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Серед видатних учених, які створили науково обґрунтовану
систему землеробства, почесне місце належить Василю Васильовичу Докучаєву – основоположникові сучасної науки про
ґрунт – ґрунтознавства.
Своєю всебічною, плідною науковою діяльністю В. В. Докучаєв не тільки створив науку про ґрунти, а й заклав основу
нового, ландшафтного, напряму в географії, вивчав сумлінно
кожен пласт ґрунту, розгадав походження верстви.
Свого часу видатний агробіолог В. В. Докучаєв, який вивчав
ґрунти, рослинність і геологічні умови Полтавщини, зазначав,
що для гарних врожаїв чорноземи треба «розкуркулювати»,
тобто без достатнього зволоження, розпушування та внесення
добрив чорнозем своїх багатств на врожай так просто не
віддасть.
Про велич і місце цього вченого в історії аграрної науки
В. І. Вернадський писав, що в історії природознавства в Росії
протягом ХIХ ст. небагато знайдеться людей, які могли б бути
поставлені в ряди з В. В. Докучаєвим за впливом на хід наукової
роботи, за глибиною й оригінальністю їх узагальнювальної думки. У всьому світі вчений відомий як творець наукового ґрунтознавства, на якому базується сільськогосподарська галузь, як
основа продовольчої безпеки кожної країни. В. В. Докучаєв
подав перше наукове визначення поняття «ґрунт» і визначив, що
це «денні» або зовнішні горизонти гірських порід (однаково

– © ПУЕТ –

271

яких), які природно змінені спільним впливом води, повітря і
різного роду організмів, живих і мертвих.
В. В. Докучаєв добре розумів і використовував внесок попередників і своїх сучасників у розумінні еволюції чорноземів або
ґрунту – основи основ життя на землі. Він створив вчення про
генезис і географію ґрунту як природного тіла, передбачив
появу і подальший розвиток нової науки – екології. За його
ініціативи у 1899 р. засновано журнал «Почвоведение».
Як засновника наукового ґрунтознавства, В. В. Докучаєва
хвилювало питання про те, як саме, за допомогою яких засобів і
прийомів домогтися єдино можливого виходу з сучасного вкрай
важкого стану нашого степового чорноземного землеробства.
Тому він поставив перед собою завдання дати можливо правильний «діагноз хвороби», тобто розкрити причини посухи і спланувати заходи, з допомогою яких можна було б реставрувати
наші чорноземні степи. Вчення В. В. Докучаєва спонукає нас
сприймати землю, як цілісне утворення, що саморозвивається
(особливий планетний організм); ґрунт – найбільш дієва, провідна частина його. Людина набуває ролі геологічного фактору,
пізнає могутність і владу над землею, здатність переробляти
світ. Ця влада і ця здатність дедалі більше зростають.
В. В. Докучаєв став творцем генетичного ґрунтознавства як
науки, главою славної плеяди однодумців-натуралістів, їхнім
натхненником на нові здійснення. Він створив національну
ґрунтознавчу школу. Завдяки активній участі В. В. Докучаєва у
всесвітніх виставках його наукові ідеї поступово стали відомі за
кордоном. У 1889 р. ґрунтові колекції вченого було експоновано
на Всесвітній Паризькій виставці. Видатна постать В. В. Докучаєва стала взірцем для багатьох поколінь українських учених-ґрунтознавців, які збагатили вітчизняну науку і культуру,
розвинули і підняли на вищий щабель здобутки засновника
ґрунтознавства.
Усі іпостасі Василя Васильовича Докучаєва можна назвати
словом «натураліст», який був і чудовим географом і геологом.
Якими б науками він не займався, завжди залишався природознавцем, натуралістом: прагнув пізнати навколишній світ у всій
складності і взаємозв’язку частин, як єдине живе ціле.

272

– © ПУЕТ –

