
108

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019.  Т. 24,  вип. 1

УДК 631.4  
DOI: 10.18524/2303-9914.2019.1(34).169715

З. П. Паньків, докт. геогр. наук, професор
С. З. Малик, аспірант 
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів,
вул. П. Дорошенка 41, Львів, 79007, Україна
zpankiv@gmail.com. 

ҐРУНТОВІ НОВОУТВОРЕННЯ – ЯК ДІАГНОСТИЧНІ 
КРИТЕРІЇ ҐРУНТОТВОРНИХ ПРОЦЕСІВ У БУРОЗЕМНО-
ПІДЗОЛИСТИХ ГЛЕЙОВИХ ҐРУНТАХ ПРИГОРГАНСЬКОГО 
ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Проаналізовано результати наукових досліджень діагностики ЕГП у ґрунтах 
Передкарпаття та їхньої номенклатурної належності. На основі власних польо-
вих профільно-генетичних досліджень запропоновано використовувати для 
діагностики педогенези та ґрунтотворних процесів у буроземно-підзолистих 
глейових ґрунтах морфологічні особливості новоутворень (Fe-Mn ортштейнів, 
нодулів і кутан) та результати їхнього валового хімічного аналізу. Проведе-
но порівняння морфології та хімічного складу новоутворень у профільно-
диференційованих ґрунтах Передкарпаття. 

Ключові слова: буроземно-підзолисті ґрунти, Пригорганське Передкарпаття, 
елементарні ґрунтові процеси, ґрунтові новоутворення, діагностичні критерії, 
валовий хімічний склад.

ВСТУП 

Ґрунтово-географічна область Передкарпаття розташована між південно-за-
хідним краєм Подільської височини і північно-східним уступом Українських 
Карпат, що зумовило формування у його межах строкатого ґрунтового покри-
ву, гострих дискусій щодо їхньої педогенези та класифікаційного статусу [1, 
5, 6, 10, 14, 18, 19]. Пригорганське (Центральне) Передкарпаття розташоване 
між долинами р. Свіча на північному заході та р. Лючка на південному схо-
ді, а поширення ґрунтів у його межах зумовлене висотною поясністю. Саме 
зміна абсолютних і відносних висот визначає зміни кліматичних параметрів, 
рівня залягання ґрунтових вод, типів рослинних формацій, що в сукупності 
обумовлює морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості, 
генетичну природу ґрунтів. В межах ІV–VІІ надзаплавних терас переважають 
ґрунти із елювіально-ілювіальним типом профілю, які сформувалися в ре-
зультаті складного поєднання та різної інтенсивності елементарних ґрунтових 
процесів (ЕГП). Серед основних ґрунтотворних процесів, які обумовлюють 
формування генетичних горизонтів, морфологічних особливостей більшість 
дослідників діагностують опідзолення, лесиваж, глеє-елювіювання, гумусо-
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акумулятивний, внутрішньоґрунтове оглинення, сегрегацію [7, 9, 10, 13, 14]. 
Проте недосконалість діагностичних критеріїв та неоднозначність їхнього 
трактування обумовлює розбіжності у трактуванні їхньої ґенези та класифі-
каційної приналежності: дерново-підзолисті [1, 2, 10], бурувато-підзолисті [6, 
8, 15, 17], буроземно-підзолисті, підзолисто-буроземні [12]. Для діагностики 
ЕГП у ґрунтах із елювіально-ілювіальним типом профілю більшість дослідни-
ків використовують результати гранулометричного складу, профільного розпо-
ділу фракції мулу, фізико-хімічні властивості, показники гумусового стану та 
кислотно-основної буферності. Проте, найбільш інформативними для діагнос-
тики комплексу ЕГП, їхньої спрямованості та інтенсивності є результати вало-
вого хімічного аналізу ґрунту, а особливо мулистої фракції, оскільки саме вона 
зазнає найбільших змін і піддається різноманітним трансформаціям у процесі 
ґрунтотворення, відображає сумарний ефект дії усіх процесів ґрунтотворення. 
Досить інформативними для діагностики генетичної природи ґрунтів є морфо-
логічний та валовий хімічний аналіз новоутворень, які є безпосереднім резуль-
татом процесу ґрунтотворення. 

Метою дослідження є встановлення ґенези профільно-диференційованих 
ґрунтів Передкарпаття за морфологічними особливостями ґрунтових новоут-
ворень (форма, розмір, внутрішня структура) та валовим хімічним складом Fe-
Mn ортштейнів, нодулів і кутан. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою досягнення поставленої мети в ареалах поширення буроземно-під-
золистих глейових ґрунтів в межах Пригорганського Передкарпаття, встанов-
лених на основі великомасштабних ґрунтових обстежень, були закладені дві 
ключові ділянки: «Лоєва» (480 33.997/ пн. ш. і 240 37. 514/ сх. д. 584 м н. р. м., 
рівень шостої тераси) та «Камінь» (48055.861/ пн. ш. і 240 17. 159/ сх. д., 515 м  
н. р. м., рівень сьомої тераси). В межах ключових ділянок, на основі вико-
ристання порівняльно-географічного та профільно-генетичного методів до-
слідження, закладено ґрунтові розрізи та проведено вивчення морфологічних 
особливостей генетичних горизонтів і відбір ґрунтових зразків. Окремо віді-
брані зразки ґрунтових новоутворень (Fe-Mn ортштейнів, нодулів і кутан), про-
аналізовано їхнє забарвлення, розміри, форма, внутрішню структуру. В лабо-
раторних умовах у відібраних ґрунтових зразках та ґрунтових новоутвореннях 
проведено визначення валового хімічного складу, а на його основі розраховано 
показники, які використовувалися для діагностики ЕГП та генетичної природи 
досліджуваних ґрунтів. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ареали буроземно-підзолистих глейових ґрунтів у межах Пригоргансько-
го Передкарпаття приурочені до найвищих гіпсометричних рівнів (шостої та 
сьомої надзаплавних терас Дністра), що безпосередньо межують з Українськи-
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ми Карпатами. Вони сформувалися на делювіальних та давньоалювіальних 
кам’янистих суглинках в умовах надлишкового зволоження, застійно-промив-
ного типу водного режиму під ялиново-грабовими, дубово-грабовими лісами 
із трав’яним покривом в результаті складного комплексу ґрунтотворних про-
цесів. Формування досліджуваних ґрунтів на різних ґрунтотворних породах 
не зумовило помітних відмінностей у морфології генетичних горизонтів. 
У будові профілю буроземно-підзолистих ґрунтів діагностується гумусово-
елювіальний оглеєний (НЕ gl) горизонт сірого забарвлення з помітним бурим 
відтінком, зернисто-грудкуватою структурою, потужністю 15–27 см; елювіаль-
ний гумусований оглеєний (Еh gl) горизонт брудно-білесуватого забарвлення, 
грудкувато-пластинчатою структурою, потужністю 15–21 см; перехідний елю-
віально-ілювіальний оглеєний (ЕІ gl) горизонт неоднорідного забарвлення, го-
ріхувато-дрібнопризматичної структури, потужністю 12–29 см; та ілювіальний 
метаморфічний оглеєний (І(е)m gl) горизонт бурого, палево-бурого забарвлен-
ня, горіхувато-призматичної структури, потужністю 33–47 см, який поступово 
переходить у ґрунтотворну породу. Сформована система генетичних горизон-
тів і їхніх морфологічних особливостей у досліджуваних ґрунтах, на перший 
погляд, є аналогічною із будовою профілю дерново-підзолистих поверхнево-
оглеєних ґрунтів, що дозволяє стверджувати про їхню генетичну подібність 
[10]. Для діагностики педогенези ґрунтів Передкарпаття з елювіально-ілюві-
альним типом профілю найбільш інформативними є елювіальний, елювіаль-
но-ілювіальний та ілювіальний генетичні горизонти. Формування елювіально-
ілювіального типу профілю із збідненою на мул, півтораоксиди та, відносно, 
збагаченою на кремнезем верхньою елювійованою частиною та збагаченою 
на мул, оксиди Fe, Al, Mn, важчою за гранулометричним складом із призма-
тичною структурою середньою ілювійованою частиною може відбуватися за 
рахунок процесів опідзолення, лесиважу, глеє-елювіювання, які морфологічно 
вкрай важко розділити. Для розділення та діагностики окремих ґрунтотворних 
процесів, які формують подібні макроморфологічні особливості, в більшості 
наукових публікацій використовують результати валового хімічного складу 
ґрунту та його мулистої фракції, розраховані на їхній основі діагностичні кри-
терії (молярні відношення, фактори вилуговування, ЕА коефіцієнти, коефіцієн-
ти зміни силікатної частини, балансу півтораоксидів та ін.), що є досить інфор-
мативними та достовірними [9, 10, 15, 18]. Проте, навіть із використанням цих 
критеріїв проблема генетико-класифікаційної приналежності ґрунтів Перед-
карпаття із елювіально-ілювіальним типом профілю є найбільш дискусійною. 

Проте, при вивченні морфологічних особливостей ґрунтів Передкарпаття 
з елювіально-ілювіальним типом профілю, недостатня увага приділялася ви-
вченню морфології та генетичної природи ґрунтових новоутворень. На нашу 
думку, для дослідження генетичної природи цих ґрунтів та комплексу ЕГП, 
крім уже відомих показників, доцільно використовувати морфологічні особли-
вості та результати валового хімічного складу ґрунтових новоутворень – Fe-Mn 
ортштейнів, нодулів і кутан.
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Розділення сукупності та інтенсивності процесів, що зумовлюють елю-
віально-ілювіальну диференціацію у ґрунтах Передкарпаття можливе за мор-
фологічними особливостями та хімічними властивостями кутан – змін тексту-
ри або зложення на природних поверхнях у ґрунтовому матеріалі внаслідок 
концентрації яких-небудь компонентів ґрунту або модифікації плазми in situ 
[3, 4, 16]. Для діагностики ґрунтотворних процесів у ґрунтах Передкарпаття 
найбільш інформативне значення мають: аргілани (глинисті кутани), сесква-
ни (кутани півтораоксидів), скелетани (кутани скелетних зерен – присипка 
SiО2), які проявляються у різних кількостях та поєднаннях. У дерново-підзо-
листих поверхнево-оглеєних ґрунтах, в межах гумусо-елювіального горизонту 
на світло-сірому, сірому фоні структурних агрегатів прослідковується значна 
кількість скелетан (присипка SiO2), що є діагностичною ознакою процесу опід-
золення (кислотного гідролізу) – розкладу первинних і вторинних мінералів 
до складових компонентів під впливом кислих органічних кислот і виніс цих 
елементів за межі горизонту. Підтвердженням міграції продуктів руйнування 
є сесквани (кутани півтораоксидів) бурого, темно-бурого забарвлення, потуж-
ністю 0,1 – 0,5 см на гранях призматичних, глибистих структурних агрегатів 
ілювіального та перехідного до породи горизонтів. У буроземно-підзолистих 
глеєвих ґрунтах сесквани не діагностовані, а в НЕ горизонті кількість скеле-
тан незначна, що свідчить про мінімальну інтенсивність процесу кислотного 
гідролізу. Натомість, в ілювіальному горизонті, навколо включень гальки та 
валунів сформувалися аргілани (глинисті кутани) білесуватого, брудно-біле-
суватого забарвлення, глинистого гранулометричного складу потужністю до 
1 см, що свідчить про розвиток процесу лесиважу (механічного переміщення 
мулистого матеріалу з верхньої частини та акумуляцію його в певній частині 
профілю у вигляді локальних чи суцільних утворень) та внутрішньоґрунтового 
оглинення. Підтвердженням цих процесів є коефіцієнт накопичення елементів 
в аргіланах, який відображає незначну акумуляцію усіх півтораоксидів та від-
сутність акумуляції SiO2 (табл. 1). 

Таблиця 1
Коефіцієнт накопичення елементів (Кх)  

в аргіланах буроземно-підзолистих ґрунтів
Горизонт 

(глибина відбору 
зразків, см)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 R2О3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O Mn3O4

Буроземно-підзолистий, середньокам’янистий, грубопилувато-середньосуглинковий, 
глейовий ґрунт на давньоалювіальних відкладах, розріз К–1

I (e) m gl (73-83) 0,93 1,32 1,01 1,23 0,98 1,05 1,81  1,24 1,16 2,0

Досить інформативними для встановлення генетичної природи ґрунтів 
Передкарпаття та діагностики ЕГП є Fe-Mn новоутворення – тверді дискрет-
ні тіла специфічного забарвлення, які формуються у результаті чергування 
окисно-відновних умов, внаслідок процесів редукції, транслокації, окислення 
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Феруму і Мангану [4, 9, 21, 25]. Для означення Fe-Mn новоутворень викорис-
товується широкий спектр термінів, а в останній період найбільш вживаними 
є ортштейн, конкреція, нодуль. Оскільки на основі найбільш детальної кла-
сифікації новоутворень Ф. Р. Зайдельмана і А. С. Нікіфорової, яка охоплює і 
Ферум-Манганові, вони віднесені до класу конкреційних, вживаний термін 
«конкреція» є узагальнюючим і тому такі утворення доцільно діагностувати 
як ортштейн чи нодуль. Сучасні наукові дослідження на основі поляризаційної 
та скануючої електронної мікроскопії дозволили встановити чіткі діагностичні 
ознаки для двох відмінних типів Fe-Mn новоутворень: нодулі – новоутворення 
з відносно рівномірним насиченням оксидами Fe і Mn у всьому перерізі, не-
чіткою формою та дифузними контурами, а їхній хімічний склад не відрізня-
ється від вміщуючого горизонту; ортштейни – новоутворення, які мають чіт-
ку внутрішню структуру, відмінну за хімічним складом із добре вираженими 
концентричним кільцями акумуляції Fе і Mn, овальної та трубчастої форми з 
чіткими контурами. Ці дві редоксморфологічні особливості відрізняють різну 
специфіку педогенези [9, 20, 22]. 

Fe-Mn новоутворення відрізняються за формою, розмірами, забарвленням, 
консистенцією, які зумовлені впливом ґрунтотворних порід, кліматичними 
особливостями території, діяльністю ґрунтових мікроорганізмів та є основою 
для діагностики ЕГП.

У буроземно-підзолистих ґрунтах в процесі польових морфологічних дослі-
джень у межах ЕІ gl та І(е)m gl горизонтів діагностовано тверді конкреції тем-
но-сірого, чорного забарвлення (10YR 4/2 за шкалою Мансвела у повітряно-
сухому стані) з дифузними контурами та нечіткою формою, розміром 1,5–3,5 
см, що дозволяє діагностувати їх як нодулі. Темне, чорне забарвлення нодулів 
зумовлено акумуляцією Мангану, що підтверджено результатами валового хі-
мічного аналізу та розрахованими на їхній основі коефіцієнтами накопичення 
(Кх), який для Мангану становить 9,0–53,7 (табл. 2).

Розраховані значення коефіцієнта накопичення у нодулях засвідчують про 
практично споріднений з вміщуючим горизонтом хімічний склад, оскільки 
його значення для SiO2, Al2O3, Fe2O3, R2О3, TiO2, K2O є практично рівними оди-
ниці, що свідчить про їхню інсітну ґенезу та домінування в ілювіальному го-
ризонті процесів внутрішньоґрунтового оглинення, що є невід’ємною складо-
вою буроземного типу ґрунтоутворення. Відсутність видимих концентричних 
кілець в нодулі дозволяє стверджувати про рівномірний розподіл елементів у 
межах новоутворення. 

Форма Fe-Mn новоутворень є підставою для діагностики їхньої ґенези та 
інтенсивності зміни окисно-відновних умов, що є основою умовою розвитку 
глеє-елювіального процесу. Нечітка форма нодулів із дифузними контурами 
свідчить про тривале насичення вологою горизонтів і мінімальну інтенсив-
ність глеє-елювіального процесу, основним чинником якого є часта зміна окис-
но-відновних умов. 
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Таблиця 2
Коефіцієнт накопичення елементів (Кх) у нодулях та ортштейнах ґрунтів 

Пригорганського Передкарпаття
Горизонт 

(глибина відбору 
зразків, см)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 R2О3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O Mn3O4

Нодулі буроземно-підзолистого, середньокам’янистого, грубопилувато-середньосуглинкового, 
глейового ґрунту на давньоалювіальних відкладах, розріз К–1

Eh gl (25-35) 0,82 0,99 0,98 0,99 0,71 3,41 1,64 0,00 1,18 1,42 43,66

EI gl (40-50) 0,97 0,99 0,98 0,99 1,04 2,04 1,17 0,06 0,91 1,28 53,66

I (e) m gl (73-83) 0,98 0,96 0,97 0,97 1,09 1,39 1,22 0,00 1,02 1,10 9,00

Ортштейни дерново-підзолистого поверхнево-оглеєного середньосуглинкового ґрунту
 на давньоалювіальних суглинках [11]

НЕ gl (10-25) 0,90 1,20 2,80 2,00 1,15 1,43 0,40 - 0,85 0,76 1,40

Eh gl (25-40) 0,88 1,90 2,74 2,32 1,04 1,73 0,47 - 0,91 0,86 1,61

ІE gl (40-88) 0,89 1,09 2,70 1,89 1,02 1,20 0,76 - 0,81 0,82 1,46

Р (і) gl (>220) 0,92 0,99 2,65 1,82 0,92 0,79 0,57 - 0,84 0,83 1,60

Однорідність хімічного складу нодулів у буроземно-підзолистих ґрунтах із 
вміщуючим горизонтом, нечітка форма із дифузними контурами свідчить про 
формування їх за рахунок процесів внутрішньоґрунтового оглинення за міні-
мальної інтенсивності глеє-елювіальних процесів.

Натомість, у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах, які є фо-
новими у межах Передкарпаття та поширюються у межах ІV-V надзаплавних 
терас, формуються ортштейни овальної і трубчастої форми з чіткими зовнішні-
ми контурами і концентричною внутрішньою структурою з добре вираженими 
чорними кільцями акумуляції Мангану та бурими кільцями акумуляції Феру-
му, що свідчить про їхню ексітну ґенезу в умовах періодичної зміни окисно-
відновних умов [9, 23]. Валовий хімічний склад ортштейнів помітно відрізня-
ється від оточуючого їх генетичного горизонту, оскільки розраховані значення 
коефіцієнта накопичення (Кх) становлять для Al2O3 (1,09–1,90), Fe2O3 (2,70–
2,74), R2О3 (1,89–2,32), TiO2 (1,02–1,04), Mn3O4 (1,46–1,61), та підтверджують 
їхню ексітну педогенезу (табл. 2). Періодичні зміни окисно-відновних умов, 
як головного чинника геохімічної поведінки Fe і Mn свідчать про формування 
ортштейнів за рахунок глеє-елювіального процесу. Впродовж вологого періоду 
за домінування відновних умов Fe і Mn переходять у рухомий стан і насичують 
поровий простір, а за переважання окисних умов вони сегрегують на різних 
морфологічних елементах, формуючи концентричну внутрішню структуру ор-
тштейнів. Накопичення елементів у Fe-Mn новоутвореннях відбувається одно-
часно з їх утворенням, а також і після їхнього формування за рахунок біогенної 
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акумуляції та ізоморфного заміщення, сорбції в результаті фізико-хімічних вза-
ємодій мінеральної частини новоутворення із оточуючим середо вищем [24]. 

ВИСНОВКИ

У межах Пригорганського Передкарпаття сформувалися два типи ґрунтів із 
елювіально-ілювіальним типом профілю: дерново-підзолисті та буроземно-під-
золисті, які мають однаковий набір генетичних горизонтів, проте фор муються 
за сукупної дії різних ЕГП. Для виокремлення та діагностики окремих ґрунтот-
ворних процесів більшість дослідників використовують результати валового 
хімічного складу ґрунтів, їхніх мулистих фракцій та розраховані на їхній осно-
ві показники. Запропоновано доповнити систему діагностичних показників 
генези ґрунтів морфологічними особливостями ґрунтових новоутворень (Fe-
Mn ортштейнів, нодулів і кутан) та результатами їхнього валового хімічного 
складу. Переважання у межах НЕ горизонту дерново-підзолистих ґрунтів ске-
летан, а в межах ілювіального та перехідного до породи – сескван свідчить про 
формування цих ґрунтів під дією процесу опідзолення (кислотного гідролізу). 
Ортштейни овальної, трубчастої форми з чіткими зовнішніми контурами і кон-
центричною внутрішньою структурою акумуляції Феруму і Мангану свідчить 
про їхню ексітну ґенезу та формування під дією глеє-елювіального процесу. 
У буроземно-підзолистих ґрунтах сесквани не діагностовано, а в НЕ горизон-
ті кількість скелетан мінімальна, що свідчить про мінімальну інтенсивність 
процесу кислотного гідролізу. В межах ілювіального горизонту сформовані 
аргілани (глинисті кутани) навколо включень валунів і гальки, що діагносту-
ють процеси лесиважу та внутрішньоґрунтового оглинення. Наявність у межах 
ілювіального горизонту буроземно-підзолистих ґрунтів нодулів із дифузними 
контурами і нечіткою формою, чорного забарвлення, рівномірним насиченням 
оксидами Fe і Mn у всьому перерізі свідчить про їхню інсітну ґенезу та домі-
нування в ілювіальному горизонті процесів внутрішньоґрунтового оглинення. 
Доцільно для дослідження ґрунтових новоутворень використовувати сучасні 
лабораторні методи та провести кореляцію чинних показників ЕГП у профіль-
но-диференційованих ґрунтах Передкарпаття із запропонованими. 
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ПОЧВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ – 
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОЧВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В БУРОЗЕМНО-ПОДЗОЛИСТЫХ ГЛЕЕЕВЫХ 
ПОЧВАХ ПРИГОРГАНСЬКОГО ПРЕДКАРПАТЬЯ 

Резюме
Проанализированы результаты научных исследований диагностики ЭПП в 
почвах Предкарпатья и их номенклатурной принадлежности. На основе соб-
ственных полевых профильно-генетических исследований предложено ис-
пользовать для диагностики педогенеза и почвенных процессов в буроземно-
подзолистых глеевых почвах морфологические особенности новообразований 
(Fe-Mn ортштейнов, нодулей и кутан) и результаты их валового химического 
анализа. Проведено сравнение морфологии и химического состава новообра-
зований в профильно-дифференцированных почвах Предкарпатья.

Ключевые слова: буроземно-подзолистые почвы, Пригорганськое Предкар-
патье, элементарные почвенные процессы, почвенные новообразования, диа-
гностические критерии, валовой химический состав.
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SOIL NEOPLASMS – AS DIAGNOSTIC CRITERIA OF SOIL 
FORMATION PROCESSES IN THE BROWN EARTH-PODZOL 
LOAMY SOILS OF PRE-GORGANIAN PRE-CARPAТHIAN 
REGION

Abstract
Problem Statement and Purpose. The soils of the Pre-Gorganian Pre-Carpathian 
Region with the eluvially illiual type of the profile were formed as a result of a 
complex combination of various elemental soil processes. The ambiguity of the 



118

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019.  Т. 24,  вип. 1

interpretation of the diagnostic criteria of soil-forming processes leads to divergences 
in the interpretation of their genesis and classification. The aim of the study is to 
establish the genesis of profile-differentiated soils of Pre-Carpathian according to 
morphological peculiarities of soil formation (form, size, internal structure) and the 
gross chemical composition of Fe-Mn ortsteins, nodules and cutans.
Data & Methods. The study of morphological features of genetic horizons and soil 
neoplasms (color, size, shape, internal structure) was conducted within the key areas 
of “Loeva” (sixth terrace) and “Kamin” (seventh terrace). It was determined the 
gross chemical composition and calculated the diagnostic parameters in the selected 
soil samples – neoplasms.
Results. Most researchers use the results of the gross chemical composition of soils, 
silt fraction and indicators calculated on their basis for diagnostics of soil-forming 
processes. It is proposed to use the morphological features of Fe-Mn nodules, 
ortsteins and cutans, as well as the results of their gross chemical composition for 
the diagnosis of pedogenesis of profile-differentiated soils of Pre-Carpathian.The 
predominance within the limits of the NON horizon of sod-podzolic soils skeletans, 
and within the limits of the ileuvial and transitional to the ground breed – sesquans, 
testifies about the formation of these soils under the influence of the process of 
podzolization (acid hydrolysis). Ortsteins of an oval and tubular form with the clear 
external contours and a concentric internal structure of the accumulation of Ferum 
and Mangan indicate their exint genesis and formation under the action of clay-
eluvial process. In brown earth-podzol soils, sesquans are not diagnosed, and in 
the non-horizon the amount of skeletan is minimal, which indicates the minimum 
intensity of the acid hydrolysis process. Within the limits of the illuvial horizon are 
formed argillanes (clay cutans) around the inclusions of boulders and pebbles, which 
diagnose the processes of lessivage and internal soil argillization. The presence of 
brown earth-podzolic soils nodules with the diffuse contours and fuzzy form, black 
color, uniform saturation of Fe and Mn oxides in the whole cross section along 
the ileuvial horizon testifies about their insit genesis and domination in internal 
soil argillization processes of the illuvial horizon. It is expedient to use modern 
laboratory methods in the study of soil neoplasms and to make a correlation of the 
current elementary soil processes parameters in profile-differentiated soils of Pre-
Carpathian region with the proposed ones. 

Keywords: brown earth-podzolic soils, Pre-Gorganian Pre-Carpathian, elementary 
soil processes, soil neoplasms, diagnostic criteria, gross chemical composition.




