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Біологічна активність ґрунту природних та антропогенних екосистем в умовах низинної частини 
Закарпаття – Симочко Л. Ю. – Досліджено біологічну активність ґрунту природних та антропогенно змінених 
екосистем за показниками: інтенсивність виділення вуглекислого газу, рівень каталазної та інвертазної 
активності. Показано, що ферментативна активність ґрунту підлягає сезонним коливанням та залежить від 
виду застосованих агрозаходів. 
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Вступ 
 

Біологічні властивості ґрунтів в значній мірі 
залежать від біорізноманіття ґрунтових 
мікроорганізмів та специфіки функціонування 
різних еколого-трофічних груп мікробного ценозу 
педосфери [1]. Діяльність ґрунтових мікроор-
ганізмів визначає родючість ґрунтів, їх еколо-
гічний та фітосанітарний стан, але окрім того, 
ґрунтові мікроорганізми високочутливі індика-
тори, які миттєво реагують на наявність в 
екосистемах контамінантів, що віддзеркалюється 
на показниках біологічної активності ґрунту, 
зокрема ферментативній активності та інтен-
сивності виділення вуглекислого газу з поверхні 
ґрунту [2-7]. В функціонуванні ґрунтових 
екосистем ферменти, що накопичуються у ґрунті 
в процесі життєдіяльності живих організмів 
відіграють виключно важливу роль. Завдяки 
біокаталітичним процесам за участю різних 
ферментів, ґрунти здійснюють свої найважливіші 
біогеоценологічні функції, такі як гумусово-
енергетичні, трофічні, санітарно-відновлювальні, 
тощо [8]. Дослідженнями різних авторів було 
встановлено, що активність ґрунтових ферментів 
може виступати додатковим діагностичним 

показником ґрунтової родючості. Одним із 
важливих ферментів класу оксидоредуктаз є 
каталаза. Її активність пов’язана із розкладом 
токсичного для живих організмів перекису водню. 
З ферментів класу гідролаз найбільш адекватним 
показником, який відображає каталіз гідролі-
тичного розкладу вуглецевовмістних речовин 
ароматичного ряду з перетворенням їх у гумусні 
сполуки, є інвертаза [9-11]. Метою даної роботи 
була оцінка антропогенного навантаження на 
ґрунти агроекосистем за рівнем біологічної 
активності з урахуванням ензиматичних показ-
ників.  

Матеріали та методи досліджень 

 
Матеріалом досліджень слугували зразки 

ґрунту, які були відібрані в різних екосистемах 
Берегівського району,. ґрунт дерново-підзо-
листий. Зразки відбирали методом квадратів, на 
глибині 25 см. Відбір проб проводився восени 
(22.09.05; 23.09.06) та навесні (17.04.06; 23.04.07). 

Ґрунтові зразки відбирались у агроекосистемі з 
використанням п’ятипільної сівозміни (картопля 
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→ огірки → картопля → буряк → капуста); у 
агроекосистемі з беззмінним вирощуванням 
кукурудзи (6 років); а також у природній 
екосистемі – дубово-грабовому лісі. З мінераль-
них добрив використовували: селітру аміачну, 
суперфосфат простий; з органічних: гній. 

Біологічну активність ґрунту визначали 
методом Штатнова [12]; ферментативну актив-
ність-методом Хазієва [13]. Статистичну обробку 
експерементальних даних проводили за Доспе-
ховим [14]. 

Результати досліджень 

Отримані результати свідчать про те, що 
рівень біологічної активності ґрунту (табл. 1) 
безпосередньо залежить від антропогенного 
навантаження та підлягає сезонній динаміці. 
Найвищий рівень біологічної активності ґрунту 
(“дихання ґрунту”) з усіх досліджуваних 
екосистем спостерігався навесні у дубово-
грабовому лісі та становив 87,31 мг СО2/кг.ґрун-
ту/добу. Цей факт пов‘язаний з відсутністю 
прямого антропогенного впливу. Однак, слід 
відмітити, зниження інтенсивності виділення 
вуглекислого газу з ґрунту усіх досліджуваних 
екосистем восени, що пояснюється особли-

востями функціонування мікробного ценозу 
ґрунту в різні сезонні періоди. Залежно від 
варіанту досліду рівень біологічної активності 
знижувався на 40-100%. Найбільш диферен-
ційовані зміни спостерігались при культивуванні 
монокультури, що вказує на порушення функціо-
нальної та структурної пластичності ґрунтового 
мікробного ценозу, оскільки компенсаторні 
можливості угруповання впливу абіотичних 
факторів значно порушені. В агроекосистемі, де 
беззмінно культивувалась кукурудза та викори-
стовувались мінеральні добрива, рівень 
біологічної активності ґрунту був майже вдвічі 
нижчим, ніж у природній екосистемі. Це свідчить 
про пригнічення функціонування різних еколого-
трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів та 
зниження їх чисельності внаслідок застосування 
вищевказаних агрозаходів. Едафотоп 
агроекосистеми, де застосовувалась сівозміна та 
комплекс органо-мінеральних добрив, 
характеризувався вищим рівнем біологічної 
активності – 66,32 мг СО2/кг.ґрунту/добу, ніж 
агроекосистема з монокультурою, що обумовлено 
додатковим надходженням органічної речовини у 
грунт та раціональним використанням 
агротехнологій. 

 

Таблиця 1. Біологічна активність ґрунту, за інтенсивністю виділення вуглекислого газу 
Середній показник біологічної активності за 

роки досліджень 
(мг СО2/кг.ґрунту/добу) 

№ Досліджувана екосистема 

весна осінь 
1 Агроекосистема (сівозміна) 66,32 41,25 
2 Агроекоситема (монокультура) 44,56 21,37 
3 Дубово-грабовий ліс 87,31 63,52 
НІР 0,5 0,96 0,84 

 

Для того щоб більш глибоко дослідити зміни, 
які відбуваються в мікробному ценозі ґрунту при 
його окультуренні використано показники 
ензиматичної активності ґрунту (табл. 2). В 
динаміці визначено рівень каталазної та 
інвертазної активності ґрунту досліджуваних 
екосистем. Ферментативна активність ґрунту 
змінювалась в залежності від пори року. 
Найвищий рівень каталазної та інвертазної 
активності ґрунту спостерігався в дубово-
грабовому лісі навесні і становив: 4,92 

см3О2/гр.ґрунту та 20,67 мг. глюкози /гр. ґрунту 
відповідно. Восени рівень ферметативної 
активності ґрунту природної екосистеми також 
був найвищим серед досліджуваних екосистем, 
але нижчим в середньому на 35%, ніж навесні. 
Оскільки для неокультурених ґрунтів 
характерним є мікробний ценоз ґрунту зі стійкою 
структурою, більш сприятливі сталі гідротермічні 
та фізико-хімічні умови середовища, 
збалансованість біохімічних та мікробіологічних 
процесів. 

 

Таблиця 2. Ферментативна активність ґрунту 
Каталазна активність, 

см3О2/гр.грунту 
Інвертазна активність, мг. 

глюкози /гр.грунту 
№  

Досліджувана екосистема 
весна осінь весна осінь 

1 агроекосистема (сівозміна) 3,85±0,1 2,20±0,2 15,45±0,8 10,22±1,2 
2 агроекоситема (монокультура) 1,64±0,6 1,15±0,4 9,34±0,9 4,56±1,1 
3 дубово-грабовий ліс 4,92±0,3 3,17±0,6 20,67±0,6 15,63±0,9 

 

Результати досліджень каталазної активності 
ґрунтів агроекосистем вказують, що розклад 
перекису водню при внесені мінеральних та 
органо-мінеральних добрив відбувається більш 

повільно, ніж в природній екосистемі і становить 
відповідно: 1,64 см3О2/гр.ґрунту та 3,85 см3О2/гр. 
ґрунту, навесні, а восени на 40%-30% нижче. 
Пояснюється це тим, що добрива містять значну 
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кількість нітратних, фосфатних та інших 
фізіологічно-кислих іонів, які викликають 
інгібування ферменту каталази. Розкладання 
вуглецевовмістних речовин ароматичного ряду з 
перетворенням їх у гумусні сполуки найбільш 
інтенсивно проходило в ґрунті відібраному в лісі, 
про що свідчить рівень інвертазної активності, 
який становив: 20,67 мг. глюкози /гр. ґрунту; 
15,63 мг. глюкози /гр. ґрунту. Беззмінне культиву-
вання сільськогосподарської первинної продукції 
з використанням мінеральних добрив призводило 
до значного зниження інвертазної активності 
ґрунту у порівнянні з природною екосистемою, в 
середньому на 85%. 

Отже, ферменти класу оксидоредуктаз та 
гідролаз можна використовувати для оцінки 
екологічного стану ґрунтів та спрямованості 
антропогенного впливу при їх окультурюванні. 

 
Висновки 

1. Рівень антропогенного навантаження 
безпосередньо впливає на показник біологічної та 
ферментативної активності ґрунту, тому останні 

можна використовувати для оцінки екологічного 
стану ґрунтів при проведенні мікробіологічних 
моніторингових досліджень педосфери. 

2. Рівень біологічної та ензиматичної 
активності ґрунту підлягає сезонній динаміці. 
Навесні ці показники майже вдвічі вищі ніж 
восени у всіх варіантах досліду. 

3. Найвищим рівнем біологічної активності за 
інтенсивністю виділення вуглекислого газу, 
каталазною та інвертазною активністю 
характеризувався грунт дубово-грабового лісу, що 
пов‘язано з відсутністю прямого антропогенного 
впливу. 

4. Окультурення ґрунтів з метою одержання 
первинної сільськогосподарської продукції 
призводить до зниження рівня біологічної 
активності ґрунту та ензиматичних показників, 
що обумовлено порушенням збалансованості 
біохімічних та мікробіологічних процесів при 
нераціональному застосуванні різних агрозаходів. 
Особливо негативно на рівень каталазної та 
інвертазної активності впливає беззмінне 
вирощування агрокультур. 
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