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КИСЛОТНО-ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
І СКЛАД п о гл и н у т о -о в м ін н и х  ОСНОВ 
ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИМ

Приведені й аналізуються результати вивчення показників кислот
но-основної характеристики та поглинально-обмінної здатності ґрунтів 
острова Зміїний у  2008 р. В результаті досліджень встановлено, що кис
лотність ґрунтів острова в значній мірі обумовлена речовинно-хімічним 
складом ґрунтоутворюючих порід, точніше їх кислим характером вало
вого хімічного складу.
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Вступ

Кислотно-основна характеристика і склад поглинуто-обмінних основ 
ґрунтів -  це одні з найважливіших характеристик (показників) фізико- 
хімічного стану ґрунтів. Вони є похідними від їх речовинно-хімічного 
складу, умов і процесів ґрунтоутворення. В той же час названі показники 
є важливими індикаторами генетичної природи ґрунтів, оскільки визна
чають в значній мірі направленість і сутність ґрунтоутворення, рівень ро
дючості ґрунтів.

Матеріали і методи дослідження

Науково-дослідницькі роботи з вивчення кислотно-основних властиво
стей і складу поглинуто-обмінних основ ґрунтів о. Зміїний проводились за 
загальноприйнятими вітчизняними методиками лабораторно-аналітичного 
вивчення ґрунтів [1,5,7]. Основними методами при проведенні досліджень 
були лабораторно-аналітичні із використанням порівняльно-географічного 
та порівняльно-аналітичного методів.

Результати дослідження та їх аналіз

Результати визначення кислотно-основних властивостей ґрунтів о. Змії
ний засвідчують унікальність одержаних даних для ґрунтів чорноземного 
(чи навіть чорноземовидного) типу ґрунтоутворення (правда, в унікальних 
природно-екологічних умовах невеликого за площею острова). Показник 
рН водн. у верхніх горизонтах пересічної більшості досліджуваних ґрунтів 
в межах 4,5-5,5 з варіюванням від 4,2 до 6,1 (табл. 1). Значення ж рН 
сольової витяжки у переважній більшості верхніх горизонтів досліджува
них ґрунтів у межах 4,0-5,0 з варіюванням від 3,2 до 5,5. Згідно [3] пере
важна більшість ґрунтів острова характеризується кислою та сильнокис- 
лою реакцією. З глибиною по профілю ступінь кислотності у всіх ґрунтах
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П оказники  ф ізи ко-х ім ічн ого  стану ґрун тів  о. Зміїний
Т абл и ця 1

Розріз,
ґрунт Горизонт Глибина, см Гумус,% волн.

pH
С О Л .

Обмін.кислотність, 
А1 рухомий 
мекв/100 г

Гідролітична 
кислотність, 
мекв/100 г

Обмінно-поглинуті основи
Ступінь 

насиченості 
основами, %Сума, 

мекв/100 г

Са2+ Mg2+ К+

мекв/100 г 
% від суми

03-1-08,
Чн на 4-13 16,46 4,90

3,80
0,54
0,43 25,32 20,52 10.00

48,73
7,20

35,09
2,24
10,92

1,08
5,26 44,8

03-1-08,
Чн нра 13-23 13,65 4,30

3,15
2,45
2,34 33,73 12,78 6,00

46,95
4,00

31,30
1,64

12,83
1x14
8,92 27,5

03-3-08,
Чк н ч 15-25 19,35 5x50

4,90
0,11
0,00 11,13 45,73 26.00

56,86
14.40
31,49

2,86
6,25

2,47
5,40 80,4

03-3-08,
Чк н рч 30-39 8,59 4,70

4,05
0,26
0,15 18,83 19,06 7,20

37,78
7,60

39,87
2,02
10,60

2,24
11,75 50,3

03-7-08,
Чк н ч 7-17 13,17 5,15

4,30
0,26
0,18 23,21 26,36 13.20

50,08
8,80

33,38
1,59
6,03

2,77
10,51 53,2

03-7-08,
Чк Нра 20-30 9,15 4 Л

3,60
0,50
0,40 28,56 15,20 6,00

39,47
5,20

34,21
1x16
7,63

2,84
18,69 34,7

03-8-08,
Чк на 3-13 15,34 4,58

4,05
0,50
0,38 24,88 31,59 12,40

39,25
17.40
55,08

1,16
3,67

0,63
2,00 55,9

03-8-08,
Чк нра 14-24 12,73 4,33

3,45
1,46
1,33 34,60 14,38 9,20

63,98
2,80

19,47
0,62
4,31

1,76
12,24 29,4

03-10-08,
Чк на 11-21 11,88 6,08

5,50
0,09
0,01 6,22 36,12 25.20

69,77
7,60

21,04
1,20
3,32

2,12
5,87 85,3

03-10-08,
Чк Нра 24-34 10,52 4,93

4,80
0,15
0,07 17,34 21,39 12.00

56,10
6,40

29,92
0,50
2,34

2,49
11,64 55,2

Чн -  чорнозем неповнорозвинений; Чк -  чорнозем короткопрофільний
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зростає -  у переважній більшості випадків до сильнокислого рівня із зна
ченнями рН водн. 4,0-4,5, а рН сол. 3,2-4,0. Це дає підстави стверджува
ти, що кислотність ґрунтів острова в значній мірі обумовлена речовинно- 
хімічним складом ґрунтоутворюючих порід, а конкретно -  кислим типом 
валового хімічного складу порід.

Висновки щодо характеру та генетичної природи досліджуваних ґрун
тів за результатами визначення рН підтверджуються також і результатами 
визначення їх потенціальної кислотності -  як її обмінної, так і гідролі
тичної складової. Зокрема, величина обмінної кислотності в мекв/100 г 
мінімальна у всіх верхніх горизонтах досліджуваних ґрунтів, що й від
повідає більш високому тут значенню рН сольової витяжки. Донизу по 
профілю ґрунтів значення обмінної кислотності суттєво, а часто й різко 
зростає, досягаючи максимуму в перехідному горизонті Н ^ . Якщо у верх
ніх горизонтах обмінна кислотність обумовлена головним чином Н-іонами, 
причому основним їх джерелом є, ймовірно, органічні кислоти включно з 
гумусовими [4,6], то донизу -  по мірі зменшення вмісту гумусу, суттєво, 
а часто й різко в обмінній кислотності зростає доля обмінного алюмінію 
(див. табл. 1). Вірогідно, в досліджуваних ґрунтах обмінні АІ-іони, в умо
вах сильної кислотності, досить інтенсивно витісняються із кристалічних 
решіток мінералів та гідроксидів при дії розчину КС1.

Незвично висока в досліджуваних ґрунтах і гідролітична кислотність (її 
ще називають повною кислотністю). Абсолютні значення цієї форми потен
ціальної кислотності у верхніх горизонтах змінюються від 6 до 11 мекв/100 г 
ґрунту в умовах кислої і слабокислої реакції і до 18-34 мекв/100 г в умовах 
сильнокислої реакції (розрізи 03-1-08, 03-7-08 та 03-8-08). Донизу по про
філю досліджуваних ґрунтів величина гідролітичної кислотності зростає. 
Це дає підстави зробити висновок, що основним джерелом високої кис
лотності ґрунтів острова є вихідні материнські породи, точніше їх кислий 
характер валового хімічного складу.

Як свідчать дані таблиці, сума обмінно-поглинутих катіонів-основ у 
ґрунтах острова Зміїний має дуже широкий діапазон варіювання: у верх
ньому гумусовому горизонті Нц вона складає від 20,52 мекв/100 г ґрунту у 
розрізі 03-1-08 до 45,73 мекв/100 г у розрізі 03-3-08. Загальновідомо, що 
ємність поглинання ґрунту в цілому і сума поглинутих основ залежать, з 
одного боку, від ступеня дисперсності твердої фази ґрунту та складу гли
нистих мінералів, з іншого -  від вмісту гумусових речовин, як правило, 
колоїдної природи. Нашими дослідженнями встановлено [2], що вміст тон- 
кодисперсних гранулометричних фракцій у ґрунтах острова не високий і 
відносно стабільний. Тож можна стверджувати, що величина суми погли
нутих катіонів-основ тут визначається головно вмістом гумусу, що доволі 
наочно демонструють дані вищевказаної таблиці. З глибиною, відповідно 
до зменшення кількості гумусу, зменшується і величина суми обмінно-пог
линутих основ. У верхньому перехідному горизонті вона варіює у межах 
12,78-21,39 мекв/100 г ґрунту.

Склад обмінних катіонів-основ, як і більшість властивостей і показни
ків ґрунтів о. Зміїний, має специфічні риси. У більшості зональних чор
ноземних ґрунтів серед поглинутих основ у ґрунтовому поглинальному 
комплексі (ГПК) переважають двовалентні катіони — кальцій (70-75, до 
80% від суми катіонів-основ) і магній (15-20%). На долю поглинутих на
трію і калію, як правило, припадає не більше одного відсотка кожного. 
У ґрунтах острова співідношення катіонів-основ має зовсім інший вигляд. 
Як і в ґрунтах материкової частини, тут переважають кальцій і магній, 
але відносний вміст їх значно менший. У більшості випадків у верхньому
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гумусовому горизонті непорушених (без ознак антропогенного освоєння) 
ґрунтів острова частка поглинутого кальцію складає 45-60% , магнію 
- 30-40%. Тобто, відносний вміст двовалентних катіонів тут істотно мен
ший, при цьому спостерігається вирівнювання співвідношення між ними. 
Слід окремо відзначити, що з глибиною (у верхньому перехідному гори
зонті Нрц) частка обмінного кальцію зменшується і зростає доля магнію. 
Значне ж переважання кальцію над магнієм у гумусовому горизонті може 
свідчити про біогенну його природу у цій частині профілю.

Відокремленим видається склад двовалентних катіонів у розрізі 
03-8-08, де констатовано доволі значне переважання магнію над каль
цієм в гумусовому горизонті і, навпаки, кальцію над магнієм у верхньому 
перехідному. Причиною цього може бути положення цього розрізу в цен
тральній частині куполоподібного підняття острова, що може впливати 
на особливості процесів вивітрювання і, особливо, вилуговування лужних 
і лужно-земельних металів, а також на протікання малого біологічного 
кругообігу, з яким пов’язане біогенне накопичення вказаних елементів.

Окремої уваги заслуговує вміст і розподіл у профілі ґрунтів острова од
новалентних поглинутих катіонів-основ. Звертає на себе увагу те, що вміст 
і натрію, і калію у 5-10 разів тут вищий, ніж у модальних чорноземах. 
Частка обмінного натрію у гумусовому горизонті (Нц) у більшості випадків 
складає в середньому 5-10% . Констатовано чітку тенденцію до зростання 
частки поглинутого натрію з глибиною, в деяких випадках до 12%.

Вміст обмінного калію у верхньому горизонті ґрунтів острова співстав- 
ний із вмістом натрію -  5-10% за виключенням розрізу 03-8-08, де його 
міститься всього 2%, що також може бути пов’язано із особливостями по
ложення цього розрізу. Донизу по профілю частка обмінного калію, ана
логічно як і з натрієм, також зростає і в деяких випадках досягає значень 
майже 19%.

Значна частка обмінно-поглинутих одновалентних катіонів у складі 
ГПК ґрунтів острова Зміїний може бути пов’язана як з аеральним привне
сенням їх з прилеглої акваторії моря, так і з більш інтенсивним порівняно 
з суходільними аналогами вивітрюванням в умовах кислої реакції середо
вища.

Високі значення гідролітичної кислотності та широкий діапазон суми 
обмінно-поглинутих основ у поглинальному комплексі ґрунтів о. Зміїний 
відповідно зумовили і значну строкатість ступеня насиченості ГПК 
основами як в географічному відношенні, так і в профільному розподілі. 
Зважаючи на аномально високу гідролітичну кислотність, ґрунти острова 
у більшості випадків відносяться до ненасичених основами. Ступінь наси
ченості у верхньому, біогенно збагаченому кальцієм і магнієм гумусовому 
горизонті, в середньому варіює в межах 45-80% . Донизу, відповідно до 
вище відміченого зростання величини гідролітичної кислотності, ступінь 
насиченості основами зменшується і складає у верхньому перехідному го
ризонті непорушених ґрунтів в середньому 30-55% . Такий ступінь насиче
ності основами цілком характерний для ґрунтів, сформованих на продук
тах вивітрювання кислих порід, і зокрема буроземів Карпат [8].

Висновки

Унікальними для ґрунтів чорноземного типу ґрунтоутворення є по
казники кислотно-основної характеристики і складу поглинуто-обмінних 
основ ґрунтів острова. Практично на всій території острова ґрунти харак
теризуються кислою реакцією. З глибиною ступінь кислотності зростає

Кислотно-основна характеристика і склад поглинуто-обмінних основ ґрунтів о. Зміїний
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до значень pH водн. 4 ,0-4,5, а pH сол. 3,2-4,0, головно за рахунок суттє
вого збільшення вмісту рухомого алюмінію. Незвично висока у досліджу
ваних ґрунтах і гідролітична кислотність -  від 6 до 11 мекв/100 г ґрунту 
в умовах кислої і слабокислої реакції і до 18-34 мекв/100 г в умовах силь- 
нокислої реакції. Донизу по профілю величина гідролітичної кислотності, 
як і обмінної та актуальної, зростає. Це дає підстави стверджувати, що 
кислотність ґрунтів острова в значній мірі обумовлена речовинно-хімічним 
складом ґрунтоутворюючих порід, точніше їх кислим характером валового 
хімічного складу.

Доля обмінно-поглинутого кальцію в верхніх горизонтах ґрунтів ос
трова складає 45-60% , магнію -  30-40% від суми поглинутих основ. 
З глибиною по профілю доля кальцію знижується, а магнію зростає, що 
може свідчити про біогенну природу кальцію верхніх горизонтів. Частка 
обмінного натрію у верхніх горизонтах незвично висока і складає в біль
шості випадків 5-10%  від суми поглинутих основ, донизу зростає 12%. 
Така висока кількість обмінно-поглинутого натрію у досліджуваних ґрун
тах обумовлена, ймовірно, високим його вмістом у складі легкорозчинних 
солей, що аерально-імпульверизаційно поступають на острів з оточуючої 
морської акваторії. Висока кількість обмінного натрію у ґрунтах свідчить 
про їх солонцюватість.

Ступінь насиченості ґрунтового поглинального комплексу верхніх біо
генно збагачених кальцієм горизонтів варіює в межах 45-80% , знижую
чись донизу по профілю до 30-55% , що корелює з більш високою кислот
ністю цієї частини профілю, обумовленою головно кислим типом хімічного 
складу вихідних ґрунтоутворюючих порід.
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Кислотно-основна характеристика і склад поглину то-обмінних основ ґрунтів о. Змїіний
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КИСЛОТНО-ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТАВ 
ПОГЛОЩЕННО-ОБМЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЧВ 
ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ

Резюме
Приведены и анализируются результаты изучения показателей кис

лотно-основной характеристики и поглощенно-обменной способности почв 
острова Змеиный в 2008 г. В результате исследований установлено, что 
кислотность почв острова в значительной мере обусловлена вещественно
химическим составом почвообразующих пород, а точнее их кислым харак
тером валового химического состава.

Ключевые слова: остров Змеиный, черноземы, кислотность почв.

A.A. Buyanovsky

National Mechnikov’s University of Odessa
The Department of Soil Science and Soil Geography
2, Dvoryanskaya St., Odessa, 65082, Ukraine

THE ACID-BASIC CHARACTERISTIC AND STRUCTURE OF THE
IS ABSORBED-EXCHANGE BASES OF SOILS OF ISLAND ZMEINY

Summary
Results of studying of indicators of the acid-basic characteristic and 

absorbed -exchange ability of soils of island Zmeiny in 2008 are resulted and 
are analyzed. As a result of researches it is established that acidity of soils of 
island is appreciably caused by a substance-chemical compound forming soil 
breeds, to be exact their sour character of a total chemical compound.

Key words: island Zmeiny, chernozems, acidity of soils.
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