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У статті представлено результати обґрунтування необхідності удосконалення методичних 
підходів до діагностики ґрунтів населених пунктів, а також потреби у затвердженні єдиного 
переліку індексів генетичних горизонтів ґрунтів урбанізованих територій. Дослідження 
ґрунтів міста Одеси було проведено на 43 ключових ділянках (закладено 70 ґрунтових 
розрізів). У межах міста виділено два класи ґрунтів ‒ природні та антропогенні 
(антропогенно-трансформовані), проведено параметризацію їх морфологічних ознак. У 
ході дослідження удосконалено методи діагностики антропогенно-трансформованих і 
антропогенно-створених ґрунтів шляхом уведення нових індексів генетичних горизонтів та 
допоміжних графічних позначень фізико-механічного перетворення профілю. В результаті 
досліджень встановлено, що ґрунтоутворення у межах населених пунктів у степовій зоні 
визначається як зональними факторами, так і антропогенним впливом у зв’язку з 
порушенням ґрунтів (трансформацією будови, привнесенням включень тощо). Зональні 
ґрунти урбанізованих територій (чорноземи південні в межах м. Одеси) через розширення 
комплексу ґрунтотворних процесів (більшу різноманітність факторів ґрунтоутворення) 
мають ширші діапазони потужності генетичних горизонтів для відповідного ґрунту. 
Урбаноземи мають високу варіативність показників потужності діагностичних горизонтів, 
що змінюється залежно від функціонального використання території міста. 
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The results of substantiation of the need to improve methodological approaches to soil 
diagnostics on the territory of settlements, as well as the need to approve a single list of 
indices of soil genetic horizons of urban areas are presented. Soil research in the city of 
Odessa was performed at 43 key sites (70 soil profile cuts). Within the city, two classes of 
soils - natural and anthropogenic (anthropogenically transformed and anthropogenically 
created (urbanozem)) were identified and parameterized morphological characteristics of soils 
were determinated. The results of the research were used to improve the methods of 
diagnostics of anthropogenically transformed and anthropogenically created soils by 
introducing new indices of genetic horizons and auxiliary graphic symbols to indicate the 
physical and mechanical transformation of the soil profile. It is revealed that the processes of 
soil formation within the city in the steppe zone are determined by both zonal natural factors 
and specific anthropogenic impact within a large industrial city. Signs of soil disturbance are, 
first, the transformation of the structure of the profile, the change in the depth of genetic 
horizons, the inclusion of various artifacts, and so on. Zonal soils in urban areas (southern 
chernozems within the city of Odessa) due to the expansion of the complex of soil-forming 
processes (greater variety of soil formation factors) have wider ranges of depth of genetic 
horizons compared to natural soil. Urban soils also have a high variability in the depths of 
diagnostic horizons, which depends on the functional use of land within the city. 
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В статье обоснована необходимость совершенствования методических подходов диагностики почв населенных 
пунктов, а также потребность в утверждении единого перечня индексов генетических горизонтов почв 
урбанизированных территорий. Исследование почв города Одессы было проведено на 43 ключевых участках 
(заложено 70 почвенных разрезов). В пределах города выделены два класса почв: природные и антропогенные 
(антропогенно-трансформированые и антропогенно-созданные) почвы, проведена параметризация их 
морфологических признаков. В ходе исследования усовершенствованы методы диагностики антропогенно-
трансформированных и антропогенно-созданных почв путем введения новых индексов генетических горизонтов 
и вспомогательных графических обозначений физико-механического преобразования профиля. 
В результате исследований установлено, что почвообразование в пределах населенных пунктов в степной зоне 
определяется как зональными факторами, так и антропогенным воздействием в связи с нарушением почв 
(трансформацией во время строительства, привнесением включений и т.д.). Зональные почвы 
урбанизированных территорий (черноземы южные в пределах г. Одессы) из-за расширения комплекса 
почвообразующих процессов (большее разнообразие факторов почвообразования) имеют более широкие 
диапазоны морфологических параметров для соответствующего почвообразования. Морфологические 
показатели урбаноземов и техноземов меняются в зависимости от функционального использования территории 
города, имеют высокую вариативность параметров мощности диагностических горизонтов. 
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