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Наведено загальний літологічний та мікроморфологічний опис ґрунтів першої та другої фаз
коршівського ґрунтоутворення опорного розрізу Галич 2D. Розкрито особливості формування
диференційованого генетичного профілю на підставі аналізу основних рис мікробудови ґрунтів
коршівського комплексу. Виконано інтерпретацію природних умов формування цього ґрунтово-
го комплексу впродовж середнього плейстоцену. Проаналізовано факти, що дають підстави
говорити про лісові та лісостепові умови формування ґрунтів першої і другої фаз коршівського
ґрунтоутворення.
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Коршівський викопний ґрунтовий комплекс – один з прикладів похованих ґрунтів
з добре вираженим генетичним профілем. Відкриття коршівського комплексу належить
А. Богуцькому, який 1972 р. увів цей термін у літературу [1]. Комплекс представлений
ґрунтами двох фаз коршівського ґрунтоутворення та відповідає потеплінню в серед-
ньому плейстоцені.

Окрім опорного розрізу в с. Коршів [5], що послугував стратотипом для комплексу,
він добре виражений і в багатьох інших розрізах Волинської (Бояничі [6]), Подільсь-
кої (Ярмолинці, Гримайлів, Тернопіль, Великий Глибочок [7]) височин, Передкарпат-
тя (Галич [8], Дубрівка, Слохині), Закарпаття (Королево).

Для детального мікроморфологічного дослідження коршівського викопного ґрунто-
вого комплексу опорного розрізу Галич 2D у 2009 р. проведено додаткову зачистку. На
відстані 20 м на схід від основного розрізу розкрито коршівський викопний ґрунтовий
комплекс із ґрунтами обох фаз коршівського ґрунтоутворення. Ґрунт другої фази
коршівського ґрунтоутворення тут має складний диференційований профіль (Eh, Еgl,
ІЕglr, Іglr, Іr, Pglr).

Нижче наведено літологічний опис розрізу, у якому відбувалося опробування:
0–0,4 м – надкоршівська соліфлюкційна пачка, Еhgl. Шари нахилені на схід. Склада-

ються з матеріалу горизонту Еgl, московського лесу і малопотужних (1–2 см) глейових
прошарків і лінз. Є вуглики і велика кількість залізисто-манґанових конкрецій, головно
чорних, діаметром 0,5 см і більше. Нижній контакт ясний;

0,4–0,7 м – горизонт Еgl. Добре виражені супіски (пудра) білясто-світло-коричневі,
однорідні, переповнені чорними залізисто-манґановими конкреціями діаметром до
0,5 см і більше. Супіски озалізнені й оглеєні, нижній контакт ясний, нерівний. Матеріал
горизонту Е по тріщинах просипається у породи горизонту І, що залягають нижче;

0,7–2,2 м – горизонт І ґрунту другої фази коршівського ґрунтоутворення. Неод-
норідний, оструктурений супісок:
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горизонт ІЕglr потужністю 0,35 м. Червонувато-коричневого кольору, щільний
з вузькими глейовими тріщинами, що йдуть з горизонту Е. Переповнений чорними
залізисто-манґановими конкреціями до 0,5 см. Перехід ясний;

горизонт Іglr потужністю 0,75 м суглинистий, червонувато-коричневий, дуже щіль-
ний, з численними глейовими сизими тріщинами (1–2 см) і плямами (до 5–7 см),
озалізнений, з невеликою кількістю чорних залізисто-манґанових конкрецій діаметром
до 0,3 см. Перехід поступовий;

горизонт Іr потужністю 0,2 м. Суглинки однорідні, вологі, з крапковими і більшими
чорними залізисто-манґановими новоутвореннями, червонувато-коричневі, без
глейових тріщин і плям. Перехід ясний, за зміною літології;

2,2–3,0 м – горизонт Pglr – між другою та першою фазами є малопотужний (до
0,7–0,8 м) лесовий горизонт, з покрівлею якого пов’язані соліфлюкційні процеси. Отже,
верхні 0,2–0,3 м лесу мають складну лінзоподібну шаруватість, інтенсивне оглеєння,
озалізнення і велику кількість залізисто-манґанових новоутворень. Перехід ясний, за
зміною кольору;

3,0–3,6 м – горизонт Еhr ґрунту першої фази коршівського ґрунтоутворення.
Супісок какао-коричневий, однорідний, переповнений чорними залізисто-манґановими
конкреціями діаметром до 0,3 мм. Перехід ясний, нерівний. Є вуглики до 1 см і більше
у діаметрі;

3,6–4,9 м – горизонт Іglr першої фази коршівського ґрунтоутворення. Суглинок
червонувато-коричневий, оглеєний. Плямисте оглеєння (діаметр плям – до 10 см) зі
значною кількістю залізисто-манґанових новоутворень (до 3 мм), щільний, з ясним
нижнім контактом;

4,9–5,4 м – горизонт Pr – шаруватий дніпровський лес з великою кількістю залізис-
то-манґанових конкрецій. Розкрита потужність – 0,5 м.

Мікробудову ґрунтів вивчали за методикою, розробленою К. Яриловою та
О. Парфьоновою [2–4]. На підставі результатів мікроморфологічного аналізу шліфів
коршівського викопного ґрунтового комплексу можна виокремити такі особливості.

Наприклад, горизонт Еhgl ґрунту другої фази представлений гумусово-глинистою
плазмою основи бурого з сірим відтінком забарвлення. Складення в горизонті щільне,
губчасте. Порожнини головно міжагрегатні, нечисленні. Подекуди простежено
поодинокі поздовжні тріщини (рис. 1, а). Агрегати складні (до третього порядку).

Органічна речовина представлена гумонами бурого кольору, що рівномірно розта-
шовані в плазмі. Також простежено скупчення гумусу бурого забарвлення діаметром
0,5–0,7 мм (див. рис. 1, б). Поодиноко в плазмі трапляються гіфи.

а б
Рис. 1. Мікробудова ґрунту другої фази, горизонт Еhgl:

а – поздовжня тріщина, б – скупчення гумусу в плазмі; а – ніколі ×, б – ніколі ||; × 80
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У шліфах також виявлено початкові форми залізисто-манґанових конкрецій. Довко-
ла однієї з пор простежено коломорфну глину. Мінеральний скелет становить 25–30 %
площі шліфа. Серед зерен представлені кварц (розмір зерен – до 0,05 мм), каль-
цит (0,05 мм), у домішках слюда.

Горизонт Еgl має гумусово-глинисту плазму основи сірого кольору. Складення
губчасте, ліпше виражене, ніж у горизонті Еhgl. Агрегати складні (третього–четвертого
порядків). До пор приурочені залізисто-манґанові новоутворення та органічні рештки.
У горизонті простежено інтенсивніші прояви процесу озалізнення, аніж вище по
профілю. Виявлено залізисто-манґанові мікроортштейни діаметром до 1 мм (рис. 2, б).
У плазмі та навколо пор горизонту наявні патьоки коломофних глин (див. рис. 2, а).

а б
Рис. 2. Мікробудова ґрунту другої фази, горизонт Еgl:

а – патьоки озалізнених коломорфних глин довкола пори, б – залізистий мікроортштейн;
а – ніколі ||, б – ніколі ×; × 80

Органічна речовина представлена мулем та гумонами чорного забарвлення. Про-
стежено також грибні гіфи. Мінеральний скелет становить 20–25 % від площі шліфа.
Зерна розташовані досить щільно і погано сортовані. Тут простежено головно кварц
і кальцит (діаметром 0,01–0,02 мм).

Горизонт ІЕglr виражений інтенсивно озалізненою гумусово-глинистою плазмою
основи бурого з сірим відтінком забарвлення. Озалізненість виражена в наявності
залізисто-манґанових мікроортштейнів діаметром до 1 мм, мікроконкрецій, які тяжіють
головно до пор.

Для горизонту характерною є наявність патьоків коломофних глин, що приурочені
до стінок пустот. Складення губчасте, грудкувате. Пустоти хаотичні, представлені
порами та тріщинами. Агрегати складні (третього–четвертого порядків). Органічна
речовина виражена мулем, гумонами. Виявлено конкреції органіки (залізисто-
манґанові?) великих розмірів (понад 1 мм у діаметрі) чорного забарвлення. Також
у горизонті наявні грибні гіфи, напіврозкладена органічна рештка (одна на шліф
у верхній частині горизонту). Мінеральний скелет становить 15–20 % від площі шліфа.
Тут головно представлені зерна кварцу і кальциту (0,01 мм). У домішках простежено
слюду.

Горизонт Іglr містить озалізнену гумусово-глинисту плазму основи від темно-
бурого (у верхній частині) до бурого з сірим відтінком кольору. Складення пухке,
розмите. Пустоти головно міжблокові, представлені тріщинами. Наявні агрегати (до
другого порядку).

Органічна речовина представлена мулем, гумонами бурого кольору, напіврозкладе-
ними органічними рештками. Трапляються також гіфи. Мінеральний скелет становить
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15–20 % від площі шліфів. Він представлений головно погано сортованими зернами
кварцу і кальциту (0,01–0,03 мм). До великих пор та тріщин приурочені патьоки
коломорфних глин (рис. 3, а).

а б
Рис. 3. Мікробудова ґрунту другої фази:

горизонт І: а – патьоки коломорфних глин довкола пори; горизонт Pglr: б – у центрі – патьоки
коломорфних глин довкола пори, внизу – залізисто-манґанова мікроконкреція; а, б – ніколі ||, × 80

Горизонт Іr (імовірно, лес Pi) виражений гумусово-глинистою плазмою основи
сірого кольору. Окремі ділянки плазми в шліфі є інтенсивно озалізнені. Це виражено
коричнюватим відтінком цих ділянок плазми. Складення рівномірне, щільне. Виявлено
поодинокі пори.

Органічна речовина містить муль, гумони, окремі хаотичні скупчення гумусу (ман-
ґану?) у вигляді плям. Простежено також залізисто-манґанові новоутворення у вигляді
ооїдів невеликих розмірів (0,05 мм), початкові форми мікроортштейнів, мікроконкре-
цій. Мінеральний скелет представлений зернами кварцу, кальциту (0,01–0,05 мм)
з погано вираженим сортуванням. Він становить 10 % від площі шліфа.

Лесовий горизонт (Pglr) представлений озалізненою гумусово-глинистою плазмою
основи бурого з сірим відтінком кольору. Складення в горизонті рівномірне, грудкува-
те, щільне. Агрегати головно прості (першого–другого порядків). Пустоти виражені
окремими тріщинами, які виповнені патьоками коломорфних глин.

Для горизонту характерна наявність залізисто-манґанових новоутворень, а саме:
початкових форм мікроконкрецій, ооїдів діаметром понад 1 мм, мікроортштей-
нів (див. рис. 3, б). У горизонті простежено також гумони бурого забарвлення.
Мінеральний скелет становить 20–25 % від площі шліфа. Тут представлені головно
зерна кварцу та кальциту розмірами від 0,10 до 0,01 мм.

Ґрунт першої фази має порівняно простіший профіль (Еhr, Іglr, Pr). Мікроморфо-
логічні особливості ґрунту такі.

Горизонт Еhr ґрунту першої фази містить гумусово-глинисту плазму основи сірого з
бурим відтінком кольору. Ділянками плазма озалізнена. Складення пухке, губчасте,
розмите. Агрегати складні (другого–третього порядків). Довкола пустот простежено
патьоки коломорфних глин. Серед органіки представлені муль, гумони чорного і
бурого кольорів, поодиноко – гіфи. Як і у лесовому горизонті, тут є залізисто-манґанові
новоутворення. Це ооїди, нодулі, які в діаметрі досягають понад 1 мм. У горизонті
виявлено мінеральні зерна кварцу (діаметром від 0,02 мм і більше), кальциту (0,01–
0,05 мм), у домішках – рогова обманка. Мінеральний скелет становить 20–25 % від
площі шліфа.
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Горизонт Іglr ґрунту першої фази представлений озалізненою гумусово-глинистою
плазмою основи від темно-бурого (у верхній частині горизонту) до бурого кольору.
Складення грудкувате, пухке, розмите. Пустоти представлені у вигляді пор і поздовж-
ніх тріщин. Довкола пор і вздовж тріщин простежено патьоки коломорфних
глин (рис. 4, а). У верхній частині горизонту виявлено тріщини між окремими блоками.
Окремі пори виповнені органічними рештками бурого кольору (залізисто-манґановими
новоутвореннями). Мінеральний скелет становить 15–20 % від площі шліфа. Тут
простежено кварц, кальцит (0,02–0,05 мм), у домішках – слюда. Орієнтування глин
комірчасте. У плазмі також простежено патьоки коломорфних глин (див. рис. 4, б).
Органічна речовина в горизонті виражена гумонами, зрідка гіфами.

а б
Рис. 4. Мікробудова ґрунту першої фази, горизонт Іglr:

а – патьоки коломорфних глин уздовж тріщини,
б – залізисто-глинисті патьоки в плазмі; а, б – ніколі ||, × 80

Дніпровський лес (Pr) містить озалізнену плазму основи бурого кольору. Складення
злите, грудкувате. Мінеральний скелет містить погано сортований матеріал, який
представлений зернами кварцу (0,02–0,03 мм), кальциту (0,04 мм і більше). У горизонті
також є органічна речовина у вигляді округлих скупчень. У пустотах простежено
напіврозкладені органічні рештки.

Аналіз особливостей мікроморфологічної будови ґрунтів першої та другої фаз
коршівського ґрунтоутворення дає змогу припустити, що обидва ґрунти могли
сформуватися за умов, подібних до сучасної лісової зони. На дніпровських лесах
розвинулись ґрунти, схожі за рисами мікробудови до бурих лісових ґрунтів, а згодом,
після невеликої перерви (похолодання), – ґрунти, подібні до сірих лісових.

Наприклад, для ґрунту другої фази можна виділити такі риси, як наявність патьоків
коломорфних глин довкола пор, буре забарвлення гумусу, винесення заліза у нижчі
горизонти, що виявляється у наявності залізисто-манґанових новоутворень у нижчих
горизонтах профілю. Водночас цьому ґрунту притаманні деякі риси, які можуть
свідчити про степові умови його формування, зокрема, наявність системи складних
агрегатів та пустот.

Ґрунту першої фази властиві порівняно більші прояви ознак озалізнення в ілювіаль-
ному горизонті (мікроортштейни, мікроконкреції тощо), інтенсивний рух глинистої
речовини, що виявляється у глинистих патьоках. Морфологічно ґрунт має менш
диференційований, хоча і чіткий профіль, що також дає змогу відрізнити його від сірих
лісових ґрунтів.
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MICROMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF KORSHIV FOSSIL SOIL
COMPLEX OF HALYCH 2D KEY SECTION

Nadiya Kremin

Ivan Franko National University of Lviv,
Grushevskyi Str., 4, UA – 79005 Lviv, Ukraine

The general lithologic and micromorphological descriptions of korshiv fossil soil complex of
Halych 2D key section were conducted. The features of formation of differentiated genetic profile based
on the analysis of main features of microstructure of korshiv soil complex were revealed. Interpretation
of natural conditions of the formation of korshiv fossil soil complex during the Pleistocene was
performed. The reasons which suggest the forest and forest steppe conditions of the formation of
korshiv soils of the first and second phases were analyzed.

Key words: micromorphological structure, shlif, soil horizon, fossil soil, loess.


