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ВПЛИВ ПЕДОТУРБАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СЛІПАКА ЗВИЙНОГО НА 

ПОКАЗНИКИ ВМІСТУ ГУМУСУ ТА РН В ГРУНТІ СТЕПОВОЇ ЗОНИ 

УКРАЇНИ 
 

Досліджено вплив педотурбаційної активності сліпака звичайного на такі хімічні властивості ґрунту, як вміст гумусу 

та показник pH. Встановлено, що педотурбаційна активність сліпака звичайного впливає на весь спектр ґрунту, на 

його фізичну, хімічну активність, та на формування біологічної активності ґрунтів. Ця активність є дійовим 

біотичним чинником прискорення обмінних процесів, зростання інтенсивності ґрунтотворних процесів. 

В результаті педотурбаційної діяльності тварин, як правило, перемішується верхній гумусовий горизонт з 

нижньолежачою материнською породою, що сприяє збагаченню нижнього горизонту органічною речовиною, збільшує 

потужність гумусового горизонту, сприяє утворенню гумусу. 

Вплив на хімічні особливості проявляється насамперед у процесі перевідкладення  ґрунтового матеріалу, в переміщенні 

хімічних елементів і в інтенсифікації розкладання органічних речовин під впливом зміни фізико-термічного режиму, що 

сприяє збагаченню ґрунту гумусом. 

Зміна фізичних параметрів ґрунту викликає глибокі перетворення і в хімічних властивостях. Під впливом риючої 

діяльності з глибших ґрунтових горизонтів елементи і з'єднання виносяться на поверхню і більш інтенсивно 

втягуються в круговорот.  

Також вивчення впливу педотурбаційної діяльності тварин займає одне з провідних місць в ґрунтовій зоології та 

біогеоценотичних дослідженнях. 

Вплив екскреції тварин на хімічні властивості ґрунту відзначається в двох проявах: 

o перше – це додаткове надходження цінного добрива, де в результаті деструкції ґрунт збагачується неорганічними 

і мінеральними речовинами.  

o друге – екскреції є хімічним каталізатором, який пришвидшує деструкційний процес накопичення запасу органічної речовини. 

Обидва ці прояви обумовлюють зміни хімічних властивостей ґрунтів і підвищують ґрунтову родючість. 

Особливо сильний вплив екскреції позначається на процесі гумусоутворення і надходження комплексу азоту і зольних 

речовин. Екскреції сліпака звичайного є найважливішою вихідною частиною формування хімічного режиму 

надходження поживних речовин в ґрунт.   

Ключові слова: ґрунт, біологічні процеси, сліпак звичайний, хімічні властивості, гумус, pH, педотурбаційна діяльність, 

біотичні чинники, екскреція. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні одним 

із актуальних питань в біологічних науках  є 

визначення вмісту гумусу та pH ґрунту, адже 

гумус грає планетарну роль у біосфері, утво-

рюється в результаті розкладання та гуміфікації 

органічних решток у ґрунті. Він являє собою 

складну полідисперсну систему високомолеку-

лярних азотистих ароматичних сполук кислот-

ної природи. Джерелом гумусу є органічні 

рештки рослин, тварин і мікроорганізмів.  
Актуальна кислотність обумовлена присут-

ністю в грунтовому розчині вільних йонів у 

формі Н+ і ОН-. Вона визначає реакцію грунто-

вого розчину і характеризується величиною рН, 

що представляє собою негативний логарифм 

концентрації водневого йона. Визначення рН 

грунтового розчину має величезне значення, ос-

кільки саме актуальна кислотність ґрунтів виз-

начає життєдіяльність мікроорганізмів і умови 

існування тварин – ґрунториїв та  рослин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сліпак в процесі своєї педотурбаційної 

діяльності виносить ґрунт на зовні у вигляді 

системи пориїв. Підземні нори його 

складаються з лабіринту ходів, розташованих 

поблизу гніздової  камери і комор з запасами 

рослинних залишків. Ці камери зазвичай 

розташовані на глибині 100 - 200 см від 

поверхні ґрунту. Від них йдуть радіальні і 

кругові ходи вгору. Горизонтальні кормові 

ходи розташовані на глибинах від 10 до 70 см. 

Сліпак часто влаштовує і "туалетні" камери, які 

заповнюються екскреціями.  

Над вертикальними норами ґрунтові викиди 

можуть бути значними і іноді досягають у 
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діаметрі близько 1 метра. Також  висота та 

хімічний склад викидів залежить від їх віку. 

В свіжих викидах ґрунту, в результаті вико-

нуваної механічної роботи сліпака звичайного, 

відбувається переміщення ґрунту, збагаченого 

гумусними речовинами в нижньолежачих ґрун-

тових горизонтах, і навпаки, переміщені  верхні  

горизонти виявляються збіднені гумусом. 

Відбувається деяке вирівнювання вмісту 

гумусу по ґрунтовому профілю. Надалі в резу-

льтаті збільшення періоду існування порию, 

відбувається накопичення гумусу по ґрунтовим 

горизонтам нерівномірно. У пориї сліпака при 

старінні на грунтовому горизонті 0-10 см 

відзначається поступове накопичення гумусу.  

Гумусом ґрунту називають складний 

динамічний комплекс органічних сполук, що 

утворюється при розкладанні і гуміфікації 

органічних залишків у ґрунті. 

Гумус містить: 

o велику групу не гуміфікованих речовин, 

органічних залишків і продуктів їхнього 

розпаду; 

o групу гумусових речовин, що складають 

головну і специфічну частину гумусу. 

Вміст гумусу в поверхневих горизонтах 

ґрунтів коливається від 0,5% до 20% і 

поступово зменшується з глибиною. 

Існуючі методики дозволяють визначати як 

окремі групи гумусових речовин, так і сумар-

ний їхній вміст. При визначенні сумарного 

вмісту гумусу враховують усі форми органічної 

речовини ґрунту. Тому при підготовці до аналі-

зу ретельно відбирають корінці і усі видимі ор-

ганічні залишки для того, щоб по можливості 

виключити органічні речовини не гумусової природи. 

В даний час у практиці лабораторних робіт 

для визначення гумусу мінеральних ґрунтів 

застосовують метод Кнопа-Сабаніна і метод 

Тюріна. 

Для обробки результатів вмісту гумусу був 

обраний метод І.В. Тюріна, заснований на 

окисленні органічної речовини ґрунту 0,4 Н 

розчину дихромокислого калію (K2Cr2O7)  до 

утворення вуглекислоти. Цей метод є одним із 

найбільш ефективних та точних. 

 

Таблиця 1. Вміст гумусу в с. Андріївка 

с. Андріївка Вміст гумусу, % 

№ порию 

Глибина 

ґрунтового 

горизонту, см 

З порию Біля порию 

1 
0 16,44 4,97 

10 4,55 2,07 

 

Таблиця 2. Вміст гумусу в с. Любимівка 

с. Любимівка Вміст гумусу, % 

№ порию 

Глибина 

ґрунтового 

горизонту, см 

З порию Біля порию 

1 

 

0 7,14 10,15 

10 4,35 9,32 

2 
0 5,9 4,55 

10 4,04 4,04 

3 
0 4,97 3,21 

10 2,59 1,55 

4 
0 4,35 9,53 

10 4,04 7,87 

Обробка результатів вмісту pH у ґрунті було 

виконано спеціальним приладом pH-метром. 

Електрод, який знаходиться у пристрої, ство-

рює напругу і фіксує ступінь активності водню. 

Цей параметр переводиться в рівень кислот-

ності і висвічується на екрані. Налаштування 

рН-метра проводиться за трьома буферним 

розчинам з pH 4,01, 6,86 і 9,18, приготованим з 

стандарт-титрів. 

 Для усунення похибок у вимірюванні необ-

хідно проводити періодичне калібрування – 
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повернення точності вимірювання до вихідної 

величини. 

Кислотність – це один з найважливіших 

показників властивостей ґрунту, він 

виражається величиною рН.  

o сильно кисла – рН менше 4;  

o середньо кисла – 4-5,5;  

o слабо кисла – 5,5-6,5;  

o нейтральна – 6,5-7,5;  

o слабо лужна – 7,5-8;  

o середньо лужна – 8-8,5;  

o сильно лужна – більше 8,5. 

Саме від рівня кислотності залежить 

швидкість розкладання мінеральних і 

органічних речовин у ґрунті, а значить і 

насичення рослин корисними елементами. 

 “Якість життя” рослин і мікроорганізмів, 

необхідних для їх життєдіяльності, в значній 

мірі залежить від pН ґрунту. Мікроелементи по-

різному засвоюються рослинами в залежності 

від кислотності ґрунту. Якщо вимір pН ґрунту 

не виконано і ґрунт закислений, доставка 

корисних речовин ускладнена. 

                                                            

Таблиця 3.Значення рН в с. Андріївка 

с. Андріївка  

Глибина 

ґрунтового 

горизонту, 

см 

Значення рН 

з порию 

Значення 

рН біля 

порию 

0 7,20 7,02 

10 7,26 7,09 

20 7,38 7,19 

 

Таблиця 4.Значення рН в с. Любимівка 

с. Любимівка  

Глибина 

ґрунтового 

горизонту, 

см 

Значення рН 

з порию 

Значення 

рН біля 

порию 

0 7,03 7,08 

10 7,10 7,28 

20 7,16 7,44 

 

Мета статті. Оцінити вплив риючої 

діяльності сліпака звичайного на такі 

важливі ґрунтові складові як відсоток гумусу 

та показник  pH.  

Зразки для дослідження відбирались у ме-

жах Дніпровської області, а саме в с. Андрі-

ївка та с. Любимівка. Для досліджень та збо-

ру польового матеріалу були обрані модельні 

пориї на степових цілинах. Дослідження бу-

ли проведені в науково-дослідницькому ін-

ституті біології на базі Дніпровського націо-

нального університету ім. Олеся Гончара. 

Висновки та пропозиції 

Аналізуючи результати бачимо, що відсо-

ток гумусу в межах с. Андріївка  коливається 

в межах від 2,07 % до 16.44 % , а в с. Люби-

мівка відсоток гумусу становить від 1,55 % 

до 10,15 %. В кінцевому підсумку виніс 

сліпака ґрунту з нижчих горизонтів сприяє 

його гуміфікації і загальному збагаченню 

гумусом всього ґрунтового покриву.  

Виходячи із отриманих даних можна зро-

бити висновок, що в с. Андріївка на горизон-

тах 0-10-20 см середнє значення рН з порию 

дорівнює 7,28;  середнє значення рН біля 

порию 7,10. В с. Любимівка на горизонтах 0-

10-20 см середнє значення рН з порию 

дорівнює  7,09 ; середнє значення рН біля 

порию 7,27.Загальним висновком, є те що 

сліпак звичайний спричиняє вертикальний 

перерозподіл хімічних елементів, а його 

екскреції позитивно впливають на зниження 

кислотності ґрунтового покриву, що сприяє 

підвищенню родючості ґрунтів. 

Таким чином, наведені дані про вплив 

педотурбаційної активності на деякі 

особливості фізико-хімічних властивостей 

ґрунтового покриву показує, що діяльність 



Альманах науки 

 

10 

сліпака звичайного є важливим біотичним 

фактором у становленні хімічного режиму 

степової зони України, внаслідок чого фор-

мується особлива біологічна активність ґрун-

тів, що визначає характер кругообігу речо-

вин в системі. Також його екскреції є най-

важливішою екологічною ланкою в підви-

щенні вмісту гумусу і зниженні кислотності 

ґрунтів. 
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