
 

ЛЕКЦІЯ  № 12 

 

Вчення про генезис і еволюцію ґрунтів, принципи  класифікації ґрунтів. 
 

1. Сучасне уявлення про генезис і еволюцію ґрунтів. 

2. Класифікаційна проблема в ґрунтознавстві, її значення і завдання. 

3. Основні таксономічні одиниці класифікації ґрунтів. 
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Самостійна робота. Історичні аспекти класифікаційної проблеми 1) класифікації до 

виникнення генетичного ґрунтознавства, 2) ранній період його розвитку (класифікації Докучаєва, 
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Принципи їх створення. 

 

1. Сучасне уявлення про генезис і еволюцію ґрунтів. 

 

Генезис ґрунтів – походження, утворення, розвиток ґрунтів і всіх належних їм 

особливостей (будова, склад, властивості та сучасні режими).  

Засновник генетичного ґрунтознавства В. В. Докучаєв поклав початок вченню 

про фактори ґрунтоутворення. Він уперше встановив, що ґрунт як природне тіло 

формується в результаті тісної взаємодії таких факторів: клімату, рослинності, 

ґрунтотворних порід, рельєфу місцевості і віку країни (часу).  

Наявність різних ґрунтів у природі – це результат тривалого природного 

розвитку основних процесів ґрунтоутворення: підзолистого, дернового (гумусово-

акумулятивного), болотного (гідроморфного), солонцевого (галогенного), 

ферралітного та ін. 

Процеси ґрунтоутворення розвиваються одночасно і взаємообумовлено. 

Внаслідок цього в ґрунтах формуються різні генетичні горизонти залежно від 

природних умов, характеру ґрунтотворної породи, типу рослинності, рельєфу і т. д. 

Тобто різні напрями розвитку процесу ґрунтоутворення зумовлюють неоднакову 

будову профілю для різних типів ґрунтів. 

Ґрунтоутворення починається з моменту поселення живих організмів на 

скельних породах або на пухких продуктах гіпергенезу і в своєму розвитку проходить 

ряд стадій. Характер проходження окремих стадій зумовлений комплексом факторів в 

різних природно-кліматичних зонах земної кулі. 

1. Стадія початкового ґрунтоутворення часто збігається з процесом 

вивітрювання скельних гірських порід. триває довго, оскільки ґрунтоутворення 

охоплює незначний шар субстрату. Малопотужний профіль слабко диференційований 

на генетичні горизонти. 



2. Стадія розвитку ґрунту відбувається на пухких відкладах великої потужності і 

завершується диференціацією профілю на генетичні горизонти. Між морфологічними 

ознаками і властивостями ґрунту, з одного боку, і факторами ґрунтоутворення, з 

другого, встановлюється динамічна рівновага. Ця стадія відбувається інтенсивно. 

3. Стадія рівноваги (клімаксний стан) триває незначний час. Між ґрунтом і 

комплексом факторів підтримується динамічна рівновага. 

4. Стадія еволюції. У процесі еволюції екологічної системи елементи ландшафту 

(фактори ґрунтоутворення) можуть зазнавати тих чи інших змін (клімату, рослинності, 

порушення екосистеми людиною тощо). Такі зміни зумовлюють зміни в процесі 

ґрунтоутворення. Настає стадія еволюції ґрунту, яка зумовлює перехід його до нової 

стадії рівноваги нового ґрунту з новим профілем (приклади: заболочування аморфних 

ґрунтів, перехід солончаку в солонець, формування чорнозему з лучного ґрунту при 

зниженні рівня ґрунтових вод тощо). На самому субстраті такі еволюційні цикли 

можуть відбуватися кілька разів. 

Під еволюцією ґрунтів розуміють зміни притаманних для кожного конкретного 

ґрунту властивостей як при постійних значеннях факторів ґрунтоутворення, так і при 

зміні останніх 

Взагалі вчення Докучаєва про ґрунти було засновано на ідеї еволюції гірських 

порід у своєрідне ґрунтове тіло. В числі факторів ґрунтоутворення поряд з кліматом, 

рельєфом, материнською породою та живими організмами він назвав час, який за 

сучасними поглядами є об’єктивною формою існування всього матеріального світу, 

включно з ґрунтами. Грунт виник на певній стадії розвитку Землі, розвивався 

упродовж всієї історії біосфери та продовжує розвиток зараз. 

Згідно Докучаєвській теорії розвиток ґрунтів у природі відбувається у суворій 

закономірній послідовності і причинних зв’язках, між умовами ґрунтоутворення, 

генезисом ґрунтів і їх властивостями також існують закономірні зв’язки.  

Ґрунти, як усе в природі, постійно змінюються, відповідно законів прогресу або 

регресу 

В еволюції грунтів, згідно  Н.Н.Розову (1956), можна виділити декілька циклів: 

– Власне біологічний (біогенний), тобто цикл розвитку ґрунту у системі 

грунт-рослина, який є результатом двох протилежно спрямованих процесів: 

біологічної акумуляції речовин (біологічного круговороту) і геологічного виносу 

(великий геологічний кругообіг); 

 

– Біогеоморфологічний, в якому грунт приймає участь разом з усім 

ландшафтом в результаті еволюції рельєфу земної поверхні; 

– Біокліматичний, пов'язаний зі зміною клімату і природної обстановки 

упродовж геологічних епох. 

Крім того виділяють окремий етап еволюції грунтів та грунтового покриву – 

антропогенний, який вирізняється зростаючим впливом людини на грунтовий покрив, 

який часто супроводжується деградацією. 

Антропогенна еволюція зростала і поширювалася у голоцені (відноситься до 

епохи четвертинного періоду, який триває останні 12 тис. років до сучасності), але 

вибухоподібно посилилася в останні 10-ліття, ставши одним з глобальних процесів 

еволюції біосфери в ноосферу і розглядається як антропо-техногенна трансформація 

неодокучаєвської тріади: фактори–процеси–властивості. 

Всі комбінації ЕГП в антропогенно змінених ґрунтах слід аналізувати з точки 

зору їх відповідності до природного фону. При цьому виділяються ЕГП:  



1)які не змінюються при розорюванні ґрунту;  

2) ті, що посилюються;  

3) які послаблюються; 

 4) які зникли зовсім; 

 5) ті, які з’явилися лише при розорюванні. 

 

2. Класифікаційна проблема в ґрунтознавстві, її значення і завдання. 

 

Класифікація ґрунтів – розподіл ґрунтів за певними істотними ознаками подібності та 

відмінності для впорядкування відомостей про них і зручності використання, а також визначення 

закономірностей зв'язку між виділеними ґрунтами. 

Класифікація ґрунтів – інтегральний показник розвитку ґрунтознавства як науки 

і водночас інструмент для вирішення нагальних проблем раціонального та науково-

обґрунтованого землекористування 

Класифікаційна проблема одна із найскладніших і найактуальніших теоретичних 

та прикладних проблем ґрунтознавства. Бажання вирішити її стимулювало розвиток 

багатьох класифікаційних напрямів у ґрунтознавчій науці на різних етапах її розвитку.  

Залежно від глибини пізнання ґрунту, регіональних особливостей ґрунтового 

покриву, специфіки наукових шкіл чи практичних цілей перевагу надавали тим чи 

іншим принципам і підходам до класифікації ґрунтів. Результатом такого історичного 

розвитку стала строкатість національних ґрунтових класифікацій, аналогів якій не 

знайдемо в жодній іншій природничій науці.  

Принципово важливий аспект проблеми полягає у зіставленні форматів 

національних і міжнародної класифікацій, що дало б змогу забезпечити використання 

загальної моделі оцінки й моніторингу ґрунтово-ресурсного потенціалу.  

У вітчизняних та зарубіжних публікаціях щораз частіше звертають увагу на 

можливі шляхи вирішення класифікаційної проблеми. Висловлюють різноманітні 

пропозиції та концептуальні схеми. 

 В країнах Європейського Союзу створено складну, багаторівневу структуру 

ґрунтово-інформаційного простору, нижньою ланкою якої є національна класифікація 

ґрунтів, призначена для вирішення національних проблем. На часі формування 

своєрідної перехідної системи, через яку національні класифікації ввійдуть у 

глобальний рівень. Єдиною основою глобального рівня генералізації визнано останню 

версію Світової реферативної бази даних ґрунтових ресурсів (WRB). Нещодавно таким 

шляхом пішли країни Європейського Союзу, які розробили ґрунтову географічну 

інформаційну систему Європейського Союзу (ЕВСІС).  

Аналогічним є створення нової цифрової бази ґрунтових даних, складеної для 

території Росії, Білорусі, Молдови і України у форматі ЕВСІС. У 2000 р. опубліковано 

останню версію класифікації ґрунтів Росії, побудовану на субстантивно-генетичних 

принципах; вона поєднала найліпші риси “Класифікації і діагностики ґрунтів СРСР” 

1977 р. та Soil Taxonomy США.  

В Україні проблема розвитку класифікації ґрунтів особливо гостра. Частина 

науковців пропонує технологічно модернізувати вже наявну факторно-генетичну 

“Класифікацію та діагностику ґрунтів СРСР” 1977 р., шляхом удосконалення і 

розроблення нових кількісних діагностичних критеріїв класифікаційного 

розмежування ґрунтів. З іншого боку, пропонують змінити структуру (верхні 

таксономічні рівні) і підходи до класифікації ґрунтів України та взяти за її основу 

еколого-генетико-біогеохімічний принцип.  



У деяких публікаціях запропоновано перейти на субстантивно-генетичні 

принципи розбудови вітчизняної класифікації ґрунтів за зразком Soil Taxonomy США і 

класифікації ґрунтів Росії.  

Одним із головних завдань сучасного етапу класифікаційної проблеми є 

об’єктивний аналіз її історичного розвитку, пошук оптимальних принципів і підходів 

до класифікації та діагностування ґрунтів, які відповідали б вимогам часу і дали б 

змогу зберегти й примножити набуті за історичний період ґрунтово-інформаційну базу 

та практичний досвід. Для того, щоб правильно зрозуміти стан проблеми, необхідно 

простежити головні етапи і напрями її розвитку.  

Залежно від того, яким принципам і критеріям у класифікації ґрунтів надано 

пріоритет на певному історичному етапі, кожен із цих напрямів розділено на кілька 

хронологічних періодів:  

1) античний;  

2) ранній технічний; 

 3) ранній географо-генетичний (докучаївський); 

 4) середній географо-генетичний; 

 5) новітній. 

Перша наукова класифікація ґрунтів за їх походженням була розроблена 

Докучаєвим. За основну класифікаційну одиницю він узяв генетичний тип ґрунту, 

тобто групу ґрунтів з подібними фізико-хімічними властивостями та зовнішньою 

будовою, що сформувалися в однакових умовах клімату, рослинності, ґрунтотворних 

порід та рельєфу місцевості. Генетичний тип ґрунтів відповідає певній географічній 

зоні. 

Класифікаційну систему В. В. Докучаєва дещо змінив і доповнив М. М. 

Сибірцев. У межах генетичного типу ґрунту він виділив підтипи та інші таксономічні 

одиниці нижчого рангу.  

Проблема генетичної класифікації розвивалась і уточнювалась багатьма 

видатними вченими-ґрунтознавцями: П.С. Коссовичем, К.Д. Глінкою, С.С. 

Неуструєвим, К.К. Гедройцем, Є.М. Івановою та М.М. Розовим, І.П. Герасимовим, Г.В. 

Добровольським. Питанням класифікації ґрунтів України у різні часи займались А. І. 

Набоких, М.П. Фролов, Г.Г. Махов, К.С. Божко, І.Й. Канівець, Н.Б. Вернандер, О.Н. 

Соколовський, М.І. Полупан, В.І. Канівець, Д.Г. Тихоненко. Кожна класифікація 

відрізнялась певною особливістю вирішення цієї проблеми. 

Вони чітко об'єднуються в такі основні групи: 

1) генетичні (субстантивні) – базуються на власних внутрішніх властивостях 

самих ґрунтів; 

2)  еколого-генетичні (географо-генетичні, факторно-генетичні) — на підставі 

властивостей, режимів, зумовлених навколишнім середовищем; 

3)  еволюційно-генетичні – базуються на уявленні про характер (механізм, історію 

тощо) походження ґрунтів та їх властивостей.  

Проте ці класифікації не завжди враховують усю складну різноманітність ґрунтів як 

природних, так і антропогенно змінених. Класифікація повинна врахувати все 

різноманіття ґрунтових властивостей, які найповніше відображають агровиробничі 

якості ґрунтів.  

Ступінь вирішення класифікаційної проблеми визначається досягненнями в 

розвитку ґрунтознавства як науки. Воно постійно збагачується новими відомостями про 

ґрунти, їх властивості та закономірності формування. У зв'язку з цим періодично 

вдосконалюється класифікація як вершина набутих знань і водночас – інструмент для 



вирішення актуальних проблем раціонального використання ґрунтів, якісного їх обліку, 

оцінки стану, контролю за його зміною при різному використанні. 
. 

3. Основні таксономічні одиниці класифікації ґрунтів. 

 

При класифікації кожна група ґрунтів повинна мати як можна більше унікальних 

специфічних природних ознак, які не повторюються в інших ґрунтах, що знайшло б 

відображення в їх назвах, котрі повною мірою відповідали б властивостям розмежованих 

об'єктів.  

Тому обов'язковим атрибутом (елементом) класифікації грунтів є наявність 

систем їх назв і ознак, згідно з якими ґрунти розподіляються на окремі групи. У 

ґрунтознавстві назву ґрунтів відповідно до їх властивостей і класифікаційних положень 

прийнято називати номенклатурою ґрунтів, а властивості та ознаки, за якими 

розподіляються ґрунти і можуть бути визначені у природі, мають назву діагностичні 

критерії (показники). 

Створення класифікації як природної взаємопов'язаної конструкції відбувається 

через ієрархічну систему таксономічних одиниць.  

Найбільш загальноприйняті у генетичному ґрунтознавстві такі одиниці: тип – 

підтип – рід – вид – різновидність – розряд – підрозряд.  

Тип ґрунту – основна таксономічна одиниця сучасної класифікації ґрунтів. До 

одного типу належать ґрунти, які утворилися за одним типом ґрунтоутворення, мають 

однотипну будову ґрунтового профілю, однакову біологічну продуктивність і однотипні 

заходи щодо підвищення їх родючості. 

 Наприклад: чорнозем, підзол, солончак. Типи ґрунтів у польових умовах 

діагностуються за будовою профілю та морфолого-генетичними властивостями 

генетичних горизонтів. 

Підтип – виділяється в межах типу. Ґрунти різних підтипів розрізняються виразом 

основного і додаткового процесів ґрунтоутворення. При виділенні підтипів враховується 

властивості ґрунтів, які пов’язані з під зональними фаціальними особливостями 

природних умов (теплі, помірні, холодні, глибокопромерзаючі), а також зміни головних 

ознак ґрунтів.  

Наприклад: чорнозем південний, чорнозем типовий помірний, ясно-сірий, сірий та 

темно-сірий опідзолені ґрунту (за кольором). 

Рід – класифікаційна одиниця в межах підтипу, обумовлена якісними 

особливостями профілю ґрунту, обумовленого впливом комплексу місцевих умов: 

складом ґрунтотворних порід, хімізмом підґрунтових вод, реліктовими ознаками, 

основними формами новоутворень, характером сольового профілю.  

Наприклад: чорнозем типовий (підтип) буває карбонатним, солонцюватим; 

дерново-підзолистий (підтип) реліктово-оглеєним. 

Вид – виділяється в межах роду за ступенем розвитку грунтоутворювального 

процесу (ступінь підзолистості, гумусованості, солонцюватості, глибини засоленості, 

грубизна профілю, тощо).  

Наприклад: дерново-підзолисти грунти за ступенем підзолистості (слабко-, 

середньо – та сильно підзолисті), чорнозем за грубизною профілю (неглибокий, 

середньо глибокий, глибокий, надглибокий). 

Різновидність – класифікаційна одиниця, що враховує поділ ґрунтів по 

гранулометричному складу всього ґрунтового профілю.  



Наприклад чорнозем типовий глибокий (тип) суглинковий або 

середньосуглинковий. 

Розряд – класифікаційна одиниця, групуються ґрунту за характером 

ґрунтотворної породи, а для двочленних – і підстилаючої породи.  

Наприклад: чорнозем звичайний неглибокий важкосуглинковий (різновидність) 

на лісі. 

Підрозряд – виділяється зав ступенем сільськогосподарського засвоєння або 

ступенем еродованості.  

Наприклад: чорнозем типовий (підтип) слабо змитий, дерновослабопідзолистий 

(вид) сильно окультурений. 

Наприклад, повна назва грунту з урахуванням усіх таксономічних одиниць: 

чорнозем (тип), типовий (підтип), глибокозакипаючий (рід), середньогумусний, 

глибокий (вид) важкосуглинковий (різновідність) на лесі (розряд). 

 

 


