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ГРУНТ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА АГРОЕКОСИСТЕМИ 

3.1. Екологічна роль ґрунту  

3.2. Роль мінеральної речовини у формуванні родючості ґрунту 

3.3. Органічна речовина ґрунту. Ґрунтовий біотичний комплекс (рослини, 

ґрунтові водорості, тварини, ссавці, гриби, лишайники, бактерії, віруси і фаги). 

Сам.:   

3.4. Екологічна роль гумусу 

[Агроекологія: Навч. посібник /О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак 

та ін. –К.: Вища освіта, 2006. –C.145–152].   

 

3.1.  Екологічна роль ґрунту 

Ґрунтом називають пухкий поверхневий шар земної кори (літосфери), що є 

складним комплексом органічних і мінеральних сполук і характеризується 

родючістю. Ґрунт — продукт сумісного впливу часу, клімату, рослинності, тварин 

і мікроорганізмів. У ньому безперервно відбуваються синтез і розкладання 

органічної речовини, колообіг елементів зольного й азотного живлення рослин, 

поглинання і детоксикація різних забруднювальних речовин. Ґрунтовий покрив 

Землі розглядають як компонент біосфери, що відіграє складну 

загальнопланетарну роль у накопиченні і перерозподілі енергії, в підтриманні 

колообігу хімічних елементів, життєво необхідних організмам.  

Ґрунт упорядковує всі потоки речовин у біосфері, є сполучною ланкою і 

регулювальним механізмом у процесах біологічної та геологічної циркуляції 

елементів, регулює склад атмосфери і гідросфери. У результаті постійного обміну 

між ґрунтом і атмосферою в повітряний басейн трансформуються різні гази. 

Найважливішою глобальною функцією ґрунту є здатність до накопичення в 

поверхневій частині земної кори вивітрювання — в ґрунтових горизонтах — 

специфічної органічної речовини — гумусу і пов'язаної з ним енергії. Процеси 

біогенного накопичення, трансформації і перерозподілу енергії, що надходить на 

Землю від Сонця, відбуваються в ґрунті безперервно. Потенційна біогенна енергія 

скупчується переважно у вигляді коренів рослин, біомаси мікроорганізмів і 
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гумусу. Ґрунт є регулятором живих організмів, виконує функції створення і 

збереження біологічної різноманітності. Як середовище існування багатьох 

організмів, він обмежує діяльність одних і сприяє активності інших. Крім того, 

грунт є основним природним приймачем і поглиначем різноманітних відходів. 

Ґрунти впливають на клімат (мікроклімат) місцевості, на розвиток 

рослинності, стан окремих галузей народного господарства; їх родючість 

враховують при забудові і плануванні населених пунктів, благоустрої і 

експлуатації останніх. 

Отже грунт — найцінніший і незамінний природний ресурс, глобальний 

нагромаджувач сонячної енергії, основа життя рослин, тварин і людини, 

найголовніший елемент зовнішнього середовища, базова складова екосистеми, 

сполучна ланка колообігів елементів, основний природний приймач і поглинач 

різноманітних відходів тощо. 

Всі ґрунти складаються з твердої, рідкої і газуватої фаз, які взаємопов’язані. 

Зміни однієї з них неминуче призводить до змін інших. Родючість ґрунту 

визначається комплексом факторів, в першу чергу кількісним вмістом та якісними 

показниками органічної та мінеральної речовини. 

 

3.2.  Роль мінеральної речовини у формуванні родючості ґрунту 

Мінеральна частина в середньому становить 55 - 60 % об'єму і 90 - 97 % 

маси ґрунту. За походженням і складом вона пов'язана насамперед із мінералами 

магматичних і осадових гірських порід, на яких відбувається ґрунтотворний 

процес. Польові шпати, силікати, кварци, карбонати, слюди досягають 85 % 

мінеральної складової ґрунту.  

Найважливіші хімічні (запас і форми поживних речовин), фізичні 

(структура, водо- і повітропроникність, набухання) та біологічні властивості 

ґрунту тісно пов'язані з його мінеральним складом, що великою мірою визначає 

рівень його природної родючості і виявляється насамперед через 

гранулометричний склад – відносний вміст у ньому механічних елементів 

різного розміру. 

Для класифікації ґрунтів за гранулометричним складом використовують 
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спеціальну шкалу, основними критеріями якої є співвідношення в ґрунті вмісту 

фізичної глини (мінеральні часточки менші за 0,01 мм) і фізичного піску 

(мінеральні часточки розміром понад 0,01 мм). 

Піщані ґрунти збідненні на гумус та поживні речовини, добре пропускають 

воду, але слабко затримують її, добре керовані, навесні швидко прогріваються, 

легко орються. 

Глинисті ґрунти мають підвищену щільність, слабку аерацію, вбирають 

багато вологи, але погано пропускають її в глибші горизонти, в сирому вигляді 

мають підвищені в'язкість і липкість, у сухому — велику твердість. Глинисті 

ґрунти важко орати, питомий опір їх під час обробітку значно вищий, ніж 

супіщаних. 

Кращими для сільськогосподарського використання є суглинкові фунти, що 

займають проміжне положення між глинистими і піщаними. 

На супіщаних ґрунтах добрива слабко вбираються і можуть у великих 

кількостях переміщуватися з водою по профілю ґрунту. Це призводить до їх 

великих втрат, особливо в регіонах з достатнім і надмірним зволоженням. 

Гранулометричний склад ґрунту — одна з його агрономічно важливих 

властивостей, що визначає форму, строки та способи внесення добрив. У 

глинистих ґрунтах поживні речовини добрив інтенсивно вбираються, повільно 

пересуваються по профілю. Втрати їх незначні. 

 

3.3.  Органічна речовина ґрунту 

Під органічною речовиною ґрунту слід розуміти дуже складний комплекс 

різних сполук, який містить:  

1) нерозкладені і слабко розкладені рослинні і тваринні рештки;  

2) білок тіл живих і мертвих мікроорганізмів;  

3) ґрунтовий перегній (гумус);  

4) різні проміжні продукти розкладання органічних решток;  

5) компоненти рослин, які важко розкладаються, наприклад дубильні речовини 

(смоли, лігніт та ін.);  

6) речовини, що утворилися внаслідок хімічної взаємодії між продуктами 
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розкладання органічної речовини і мінеральними сполуками ґрунту. 

 

Ґрунтовий біотичний комплекс 

Без величезного і складного комплексу істот, що живуть у грунті, не 

можливе існування самого грунту.  

Наведемо функціональну схему ґрунтового біотичного комплексу за його 

екологічним значенням в біологічному кругообігу речовин – від продуцентів до 

редуцентів. 

1. Рослини – первинні продуценти, коренева система яких впливає на фізичні і 

хімічні властивості грунту та його біологічну активність. 

2. Грунтові водорості – продуценти, впливають на кисневий режим, накопичення 

азоту і стуктуру грунту. Можуть бути біоіндикаторами. 

3. Грунтові тварини – консументи, що впливають на хімізм, структуру, 

біологічну активність та родючисть грунту, утворення гумусу. 

4. Ссавці – гризуни, комахоїдні, зайцеподібні, здійснюють механічний вплив на 

грунт, беруть участь у мінералізації та гуміфікації органічної речовини. 

5. Грунтові гриби - редуценти. 

6. Лишайники. 

7. Бактерії - редуценти. 

8. Віруси і фаги – паразити.  

 


