14,1

6 

66,6

8 

33,3

2 

66,6

8 HE+Ihe+

Ie 
0-36 

37,2

7 

11,4

1 

7,97 13,4

0 

6,71 10,8

0 

3,98 3,44 5,02 57,

71 

42,2

9 
1,36 46,5 0,28 303,8 

  0,00 0,92 0,76 2,60 7,64 14,9

0 

73,1

8 

26,8

2 

73,1

8 
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Продовження дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Сірий лісовий  сильнозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках (пасовище) 

I(h)+ 

Ieop 
0-30 

70,54 4,85 4,40 7,84 3,47 4,20 1,24 1,15 2,31 27,15 72,85 
0,37 208,2 0,58 1234,3 

  11,82 4,06 3,96 7,22 21,74 7,76 43,46 56,54 43,46 

Сірий лісовий  сильнозмитий ґрунт на лесоподібних суглинках (пасовище) 

I(h)+ 

Ieop 
0-33 

69,45 7,67 5,09 6,49 2,85 4,05 1,34 1,13 1,93 28,62 71,38 
0,40 75,9 0,22 643,7 

  1,02 1,06 1,16 2,52 7,24 8,66 78,34 21,66 78,34 

Темно-сірий опідзолений ґрунт на лесоподібних суглинках (рілля) 

Неop 0-30 
59,53 10,12 6,34 8,73 3,94 5,16 1,74 1,54 2,90 37,57 62,43 

0,60 141,1 0,55 1132,9 
  0,38 0,48 1,18 13,80 24,10 13,06 47,00 53,00 47,00 

Ніе 30-40 
56,42 9,51 4,98 8,80 3,97 6,27 2,73 2,68 4,64 38,94 61,06 

0,64 55,3 0,23 330,5 
   0,16 0,46 3,04 4,98 12,90 78,46 21,54 78,46 

Темно-сірий опідзолений слабозмитий  ґрунт на лесоподібних суглинках (рілля) 

Не+ 

Ніе 

ор 

0-30 
40,67 9,83 8,23 11,48 5,81 9,28 3,69 3,34 7,67 51,66 48,34 

1,07 85,9 0,48 426,7 
  5,12 2,36 1,48 5,42 14,00 16,00 55,62 44,38 55,62 

Ніе 32-42 
57,95 8,70 5,06 8,43 3,96 5,76 2,23 2,09 5,82 36,23 63,77 

0,57 135,1 0,52 763,4 
   1,58 0,82 13,56 21,20 11,78 51,06 48,94 51,06 

Чорнозем опідзолений на лесоподібних суглинках (рілля) 

Не 0-32 
68,53 9,58 6,04 6,64 3,10 3,57 1,10 0,45 0,99 30,48 69,52 

0,44 173,9 0,54 2189,7 
  2,00 2,46 3,38 11,22 7,90 26,04 47,00 53,00  

47,00 Чорнозем опідзолений слабозмитий на лесоподібних суглинках (рілля) 

Не+Нрі 

 

0-32 77,42 6,40 4,01 4,09 2,57 3,34 1,18 0,49 0,50 22,08 77,92 
0,28 319,2 0,71 1344,9 

   0,74 6,84 12,16 28,28 11,96 10,50 29,52 70,48 29,52 
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Продовження дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Чорнозем опідзолений середньозмитий на лесоподібних суглинках (рілля) 

Не+Нрі 0-32 
82,17 4,93 2,28 3,55 1,86 2,87 1,30 0,57 0,47 17,37 82,64 

0,21 337,2 0,59 1314,4 
   3,48 18,74 11,78 4,26 20,32 41,42 58,58 41,42 

Чорнозем опідзолений сильнозмитий на лесоподібних суглинках (рілля) 

Рhі 0-30 
71,50 9,33 4,37 5,48 2,84 4,07 1,48 0,68 0,25 28,25 71,75 

0,39 71,4 0,20 624,1 
  0,46 3,56 0,40 2,28 3,36 10,12 79,82 20,18 79,82 

Чорнозем неглибокий малогумусний на лесоподібних суглинках (рілля) 

Н 0-33 
70,86 6,16 5,79 5,74 2,91 4,19 1,63 1,40 1,32 27,82 72,18 

0,39 203,5 0,57 1198,0 
  1,16 1,28 2,28 15,6 5,76 30,54 43,38 56,62 43,38 

Чорнозем неглибокий малогумусний слабозмитий на лесоподібних суглинках (рілля) 

Н+Нр 0-32 
61,75 7,89 7,26 7,75 3,78 5,50 2,29 1,73 2,05 36,20 63,80 

0,57 174,5 0,64 1126,9 
   1,20 3,48 13,14 16,00 29,30 36,88 63,12 36,88 

Чорнозем неглибокий малогумусний середньозмитий на лесоподібних суглинках (рілля) 

Н+Нр 0-30 
55,42 5,76 6,68 8,03 4,87 8,08 3,91 3,67 3,58 41,00 56,00 

0,70 77,4 0,33 336,4 
  0,34 1,12 2,76 2,00 2,80 22,70 68,28 31,72 68,28 

Чорнозем неглибокий малогумусний сильнозмитий на лесоподібних суглинках (рілля) 

Рh 0-29 
63,71 6,28 7,09 7,97 3,98 5,03 1,83 4,48 2,63 33,66 66,34 

0,51 99,5 0,34 416,8 
  0,10 0,20 4,36 2,52 5,70 20,60 66,52 33,48 66,52 

Буроземи кислі прохолодні середньоглибокі на елювії-делювії карпатського флішу (ліс)  

Н 10-20 
32,61 14,60 8,34 11,20 6,73 7,10 7,74 5,00 6,68 60,71 39,29 

1,55 88,4 0,74 150,3 
  24,10 8,14 4,56 12,71 9,33 9,82 31,34 68,66 31,34 

Ht 20-30 
57,12 11,02 6,99 6,14 5,10 3,04 4,21 3,66 2,724 40,16 59,84 

0,67 79,8 0,52 169,5 
  16,48 6,91 7,72 6,05 5,10 8,09 49,65 50,35 49,65 

Буроземи кислі прохолодні середньоглибокі на елювії-делювії карпатського флішу (переліг) 

H 2-30 
54,14 8,92 6,13 7,69 4,63 6,73 5,24 4,44 2,08 43,78 56,22 

0,78 78,4 0,57 194,0 
  12,33 7,91 8,12 7,68 8,06 11,72 44,18 55,82 44,18 
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Закінчення дод. Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Буроземи кислі прохолодні середньоглибокі слабозмиті на елювії-делювії карпатського флішу (переліг) 

Hpt 
35-

45 

62,19 6,02 8,37 8,72 4,70 3,81 2,90 1,49 1,86 35,95 64,05 
0,56 85,8 0,43 291,3 

  7,25 8,82 5,10 7,92 4,22 8,57 58,12 41,88 58,12 

Н+Нрt 2-29 
57,91 11,60 8,10 8,15 4,23 3,05 1,36 2,80 2,80 39,29 60,71 

0,65 96,2 0,42 470,7 
  4,26 2,60 5,21 9,18 9,50 10,08 59,17 40,83 59,17 

Нрt 
29-

38 

69,67 7,24 7,80 5,12 3,06 3,02 0,54 1,19 2,36 27,97 72,03 
0,39 87,7 0,33 1075,7 

  0,94 1,56 4,00 6,78 5,94 12,67 68,11 31,89 68,11 

Буроземи кислі прохолодні середньоглибокі середньозмиті на елювії-делювії карпатського флішу (рілля) 

Н+Нрt 0-25 
68,23 10,92 7,54 4,01 3,16 1,80 1,52 1,58 1,24 30,53 69,47 

0,44 87,5 0,35 883,3 
  1,10 1,26 3,34 4,29 9,06 15,85 65,10 34,90 65,10 

Pht 25-35 
75,18 9,30 6,15 3,70 2,42 1,34 0,30 0,65 0,96 23,86 76,14 

0,31 87,8 0,27 1933,7 
  0,45 1,54 2,08 4,72 5,91 12,46 72,84 27,16 72,84 

Буроземи кислі прохолодні середньоглибокі сильнозмиті на елювії-делювії карпатського флішу (переліг) 

Нр+Ph 1-18 
77,75 7,51 3,10 4,18 2,34 1,10 0,26 0,88 2,88 19,37 80,63 

0,24 59,3 0,34 1956,1 
  1,24 1,82 2,90 4,40 6,86 5,44 67,34 32,66 67,34 

Примітка: чисельник
*
 – сухе просіювання, %; знаменник

**
 – мокре просіювання, %.  
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ДОДАТОК Е 

Загальні фізичні властивості ґрунтів Львівської області 

Угіддя 

Глибина 

відбору 

зразків, см 

Щ
іл

ь
н

іс
ть

 

б
у

д
о

в
и

, 
г/

см
3
 

Щ
іл

ь
н

іс
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тв
ер

д
о

ї 
ф

аз
и

, 

г/
см

3
 

З
аг

ал
ь
н

а 

ш
п

ар
у

в
ат

іс
ть

, 

%
 

Ш
п

ар
у

в
ат

іс
ть

 

ае
р

ац
ії

, 

%
 

П
о

л
ь
о

в
а 

в
о

л
о

гі
ст

ь
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Підзолисто-дерновий глеюватий ґрунт на елювії пісковиків 

 

Рілля 

0-20 1,26 2,55 50,5 31 20,65 

20-30 1,31 2,61 49,8 33 21,53 

30-40 1,38 2,70 48,8 31 21,43 

40–50 1,42 2,69 47,2 26 19,59 

50-60 1,49 2,70 44,8 24 21,06 

60-70 1,56 2,76 43,4 23 18,54 

70-80 1,60 2,77 42,2 21 18,26 

80-90 1,64 2,78 41,0 21 18,05 

Підзолисто-дерновий глеюватий слабозмитий  на елювії пісковиків 

Ліс 

0-10 1,32 2,49 46,9 27 13,69 

10-20 1,25 2,50 50,0 34 12,54 

20-30 1,38 2,64 47,7 31 11,69 

30-40 1,40 2,63 46,7 30 12,96 

40–50 1,43 2,62 45,4 20 13,86 

50-60 1,42 2,61 45,6 24 13,96 

60-70 1,43 2,55 43,9 19 14,56 

70-80 1,45 2,59 44,0 19 15,03 

80-90 1,49 2,60 42,6 17 17,69 

90-100 1,55 2,61 40,6 13 18,95 

Сірі лісові ґрунти на лесоподібних суглинках 

Рілля 

0-10 1,51 2,64 42,8 20,9 14,5 

10-20 1,50 2,68 44,0 19,4 16,1 

20-30 1,41 2,69 47,6 24,6 16,3 

30-40 1,55 2,70 42,6 15,2 17,7 

40–50 1,43 2,74 47,8 21,9 18,1 

50-60 1,37 2,76 50,4 26,6 17,4 

60-70 1,34 2,76 51,4 32,4 14,2 

70-80 1,29 2,77 53,4 36,6 13,0 

80-90 1,31 2,77 52,7 35,8 12,9 

90-100 1,30 2,75 52,7 36,3 12,6 

Ліс 

0-10 1,45 2,62 44,6 18,8 17,8 

10-20 1,45 2,67 45,7 25,7 13,8 

20-30 1,50 2,64 43,2 24,1 12,7 

30-40 1,52 2,62 42,0 24,2 11,7 

40–50 1,47 2,69 45,3 32,1 9,0 

50-60 1,40 2,68 47,8 33,5 10,2 

 

60-70 1,44 2,71 46,9 27,6 13,4 

70-80 1,43 2,72 47,4 26,5 14,6 

80-90 1,50 2,72 44,8 20,2 16,4 

90-100 1,47 2,68 45,1 20,3 16,9 
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Продовження дод. Е 

1 2 3 4 5 6 7 

Сірі лісові слабозмиті ґрунти на лесоподібних суглинках 

Ліс 

0-10 1, 38 2,63 47,5 31,4 11,7 

10-20 1, 47 2,67 44,9 22,8 15,0 

20-30 1, 63 2,63 38,0 18,9 11,7 

30-40 1, 50 2,63 42,9 28,3 9,7 

40–50 1, 40 2,65 47,1 33,8 9,5 

50-60 1,36 2,66 48,8 35,5 9,8 

Рілля 

0-10 1,37 2,65 48,3 27,6 15,1 

10-20 1,39 2,68 48,1 30,7 12,5 

20-30 1, 39 2,70 48,5 31,3 12,4 

30-40 1,47 2,68 45,1 0,0 10,3 

40–50 1,55 2,75 43,6 22,7 1,5 

50-60 1,50 2,68 44,0 21,8 14,8 

60-70 1,46 2,72 46,3 24,0 15,3 

70-80 1,38 2,68 48,5 29,6 13,7 

80-90 1,31 2,72 51,8 36,7  11,5 

90-100 1, 38 2,69 48,7 32,0 12,1 

Сірі лісові середньозмиті ґрунти на лесоподібних суглинках 

Ліс 

0-10 1,39 2,64 47,3 27,7 14,1 

10-20 1,47 2,65 44,5 35,1 13,2 

20-30 1,47 2,74 46,3 34,1 8,3 

30-40 1,46 2,76 47,1 31,3 10,8 

40–50 1,31 2,76 52,5 35,5  12,8 

50-60 1,42 2,73 47,9 28,6 13,6 

60-70 1,32 2,75 52,0 34,3 13,4 

70-80 1,40 2,72 48,5 29,5 13,6 

Рілля 

0-10 1,55 2,61 4,06 20,6 12,9 

10-20 1,51 2,66 43,2 30,2 8,6 

20-30 1,52 2,67 43,1 31,1 7,9 

30-40 1,43 2,68 46,6 32,9 9,6 

40–50 1,50 2,69 44,2 28,0 10,8 

50-60 1,49 2,66 44,0 26,7 11,6 

60-70 1,49 2,72 45,2 28,8 11,0 

70-80 1,40 2,68 47,8 28,5 13,8 

Сірі лісові сильнозмиті ґрунти на лесоподібних суглинках 

Ліс 

0-10 1,46 2,76 47,1 29,0 12,4 

10-20 1,43 2,70 47,0 33,6 9,4 

20-30 1,43 2, 65 46,0 34,3 8,2 

30-40 1,44 2,74 47,4 35,2 8,5 

40–50 1,34 2,74 51,1 40,6 7,8 

50-60 1,37 2,74 50,0 39,9 7,4 

60-70 1,35 2,71 50,2 36,6 10,1 

 

Рілля 

0-10 1,60 2,67 40,1 9,9 18,9 

10-20 1,58 2,68 41,0 14,5 16,8 

20-30 1,55 2,65 41,5 16,2 16,3 

30-40 1,62 2,70 40,0 1,6 16,3 

40–50 1,61 2,67 39, 7 12,4 17,0 

50-60 1,69 2,71 37,6 11,1 15,7 

60-70 1,72 2,70 36,3 13,8 13,1 
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Закінчення дод. Е 

1 2 3 4 5 6 7 

Темно-сірі опідзолені ґрунти на лесоподібних суглинках 

Рілля 

0-10 1,42 2,63 46,0 15,9 17,0 

10-20 1,46 2,64 44,7 17,7 18,5 

20-30 1,40 2,65 47,2 20,6 19,0 

30-40 1,47 2,66 44,7 18,7 17,7 

40–50 1,35 2,66 49,2 27,2 16,3 

50-60 1,34 2,70 50,4 28,0 16,7 

60-70 1,32 2,73 51,6 30,1 16,3 

70-80 1,33 2,72 51,1 28,8 16,8 

80-90 1,37 2,77 50,5 26,4 17,6 

90-100 1,32 2,75 52,0 29,6 17,0 

100-110 1,39 2,77 49,8 25,2 17,7 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті ґрунти на лесоподібних суглинках 

Рілля 

0-10 1,34 2,67 49,8 36,9 9,6 

10-20 1,44 2,66 45,9 30,5 10,7 

20-30 1,40 2,66 47,4 32,0 11,0 

30-40 1,51 2,67 43,4 24,8 12,3 

40–50 1,51 2,66 43,2 25,1 12,0 

50-60 1,42 2,66 48,2 28,2 14,0 

60-70 1,42 2,69 47,2 26,5 14,6 

70-80 1,40 2,70 48,1 29,6 13,2 

Буроземи кислі на елювії-делювії карпатського флішу 

Ліс 

10-20 1,07 2,31 53,7 4,5 3,5 

20-30 1,18 2,44 51,6 4,0 3,6 

35-45 1,23 2,46 50,0 3,1 3,7 

Рілля (переліг) 

2-10 1,18 2,48 52,4 4,2 5,3 

10-30 1,30 2,50 48,0 3,3 5,6 

35-45 1,36 2,60 47,7 1,4 4,0 

Буроземи кислі слабозмиті на елювії-делювії карпатського флішу 

Рілля (переліг) 

2-10 1,30 2,51 48,2 3,1 4,3 

10-29 1,28 2,55 49,8 1,8 4,3 

29-38 1,29 2,57 49,8 1,1 4,3 

Буроземи кислі  середньозмиті на елювії-делювії карпатського флішу 

Рілля 
0-25 1,27 2,55 50,2 2,3 4,1 

25-35 1,24 2,60 52,3 1,3 4,3 

 

Рілля (переліг) 1-18 1,32 2,57 48,6 1,6 4,8 

 20-30 1,35 2,61 48,3 0,8 4,3 

 

 

  



336 
 

  
ДОДАТОК Є 

Показники гумусового стану сірих лісових ґрунтів Львівської області 

Показники,  

одиниці вимірювань 

Ліс Рілля 

Рівень і характер 

прояву 
Величини 

Рівень і 

характер 

прояву 

Величини 

1 2 3 4 5 

Потужність підстилки, см Середньопотужна 3 – – 

Вміст гумусу в горизонті НЕ, 

% 
Дуже низький 1,67 Низький 1,98 

Запаси гумусу в шарах 

0-20 см (0-100 см), т/га 

Дуже низький і 

низький 
36,74 (110,7) низький 53,46 (93,53) 

Профільний розподіл гумусу 

в метровій товщі 

Різко 

зменшується 
– 

Поступово 

зменшується 
– 

Збагаченість гумусу  

Нітрогеном, C : N 
Дуже високий 3,10–3,71 Дуже високий 3,62–3,98 

Cтупінь гуміфікації 

органічної речовини,  

Сгк : Cзаг * 100 % 

Середній і 

високий 
28,9–34,2 

Середній і 

високий 
26,7–42,0  

Тип гумусу, Сгк : Сфк 

Гуматно-

фульватний і 

фульватно-

гуматний 

0,87–1,05 

Гуматно-

фульватний і 

фульватно-

гуматний 

0,59–1,15 

Вміст “вільних” гумінових 

кислот,  % від суми ГК 

Дуже низький і 

низький 
12,5–21,5 Дуже низький 10,2–13,1 

Вміст гумінових кислот, 

зв’язаних з Са
2+

,  % від суми 

ГК 

Дуже низький 5,2–16,0 
Дуже низький і 

низький 
8,6–25,0 

Вміст міцно зв’язаних 

гумінових кислот, % від 

суми ГК 

Низький 2,2–5,7 Низький 5,0–6,8 

Вміст гуміну, % від Сзаг Низький 33,1–37,9 Низький 21,5–28,1 
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ДОДАТОК Ж 

Вміст гумусу в ґрунтах Львівської області  

Генетичні 

горизонти 

Глибина 

відбору 

зразків, см 

Середній вміст гумусу, % Різниця  

у вмісті 

х1-х2, % 

Критерій  

суттєвості 
Різниця  

у вмісті 

х2-х3, % 

Критерій  

суттєвості 
Різниця  

у вмісті 

х3-х4, % 

Критерій 

суттєвості 

х1 х2 х3 х4 tф t05 tф t05 tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сірі лісові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти. Угіддя – рілля 

НEgl 0-30 1,98 1,91 1,42 0,84 0,07 5,4 2,45 0,49 4,8 2,45 0,58 4,2 2,45 

Ihеgl 30-42 0,95 0,90 0,87 0,56 0,05 0,2 2,45 0,03 0,4 2,45 0,31 2,4 2,45 

Іеgl 54-64 0,47 0,50 0,44 0,34 -0,03 0,4 2,45 0,06 0,9 2,45 0,10 1,3 2,45 

Igl 78-88 0,33 0,29 0,25 0,20 0,04 0,7 2,45 0,04 0,7 2,45 0,05 0,8 2,45 

n1, n2, n3, n4 = 4 

Темно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти. Угіддя – рілля 

Неор 0-25 2,41 2,27 1,96 1,42 0,14 1,9 2,31 0,31 5,5 2,31 0,54 5,8 2,31 

Неп/ор 25-40 2,09 1,43 1,03 0,61 0,66 11,2 2,31 0,40 6,8 2,31 0,42 8,2 2,31 

Ні 41-51 1,79 0,75 0,56 0,42 1,04 16,4 2,31 0,19 2,9 2,31 0,14 2,0 2,31 

Iegl 70-80 0,86 0,53 0,38 0,24 0,33 5,5 2,31 0,15 1,9 2,31 0,14 2,2 2,31 

Igl 98-108 0,30 0,31 0,17 0,10 -0,01 -0,1 2,31 0,14 3,2 2,31 0,07 1,7 2,31 

n1, n2, n3, n4 = 5 

Чорноземи  опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти. Угіддя – рілля 

Неор 0-30 3,46 2,20 1,38 1,17 1,26 13,8 2,31 0,82 11,8 2,31 0,21 2,6 2,31 

Неп/ор 30-40 2,53 1,61 0,92 0,63 1,92 7,2 2,31 0,69 7,2 2,31 0,29 3,3 2,31 

Нріе 47-57 1,90 0,94 0,66 0,49 0,96 7,7 2,31 0,28 2,5 2,31 0,17 1,7 2,31 

Рhigl 70-80 0,62 0,57 0,45 0,27 0,05 0,4 2,31 0,12 1,5 2,31 0,18 2,1 2,31 

n1, n2, n3, n4 = 5 

х1 – незмиті, х2 – слабозмиті, х3 – середньозмиті, х4 – сильнозмиті 
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ДОДАТОК И 

Запаси гумусу в ґрунтах Львівської області 

Потужність 

шару, см 

Угіддя / ступінь еродованості 

ліс 
рілля 

незмиті слабозмиті середньозмиті сильнозмиті 

1 2 3 4 5 6 

Сірі лісові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти 

0-20 36,4 53,4 46,7 36,9 22,6 

0–50 82,4 91,5 71,5 40,4 25,3 

0-100 110,7 111,4 82,6 47,2 28,7 

Темно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти 

0-20 70,75 65,07 61,29 54,88 39,76 

0–50 151,87 136,5 107,07 89,2 61,94 

0-100 206,84 191,39 138,32 111,06 75,38 

Чорноземи  опідзолені глеюваті легкосуглинкові 

0-20 74,3 90,0 59,4 38,6 33,9 

0–50 135,8 180,8 127,0 75,1 62,2 

0-100 164,4 242,0 167,0 102,8 78,3 
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ДОДАТОК К 

 

Збагаченість гумусу Нітрогеном у ґрунтах Львівської області  

Генетичні 

горизонти 

Глибина взяття 

зразків, см 
Гумус, % Сзаг, % 

Валовий 

Нітроген, % 
C : N 

1 2 3 4 5 6 

Сірий лісовий поверхнево-глеюватий легкосуглинковий ґрунт. Угіддя – ліс 

НEgl 3-35 1,67 1,02 0,25 4,08 

Ihеgl 39-49 0,48 0,51 0,15 3,40 

Сірий лісовий поверхнево-глеюватий легкосуглинковий ґрунт. Угіддя – рілля 

НEglор 0-30 1,98 1,15 0,28 4,10 

Ihеgl п/ор 30-42 0,95 0,52 0,22 2,36 

Сірий лісовий поверхнево-глеюватий легкосуглинковий слабозмитий ґрунт 

НEglор 0-30 1,91 0,98 0,21 4,67 

Ihеgl п/ор 30-38 0,90 0,50 0,17 2,94 

Сірий лісовий поверхнево-глеюватий легкосуглинковий середньозмитий ґрунт 

НEgl + Iheglор 0-27 1,42 0,72 0,15 4,80 

Iеgl п/ор 27-35 0,87 0,47 0,10 4,70 

Сірий лісовий поверхнево-глеюватий легкосуглинковий сильнозмитий ґрунт 

НEgl + Ihegl+ 

Іеglор 
0-25 0,84 0,64 0,11 5,82 

Iеgl п/ор 25-33 0,56 0,35 0,06 5,83 

Темно-сірий опідзолений глеюватий легкосуглинковий ґрунт. Угіддя – ліс 

Не 3-20 2,83 1,63 0,34 4,79 

Не 20-44 2,08 1,02 0,21 4,86 

Ні 53-63 1,90 0,68 0,14 4,85 

Iegl 70-80 0,43 0,29 0,09 3,22 

Igl 93-103 0,27 0,16 0,06 2,67 

Темно-сірий опідзолений глеюватий легкосуглинковий ґрунт. Угіддя – рілля 

Неор 0-25 2,41 1,50 0,24 6,25 

Неп/ор 25-40 2,09 1,21 0,22 5,50 

Нigl 41-51 1,79 0,85 0,17 5,00 

Iegl 70-80 0,86 0,51 0,15 3,40 

Ig 98-108 0,30 0,17 0,10 1,70 

Темно-сірий опідзолений глеюватий легкосуглинковий слабозмитий ґрунт 

Неор 0-25 2,27 1,37 0,20 6,85 

Нigl 30-40 1,43 1,14 0,15 7,60 

Iegl 59-69 0,75 0,60 0,11 5,45 

Темно-сірий опідзолений глеюватий легкосуглинковий середньо змитий ґрунт 

Не+Ніор 0-25 1,96 0,95 0,13 6,91 

Нigl 25-35 1,03 0,64 0,12 5,33 

Iegl 40–50 0,56 0,30 0,09 3,33 

Темно-сірий опідзолений глеюватий легкосуглинковий сильнозмитий ґрунт 

Не+Ні+Іеор 0-22 1,42 0,72 0,10 6,98 

Iegl 30-40 0,61 0,44 0,09 4,89 
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Закінчення дод.К 

1 2 3 4 5 6 

Чорнозем опідзолений легкосуглинковий глеюватий. Угіддя – ліс 

Не 2-20 3,07 1,46 0,41 3,56 

Не 20-40 2,24 1,18 0,31 3,80 

Нріе 45-55 1,05 0,95 0,25 3,80 

Рhіе 67-77 0,60 0,43 0,12 3,58 

Рhigl 84-94 0,20 0,20 0,07 2,86 

Чорнозем опідзолений легкосуглинковий глеюватий. Угіддя – рілля 

Неор 0-30 3,46 1,68 0,37 4,54 

Неп/ор 30-40 2,53 1,27 0,30 4,23 

Нріе 47-57 1,90 1,04 0,25 4,16 

Рhigl 70-80 0,62 0,72 0,16 4,50 

Чорнозем опідзолений легкосуглинковий глеюватий слабозмитий 

Неор 0-27 2,20 1,17 0,32 3,65 

Неп/ор 27-37 1,61 0,84 0,26 3,23 

Нрі 41-51 0,94 0,57 0,21 2,71 

Чорнозем опідзолений легкосуглинковий глеюватий середньозмитий 

Не + Нрі 0-25 1,38 1,12 0,28 4,00 

Нрі 25-35 0,92 1,06 0,27 3,95 

Чорнозем опідзолений легкосуглинковий глеюватий сильнозмитий 

Не + Ні + Нрі 0-25 1,17 1,09 0,24 4,54 

Рhigl 25-35 0,63 1,03 0,23 4,47 
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ДОДАТОК Л 

Показники гумусового стану темно-сірих опідзолених ґрунтів Львівської області 

Показники, одиниці 

вимірювань 

Ліс Рілля 

Рівень і 

характер 

прояву 

Величини 

Рівень і 

характер 

прояву 

Величини 

1 2 3 4 5 

Потужність підстилки, см 
Середньопоту

жна 
3 см – – 

Вміст гумусу в горизонті 

НЕ, % 
Низький 2,83 Низький 2,41 

Запаси гумусу в шарах 

0-20 см (0-100 см), т/га 

Низький 

(середній) 
70,75 (206,84) Низький 65,07  (191,39) 

Профільний розподіл гумусу 

в метровій товщі 

Різко 

зменшується 
– 

Різко 

зменшується 
– 

Збагаченість гумусу  

Нітрогеном, C : N 
Дуже високий 2,67–4,79 

Дуже високий 

і високий 
1,70–6,25 

Cтупінь гуміфікації 

органічної речовини,  

Сгк : Cзаг * 100 % 

Високий і 

дуже високий 
38,0–53,9 Дуже високий 41,4–51,0 

Тип гумусу, Сгк : Сфк 

Гуматно-

фульватний і 

гуматний 
0,96–2,2 

Фульватно-

гуматний 
1,37–1,87 

Вміст “вільних” гумінових 

кислот,  % від суми ГК 

Дуже низький 

і низький 
12,7–21,7 Дуже низький 9,3–19,1 

Вміст гумінових кислот, 

зв’язаних з Са
2+

,  % від суми 

ГК 

Дуже низький 

і низький 
10,2–37,1 Низький 24,6–30,8 

Вміст міцно зв’язаних 

гумінових кислот, % від 

суми ГК 

Низький 4,1–6,1 Низький 1,3–7,3 

Вміст гуміну, % від Сзаг Низький 21,8–22,6 Низький 21,8–29,5 
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ДОДАТОК М 

Показники гумусового стану чорноземів опідзолених Львівської області 

Показники, одиниці 

вимірювань 

Ліс Рілля 

Рівень і 

характер 

прояву 

Величини 

Рівень і 

характер 

прояву 

Величини 

1 2 3 4 5 

Потужність  

підстилки, см 

Середньо-

потжний 
2  – – 

Вміст гумусу в 

горизонті НЕ, % 
Низький 3,07 Низький 3,46 

Запаси гумусу в  

шарах 0-20 см  

(0-100 см), т/га 

Низький 
74,3 

(164,0) 

Низький і 

середній 

90,0 

(242,0) 

Профільний розподіл 

гумусу в метровій 

товщі 

Різко  

зменшується 
– 

Поступово 

зменшується 
– 

Збагаченість гумусу  

Нітрогеном, C : N 
Дуже високий 2,86–3,47 Дуже високий 4,16–4,54 

Cтупінь гуміфікації 

органічної речовини,  

Сгк : Cзаг * 100 % 

Середній і 

високий 
29,1–34,0 Дуже високий 49,1–49,5 

Тип гумусу, Сгк : Сфк 
Гуматно-

фульватний 
0,60–0,80 

Фульватно-

гуматний 
1,60–1,71 

Вміст “вільних” 

гумінових кислот,  % 

від суми ГК 

Дуже низький 9,2–18,7 
Дуже низький і 

низький 
11,65–33,82 

Вміст гумінових 

кислот, зв’язаних з Са
2+

,  

% від суми ГК 

Дуже низький 6,5–16,1 
Середній і 

високий 
48,55–71,98 

Вміст міцно зв’язаних 

гумінових кислот, % від 

суми ГК 

Низький 3,9–8,7 Середній 16,35–17,63 
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ДОДАТОК Н 

Порівняння кислотно-основних властивостей  

цілинних та окультурених ґрунтів Львівської області 

Г
ен

ет
и

ч
н

і 
 

го
р

и
зо

н
ти

 

Г
л
и

б
и

н
а 

в
ід

б
о

р
у

 

зр
аз

к
ів

, 
см

 
рН 

Різниця  

х1-у1 

Критерій 

суттєвості 

Різниця 

х2-у2 

Критерій 

суттєвості 

х1 х2 у1 у2 tф t05 tф t05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сірі лісові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти 

НEgl 0-30 4,34 5,07 5,16 6,00 -0,82 -11,82 2,45 -0,93 -11,80 2,45 

Ihеgl 30-42 4,42 5,30 5,07 6,04 -0,65 -8,86 2,45 -0,74 -7,31 2,45 

Іеgl 54-64 4,57 5,36 5,00 6,09 -0,43 -8,78 2,45 -0,73 -14,63 2,45 

Igl 78-88 4,60 5,47 5,02 6,01 -0,42 -5,94 2,45 -0,54 -9,96 2,45 

х1, 2 = 4; у1, 2 = 4 

Темно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти 

Неор 0-25 4,83 5,28 5,52 6,47 -0,69 -10,21 2,31 -1,19 -12,49 2,31 

Неп/ор 25-40 4,90 5,40 5,38 6,54 -0,48 -6,06 2,31 -1,14 -18,25 2,31 

Ні 41-51 4,94 5,48 5,15 6,63 -0,21 -2,45 2,31 -1,15 -15,60 2,31 

Iegl 70-80 5,03 5,60 5,24 6,71 -0,21 -2,40 2,31 -1,11 -13,47 2,31 

Igl 98-108 5,12 5,71 5,40 6,80 -0,28 -2,82 2,31 -1,09 -14,50 2,31 

х1, 2 = 4; у1, 2 = 4 

Чорнозем опідзолений легкосуглинковий 

Неор 0-30 4,79 5,55 5,64 6,76 -0,85 -9.23 2,31 -1,21 -15,43 2,31 

Неп/ор 30-40 4,93 5,63 5,34 6,61 -0,41 -7.40 2,31 -0,98 -12,75 2,31 

Нріе 47-57 5,05 5,81 5,53 6,59 -0,48 -8,03 2,31 -0,75 -11,05 2,31 

Рhigl 70-80 5,20 6,03 5,50 6,72 -0,30 -3,68 2,31 -0,69 -8,41 2,31 

х1, 2 = 4; у1, 2 = 4 

Цілинні ґрунти: х1 – рНKCl; х2 – рНН2О; Окультурені ґрунти: у1 – рНKCl; у2 –рНН2О 
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ДОДАТОК П  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської області: група деградації - механічна (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – водна ерозія; діагностичний критерій - 

зменшення потужності генетичних горизонтів щодо еталону (см) 

Назва ґрунту 
Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

1 2 3 4 5 6 

Водно-ерозійна деградація 

Сокальське пасмо 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабо змиті  5,0–8,0 11,0–12,5   

Сірі лісові середньо змиті   15,4–19,4 20,2  

Сірі лісові сильно змиті    34,6 35,2–60,0 
 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  5,2–13,0 16,0   

Темно-сірі опідзолені середньо змиті   23,0–26,0 30,5  

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті    36,0–43,5 59,0–66,5 
 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  8,0-9,0 25,0   

Чорноземи опідзолені середньо змиті  19,0 35,0 35,8–38,0  

Чорноземи опідзолені сильно змиті    42,1 64,4–71,2 
 

Чорноземи неглибокі мало гумусні Деградація відсутня 

Чорноземи неглибокі слабозмиті мало 

гумусні 
 7,5 22,3   

Чорноземи неглибокі середньозмиті мало 

гумусні 
  27,0 30,3  

Чорноземи неглибокі сильнозмиті мало 

гумусні 
   39,0 56,3 

Мале Полісся  

Ясно-сірі лісові  Деградація відсутня 

Ясно-сірі лісові слабо змиті  5,2–7,8 13,1   

Ясно-сірі лісові середньозмиті   12,6–14,5 22,3–27,9  

Ясно-сірі лісові сильнозмиті    29,4 31,8–42,9 
 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабо змиті  5,3–8,4 12,3–18,5   

Сірі лісові середньо змиті   13,6–19,2 21,5–32,8 35,7 

Сірі лісові сильно змиті    28,9 48,7–54,2 
 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  7,2–13,6 15,5–21,6   

Темно-сірі опідзолені середньо змиті   24,6–28,3 30,3–44,8  

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті    43,5–48,5 53,3–67,0 

 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  6,2–8,9 15,6–28,4   

Чорноземи опідзолені середньо змиті   29,1 38,1–48,0 53,2-54,8 

Чорноземи опідзолені сильно змиті     60,7–77,3 
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Продовження дод. П 

1 2 3 4 5 6 

Чорноземи неглибокі мало гумусні Деградація відсутня 

Чорноземи неглибокі слабозмиті мало 

гумусні 
 7,5–9,6    

Чорноземи неглибокі середньозмиті мало 

гумусні 
  27,0–29,7 38,1  

Чорноземи неглибокі сильнозмиті мало 

гумусні 
   39,0 54,2 

 

Дерново-карбонатні (рендзини) Деградація відсутня 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабозмиті  
 5,3–8,9 10,5–16,4   

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньозмиті  
  19,6 21,2–28,4  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнозмиті  
    34,6–42,8 

Сянсько-Дністерська рівнина 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті слабо змиті 3,6-

4,1 
7,9 14,5   

Дерново-слабопідзолисті середньозмиті   15,0 20,4–22,6  

Дерново-слабопідзолисті сильнозмиті    27,8 37,2 

Подільська височина 

Розточчя і Опілля 

Підзолисто-дернові глеюваті Деградація відсутня 

Підзолисто-дернові глеюваті слабозмиті   13,1 20,3  

Підзолисто-дернові глеюваті середньо 

змиті 
    44,2 

 

Ясно-сірі лісові  Деградація відсутня 

Ясно-сірі лісові слабо змиті  8,2 10,4–16,3   

Ясно-сірі лісові середньозмиті    21,4–29,1  

Ясно-сірі лісові сильно змиті     45,6–47,3 
 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабо змиті   10,4–14,2   

Сірі лісові середньо змиті    25,4–29,5 38,0 

Сірі лісові сильно змиті     40,6–43,2 
 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  5,1 16,8   

Темно-сірі опідзолені середньозмиті   26,4 30,7  

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті    49,7 52,4–76,3 
 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  7,2–10,8 16,2–19,5 21,7  

Чорноземи опідзолені середньозмиті   28,6 31,8–43,4  

Чорноземи опідзолені сильнозмиті    47,8 54,0–60,3 
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Закінчення дод. П 

1 2 3 4 5 6 

Сянсько-Дністерська височина 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабо змиті  9,2 14,4–19,6   

Сірі лісові середньо змиті    32,1–34,1 39,1 

Сірі лісові сильно змиті     50,2–55,3 
 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  9,4 18,7   

Темно-сірі опідзолені середньо змиті    34,3–40,5  

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті    47,4 51,9–58,7 
 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  7,4–12,3 15,8   

Чорноземи опідзолені середньо змиті   18,3–28,2 30,8–40,9  

Чорноземи опідзолені сильно змиті    48,7 95,7–97,4 
 

Передкарпаття 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні  
Деградація відсутня 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні слабо змиті 
5,0 12,3    

  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні 
Деградація відсутня 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні слабо змиті 

 
5,9–8,2 15,9–16,4   

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні середньо змиті 

 
 18,8 28,5–33,5  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні сильно змиті 

 
   44,0–50,1 

 

Буроземно-підзолисті  Деградація відсутня 

Буроземно-підзолисті слабозмиті  5,8 11,3   

Буроземно-підзолисті середньо змиті   16,9 23,4  

Карпати 

Сколівські і Верхньодністерські Бескиди 

Буроземи гірсько-лісові  Деградація відсутня 

Буроземи гірсько-лісові слабо змиті  6,2–7,3 13,9   

Буроземи гірсько-лісові середньо змиті   18,9 26,4 31,7 

Буроземи гірсько-лісові сильно змиті    29,3 41,7–46,9 

Стрийсько-Сянська Верховина 

Буроземи гірсько-лісові  Деградація відсутня 

Буроземи гірсько-лісові слабо змиті  7,8 18,0   

Буроземи гірсько-лісові середньо змиті    25,4–30,0 31,7 

Буроземи гірсько-лісові сильно змиті     50,3–56,4 

*Ступінь деградації: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація середня; 

IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
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ДОДАТОК Р  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської області група деградації - механічна (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – вітрова ерозія; діагностичний критерій - 

зменшення потужності генетичних горизонтів щодо еталону (см) 

Назва ґрунту 
Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

1 2 3 4 5 6 

Вітрова ерозія 

Сокальське пасмо 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
 8,4 14,6   

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
   24,5–27,2  

Дерново-слабопідзолисті 

сильнодефльовані 
    30,2–41,3 

 

Мале Полісся 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
 6,5 11,3–14,8   

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
  14,6 16,8–24,3  

Дерново-слабопідзолисті 

сильнодефльовані 
   28,6 34,2–45,2 

Дерново-середньопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-середньопідзолисті 

слабодефльовані 
 10,0 10,5–13,4 16,8  

 

Дерново-карбонатні (рендзини) Деградація відсутня 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабодефльовані 
 6,2–8,0 10,0–12,8   

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньодефльовані 
  16,5 21,5  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнодефльовані 
   28,3 38,7 

 

Надсянська рівнина 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
 7,9 14,4   

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
   18,6–25,2 36,6 

*Ступінь деградації : І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація 

середня; IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 

 

  



348 
 

ДОДАТОК С  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської області: група деградації - механічна (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – водна ерозія; діагностичний критерій - 

зменшення потужності генетичних горизонтів щодо еталону (%) 

Назва ґрунту 
Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

1 2 3 4 5 6 

Водно-ерозійна деградація 

Сокальське пасмо 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабозмиті  9,8–15,7 21,6–24,5   

Сірі лісові середньозмиті   30,2–39,6   

Сірі лісові сильнозмиті     67,8–117,6 

 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  9,9–24,9 30,7   

Темно-сірі опідзолені середньозмиті   38,,9 44,1–58,5  

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті 

   59,5,5 

69,1–83,5 

113,2–

127,6 

 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  14,2–19,3 21,5   

Чорноземи опідзолені середньозмиті   33,7 50,4 62,1–67,4 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті    57,8 74,5–126,2 
 

Чорноземи неглибокі малогумусні Деградація відсутня 

Чорноземи неглибокі слабозмиті 

малогумусні 
 12,5 37,3   

Чорноземи неглибокі середньозмиті 

малогумусні 
  38,9 45,2–50,7  

Чорноземи неглибокі сильнозмиті 

малогумусні 
   55,2 65,2–94,1 

 

Мале Полісся  

Ясно-сірі лісові  Деградація відсутня 

Ясно-сірі лісові слабозмиті  12,3–18,4 30,9   

Ясно-сірі лісові середньозмиті   29,7–34,2 52,6–55,8 65,8 

Ясно-сірі лісові сильнозмиті    58,3–59,6 79,0–101,2 
 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабозмиті  10,5–16,6 24,3–36,5   

Сірі лісові середньозмиті   26,8–37,9 42,4–54,8 64,7 

Сірі лісові сильнозмиті    57,0 96,0–106,9 
 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  11,9–16,4 24,0–35,7   

Темно-сірі опідзолені середньозмиті   38,4 40,7–46,8 50,1–74,0 

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті    51,9–57,2 71,9–110,7 
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Продовження дод. С 

1 2 3 4 5 6 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  9,1–13,0 22,8–38,1 41,5  

Чорноземи опідзолені середньозмиті    45,4–56,1 71,6–80,0 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті     88,6–112,8 
 

Чорноземи неглибокі малогумусні Деградація відсутня 

Чорноземи неглибокі слабозмиті 

малогумусні 
 11,5–14,7 26,4–32,1   

Чорноземи неглибокі середньозмиті 

малогумусні 
  35,2–38,9 41,3–45,5  

Чорноземи неглибокі сильнозмиті 

малогумусні 
   59,7 83,0 

 

Дерново-карбонатні (рендзини) Деградація відсутня 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабозмиті  
 11,1–18,6 21,9–34,3   

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньозмиті  
  39,0 41,0–59,4  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнозмиті  
    72,4–89,5 

Надсянська рівнина 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті слабозмиті 8,2–9,4 18,1 33,2   

Дерново-слабопідзолисті 

середньозмиті 
  36,8 46,8–51,8  

Дерново-слабопідзолисті 

сильнозмиті 
   58,7 63,4–85,3 

Подільська височина 

Розточчя і Опілля 

Підзолисто-дернові глеюваті Деградація відсутня 

Підзолисто-дернові глеюваті 

слабозмиті 
  31,2   

Підзолисто-дернові глеюваті 

середньозмиті 
    68,0 

 

Ясно-сірі лісові  Деградація відсутня 

Ясно-сірі лісові слабозмиті  18,9 24,1–37,7   

Ясно-сірі лісові середньозмиті    49,5 67,4 

Ясно-сірі лісові сильнозмиті     72,0–

105,6–

109,5 
 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабозмиті   20,2–27,6   

Сірі лісові середньозмиті    49,4 73,9 

Сірі лісові сильнозмиті    57,7 77,4–84,1 
 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  9,3 30,7   

Темно-сірі опідзолені середньозмиті    56,0  

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті     90,1–139,2 
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Закінчення дод. С 

1 2 3 4 5 6 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  12,1 18,1–36,6 40,3  

Чорноземи опідзолені середньозмиті    53,3 72,6 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті     90,5–101,0 

Сянсько-Дністерська височина 

Сірі лісові  Деградація відсутня 

Сірі лісові слабозмиті  19,2 30,0–37,8 40,8  

Сірі лісові середньозмиті    46,7–58,9 66,9–81,5 

Сірі лісові сильнозмиті     94,4 

Темно-сірі опідзолені Деградація відсутня 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  14,7 31,5   

Темно-сірі опідзолені середньозмиті    57,8 68,3 

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті     79,9–98,9 

Чорноземи опідзолені  Деградація відсутня 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  12,6 21,0   

Чорноземи опідзолені середньозмиті    52,5–55,2 69,7 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті    58,9 95,7–97,4 

Передкарпаття 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні  
Деградація відсутня 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
 12,5 30,8   

   

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні 
Деградація відсутня 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні слабозмиті 

 11,8–16,4 31,7–32,8   

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні середньозмиті 

  38,5 58,9 60,1–66,8 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні сильнозмиті 

    87,8–100,0 

Буроземно-підзолисті  Деградація відсутня 

Буроземно-підзолисті слабозмиті  14,2 27,6   

Буроземно-підзолисті середньозмиті   39,8 41,2–57,1  

Карпати 

Сколівські і Верхньодністерські Бескиди 

Буроземи гірсько-лісові  Деградація відсутня 

Буроземи гірсько-лісові слабозмиті  13,7–16,1 30,8   

Буроземи гірсько-лісові 

середньозмиті 
  38,8 41,8 70,1 

Буроземи гірсько-лісові сильнозмиті    59,2 92,3–103,8 

Стрийсько-Сянська Верховина 

Буроземи гірсько-лісові  Деградація відсутня 

Буроземи гірсько-лісові слабозмиті  14,9 34,5   

Буроземи гірсько-лісові 

середньозмиті 
   48,7–58,8  

Буроземи гірсько-лісові сильнозмиті     96,4–108,1 

*Ступінь деградації: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація 

середня; IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова).  
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ДОДАТОК Т  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської облатсі: група деградації - механічна (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – вітрова ерозія; діагностичний критерій - 

зменшення потужності генетичних горизонтів щодо еталону (%) 

Назва ґрунту 
Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

1 2 3 4 5 6 

Вітрова ерозія 

Сокальське пасмо 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
 16,2 26,4 58,5  

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
   59,0 77,0–85,5 

Дерново-слабопідзолисті 

сильнодефльовані 
    95,0–129,8 

Мале Полісся 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
 18,7 32,5 42,5  

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
  39,0 48,2–59,8 69,7 

Дерново-слабопідзолисті 

сильнодефльовані 
    60,0–129,9 

Дерново-середньопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-середньопідзолисті 

слабодефльовані 
 10,0 10,5–16,8   

Дерново-карбонатні (рендзини) Деградація відсутня 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабодефльовані 
6,2 10,0–12,8    

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньодефльовані 
  21,5 41,5  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнодефльовані 
  28,3 38,7 60,5 

 

Надсянська рівнина 

Дерново-слабопідзолисті  Деградація відсутня 

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
 7,9–15,4 22,4   

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
  24,4–36,6 40,2  

*Ступінь деградації: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація 

середня; IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
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ДОДАТОК У 

Ерозійні втрати ґрунту 

Назва ґрунту 
Ерозійні втрати ґрунту, 

т/га 

1 2 

Водна ерозія 

Дерново-слабопідзолисті слабозмиті ґрунти (на моренних відкладах) 541,8 

Дерново-слабопідзолисті середньозмиті ґрунти (на моренних відкладах) 3367,4 

Дерново-слабопідзолисті сильнозмиті ґрунти (на моренних відкладах) 5344,4 

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті 675,0–1660,5 

Підзолисто-дернові глеюваті слабозмиті 1703,0–2639,0 

Підзолисто-дернові глеюваті середньозмиті 5967,2 

Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні слабозмиті 1056,4–2112,1 

Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні середньозмиті 4200,2–4620,3 

Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні сильнозмиті 6336,1–7200,6 

Ясно-сірі лісові слабозмиті 790,4–2477,6 

Ясно-сірі опідзолені середньозмиті 1915,2–4423,2 

Ясно-сірі опідзолені сильнозмиті 4351,2–7000,7 

Сірі лісові слабозмиті 1143,8–2087,4 

Сірі лісові середньозмиті 2592,7–4621,2 

Сірі лісові сильнозмиті 3753,8–5938,6 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті 769,6–2599,0 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті 33,81,1–4545,0 

Темно-сірі опідзолені сильнозмиті 6875,0–9640,4 

Чорноземи опідзолені слабозмиті 1104,0–3625,0 

Чорноземи опідзолені середньозмиті 2527,3–4830,0 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті 5510,1–5894,0 

Чорноземи неглибокі малогумусні слабозмиті 337,4–990,3 

Чорноземи неглибокі малогумусні середньозмиті 3726,4–4856,2 

Чорноземи неглибокі малогумусні сильнозмиті 5850,0–7660,8 

Дерново-карбонатні (рендзини) слабозмиті  720,8–2230,4 

Дерново-карбонатні (рендзини) середньозмиті 2665,6–3862,4 

Дерново-карбонатні (рендзини) сильнозмиті 4705,6–5820,8 

Буроземно-підзолисті слабозмиті 783,7–1525,5 

Буроземно-підзолисті середньозмиті 2450,5–3393,0 

Буроземи гірсько-лісові слабозмиті 762,6–2214,0 

Буроземи гірсько-лісові середньозмиті 3352,8–4184,4 

Буроземи гірсько-лісові сильнозмиті 4102,4–7896,0 

Вітрова ерозія 

Дерново-слабопідзолисті слабодефльовані ґрунти  1266,4–2109,8 

Дерново-слабопідзолисті середньодефльовані ґрунти  3748,6–5563,2 

Дерново-слабопідзолисті сильнодефльовані ґрунти  6401,5–6524,7 

Дерново-середньопідзолисті слабодефльовані ґрунти  1310,2–2200,8 

Дерново-карбонатні (рендзини) слабодефльовані  861,8–1766,4 

Дерново-карбонатні (рендзини) середньодефльовані 2326,5–3031,5 

Дерново-карбонатні (рендзини) сильнодефльовані 4471,4–6153,3 
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ДОДАТОК Ф  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської області: група деградації - фізична (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – погіршення структурно-агрегатного складу; 

діагностичний критерій - вміст агрономічно-цінних агрегатів розміром 0,25-10 мм (%) 

Назва ґрунту 

Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

> 60 % 60–50 % 50–40 % 40–30 % < 30 % 

1 2 3 4 5 6 

Дерново-слабопідзолисті   50,75  
30,34–

37,19 
26,74 

Дерново-слабопідзолисті слабозмиті 
    

19,93–

20,64 

Дерново-слабопідзолисті 

середньозмиті 
    26,42 

Дерново-слабопідзолисті 

сильнозмиті 
    23,45 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні 
 

50,92–

57,7 
 33,5–34,5 20,1–27,2 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
    24,4 

 

Підзолисто-дернові     25,3 

Підзолисто-дернові слабозмиті    33,2  

Підзолисто-дернові середньозмиті     22,0 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні  
  41,4–42,8 36,73  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
   30,74  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні середньозмиті 
   30,97  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні сильнозмиті 
   36,38  

 

Ясно-сірі лісові    47,1 38,24  

Ясно-сірі лісові слабозмиті    36,87 24,56 

Ясно-сірі лісові середньозмиті    30,27 27,16 

Ясно-сірі лісові сильнозмиті    30,20 21,54 

  

Сірі лісові 62,63 58,31 44,34–49,70 35,91- 23,81 

Сірі лісові слабозмиті  54,61 45,25 35,99–

36,80 

23,73 

Сірі лісові середньозмиті  53,73 47,46 33,60–

34,47 

22,90 

Сірі лісові сильнозмиті  53,47 48,25 33,28 20,77 
 

Темно-сірі опідзолені 
  44,2 

33,50–

38,7 

23,13–

27,28 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті 
 53,73 44,07 33,58 

21,59–

26,71 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті 
 54,94 45,99 

35,13–

37,58 

21,49–

21,94 

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті 
 56,90 40,05 36,03 

18,65–

24,84 
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Закінчення дод. Ф 

 

1 2 3 4 5 6 

Чорноземи опідзолені  54,8 49,9 
30,6–

31,48 
24,32–27,8 

Чорноземи опідзолені слабозмиті   41,2 
34,21–

36,55 
22,50 

Чорноземи опідзолені середньозмиті    38,24 
17,37–

19,45 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті    34,21 
20,30–

28,34 

 

Чорноземи неглибокі малогумусні   49,8 33,20 27,6 

Чорноземи неглибокі малогумусні 

слабозмиті 
   34,2 

20,22–

25,38 

Чорноземи неглибокі малогумусні 

середньозмиті 
  41,0–44,9 36,4 14,78 

Чорноземи неглибокі малогумусні 

сильнозмиті 
   

33,57–

36,3 
16,47 

 

Лучно-чорноземні   42,80 32,54 17,6–29,30 

Чорноземно-лучні    33,75 12,0 

Лучні  54,0–58,6  34,20 8,5–16,3 

Дернові 65,8 52,8 41,0 36,2 22,5–26,4 

Дерново-карбонатні (рендзини)  56,8 41,1–46,7 37,7 21,5–26,2 

 

Буроземно-підзолисті     13,0–18,7 

Буроземно-підзолисті слабозмиті     15,6 

Буроземи гірсько-лісові   43,78   

Буроземи гірсько-лісові слабозмиті    39,29  

Буроземи гірсько-лісові 

середньозмиті 
   30,53  

Буроземи гірсько-лісові сильнозмиті     19,37 

*Ступінь деградації: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація 

середня; IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
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ДОДАТОК Х  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської області: група деградації - фізична (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – ущільнення ґрунту; діагностичний критерій - 

щільність будови (г/см
3
) 

Назва ґрунту 

Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

Піщані і супіщані ґрунти  

< 1,5 1,5–1,6 1,6–1,7 1,7–1,9 > 1,9 
1 2 3 4 5 6 

Дерново-слабопідзолисті  1,34–1,49 1,54–1,59 1,60–1,68   

Дерново-слабопідзолисті слабозмиті   1,54 1,62   

Дерново-слабопідзолисті 

середньозмиті  
 1,55–1,57    

Дерново-слабопідзолисті 

сильнозмиті  
 1,51 1,69   

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
 1,54–1,59 1,66 1,76  

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
1,46 1,57 1,65   

Дерново-слабопідзолисті 

сильнодефльовані 
 1,53–1,57 1,62 1,74  

Дерново-середньопідзолисті   1,58 1,62–1,65   

Дерново-середньопідзолисті 

слабодефльовані  
1,43 1,59 1,62-1,68   

Підзолисто-дернові 1,26–1,31 1,53    

Підзолисто-дернові слабозмиті 1,32–1,40  1,62   

Дернові глеюваті  1,41–1,49 1,50–1,58    
 

Назва ґрунту 

Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

Суглинкові ґрунти 

< 1,2 1,2–1,3 1,3–1,4 1,4–1,5 > 1,5 

1 2 3 4 5 6 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні 
 1,25–1,27 1,31–1,37 1,42–1,44 1,52 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
  1,38 1,46  

Підзолисто-дернові глеюваті     1,54–1,65 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні 
  1,38 1,40–1,47 1,53 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні слабозмиті  
  1,38 1,40 1,51 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні середньозмиті 
   1,44 1,50 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні сильнозмиті 
   1,48 1,52 

 

Ясно-сірі лісові    1,32–1,38 1,40–1,43  

Ясно-сірі лісові слабозмиті    1,44 1,50–1,58 

Ясно-сірі лісові середньозмиті    1,41–1,47 1,51 

Ясно-сірі лісові сильнозмиті    1,47–1,49 1,53 
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Закінчення дод. Х 

1 2 3 4 5 6 

Сірі лісові   1,27–1,29 1,32–1,37 1,40–1,49 1,511,55 

Сірі лісові слабозмиті  1,25–1,27 1,31–1,35 1,44–1,49 1,51–1,56 

Сірі лісові середньозмиті   1,38 1,44–1,49 1,53–1,57 

Сірі лісові сильнозмиті   1,36 1,45 1,541,55 

Темно-сірі опідзолені  1,26 1,35–1,37 1,43–1,47 1,51 

Темно-сірі опідзолені слабозмиті   1,37–1,39 1,46–1,49 1,53 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті   1,39 1,44–1,45 1,51–1,56 

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті   1,34 1,43–1,47 1,52–1,56 

Чорноземи опідзолені  1,28 1,31–1,34 1,40–1,48 1,51-1,56 

Чорноземи опідзолені слабозмиті  1,26 1,37–1,39 1,45–1,48 1,50 

Чорноземи опідзолені середньозмиті   1,38 1,41–1,45 1,53 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті    1,45–1,49 1,56 

Чорноземи неглибокі малогумусні   1,35  1,53 

Чорноземи неглибокі малогумусні 

слабозмиті 
 1,26 1,38  1,51 

Чорноземи неглибокі малогумусні 

середньозмиті 
  1,31–1,34 1,41–1,44 1,54 

Чорноземи неглибокі малогумусні 

сильнозмиті 
 1,29  1,43–1,45 1,56 

Лучно-чорноземні  1,07 1,22–1,24 1,32–1,40 1,48  

Чорноземно-лучні  1,27 1,40 1,41  

Лучні  1,24 1,34–1,36 1,41–1,48 1,53 

Дернові глеюваті  1,28 1,36 1,49  

Дернові глейові   1,32–1,38 1,42–1,48 1,53–1,57 

Дерново-карбонатні (рендзини) 0,98–1,10 1,29 1,36 1,43  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабозмиті 
 1,26 1,37 1,41  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньозмиті 
 1,22 1,34   

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнозмиті 
 1,25  1,43  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабодефльовані 
 1,26 1,34  1,54 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньодефльовані 
  1,33 1,41 1,55 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнодефльовані 
    1,57–1,60 

Буроземно-підзолисті    1,49 1,52–1,60 

Буроземно-підзолисті слабозмиті    1,49 1,58 

Буроземно-підзолисті середньозмиті     1,54–1,62 

Буроземи гірсько-лісові 1,02–1,17  1,31–1,39 1,44  

Буроземи гірсько-лісові слабозмиті  1,23 1,34–1,38   

Буроземи гірсько-лісові 

середньозмиті 
 1,27–1,28 1,30–1,35   

Буроземи гірсько-лісові сильно-змиті  1,24 1,32–1,35 1,46  

*Ступінь деградації: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація 

середня; IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова).  
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ДОДАТОК Ц  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської області: група деградації - фізична (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – ущільнення ґрунту; діагностичний критерій - 

загальна шпаруватість (%) 

Назва ґрунту 

Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

> 55 55–50 50–45 45–40 < 40 

1 2 3 4 5 6 

Дерново-слабопідзолисті   50,4 47,1–48,7 
40,3–

42,85 
35,4 

Дерново-слабопідзолисті слабозмиті     41,9 39,4 

Дерново-слабопідзолисті 

середньозмиті  
  47,5 40,4 39,9 

Дерново-слабопідзолисті 

сильнозмиті  
  47,4 42,3–44,2  

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
  45,6- 44,7  

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
   40,3–42,2  

Дерново-слабопідзолисті 

сильнодефльовані 
   40,1–41,0 35,6–39,1 

Дерново-середньопідзолисті     42,3 37,0–39,7 

Дерново-середньопідзолисті 

слабодефльовані  
   40,7–44,4 39,2–39,4 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні 
 50,0–52,8 46,7–49,8 44,1  

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
  45,4 41,5 38,4 

 

Підзолисто-дернові  50,6–53,0 45,2–47,1 42,1 34,4–35,7 

Підзолисто-дернові слабозмиті   46,1–47,8   

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні  
  45,6–48,9 40,0–43,8  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
   41,5  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні середньозмиті 
   41,4 39,7 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні сильнозмиті 
    38,4–39,7 

 

Ясно-сірі лісові    45,4–49,8   

Ясно-сірі лісові слабозмиті    41,6–41,8 39,0 

Ясно-сірі лісові середньозмиті   46,1 42,1 38,4 

Ясно-сірі лісові сильнозмиті    44,5 37,5 
 

Сірі лісові   51,1–51,5 46,0–49,6 40,4–44,3  

Сірі лісові слабозмиті  52,9 46,8–47,5 40,9–44,6 36,8 

Сірі лісові середньозмиті   46,7 43,3–44,6 39,0–39,3 

Сірі лісові сильнозмиті  50,5 46,5 42,9  
 

Темно-сірі опідзолені 63,6 51,2 46,4–48,0 41,5–44,9  

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  50,4 47,4 43,1–44,4  

Темно-сірі опідзолені середньозмиті  50,1 46,6 40,2–43,7  

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті  54,9 45,7 40,2–44,1  
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Закінчення дод. Ц 

1 2 3 4 5 6 

Чорноземи опідзолені  50,0 45,0–48,6 40,2–43,7  

Чорноземи опідзолені слабозмиті   45,2–47,9 44,6  

Чорноземи опідзолені середньозмиті   49,1 42,3–43,7  

Чорноземи опідзолені сильнозмиті    41,6  

 

Чорноземи неглибокі малогумусні  52,9 46,3–47,7 41,5–44,4  

Чорноземи неглибокі малогумусні 

слабозмиті 
  45,1 42,9-43,2  

Чорноземи неглибокі малогумусні 

середньозмиті 
  46,1–48,7 44,7–44,9  

Чорноземи неглибокі малогумусні 

сильнозмиті 
  45,448,3 40,0–44,2  

 

Лучно-чорноземні  55,5 51,0–52,8 46,1–48,7   

Чорноземно-лучні  53,1 47,6   

Лучні 56,2–57,7  45,9–46,3 40,6–43,8 39,8 

Дернові глеюваті  51,0–53,3 45,4–47,8 40,0–42,7 38,9 

Дернові глейові   46,2 42,3 36,5 

Дерново-карбонатні (рендзини) 58,8 50,0 45,2–48,4 41,6–43,7 37,8 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабозмиті 
 51,2 47,6 42,3  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньозмиті 
  48,9 40,8  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнозмиті 
 54,9 45,2 40,4  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабодефльовані 
 52,1 47,5–48,7 43,2  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньодефльовані 
  47,5–47,9 43,0–44,4  

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнодефльовані 
   41,5–41,9  

Буроземно-підзолисті    40,5–44,8 39,8 

Буроземно-підзолисті слабозмиті    42,6 37,5 

Буроземно-підзолисті середньозмиті    41,6 36,8 

Буроземи гірсько-лісові  51,2 47,3–48,0   

Буроземи гірсько-лісові слабозмиті  52,0 45,547,5   

Буроземи гірсько-лісові 

середньозмиті 
  45,1–49,4 41,3–44,2  

Буроземи гірсько-лісові сильнозмиті   49,4 40,642,2 39,4 

*Ступінь деградації: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація 

середня; IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
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ДОДАТОК Ш  

Оцінка рівнів деградації ґрунтів Львівської області: група деградації - біохімічна (за 

класифікацією В. Г. Гаськевича); вид деградації – дегуміфікація; діагностичний критерій - 

зменшення вмісту гумусу від еталону (%) 

Назва ґрунту 

Нормативи параметрів деградації* 

І ІІ ІІІ ІV V 

< 5 5–10 10–20 20–30 >30 

1 2 3 4 5 6 

Дерново-слабопідзолисті   7,5–9,6 16,5 25,7 30,7–50,2 

Дерново-слабопідзолисті слабозмиті   19,9 21,3  

Дерново-слабопідзолисті 

середньозмиті 
    35,1 

Дерново-слабопідзолисті сильнозмиті     49,8 

Дерново-слабопідзолисті 

слабодефльовані 
  11,6–15,8 20,6–28,4 31,3–39,4 

Дерново-слабопідзолисті 

середньодефльовані 
   26,0 39,9–60,1 

Дерново-слабопідзолисті 

сильнодефльовані 
    38,5–75,3 

Дерново-середньопідзолисті   7,2  22,6  

Дерново-середньопідзолисті 

слабодефльовані 
2,20  18,4  32,4–42,6 

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні 
  19,5   

Дерново-підзолисті поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
   26,8 32,4 

 

Підзолисто-дернові глеюваті  6,8    

Підзолисто-дернові глеюваті 

слабозмиті 
    31,7 

Підзолисто-дернові глеюваті 

середньозмиті 
    40,4 

Підзолисто-дернові глеюваті 

сильнозмиті 
    55,2 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні 
 7,9  22,6  

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні слабозмиті 
  12,6 28,1 38,1–41,5 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні середньозмиті 
    52,5–55,0 

Підзолисто-дернові поверхнево-

оглеєні сильнозмиті 
    61,5–63,0 

 

Ясно-сірі лісові  3,5 7,1–9,3 11,8 20,1  

Ясно-сірі лісові слабозмиті     31,9–40,6 

Ясно-сірі лісові середньозмиті    24,0–28,4 30,1–44,1 

Ясно-сірі лісові сильнозмиті     36,0–56,5 

  

Сірі лісові 4,8 5,3–9,6    

Сірі лісові слабозмиті  7,4 10,3–15,0   

Сірі лісові середньозмиті   15,8 27,4–29,8 34,2–54,5 

Сірі лісові сильнозмиті     42,9–88,4 
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Закінчення дод. Ш 

 

Темно-сірі опідзолені  6,5 15,8 26,4  

Темно-сірі опідзолені слабозмиті  10,0 11,1 21,7–28,6 32,1 

Темно-сірі опідзолені середньозмиті    22,0–26,1 39,5–56,6 

Темно-сірі опідзолені сильно-змиті     55,2–75,3 

 

Чорноземи опідзолені  5,4    

Чорноземи опідзолені слабозмиті   13,6 25,7–24,8  

Чорноземи опідзолені середньозмиті    30,0 32,4–39,1 

Чорноземи опідзолені сильнозмиті     50,6–76,5 

 

Чорноземи неглибокі малогумусні  8,2    

Чорноземи неглибокі малогумусні 

слабозмиті 
 9,1 17,3   

Чорноземи неглибокі малогумусні 

середньозмиті 
   22,9 40,0 

Чорноземи неглибокі малогумусні 

сильнозмиті 
   29,4 54,5–65,7 

 

Лучно-чорноземні 3,3 6,4 17,6  31,9 

Чорноземно-лучні  8,1 19,2 26,4  

Лучні   18,0 28,4 30,8-36,9 

Дернові глеюваті   14,4 20,3–22,4 52,3 

Дернові глейові   11,9 24,9  

Дерново-карбонатні (рендзини) 4,8 10,0 13,5   

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабозмиті 
 10,5 17,3  38,2–46,8 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньозмиті 
   23,6 47,1–72,1 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнозмиті 
    39,4–91,2 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

слабодефльовані 
 5,2 18,5  44,3–46,8 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

середньодефльовані 
    38,4–52,2 

Дерново-карбонатні (рендзини) 

сильнодефльовані 
    52,0–72,4 

Буроземно-підзолисті 2,1 9,7   42,6 

Буроземно-підзолисті слабозмиті    20,8 35,0 

Буроземно-підзолисті середньозмиті     58,9–66,3 

Буроземно-підзолисті сильнозмиті     69,4 

Буроземи гірсько-лісові  7,1 17,3 23,3  

Буроземи гірсько-лісові слабозмиті    28,4 31,1–32,3 

Буроземи гірсько-лісові середньозмиті      34,2–49,8 

Буроземи гірсько-лісові сильно-змиті     45,9–64,2 

*Ступінь деградації: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слаба; ІІІ – деградація середня; 

IV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
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ДОДАТОК Щ  

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Гаськевич В., Лемега Н., Віщур А. Темно-сірі опідзолені ґрунти Чижиківської гряди: 

проблеми деградації та охорона. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 

2019. Вип. 53. С. 85–96. (0,5 д. а.) (Особистий внесок автора: опрацювання даних для 

оцінки структурно-агрегатного складу та визначення показників загальних фізичних 

властивостей ґрунтів, що становить 0,4 д. а.) 

 

2. Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. Фізична деградація чорноземів Сокальського пасма. 

Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні 

науки. 2020. Т. 25, Вип. 1 (36). С. 49–62. (0,6 д. а.) (Особистий внесок автора: 

розрахунок показників структурно-агрегатного складу чорноземів Сокальського 

пасма та оцінка рівнів деградації ґрунтів, що становить 0,5 д. а.). 

 

3. Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. Деградаційні процеси в буроземах Стрийсько-Сянської 

верховини. East European Scientific Journal. Warsaw, 2020. № 2 (54), part 4. Р. 25–33. (h 

– індекс). (0,4 д. а.). (Особистий науковий доробок автора: опрацювання даних для 

визначення структурно-агрегатного складу та загальних фізичних властивостей 

ґрунтів, що становить 0,3 д. а.). 

 

4. Лемега Н. М. Деградаційні процеси в ґрунтах басейну річки Колодниця. Вісник 

Львівського університету. Серія географічна. 2017. Вип. 51. С. 193–203. 

 

5. Лемега Н. М. Ерозійна деградація ґрунтів у басейновій екосистемі Верхнього Дністра. 

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: 

географічні науки. Луцьк, 2012. № 9. С. 10–14. 

 

6. Лемега Н. М. Історичні аспекти дослідження деградації ґрунтів Львівської області. 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП. № 2 (випуск 47). 2019. 

С.49–58.  



362 
 

 

 

7. Лемега Н. М. Температура орного шару чорноземів Лісостепу та Степу України (під 

чорним паром). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. Серія: географічні науки. Луцьк, 2009. № 10. C. 19–24.  

 

8. Позняк С. П., Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. Типологія деградації ґрунтів. Ґрунти 

Львівської області: колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020. С. 335–341. (0,3 д. а.). (Особистий внесок автора полягав у 

дослідженні певних типів деградації ґрунтів, що становить 0,1 д. а.). 

 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

9. Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. Агрофізична деградація підзолисто-дернових 

поверхнево-оглеєних ґрунтів Передкарпаття. Ґрунтознавчо-географічна наука і 

практика – традиції та сьогодення: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 

присвяченої 100-річчю від народження д. с.-г. н., проф. І. М. Гоголєва (м. Одеса, 12–

13 вересня 2019). Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. С. 106–111. (0,3 д. а.). 

(Особистий внесок автора: проведення досліджень та опрацювання даних структурно-

агрегатного стану, загальних фізичних властивостей ґрунтів, що становить 0,2 д. а.). 

 

10. Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. Проблеми деградації та охорони агробуроземів 

Верхньодністерських Бескид. Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій: матеріали ХХ Міжнародного наукового форуму 

(м. Львів, 17–19 вересня 2019). Львів, 2019. С. 194–197. (0,2 д. а.). (Особистий внесок 

автора полягає в опрацюванні даних, що становить 0,1 д. а.). 

 

11. Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. Структурно-агрегатний склад підзолисто-дернових 

ґрунтів басейну Верхнього Дністра. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий 

тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск XІ-го з’їзду УТГА. (м. Харків, 17‒

21.09.2018), Харків, 2018. Книга 1. С. 97–99. (0,1 д. а.). (Особистий внесок здобувача 

полягав у проведені розрахунків структурно-агрегатного складу підзолисто-дернових 

ґрунтів Стільського Опілля, що становить 0,05 д. а.). 
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12. Лемега Н. М. Ґрунтово-кліматичне районування як складова загального фізико-

географічного районування. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових 

досліджень: матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, 

присвяченої 175-річчю від дня народження видатного дослідника Придніпров’я 

Олександра Поля / за ред. проф. Л. І. Зеленської. Дніпропетровськ. Вид-во ДНУ, 2007. 

Вип. 4. С. 50–54. 

 

13. Лемега Н. М. Температура чорноземів України в зимовий період. Агрохімія і 

ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск (У 

надзаг.: «ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського»), Книга 2. Житомир, «Рута», 2010. С. 

131–132. 

 


