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Генеза профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття є найбільш дискусійною, 
оскільки для діагностики елементарних ґрунтотворних процесів (ЕҐП) використовують 
різні діагностичні ознаки. Метою дослідження є встановлення сукупності 
морфологічних, хімічних та фізико-хімічних діагностичних ознак ґрунтотворних 
процесів на основі аналізу морфології ґрунту та новоутворень і валового хімічного 
складу дрібнозему, мулу та ґрунтових новоутворень (нодулів, ортштейнів, кутан). 
Методи дослідження: профільний, порівняльно-географічний, лабораторно-
аналітичний. Об'єкт дослідження: профільно-диференційовані (дерново-підзолисті та 
буроземно-підзолисті) ґрунти Передкарпаття. На основі власних польових та 
лабораторно-аналітичних досліджень встановлено, що основними ЕҐП, які формують 
генетичний профіль профільно-диференційованих ґрунтів є лесиваж, опідзолення, 
внутрішньоґрунтове оглинення, глеє-елювіювання та сегрегація. У дерново-
підзолистих ґрунтах основними профілеутворюючими ЕҐП є такі: опідзолення, для 
якого характерні від'ємні значення елювіально-акумулятивних коефіцієнтів і 
коефіцієнта зміни силікатної частини у верхніх горизонтах, присутність скелетан і 
сескван; глеє-елювіальний процес, характерною рисою якого є значне переважання 
втрат Fe2O3 над втратами Al2O3 та наявність ортштейнів. Процеси лесиважу та 
сегрегації мають незначну інтенсивність. Основними профілеутворюючими ЕҐП у 
буроземно-підзолистих ґрунтах є лесиваж та внутрішньоґрунтове оглинення разом із 
незначною дією процесів опідзолення, та глеє-елювіювання. На домінуючу дію 
лесиважу у буроземно-підзолистих ґрунтах вказують наявність аргілан (глинисті 
кутани, гранулометричний склад яких є важчий порівняно з грунтом у горизонті, який їх 
уміщує) та рівномірний розподіл у межах профілю відношень SiO2 : R2O3 і SiO2 : Al2O3 у 
мулистій фракції. Процес внутрішньоґрунтового оглинення у буроземно-підзолистих 
ґрунтах характеризують додатний баланс оксидів у мулистій фракції, наявність нодулів 
у межах усього профілю, коефіцієнт зміни силікатної частини у мулистій фракції 
більше 1,0 і коефіцієнт нагромадження Mn3O4 у нодулях та аргіланах більше 1,0. 
Запровадження єдиних діагностичних ознак ЕҐП у профільно-диференційованих 
ґрунтах Передкарпаття дозволить вирішити генетичну та класифікаційну проблеми. 
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The genesis of profile-differentiated soils of the Precarpathian region is the most 
debatable process because of the different diagnostic features that are used to 
determine the elementary soil process (ESP). The aim of the study is to establish a set 
of morphological, chemical and physico-chemical diagnostic features of soil-forming 
processes based on the analysis of soil morphology and neoplasms, gross chemical 
composition of fine earth, silt and soil tumors (nodules, hardpans and cutans). Methods 
of research: profile, comparative-geographical, laboratory-analytical. The object of the 
study: profile-differentiated soils (sod-podzolic and brown-podzolic soils) of the 
Precarpathian region. It was established that the main ESPs that form the genetic 
profile of profiled-differentiated soils is lessivage, podsolization, internal soil 
argillization, gley-elluviation and segregation. These research was based on own field 
and laboratory-analytical studies. In sodpodzolic soils major profile forming of ESP 
is podsolization , characterized by negative values of the elluvial-accumulative 
coefficients and the coefficients of silica changes for the upper horizons, presence of 
skeletans and seskvans and gley-elluvial which is diagnosed by a significant 
predominance losses of Fe2O3 over Al2O3  and as well as with the presence of 
hardpans. The processes of lessivage and segregation have little intensity. The 
main profile forming of the ESP in brownsoil-podzolic soils are lesyvazh and internal soil 
argillization with little action of podsolization and gley-elluviation. On a dominant effect 
of lessivage  in brownsoil-podzolic soils indicate argillans (clay cutans). Their particle 
size distribution is heavier compared to that which is contained in the horizon and flat 
within the profile relations SiO2 : R2O3 and SiO2 : Al2O3 in silty fractions .The process of 
internal soil argillizationin brownsoil-podzolic soils characterize the positive balance of 
oxides of silt fraction, the nodules presence  within the whole profile, rate of change of 
silica in the silt fraction of more than 1.0, the rate of 
accumulation of Mn3O4 in noduls and argillans more than 1.0. Introduction of united 
diagnostic features for profile-differentiated soils of the Pre-Carpathian region will solve 
genetic and classification problems. 
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Генезис профильно-дифференцированных почв Прикарпатья является наиболее дискуссионным вопросом, 
поскольку для диагностики элементарных почвенных процессов (ЭПП) используются разрозненные 
диагностические показатели. Целью исследования является установление совокупности морфологических, 
химических и физико-химических диагностических показателей почвенных процессов на основании анализа 
почв и новообразований, валового химического состава мелкозема, ила, почвенных новообразований (нодулей, 
ортштейнов, кутан). Методы исследования: сравнительно-географический, профильный, лабораторно-
аналитический. Объект исследования: профильно-дифференцированные почвы (дерново-подзолистые и 
буроземно-подзолистые) Прикарпатья. На основании собственных полевых и лабораторно-аналитических 
исследований установлено, что доминирующими ЭПП в формировании генетического профиля профильно-
дифференцированных почв являются лессиваж, оподзоливание, внутрипочвенное оглинивание, глее-
элювиальный и сегрегация. В дерново-подзолистых почвах основными ЭПП являются оподзоливание, которое 
диагностируется по отрицательным значениям элювиально-аккумулятивных коэффициентов и коэффициента 
изменения силикатной части для верхних горизонтов, наличие скелетан и сескван, а также глее-элювиальный, 
диагностируемый по превышению потерь Fe2O3 над потерями Аl2O3 и присутствию ортштейнов. Процессы 
лессиважа и сегрегации характеризируются незначительной интенсивностью. Основными ЭПП в буроземо-
подзолистых почвах являются лессиваж и внутрипочвенное оглинивание, при незначительной интенсивности 
оподзоливания и глеэ-елювиального. Лессиваж в буроземно-подзолистых почвах диагностируется по наличию 
аргилан (глинистых кутан), гранулометрический состав которых тяжелее в сравнении с почвенным горизонтом, а 
также равномерное распределение в пределах профиля отношений  SiO2 : R2O3 и SiO2 : Al2O3 в илистой фракции. 
Процесс внутрипочвенного оглинивания в буроземно-подзолистых почвах характеризует положительный баланс 
оксидов в илистой фракции, наличие нодулей в пределах всего профиля, коэффициент изменения силикатной 
части в илистой фракции больше 1,0 и коэффициент накопления Mn3O4 в нодулях и аргиланах больше 1,0. 
Применение комплекса диагностических показателей ЭПП в профильно-дифференцированных почвах 
Прикарпатья станет основанием для преодоления генетических и классификационных проблем.  
 
Ключевые слова: генезис; диагностические признаки; новообразования; Прикарпатьe; профильно-
дифференцированные почвы. 
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