
Лекція 6 

ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ ЛІТОСФЕРИ 

 Літосфера - верхня тверда оболонка Землі. Включає земну кору і верхню мантію 

Землі. Товщина літосфери 50 - 200 км , в тому числі земної кори - до 50 - 75 км на 

континентах і 5 - 10 км на дні океану . Верхні шари літосфери ( до 2 - 3 км , за деякими 

даними  - до 8,5 км ) називаються літобіосферой. Хімічний склад земної кори представлений 

в табл.1 . 

 

Таблиця.1 

Хімічний склад земної кори на глибинах 10 - 20 км 

Елемент Масова частка , % 

Кисень 49,13 

Магній 2,35 

Залізо 4,20 

Вуглець 0,35 

Калій 2,35 

Алюміній 26,00 

Титан 0,61 

Натрій 2,40 

Силіцій 26,00 

Водень 1,00 

Кальцій 3,25 

Хлор 0,20 

 

Природні хімічні сполуки елементів земної кори називаються мінералами. З них 

складаються численні типи гірських порід. Основними групами гірських порід є магматичні, 

осадові і метаморфічні. 

Людина практично не впливає на літосферу, хоча верхні горизонти земної кори 

піддаються сильній трансформації в результаті експлуатації родовищ корисних копалин. 

Природні ресурси - це тіла і сили природи, які використовуються людиною для 

підтримки свого існування. До них відносяться сонячне світло, вода, повітря, грунт, рослини, 

тварини, корисні копалини і все інше, що не створено людиною, але без чого він не може 

існувати ні як жива істота, ні як виробник. 

Природні ресурси класифікують у відповідності з наступними ознаками: 

 за галуззю їх використання - на виробничі (сільськогосподарські і промислові), 

з охорони здоров'я (рекреаційні), естетичні, наукові та ін.; 

 за приналежністю до тих чи інших компонентів природи - на земельні, водні, 

мінеральні, тваринного або рослинного світу та ін.; 

 по замінності - на замінні (наприклад, паливно-мінеральні енергетичні ресурси 

можна замінити вітрової, сонячної енергією) і незамінні (кисень повітря для дихання або 

прісну воду для пиття замінити нічим); 

 за вичерпністю - на вичерпні і невичерпні. 

Наведені вище ознаки дозволяють представити кілька класифікацій природних 

ресурсів, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Великий інтерес для науки і практики 

представляє поділ природних  ресурсів за ознакою вичерпності. 

Невичерпні ресурси - кількісно невичерпна частина природних ресурсів (сонячна 

енергія, морські припливи, поточна вода, атмосфера, хоча при значних забрудненнях вона 

може переходити в категорію вичерпних). 

Вичерпні - це ресурси, кількість яких невпинно зменшується в міру їх видобутку або 

вилучення з природного середовища. Вони в свою чергу діляться на відновлювані 

(рослинність, тваринний світ, вода, повітря, грунт) і невідновних (мінеральні). Вони можуть 

бути виснажені як тому, що не заповнюються в результаті природних процесів (мідь, залізо, 



алюміній і ін.), Так і тому, що їх запаси поповнюються повільніше, ніж відбувається їх 

споживання (нафта, вугілля, горючі сланці). Тому в майбутньому людству потрібно пошук 

засобів і методів більш ефективного використання невідновних ресурсів, в тому числі 

методів переробки вторинної сировини. В даний час використовуються майже всі елементи 

періодичної системи Д. І. Менделєєва. 

Ступінь застосування і переробки чисельних видів мінеральної сировини визначає 

прогрес і добробут суспільства. Основними сировинними ресурсами служать метали, вода, 

мінеральні і органічні сировини. Темпи експлуатації земних надр прискорюються з року в 

рік. За останні 100 років щорічне використання вугілля, заліза, марганцю і нікелю 

збільшилася в 50-60 разів, вольфраму, алюмінію, молібдену і калію в 200 - 1000 разів. 

В останні роки зріс видобуток енергетичних ресурсів - нафти, природного газу. Так, в 

1991 році в світі було видобуто 3340 млн. тонн нафти, з них майже 40% припадає на США, 

Саудівську Аравію і Росію. Природного газу добуто  2115 млрд. м3, з них на Росію припадає 

38%, на США - близько 24%. Виріс в світі видобуток золота і алмазів. 

Сучасна епоха характеризується все зростаючим споживанням мінерально-

сировинних ресурсів. Тому виникає проблема раціональнішого використання мінеральних 

ресурсів, яку можна вирішити наступними методами: 

 створення нових високоефективних способів геологічної розвідки корисних 

копалин, ресурсозберігаючих методів видобутку; 

 комплексне використання мінеральної сировини; 

 скорочення втрат сировини на всіх етапах освоєння і використання запасів 

надр, особливо на стадіях збагачення і переробки сировини; 

 створення нових речовин, органічний синтез мінеральної сировини. 

Крім того, важлива роль в раціональному використанні природних ресурсів належить 

ресурсозберігаючим технологіям, що дозволяє забезпечити насамперед енергетичну 

ефективність - співвідношення між енергією, що  витрачається і корисним продуктом, 

одержуваним при цих витратах. Як відзначає Т. Міллер (1993), використовувати 

високоякісну енергію, видобуту з ядерного палива, в низькоякісну для обігріву осель - «це 

все одно, що різати масло циркулярною пилкою або бити мух ковальським молотком». Тому 

основним принципом використання енергії має бути відповідність якості енергії 

поставленим завданням. Для обігріву осель можна використовувати сонячну енергію, 

енергію термальних джерел, вітру, що вже застосовується в деяких країнах. На рис. 5.1 

показані моделі двох типів суспільства: суспільство одноразового споживання, що створює 

відходи, і суспільство, яке зберігає природу. 

 

 
Другий тип суспільства - це суспільство майбутнього, в основі якого лежить розумне 

використання енергії речовини, вторинне використання невідновних ресурсів, а також (що 

особливо важливо) не повинно відбуватися перевищення порога екологічної стійкості 

навколишнього середовища. Наприклад, значно простіше і дешевше запобігти потраплянню 

забруднюючих речовин в природне середовище, ніж намагатися очистити її від цього 



забруднення. Відходи виробництва, побуту, транспорту і т.д. можуть реально і потенційно 

використовуватися як продукти в інших галузях народного господарства або в ході 

регенерації. 

 
Рис. 5.1. Моделі суспільства одноразового споживання, що створює відходи (А), 

і суспільства, що зберігає природу (Б) 

 

Шкідливі відходи повинні піддаватися нейтралізації. Основні види відходів діляться 

на побутові, відходи виробництва і виробничого споживання. 

1. Побутові (комунальні) тверді (в тому числі тверда складова стічних вод - їх осад) 

відходи, які не утилізовані в побуті, що утворюються в результаті амортизації предметів 

побуту і самого життя людей (включаючи лазні, пральні, їдальні, лікарні та ін.). Для 

знищення побутових відходів споруджують потужні сміттєспалювальні установки або 

заводи, які дають електроенергію, що йде на обігрів підприємств і житла. 

2. Відходи виробництва (промислові) - залишки сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції. Вони можуть бути 

безповоротними (випаровування, угар, усушка) і поворотними, підлягають переробці. За 

даними зарубіжних джерел, в країнах ЄЕС 60% побутових відходів піддається захороненню, 

33% спалюється і 7% компостується, Що ж стосується промислових і сільськогосподарських 

відходів, то понад 60 і 95% відповідно піддаються інтенсивної переробці. 

3. Відходи виробничого споживання - непридатні для подальшого використання 

машини, механізми, інструменти та ін. Вони можуть бути сільськогосподарськими, 

будівельними, виробничими, радіоактивними. Останні вельми небезпечні і потребують 

ретельного похованні або дезактивації. 

В останні роки збільшилася кількість небезпечних (токсичних) відходів, здатних 

викликати отруєння чи інші ураження живих істот. Це перш за все не використані різні 

отрутохімікати в сільському господарстві, відходи промислових виробництв, що містять 

канцерогенні і мутагенні речовини. У США до небезпечних відходів відносять 41% від маси 

твердих побутових відходів, у Великобританії - 3%, в Японії - 0,3%. 

На території багатьох країн є так звані «пастки», тобто давно забуті поховання 

небезпечних відходів, на яких згодом побудували житлові будинки та інші об'єкти, що дають 

про себе знати появою дивних захворювань місцевого населення. До таких «пасток» можна 

віднести і місця проведення ядерних випробувань в мирних цілях. Існуючі проекти (частково 



реалізовані) поховання, а також підземні ядерні випробування можуть створювати так звані 

«наведені» землетруси. 

Найбільшої трансформації піддається самий верхній, поверхневий горизонт літосфери 

в межах суші. Суша Займає 29,2% поверхні земної кулі і включає землі різної категорії, з 

яких найважливіше значення має родючий ґрунт. 

Ґрунт - це поверхневий шар земної кори, який утворюється і розвивається в результаті 

взаємодії рослинності, тварин, мікроорганізмів, гірських порід і є самостійним природним 

утворенням. Найважливішим властивістю ґрунту є родючість - здатність забезпечувати 

зростання і розвиток рослин. Ґрунт є гігантською екологічною системою, яка надає, поряд зі 

Світовим океаном, вирішальний вплив на всю біосферу. Вона бере активну участь у 

кругообігу речовин і енергії в природі, підтримує газовий склад атмосфери Землі. За 

допомогою ґрунту - найважливішого компонента біоценозів - здійснюються екологічні 

зв'язку живих організмів з літосферою, гідросферою і атмосферою. 

Засновником наукового ґрунтознавства є видатний російський вчений В.В. Докучаєв 

(1846 - 1903), який розкрив сутність ґрунтоутворювального процесу. До факторів 

ґрунтоутворення відносяться материнські  породи, рослинні і тваринні організми, клімат, 

рельєф, час, вода (ґрунтова) і господарська діяльність людини. Розвиток ґрунту нерозривно 

пов'язане з материнською породою (граніт, вапняк, пісок, і ін.). Утворення пухкої ґрунтової 

маси пов'язано як з процесами хімічного вивітрювання, так і з біологічними - утворенням 

специфічних органічних речовин (гумусу або перегною) під впливом рослин. 

До складу ґрунту входять чотири важливих структурних компоненти: мінеральна 

основа (зазвичай 50 - 60% загального складу ґрунту), органічна речовина (до 10%), повітря 

(15 - 25%) і вода (25 - 35%). Структура ґрунту визначається відносним вмістом в ній піску, 

мулу та глини. Хімізм ґрунтів частково визначається мінеральним скелетом, частково - 

органічною речовиною. Велика частина мінеральних компонентів представлена в ґрунті 

кристалічними структурами. Переважаючими ґрунтовими мінералами є силікати. 

Велику роль в утриманні води і поживних речовин відіграє особливо чисельна і 

важлива група глинистих мінералів, більшість з яких утворюють у воді колоїдну суспензію. 

Кожен кристал глинистого мінералу містить шари силікату, об'єднані з шарами гідроксиду 

алюмінію, що володіють постійним негативним зарядом, який нейтралізується катіонами, 

адсорбованими з ґрунтового розчину. Завдяки цьому катіони не вилуговуються з ґрунту  і 

можуть обмінюватися на інші катіони з ґрунтового розчину і рослинних тканин. Ця 

катіонообмінна  здатність служить однією з важливих характеристик родючості ґрунту.  

Органічна речовина ґрунту утворюється при розкладанні мертвих організмів, їх 

частин і фекалій. Кінцевим продуктом розкладання є гумус, що знаходиться в колоїдному 

стані, подібно глині, і що володіє великою поверхнею частинок з високою катіонообмінною 

здатністю. Одночасно з утворенням гумусу життєво важливі елементи переходять з 

органічних сполук в неорганічні, наприклад азот в іони амонію, фосфор в ортофосфат-іони, 

сірка в сульфат-іони. Цей процес називається мінералізацією. Вуглець вивільняється у 

вигляді СО2 в процесі дихання. 

Ґрунтове  повітря, так само як ґрунтова вода, знаходиться в порах між частками 

ґрунту. Порозність (обсяг пір) зростає в ряду від глин до суглинків та пісків. Між ґрунтом і 

атмосферою відбувається вільний газообмін, і в результаті цього повітря обох середовищ має 

подібний склад, але в повітрі ґрунту, через дихання організмів,які населяють його, дещо 

менше кисню і більше діоксиду вуглецю. 

 Ґрунтові  частинки утримують навколо себе певну кількість води, яка 

поділяється на три типи: 

 Гравітаційна вода, здатна вільно просочуватися вниз крізь ґрунт, що веде до 

вилуговування, тобто вимивання з ґрунту різних мінеральних речовин; 

 Гігроскопічна вода, адсорбує навколо окремих колоїдних частинок за рахунок 

водневих зв'язків і є найменш доступною для коренів рослин. Найбільший вміст її в 

глинистих ґрунтах; 



 Капілярна вода, утримувана навколо ґрунтових частинок силами поверхневого 

натягу і здатна підніматися по вузьких порах і каналам від рівня ґрунтових вод і є основним 

джерелом води для рослин (на відміну від гігроскопічної вона легко випаровується). 

Ґрунти за зовнішніми ознаками різко відрізняються від гірських порід, внаслідок 

протікають в них фізико-хімічних процесів. Вони включають такі показники, як колір 

(чорноземи, буроземи, сірі лісові, каштанові і ін.), структуру (зерниста, агрегована і ін.), 

новоутворення (в степах - карбонати кальцію, в напівпустелях - скупчення гіпсу). Товщина 

ґрунтового шару в помірних районах на рівнинах не перевищує 1,5 - 2,0 м, в гірських - 

менше метра. 

У ґрунтовому шарі, де переважають рухи ґрунтових розчинів зверху вниз, найчастіше 

виділяють три головних горизонту: 

 перегнійно-акумулятивний (гумусовий) горизонт; 

 елювіальний, або горизонт вимивання, що характеризується переважно 

виносом речовин; 

 іллювіальний горизонт, куди з верхніх горизонтів вимиваються речовини 

(легкорозчинні солі, карбонати, колоїди, гіпс і ін.). 

Нижче розташовується материнська (ґрунтоутворююча) порода.  

Отже, ґрунти України сформувалися в результаті взаємодії різних ґрунтоутворюючих 

чинників – материнських порід, природних вод, клімату, рельєфу, рослинного покриву, 

діяльності тварин і мікроорганізмів, господарського впливу людини. 

Материнські породи (підґрунтя) визначають мінеральний склад, фізичні та хімічні 

властивості ґрунту. В Україні такими породами є четвертинні відклади – здебільшого лесові 

та піщані. Від них до ґрунту потрапляють дрібні тверді часточки – глина й пісок, а в гірських 

районах додаються більші уламки порід – гравій і щебінь. 

Клімат, зокрема співвідношення тепла і вологи, впливає на формування різних типів 

ґрунтів. Так, в умовах надмірного зволоження формуються заболочені ґрунти, в яких можуть 

утворюватися торфовий шар і глей – сизі плями із закисних сполук заліза. Недостатнє 

зволоження спричиняє формування солончаків: до поверхні на місце вологи, що швидко 

випаровується, піднімається з глибин вода разом із розчиненими солями. Вплив клімату на 

ґрунтоутворення здійснюється також через рослинність. У теплому й достатньо зволоженому 

кліматі формується пишна трав'яна рослинність, після відмирання якої утворюється багато 

перегною (гумусу). Тому під багатою трав'яною рослинністю утворюються родючі ґрунти. І 

навпаки, при надмірній сухості клімату формується розріджений рослинний покрив, 

перегною утворюється мало, тому й ґрунти будуть менш родючими або бідними.  

Тварини, що живуть у ґрунті (дощові черв'яки, кроти), розпушують його і 

подрібнюють рештки рослин. Остаточно перетворюють відмерлі рештки рослин і тварин на 

перегній мікроорганізми (різні бактерії). Вони розщеплюють органічні рештки на мінеральні 

речовини та хімічні елементи – Нітроген, Кальцій, Калій, Карбон, Фосфор, Сульфур та ін. 

Тільки в такому вигляді їх знову можуть засвоювати рослини. Крім цього, перегній і кальцій 

склеює між собою тверді мінеральні часточки ґрунту в грудочки різних розмірів, між якими 

в ґрунт проникає вода й повітря. 

Господарська діяльність людини може сприяти підвищенню родючості ґрунту за 

умови науково обґрунтованого його обробітку або її зниженню внаслідок нераціонального 

господарювання. Важливе значення для поліпшення якості ґрунтів має внесення органічних і 

мінеральних добрив. 

 Процес ґрунтоутворення відбувається дуже повільно. У середніх широтах помірного 

поясу, де розташована Україна, родючий шар ґрунту завтовшки 0,5 – 2 см утворюється 

приблизно за 100 років. Повністю ж сформований ґрунт має потужність 1 – 2 м і складається 

з кількох шарів – горизонтів. У розрізі ґрунту (ґрунтовому профілі) видно його шарувату 

будову. 

Типи ґрунтів характеризуються певною будовою ґрунтового профілю, однотипним 

напрямком ґрунтоутворення, інтенсивністю процесу ґрунтоутворення, властивостей і 

гранулометричного складу. Як відомо, Україна володіє третиною світового запасу 

найпродуктивніших земель - чорноземів. Завдяки цьому, а також зручному, здебільшого 



рівнинному рельєфу, більше 60% площі нашої країни зайнято сільськогосподарськими 

угіддями. Однак, крім чорноземів, зустрічаються і деякі інші типи ґрунтів.  

Дерново-підзолисті і торф'яно-підзолисті ґрунти характерні в основному для півночі 

України (Полісся). Вони сформувалися під хвойними і змішаними лісами з трав'янистою 

рослинністю за умови великої кількості опадів, яка сприяє заболочуванню низинних місць. 

Вміст гумусу в них - низький ( 0,7-2,0 %), повітропроникність - висока, а ґрунтова реакція - 

кисла (рН 4,2-5 , 2 ). Такі ґрунти добре підходять для вирощування хвойних і вересових 

культур, але для інших традиційних, які потребують нейтральної реакції, необхідно 

проводити вапнування і внесення органічних і мінеральних добрив. 

 Сірі лісові ґрунти (які є перехідними від дерново-підзолистих до чорноземних) 

зустрічаються в Лісостепу і південних районах Полісся. Вони сформувалися під 

широколистяними лісами на основі суглинків. Вміст гумусу в них теж невисокий, а реакція - 

кисла або слабокисла. 

Чорноземні ґрунти найпоширеніші в Україні (майже 60 % території) і знаходяться в 

Лісостеповій та Степовій зонах. Чорноземи утворені в основному під багаторічними 

трав'яними рівнинами і, як відомо, відрізняються високим вмістом гумусу (5-15 %), 

нейтральною реакцією, яка ідеально підходить для більшості сільськогосподарських 

культур, і грудкуватої структурою, що допомагає утримувати вологу. Це - найкращий ґрунт 

для землеробства у світі. Товщина шару українських чорноземів в деяких районах досягає 

метра (близько 10 % території країни). Залежно від місця розташування і ступеня 

зволоженості чорноземи поділяють на кілька підтипів. 

 Каштанові ґрунти сформувалися під сухими степовими ділянками з бідною 

рослинністю при недостатньому зволоженні. Відрізняються низьким (до 3 %) вмістом 

гумусу, низької вологості, лужною реакцією і порівняно великою товщиною шару - до 

півметра. Для успішного вирощування сільгоспкультур потребують додаткового зволоження 

і підкислення. 

 Бурі лісові ґрунти розташовуються в гірських районах Криму і Карпат, а також на 

рівнинних територіях Закарпатської низовини і Передкарпаття. Вони сформовані під 

широколистяними, змішаними і листяними лісами на щебенистих і щільних породах. 

Відрізняються невеликою товщиною (до 30 см ) і вмістом гумусу до 3-4 %. 

 Солонці і солончаки - малородючі і неродючі ґрунти відповідно. Перші 

зустрічаються фрагментарно в лісостепу і степу і мають значний вміст солей. Другі містять 

підвищену кількість солей у всьому шарі і характерні для південних степів ( на терасах річок 

Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай і на морських узбережжях). Це - проблемні грунти, 

які потребують промиванні і гіпсуванні для вирощування культур.  

Основними хімічними і фізичними властивостями, що характеризують родючість 

ґрунтів є: 

 вміст і склад гумусу, його запаси, потужність гумусового шару; 

 вміст доступних елементів живлення; 

 показники фізичних властивостей ґрунту - щільність, польова вологоємність, 

водопроникність; 

 морфологічна будова профілю ґрунтів - потужність орного горизонту і в 

цілому гумусового профілю; 

Фізико-хімічні властивості ґрунтів - реакція ґрунту, ємність поглинання, склад 

обмінних катіонів, ступінь насиченості підставами, рівень токсичних речовин - рухомих 

форм алюмінію і марганцю, показники сольового режиму. Хімічне забруднення ґрунтів 

призводить до деградації ґрунто-рослинного покриву і зниження ґрунтової родючості. 

Ґрунтовий розчин - це розчин хімічних речовин у воді, що знаходиться в рівновазі з 

твердою і газоподібної фазами ґрунту  і заповнює її простір. Його можна розглядати як 

однорідну рідку фазу, що має змінний склад. Склад ґрунтового розчину залежить від його 

взаємодії з твердими фазами в результаті процесів осадження-розчинення, сорбції-десорбції, 

іонного обміну, комплексоутворення, розчинення газів ґрунтового повітря, розкладання 

тваринних і рослинних залишків. 



Кількісними характеристиками складу і властивостей ґрунтового розчину служать 

іонна сила, мінералізованість, електропровідність, окислювально-відновний потенціал, 

кислотність (лужність), активності і концентрації іонів, рН. Хімічні елементи можуть 

перебувати в складі ґрунтового розчину у формі вільних іонів, аквакомплексів, 

гідроксокомплексів, комплексів з органічними і неорганічними лігандами, у вигляді іонних 

пар. Ґрунтові розчини різних типів ґрунтів мають карбонатний, гідрокарбонатний, 

сульфатний або хлоридний аніонний склад з переважанням серед катіонів Ca, Mg, K, Na. 

Залежно від ступеня мінерализованості, яку знаходять як суму сухих солей після 

випарювання ґрунтового розчину (в мг/л), ґрунти класифікують на прісні, солонуваті і солоні 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Класифікація природних вод (ґрунтових розчинів )  

в залежності від їх мінералізованості по О.А.Алекіну 

 

Мінералізованість, % Клас води 

1 прісні 

1-25 солонуваті 

25-50 солоні 

 

Важливою характеристикою ґрунтового розчину є актуальна кислотність, яка 

характеризується двома показниками: активність іонів Н+ (ступінь кислотності) і вмістом 

кислотних компонентів (кількість кислотності). На величину рН ґрунтового розчину 

впливають вільні органічні кислоти: винна, мурашина, масляна, оцтова та інші. З 

мінеральних кислот велике значення має вугільна кислота, на кількість якої впливає 

розчинення в ґрунтовому розчині СО2. 

Тільки за рахунок СО2 рН розчину може знижуватися до 4 - 5,6. За рівнем актуальною 

кислотності ґрунту класифікуються на: 

 сильнокислі рН = 3-4;  

 кислі рН = 4-5; 

 слабокислі рН = 5-6; 

 нейтральні рН = 7; 

 слаболужні рН = 7-8; 

 лужні рН = 8-9; 

 сильно лужні рН = 9-11. 

Надлишкова кислотність токсична для багатьох рослин. Зменшення рН ґрунтового 

розчину викликає збільшення рухливості іонів алюмінію, марганцю, заліза, міді і цинку, що 

обумовлює зниження активності ферментів і погіршення властивостей протоплазми рослин і 

веде до пошкодження кореневої системи рослин. 

Іонообмінні властивості ґрунту пов'язані з процесом еквівалентного обміну, що 

знаходяться в ґрунтовому поглинаючому комплексі катіонів та аніонів взаємодіючого з 

твердими фазами ґрунту розчину. Основна частина обмінних аніонів знаходиться в ґрунтах 

на поверхні гідроксидів заліза і алюмінію, які в умовах кислої реакції мають позитивний 

заряд. В обмінній формі в ґрунті можуть бути присутніми аніони Cl-, NO3
-, SeO4

-, MoO4
2-, 

HMoO4
-. Обмінні фосфат-, арсенат- і сульфат-іони можуть міститися в ґрунтах в невеликих 

кількостях, так як ці аніони міцно поглинаються деякими компонентами твердих фаз ґрунту і 

не витісняються в розчин при впливі інших аніонів. Поглинання аніонів ґрунтами в 

несприятливих умовах може приводити до накопичення ряду токсичних речовин. Обмінні 

катіони знаходяться на обмінних позиціях глинистих мінералів і органічної речовини, їх 

склад залежить від типу ґрунтів. У чорноземах, каштанових ґрунтах і сіроземах обмінні 

процеси представлені переважно іонами Са2 + і Mg2+, а в засолених ґрунтах - також іонами Na 
+. У всіх ґрунтах серед обмінних катіонів завжди є невелика кількість іонів К+. Деякі важкі 

метали можуть бути присутніми в ґрунтах в якості обмінних катіонів. 

Для поліпшення ґрунту в цілях сільськогосподарського виробництва проводять 

систему заходів - меліорація. До цих заходів  належать: осушення, зрошення, окультурення 



пусток занедбаних земель і болот. В результаті проведення меліорації втрачено особливо 

багато водно-болотних угідь, що сприяло процесу вимирання видів. Проведення заходів 

щодо докорінної меліорації часто призводить до зіткнення інтересів сільського господарства 

і охорони природи. Рішення про проведення меліорації має прийматися лише після 

складання комплексного екологічного обґрунтування і порівняння короткострокових вигод з 

довгостроковими економічними витратами і екологічним збитком. Меліорації супроводжує 

так зване вторинне засолення ґрунтів, що відбувається внаслідок штучного зміни водно-

сольового режиму, найчастіше при неправильному зрошенні, рідше - при надмірному випасі 

на луках, при неправильному регулюванні паводків, неправильному осушення території і т.д. 

Засолення - це накопичення в ґрунтах  легкорозчинних солей. У природних умовах воно 

відбувається за рахунок випадання солей з засолених ґрунтових вод або в зв'язку з 

приношенням солей з морів, океанів і з територій, де широко поширені солоні озера. На 

зрошуваних масивах істотним джерелом солей можуть бути зрошувальні води і випадання 

солей в ґрунтової товщі з мінералізованих ґрунтових вод, рівень яких при зрошенні часто 

піднімається. При недостатньому дренажі вторинне засолення може мати катастрофічні 

наслідки, так як великі масиви земель стають непридатними для землеробства через велику 

накопичення солей в ґрунтах, що супроводжується забрудненням ґрунтів важкими металами, 

пестицидами, гербіцидами, нітратами, сполуками бору. 

Пестицидами є хімічні речовини, що застосовуються для знищення тих чи інших 

шкідливих організмів. Залежно від напрямку використання вони поділяються на кілька груп. 

1. Гербіциди, що використовуються для боротьби з бур'янами. 

2. альгіциди - для боротьби з водоростями та іншої водної рослинністю. 

3. арборициди - для знищення небажаної деревної і чагарникової рослинності. 

4. Фунгіциди  - для боротьби з грибковими хворобами рослин. 

5. бактерицидів - для боротьби з бактеріями і бактеріальними хворобами. 

6. Інсектициди - для боротьби з шкідливими комахами. 

7. Акарициди - для боротьби з кліщами. 

8. Зооцид  - для боротьби зі шкідливими хребетними - гризунами (миші і щури), 

птахами і сміттєвої рибою. 

9. Лімаціди - для боротьби з молюсками. 

10. нематоциди - для боротьби з круглими хробаками. 

11. Афіціди - для боротьби з попелицями. 

До пестицидів відносяться також хімічні засоби стимулювання і гальмування росту 

рослин, препарати для видалення листя (дефоліанти) і підсушування рослин (десиканти). 

Власне пестициди - природні або найчастіше синтетичні речовини, що 

застосовуються не в чистому вигляді, а у вигляді різних комбінацій з розчинниками і ПАР. 

Відомо кілька тисяч діючих речовин, постійно використовується близько 500. Асортимент їх 

постійно оновлюється, що пов'язано з необхідністю створення більш ефективних і безпечних 

для людей і навколишнього середовища пестицидів, а також розвитком у комах, кліщів, 

грибів і бактерій резистентності при тривалому застосуванні одних і тих ж пестицидів. 

Основними характеристиками пестицидів є активність по відношенню до цільових 

організмам, вибірковість дії, безпечність для людей і навколишнього середовища. 

Активність пестицидів залежить від їх здатності проникати в організм, пересуватися в ньому 

до місця дії і пригнічувати життєво важливі процеси. Вибірковість залежить від відмінностей 

в біохімічних процесах, ферментів і субстратів у організмів різних видів, а також від 

застосовуваних доз. Екологічна безпека пестицидів пов'язана з їх вибірковістю і здатністю 

зберігатися якийсь час в середовищі, не втрачаючи своєї біологічної активності. Багато 

пестициди токсичні для людей і теплокровних тварин. 

Хімічні сполуки, що застосовуються в якості пестицидів, відносяться до наступних 

класів: фосфорорганічні сполуки, хлорпохідні вуглеводні, карбаматів, хлорфенольні кислоти, 

похідні сечовини, аміди карбонових кислот, нітро- і галогенфеноли, аліфатичні кислоти, 

ароматичні і гетероциклічні кислоти, похідні амінокислот, кетони, п'яти- і шестичленні 

гетероциклічні сполуки, триазин і ін. 



Застосування пестицидів в сільському господарстві сприяє підвищенню його 

продуктивності і зниження втрат, однак пов'язане з можливістю залишкового потрапляння 

пестицидів в продукти харчування і екологічною небезпекою. Наприклад, накопичення 

пестицидів в ґрунті, потрапляння їх в ґрунтові та поверхневі води, порушення природних 

біоценозів, шкідливий вплив на здоров'я людей і фауну. 

Найбільшу небезпеку становлять стійкі пестициди і їх метаболіти, здатні 

накопичуватися і зберігатися в природному середовищі до декількох десятків років. При 

певних умовах з метаболітів пестицидів утворюються метаболіти другого порядку, роль, 

значення і вплив яких на навколишнє середовище у багатьох випадках залишаються 

невідомими. Наслідки надмірного застосування пестицидів можуть бути 

найнесподіванішими, а головне, біологічно непередбачуваними. Тому за асортиментом і 

технікою застосування пестицидів встановлений жорсткий контроль. 

Пестициди вражають різні компоненти природних систем: зменшують біологічну 

продуктивність фітоценозів, видове різноманіття тваринного світу, знижують чисельність 

корисних комах і птахів, а в кінцевому підсумку становлять небезпеку і для людини. 

Підраховано, що 98% інсектицидів і фунгіцидів, 60 - 95% гербіцидів не досягають об'єктів 

пригнічення, а потрапляють в повітря і воду. Зооциди створюють в ґрунті мляву середу.  

Пестициди, що містять хлор, відрізняються не тільки високою токсичністю, а й 

надзвичайною біологічною активністю і здатністю накопичуватися в різних ланках 

харчового ланцюга. Навіть у незначних кількостях пестициди пригнічують імунну систему 

організму, підвищуючи, таким чином, його чутливість до інфекційних захворювань. У більш 

високих концентраціях ці речовини надають мутагенну і канцерогенну дію на організм 

людини. Тому останнім часом найбільше застосування знаходять пестициди з низькими 

нормами витрати (5-50 г/га), поширення набувають безпечні синтетичні феромони і інші 

біологічні методи захисту. 

Світове виробництво пестицидів близько 5 млн. тонн. Зростання обсягів застосування 

пестицидів пояснюється тим, що екологічно безпечніші альтернативні методи захисту 

рослин слабо відпрацьовані, особливо в області боротьби з бур'янами. Все це обумовлює 

особливу актуальність детального і всебічного вивчення та прогнозування всіляких змін, що 

виникають в біосфері під впливом цих речовин. Необхідна розробка ефективних заходів 

щодо попередження небажаних наслідків інтенсивної хімізації, або з управління 

функціонуванням екосистем в умовах забруднення. 

Для підвищення врожайності культурних рослин в ґрунт вносять неорганічні і 

органічні речовини, звані добривами. У природному біоценозі панує природний круговорот 

речовин: мінеральні речовини, що забираються рослинами з ґрунту, після відмирання рослин 

знову повертаються в неї. Якщо ж в результаті відчуження врожаю для власного споживання 

або на продаж система порушується, стає необхідним застосування добрив. 

Добрива поділяють на мінеральні, здобуті з надр, промислово отримані хімічні 

сполуки, містять основні елементи харчування (азот, фосфор, калій) і важливі для 

життєдіяльності мікроелементи (мідь, бор, марганець і ін.), А також органічні складові 

(перегній, гній , торф, пташиний послід, компости та ін.), що сприяють розвитку корисної 

мікрофлори ґрунту і підвищують її родючість. 

Однак часто добрива вносять в кількостях, що не збалансовані із споживанням 

сільськогосподарськими рослинами, тому вони стають потужними джерелами забруднення 

ґрунтів, сільськогосподарської продукції, ґрунтових вод, а також природних водойм, річок, 

атмосфери. Внесення великих кількостей азотних добрив призводить до забруднення 

грунтів, сільськогосподарської продукції та прісних вод нітратами, а атмосфери - оксидами 

азоту. Те ж стосується і фосфорних добрив. Мінеральні добрива можуть бути джерелом 

забруднення ґрунтів важкими металами. Найзабрудненіші важкими металами фосфорні 

добрива. Крім того, фосфорні добрива є джерелом забруднення іншими токсичними 

елементами - фтором, миш'яком, природними радіонуклідами (ураном, торієм, радієм). 

Значна кількість важких металів потрапляє в ґрунти і з органічними добривами (торфом, 

гноєм). 



Велика кількість добрив призводить до високих вмістів нітратів у питній воді та 

деяких культурах (коренеплодах і листових овочах). Самі по собі нітрати відносно 

нетоксичні. Однак бактерії, що мешкають в організмі людини, можуть перетворювати їх в 

токсичні нітрити. Останні здатні реагувати в шлунку з амінами (наприклад з сиру), 

утворюючи канцерогенні нітрозоаміни. Друга небезпека підвищених доз нітритів пов'язана з 

розвитком ціанозу у грудних і маленьких дітей. Гранично допустимі кількості (ГДК) нітратів 

для людини, не повинні перевищувати 500 мг N - NO3
- на добу. Всесвітня організація 

охорони здоров'я (ВООЗ) допускає вміст нітратів в продуктах до 300 мг на 1 кг сирого 

речовини. 

Таким чином, надмірне постачання сполук азоту в біосферу вельми небезпечно. Щоб 

знизити негативні наслідки, доцільно використовувати спільне внесення органічних і 

мінеральних добрив (при зменшенні норми мінеральних і збільшенні частки органічних 

добрив). Необхідно забороняти внесення добрив по снігу, з літаків, скидати відходи 

тваринництва в навколишнє середовище. Доцільно розробляти форми азотних добрив з 

невеликою швидкістю розчинення. 

Для запобігання забруднення ґрунтів і ландшафтів різними елементами, в результаті 

внесення добрив, слід застосовувати комплекс агротехнічних, агролісомеліоративних та 

гідротехнічних прийомів в поєднанні з інтенсифікацією природних механізмів очищення. До 

таких прийомів можна віднести полезахисну агротехніку, мінімальну обробку ґрунтів, 

вдосконалення асортименту засобів хімізації, мало- і мікрооб'ємне внесення добрив разом з 

насінням, оптимізацію строків і доз внесення. Крім того, цьому сприятиме створення 

агролісомеліоративних систем і організація системи хімічного контролю за складом 

мінеральних добрив, вмістом важких металів і токсичних сполук. 
 


