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Розглянуто особливості фізичного стану ґрунтів як важливого екологічного фактора, взає-

мозв’язки їх фізичних властивостей зі структурними компонентами лісових біогеоценозів. На-
ведено загальну характеристику фізичних властивостей ґрунтів. 
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SOILS PHYSICAL CONDITION AS ECOLOGICAL FACTOR 
Features of soils physical condition as important ecological factor, their interrelation with struc-

tural components forest biogeocenoses are showed. General characteristic of soils physical properties 
is presented.  
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 Для вдалого лісорозведення у степу на до нині безлісних позиціях в умовах гео-
графічної та екологічної невідповідності необхідний ретельний аналіз вихідних умов 
і науково обґрунтована конструкція складових лісового біогеоценозу (Бельгард, 1971; 
Сидельник, 1977; Белова, 1999). При дослідженні існуючих особливостей виростання 
потрібно приділяти достатню увагу  комплексу фізичних властивостей (фізичному 
стану) ґрунтів та іншим особливостям едафотопів, оскільки вони мають важливе лі-
сорослинне значення і часто виступають як вирішальний екологічний фактор. Ці  
властивості, завдяки існуванню взаємозв’язків між фізичними та іншими властивос-
тями і процесами, що характеризують ґрунт, обов’язково віддзеркалюють стан усього 
біогеоценозу (БГЦ) і можуть використовуватися як інтегральний екологічний показ-
ник стану ґрунтів (Травлеев, 1979; Карпачевский, 1990; Schoenholtz et al., 2000; Мед-
ведев, 2004; Горбань, 2006). Фізичні властивості мають значний вплив на формуван-
ня водного режиму ґрунту та забезпечення вологою рослин, тому їх дослідження у 
посушливій степовій зоні України набуває особливої актуальності. 
 Метою нашої роботи стало дослідження особливостей фізичного стану лісових 
ґрунтів як екологічного фактора. 
 Фізичні властивості ґрунтів взаємопов’язані з усіма структурними компонента-
ми лісового БГЦ: фітоценозом, зооценозом, мікробоценозом, кліматом та ґрунтом 
(рис. 1). Розроблена схема базується на деталізації структурних компонентів лісового 
БГЦ у степу А. П. Травлєєва (1973). 
 Ф і т о ц е н о з  – автотрофний компонент лісового БГЦ (Сукачев, 1964), який 
тісно пов’язаний з лісорослинними умовами, типом світлової структури і типом де-
ревостану.  
 Архітектоніка крон деревних порід визначає світлову структуру насадження. 
Вона має велике значення у формуванні фітоклімату лісу, у режимі ґрунтових проце-
сів, у житті рослин і тварин лісового угруповання (Бельгард, 1971) переважно внаслі-
док перерозподілу променевої енергії сонця. Зміна якісних і кількісних характерис-
тик сонячної радіації зумовлює зміну інших кліматичних показників (температури і 
вологості повітря, поверхневих ґрунтових горизонтів), що відбивається на формуван-
ні видового різноманіття травостою, його цено- та екоморфічної структури, спрямо-
ваності і особливостей ґрунтотвірного процесу (Иванько, 1999). 
 Характеристики фізичного стану ґрунтів мають значний вплив на існування 
фітоценозу. Щільність скелета при підвищених значеннях (1,6–1,8 г/см3) відіграє 
роль лімітуючого фактора для деревних порід, наприклад, для ялини критичною 
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щільністю є 1,61 г/см3, для липи – 1,55 г/см3 (Коротаев, 1992). На ґрунтах з важким 
гранулометричним складом і значною щільністю в умовах степу буде домінувати 
дуб, а не сосна, яка гірше пристосована до цих умов та існуватиме в пригніченому 
стані, оскільки буде відчувати дефіцит вологи та негативний конкурентний вплив з 
боку домінуючих порід. 
 

 
Рис. 1. Попередній досвід установлення екологічних взаємозв’язків  

фізичних властивостей ґрунтів з компонентами та структурними елементами  
лісових біогеоценозів степової зони України 
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 Необхідність урахування фізичних властивостей ґрунтів безумовна. О. Л. Бель-
гард (1971) при створенні типології штучних лісів степової зони враховував механіч-
ний склад ґрунтів при оцінці лісорослинних умов. Інші елементи, на яких базується 
типологія Бельгарда (тип світлової структури і тип деревостану), також впливають на 
фізичні властивості лісових ґрунтів. Це проявляється у збільшенні показників порис-
тості, водопроникності та вологоємності, покращенні структури ґрунту тощо (Воло-
буев, 1963; Качинский, 1970; Лындя, 1973; Травлеев, 1981; Белова, 1999). 
 З о о ц е н о з  – консументний компонент лісового БГЦ, який контролює біоло-
гічний кругообіг речовин та енергії і повністю залежить від фітоценозу. 
 Вплив зооценозу на фізичні властивості ґрунтів здійснюється внаслідок витоп-
тування, розпушування, переміщення ґрунтових мас та інших процесів, в яких беруть 
участь ґрунтові, наземно-ґрунтові і наземні тварини. Ґрунтові викиди землерийкових 
характеризуються специфічними фізичними і хімічними властивостями, особливими 
мікрокліматичними умовами (Пахомов, 1987, 1998), які відрізняються за цими показ-
никами від ґрунтів під цими викидами. При пересуванні педофауни у  
товщі ґрунту відбувається вертикальне і горизонтальне переміщення ґрунту, що при-
скорює біологічний кругообіг речовин і енергії у лісовому БГЦ. 

Педотурбації та ущільнення, трофіко-метаболічна діяльність зооценозу зміню-
ють фізичні властивості едафотопу, зокрема гранулометричний склад, щільність, 
твердість, пористість, водопроникність і відповідно водно-повітряний і тепловий ре-
жими ґрунтів (Олег, 2001). 
 Фізичний стан ґрунтів як екологічний фактор впливає на взаємозалежності і 
взаємозв’язки біоти та у значній мірі визначає формування зооценозу, особливо пе-
дофауни. У піщаних ґрунтах, внаслідок їх низької зв’язності, тварини мають певні 
проблеми (осипання, швидке руйнування тощо) при створенні ґрунтових ходів і бу-
дуванні ґрунтових домівок. Глинисті ґрунти, навпаки, характеризуються високою 
зв’язністю і твердістю, що потребує від тварин додаткових витрат енергії при пере-
суванні у таких ґрунтах. Тому найбільш різноманітний склад зооценозу, як правило, 
спостерігається у лісових БГЦ із ґрунтами супіщаного і суглинистого грануломет-
ричного складу, які характеризуються переважно сприятливими фізичними власти-
востями. 
 М і к р о б о ц е н о з  – редуцентний компонент лісового БГЦ, який сприяє пе-
ретворенню складних речовин у більш прості. Він складається з наступних структур-
них елементів: ґрунтові одноклітинні, ґрунтові водорості, гриби та актиноміцети, 
бактерії. 
 О. Л. Бельгард (1960) відмічає, що ґрунтові мікроорганізми знаходяться між 
собою у складних взаємозв’язках і відіграють важливу роль у біологічному кругообі-
гу лісового угруповання. 
 Роль ґрунтових водоростей, як і інших структурних елементів мікробоценозу, у 
житті ґрунту і всього БГЦ багатогранна. Водорості беруть участь у накопиченні  
органічних речовин, у тому числі й азотовмісних; впливають на більшість біохіміч-
них процесів і фізичні властивості ґрунтів; через різноманітні взаємозв’язки з ґрунто-
вими мікроорганізмами і з вищою рослинністю здійснюють посередній вплив на 
життя і властивості ґрунтів (Черевко, 1991; Мальцева, 1996). Як показали досліджен-
ня (Долгова, 1977), важлива характеристика фізичного стану ґрунтів – вологість – 
здійснює суттєвий вплив на чисельність мікроорганізмів. Зі зменшенням вологості 
зменшується і кількість мікроорганізмів. Зволоження ґрунту також відіграє вирішальну 
роль у формуванні співвідношення аеробних і анаеробних бактерій, які визначають 
процеси мінералізації і гуміфікації у ґрунті. 
 К л і м а т  – важливий абіотичний компонент лісового БГЦ. При аналізуванні 
клімату потрібно враховувати його зональні, мікрокліматичні, фітокліматичні, педо-
кліматичні та нанокліматичні особливості.  
 Лісові БГЦ виступають потужним середовищеперетворюючим фактором, який 
істотно перетворює екологічні умови степового середовища і формує особливий еко-
клімат. Під екокліматом Ю. І. Грицан (2000) розуміє клімат біогеоценозу або екосис-
теми як стаціонарний режим факторів середовища, що характеризує біологічну  
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спільноту з її фізичним середовищем у конкретних географічних умовах, а різнома-
нітні рівні градацій клімату використовуються для деталізації вертикальних і гори-
зонтальних масштабів мінливості фізичних величин екотопу. 
 Структурний елемент клімату – фітоклімат розглядається О. Л. Бельгардом 
(1960) з точки зору світлового і теплового режимів (світло- і термоклімат). Фітоклі-
мат знаходить своє відображення у режимі мікрокліматичних, ґрунтових процесів, а 
також у житті рослин і тварин лісового угруповання. Цей структурний елемент клі-
мату тісно пов’язаний з фітоценозом. 
 Відомо, що інтенсивність кольору ґрунту залежить від його зволоження, що 
особливо характерно для степової зони, де переважають темнозабарвлені ґрунти. 
Альбедо сухого ґрунту буде більшим, ніж зволоженого, тобто ступінь зволоження 
ґрунту має суттєвий вплив на світлоклімат і термоклімат лісового БГЦ. Певному 
комплексу фізичних властивостей ґрунту відповідають специфічні, не схожі на інші, 
кліматичні умови. Ці умови, у свою чергу, впливають на формування всіх інших 
компонентів лісового біогеоценозу, які визначають фізичний стан ґрунтів певного 
БГЦ. Подібно проявляються зворотні зв’язки між усіма компонентами лісових еко-
систем. 
 Ґ р у н т  – підсумковий компонент лісового БГЦ (Сукачев, 1964). Він, по-
перше, виступає одним з активних учасників кругообігу речовин, а по-друге, він у 
найбільшій мірі у своїх властивостях і складі відображає процеси і явища, що відбу-
ваються під впливом космічної енергії, яка акумулюється і трансформується організ-
мами в інші види енергії (Зонн, 1956). 
 Фізичні властивості ґрунту мають значний вплив на всі складові частини лісо-
вих ґрунтів: мінеральну, органічну, біологічну. Лісова підстилка також виступає важ-
ливим структурним елементом ґрунту, який пов’язує рослинний і тваринний світ лісу 
з ґрунтом (Бельгард, 1960).  
 Лісова підстилка, завдяки своєму комплексу фізичних особливостей, відіграє 
значну термоізоляційну роль (Травлеев, 1960). Це суттєво відбивається на стані лісо-
вих ґрунтів особливо у зимовий період, коли тепло стає лімітуючим фактором усіх 
ґрунтових процесів. Також лісова підстилка, за рахунок перетворення поверхневого 
стоку води на глибинний (Травлеев, 1981), майже повністю виключає виникнення і 
розвиток ерозійних процесів у лісових БГЦ.  
 Важливе значення у формуванні фізичних властивостей ґрунту має співвідно-
шення і якісний склад його мінеральної та органічної частин, які визначають біоло-
гічний, водний, тепловий та повітряний режими ґрунту. 
 Отже, після розгляду екологічних взаємозв’язків фізичних властивостей ґрунтів 
з компонентами лісових БГЦ можна зробити висновок, що ці властивості мають важ-
ливе екологічне значення як трансформатор факторів степового середовища. Необ-
хідно враховувати, що нелінійні процеси (Чернышенко, 2005) складного накладання 
екологічних факторів, їх інтерференція, процеси заміщення, нейтралізації, витіснен-
ня, посилення відіграють вирішальне значення в житті всього лісового БГЦ. 
 Фізичні властивості ґрунтів можна поділити на п’ять груп (рис. 2): властивості  
твердої фази, гідрофізичні, теплофізичні, електрофізичні, аерофізичні та інші, які, у 
свою чергу, поділяються на окремі фізичні особливості. Розглянемо загальну харак-
теристику деяких фізичних властивостей ґрунтів, окремі визначення наведені за 
Л. П. Травлєєвим, А. П. Травлєєвим (1979) та А. Ф. Вадюніною, З. О. Корчагіною 
(1986).  
 В л а с т и в о с т і  т в е р д о ї  ф а з и  визначають особливості мінеральної 
частини ґрунту і поділяються на окремі властивості: гранулометричний склад, пито-
ма поверхня, структура, щільність і пористість, фізико-механічні властивості (скла-
даються з липкості, зв’язності, твердості, опорності здавлюванню тощо). 
 Гранулометричний склад ґрунтів – важлива генетична й агрономічна характе-
ристика. При генетичній класифікації ґрунтів виділяють види та різновиди ґрунтово-
го типу, що вивчається, за гранулометричним складом, з яким у значній мірі 
пов’язана родючість. Піщані і супіщані ґрунти містять небагато елементів живлення 
для рослин, а глинисті і суглинисті мають їх у достатній кількості. Гранулометрич-
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ний склад також визначає фізико-механічні властивості ґрунтів. Отже, грануломет-
ричний склад ґрунтів можна розглядати як екологічний фактор, який у значній мірі 
визначає всі режими едафотопу. 

ФІЗИЧН І  ВЛАСТИВОСТ І  ҐРУНТ ІВ  

Електро-
фізичні  

Тверда фаза Гідрофізичні  Теплові 

Грануломет-
ричний склад 

Польова во-
логість 

Електро-
провідність

Теплоємність 

Рис. 2. Деякі фізичні властивості ґрунтів лісових БГЦ степової зони України 
 

 В. А. Ковда (1973) розрізняє гранулометричний і механічний склад ґрунтів. Він 
вважає, що гранулометричний склад можна поділити на механічний і мікроагрегат-
ний склад. 
 Питома поверхня – важлива характеристика фізичного стану ґрунтів. Диспергу-
вання, або подрібнення мінеральної частини ґрунту, сприяє переведенню її в більш 
активний стан, оскільки збільшується поверхня твердої фази в одиниці її маси або 
об’єму, разом з тим зростає і поверхнева енергія. З величиною поверхні часток 
пов’язані явища поглинання мінеральних речовин, парів і газів, переміщення у ґрунті 
води і повітря і ряд інших її фізичних властивостей. Таким чином, величина питомої 
поверхні може виступати безпосередньою характеристикою інтенсивності процесів, 
що відбуваються у ґрунті (Зубкова, 2002). 
 Структура – сукупність окремостей ґрунту, або агрегатів, різних за величиною, 
міцністю і зв’язністю. Розрізняють макро- і мікроструктуру ґрунтів. Структура – одна 
з найважливіших характеристик загального стану едафотопу. У структурному ґрунті 
формуються оптимальні умови водного, повітряного і теплового режимів, що, у свою 
чергу, обумовлює розвиток мікробіологічної діяльності, мобілізацію і доступність 
поживних речовин для рослин. Структурний ґрунт має високу пористість і вологоєм-
ність. Завдяки оптимальній водопроникності він глибоко насичується водою, опади 
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повністю вбираються ґрунтом. Завдяки цьому немає поверхневого стоку, і відповідно 
виключені ерозійні процеси. У вологому структурному ґрунті завдяки наявності капі-
лярних пор усередині агрегатів і пор аерації між ними одночасно протікають анаеробні 
та аеробні процеси.  
 Щільність скелета – одна з найважливіших характеристик фізичного стану 
будь-якого едафотопу, яка впливає на всі властивості ґрунтів. Її величина залежить 
від гранулометричного складу, структури, водостійкості, пористості, вологості, від 
умісту органічної речовини у ґрунті. Як екологічний фактор  щільність скелета ґрун-
ту впливає на водний, повітряний, тепловий, біологічний режими, а також на пере-
розподіл речовин у ландшафті (Медведев, 2004). Щільність скелета також  
зумовлює величину загальної пористості, від якої в значній мірі залежать повітряні, 
водні, теплові та інші особливості ґрунтів. 
 Пористість – важливий чинник формування сприятливого водно-повітряного 
режиму едафотопу, визначає відношення величини щільності скелета до величини 
щільності твердої фази ґрунту. Пористість – один із критеріїв, який найчастіше вико-
ристовується при оцінці якості ґрунтів (Håkansson, Lipiec, 2000; Медведев, 2004). 
Пористість, як і щільність складання, має суттєвий вплив на всі режими едафотопу. 
При критично малих величинах пористості (26–30 %) у ґрунті майже не залишається 
пор і капілярів, які при нормальній пористості (40–55 %) зайняті повітрям і різними 
категоріями води. В умовах, які створюються при ущільненні ґрунтів, усе його насе-
лення страждає від нестачі кисню і вологи. Як відомо, рослинність засвоює переваж-
но водорозчинні сполуки, тому при дефіциті вологи рослинність страждає не тільки 
від нестачі вологи, але й від зниженої здатності поглинати необхідні для нормального 
функціонування поживні сполуки. Таким чином, пористість, як і щільність скелета 
ґрунту, відіграє значну роль у житті ґрунтового біоценозу як важливий екологічний 
фактор. 
 При вивченні фізико-механічних властивостей ґрунтів аналізуються елементар-
ні види деформації або такі особливості ґрунтів, які характеризують умови протікан-
ня цих деформацій. За допомогою  вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів 
можна скласти уявлення про ступінь придатності ґрунтів, зокрема про їх лісорослин-
ні та лісовідновні властивості, оскільки вони характеризують фізичні умови зростан-
ня і розвитку кореневих систем рослин та інші особливості ґрунтів як субстратів. 
 Липкість характеризує здатність часток ґрунту злипатися між собою та липнути 
до інших тіл (адгезія). Вона вимірюється зусиллям, яке необхідне для роз’єднання 
часток ґрунту або для відривання від сирого ґрунту предмета, що до нього прилип. 
Липкість твердих сухих тіл переважно незначна, оскільки реальна поверхня контакту 
внаслідок нерівностей поверхні складає дуже малу частку всієї площі, що контактує з 
іншим тілом (Бахтин, 1969). Кількісний показник липкості залежить від багатьох 
чинників, тому він може виступати як інтеґральний показник властивостей ґрунту, 
зокрема його лісорослинних властивостей. 
 Зв’язність ґрунту відображає характер взаємного зчеплення (когезії) часток 
ґрунту, внаслідок чого ґрунт набуває здатності чинити опір зовнішнім зусиллям при 
різноманітних деформаціях (Олег, 1997). Вимірюється зв’язність величиною наван-
таження, яке необхідно прикласти до одиниці об’єму ґрунту, щоб його розірвати. 
Величина зв’язності варіює в дуже великому діапазоні і залежить від гранулометрич-
ного і мінералогічного складу, умісту гумусу, структури, вологості тощо. 
 Опірність здавлюванню характеризує величину тиску на ґрунт, при якому від-
бувається його руйнування. Взагалі ця фізико-механічна характеристика ґрунтів, на 
відміну від липкості та зв’язності, майже зовсім не досліджена. Ґрунтам, що є більш 
важкі за гранулометричним складом, притаманні більші величини опірності здавлю-
ванню, ніж ґрунтам легкого гранулометричного складу. 
 Г і д р о ф і з и ч н і  в л а с т и в о с т і  ґрунтів визначають їх у гідрологічному 
відношенні. Складаються з таких властивостей: польова вологість, максимальна гіг-
роскопічна вологість, волога в’янення, діапазон активної вологи, вологоємність, во-
допроникність, коефіцієнт фільтрації, водопідйомна здатність. 
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 Польова вологість – кількісний уміст води в ґрунті. Вологість впливає на ґрун-
тоутворення, обумовлюючи інтенсивність біологічних і елювіальних процесів. Опо-
середковано, через вологу, діє більшість ґрунтових процесів, які впливають на фор-
мування особливостей ґрунтів. 
 Максимальна гігроскопічна вологість – найбільша кількість пароподібної воло-
ги, яку повітряно-сухий ґрунт може поглинути з повітря з відносною вологістю 96 %. 
Це недоступна для використання рослин волога. Максимальна гігроскопічна воло-
гість – важливий параметр, який характеризує більшість водно-фізичних, фізико-
хімічних і теплових властивостей ґрунту. Також максимальну гігроскопічну вологу 
можна використовувати як  посередній показник гранулометричного складу ґрунтів. 
 Волога в’янення – вологість ґрунту, при якій рослинні організми починають ви-
являти ознаки в’янення, які не зникають при переміщенні рослин в атмосферу, що 
насичена водяним паром. Як і максимальна гігроскопічна вологість характеризує ве-
личину вологи, недоступної для використання рослинами. 
 Діапазон активної вологи характеризує максимально можливу кількість продук-
тивної вологи в ґрунті і має велике значення у вологозабезпеченості рослинності, 
оскільки при її малих значеннях рослини отримують недостатню кількість вологи, 
що зменшує продуктивність усього БГЦ. Це пояснюється тим, що рослини як проду-
центи створюють основу для функціонування всіх інших компонентів БГЦ. При роз-
гляді діапазону активної вологи як екологічного фактора необхідно враховувати, що 
він залежить від вологоємності і максимальної гігроскопічної вологи ґрунту. 
 Вологоємність – одна з найважливіших характеристик будь-якого ґрунту, яка 
проявляється в його здатності утримувати вологу. Особливе значення ця характерис-
тика набуває у степових умовах, в яких спостерігається недостатня забезпеченість 
рослинності вологою. Саме в цих умовах волога набуває значення лімітуючого фак-
тора. Вологоємність, поряд із водопроникністю, водопідйомною здатністю та іншими 
гідрофізичними властивостями використовується при розробці рекурсивних моделей 
для прогнозування гідрологічних властивостей ґрунтів (Giménez et al., 1997). 
  Водопроникність – один із найважливіших показників ґрунту, який найкраще 
характеризує ґрунт у фізичному відношенні і визначає його водний режим (Назаров, 
1970). Вона зумовлює життєдіяльність біоти та визначає водний баланс того чи іншо-
го едафотопу, тому водопроникність можна назвати однією із найголовніших водно-
фізичних характеристик стану ґрунтів як екологічного фактора. 
 Коефіцієнт фільтрації – характеристика ґрунту, подібна до водопроникності. 
Характеризує швидкість фільтрації води при напірному градієнті, що дорівнює оди-
ниці, і залежить від фізичних властивостей ґрунтів і води. 
 Водопідйомна здатність ґрунтів має важливе значення у забезпеченості рос-
линності вологою. Величина водопідйомної здатності характеризує швидкість верти-
кальної дифузії вологи (у напрямку знизу вгору) по ґрунтовому профілю, з якою та-
кож відбувається міграція поживних речовин. Ця важлива характеристика фізичного 
стану ґрунтів відображає інші фізичні особливості едафотопів, тому її, подібно до 
водопроникності, можна використовувати як інтеґральний показник фізичного стану 
ґрунтів. 
 Т е п л о ф і з и ч н і  в л а с т и в о с т і  визначають тепловий режим ґрунтів. До 
основних теплофізичних властивостей належать теплоємність, теплопровідність і 
температуропровідність. 
 Теплоємність – кількість тепла у джоулях, яка необхідна для нагрівання 1 г аб-
солютно сухого ґрунту на 1 ºС. Залежить від мінералогічного й гранулометричного 
складу, умісту органічної речовини, вологості тощо. 
 Теплопровідність – здатність ґрунту поглинати і проводити тепло від шару до 
шару у напрямі, зворотному термічному градієнту, тобто від гарячих до холодних. 
Відіграє важливе значення при циклічній динаміці лісового БГЦ. 
 Температуропровідність характеризує здатність ґрунту вирівнювати свою  
температуру при наявності різниці у даній і сусідній точках. У значній мірі визнача-
ється величинами теплоємності і теплопровідності, а також чинниками, які визнача-
ють усі теплофізичні властивості ґрунтів. 
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 Е л е к т р о ф і з и ч н і  в л а с т и в о с т і  мають важливе значення при оцінці 
фізичних характеристик ґрунтів, які відображають інші властивості ґрунтів (напри-
клад, мінералогічний склад, якісний склад органічних речовин ґрунту тощо). До ос-
новних електрофізичних властивостей ґрунту належать електропровідність, питома 
опірність, діелектрична проникність та магнітні властивості. 
 Електропровідність – здатність ґрунту пропускати електричний струм під 
впливом електричної напруги. Визначається головним чином наявністю у ґрунті  
вільних електронів, які сприяють проведенню електричного струму та його зволо-
женням. 
 Питома опірність – величина, зворотна питомій електропровідності, яка харак-
теризує опірність ґрунту електричному струму. У значній мірі залежить від зволо-
ження, хімічного і мінералогічного складу ґрунту. 
 Діелектрична проникність характеризує здатність ґрунту формувати електро-
ємність, його поляризацію. Вона залежить від складу ґрунту, зменшується зі збіль-
шенням частоти струму, що подається на конденсатор. 
 Магнітні властивості ґрунтів, які є дисперсними системами, мають суттєве 
значення для фізичної характеристики ґрунтів і при використанні магнітного поля в 
їх технології. Ці властивості можуть використовуватися при дослідженні генезису 
ґрунтів.  
 А е р о ф і з и ч н і  в л а с т и в о с т і  характеризують ґрунт у повітряному від-
ношенні і складаються з таких основних властивостей: повітряна ємність, повітряна 
проникність та газовий склад ґрунтового повітря. 
 Повітряна ємність – здатність ґрунту утримувати при певному фізичному стані 
ту чи іншу кількість повітря. Визначає співвідношення аеробних і анаеробних  
мікроорганізмів у ґрунті. 
 Повітряна проникність – швидкість проникнення повітря або газу у ґрунтову 
товщу. У значній мірі визначається властивостями твердої фази (гранулометричний 
склад, структура, щільність і пористість) і зволоженням ґрунту. 
 Газовий склад – характеризує часткову долю газових складових ґрунтового по-
вітря. Ґрунтове повітря відрізняється від атмосферного кількісним і якісним складом. 
У ньому при нормальній аерації у десятки разів вища концентрація вуглекислого газу 
порівняно з атмосферним. Кисень у ґрунті інтенсивно поглинається коренями рослин 
і ґрунтовою біотою у процесі їх дихання. При відсутності нормального газообміну у 
ґрунтовому повітрі кількість кисню може зменшуватися до десятих часток відсотка, а 
вуглекислоти – збільшуватися до десяти і більше об’ємних відсотків. У ґрунтах міс-
тяться азот, водень, аміак, сірководень, метан і ряд газоподібних летких сполук, кіль-
кісний і якісний склад яких ще не встановлено. 
 Таким чином, при будь-яких дослідженнях лісових БГЦ необхідно враховувати 
особливості фізичного стану ґрунтів, які визначають водний, тепловий, біологічний 
та інші режими едафотопу і характеризують спрямованість ґрунтотвірного процесу. 

ВИСНОВКИ 
 1. Доведено важливе екологічне значення фізичного стану ґрунтів як трансфор-
матора факторів навколишнього середовища. 
 2. Розглянуто взаємозумовленості та взаємозв’язки фізичного стану ґрунтів з 
компонентами та структурними елементами лісового біогеоценозу. 
 3. Показано, що лісові чорноземи порівняно з чорноземами звичайними відріз-
няються покращеними фізичними властивостями, що проявляється у збільшенні по-
ристості, водопроникності, вологоємності, діапазону активної вологи, покращенні 
структури, механічних характеристик ґрунту тощо. 
 4. Доведена необхідність урахування особливостей фізичного стану лісових 
ґрунтів як складової частини комплексних біогеоценотичних досліджень лісових біо-
геоценозів степової зони України.  
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