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Further development of the embryonic process due to the settlement of leaf lichens, the combination of the 

processes of pedogenesis and lithogenesis cause the formation of Kurums with an organogenic layer thickness of up to 

3 cm, which lies directly on a dense rocky rock and is easily separated from it. There are no signs of division into 

genetic horizons. The soil-like bodies (Kurum) are fragmentarily combined with the weakly developed soils zones 

within cracks and clefts and embryonic soils. 

The placement of the moss layer prepared during the embryonic stage intensifies the processes of accumulation of 

organic matter and the growth of soils upwards. Under the mosses on the dense rocks, the primary (initial) soils are 

formed. These soils have the power of the organogenic horizon up to 10 cm and marked signs of differentiation on the 

soil horizons. 

Settlements on mosses of meadow grass, turf crops, shrubs cause an increase in the power of the organogenic 

horizon to 20 cm with the allocation of genetic horizons that lie on a dense rock without signs of the development and 

formation of eluvial deposits. Such signs are characteristic of primitive (young) soils. 

Key words:  initial soils, initial soils formation, Verchovuna Dividinning rage. 
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Степан МАЛИК 
 

МОРФОГЕНЕЗ БУРОЗЕМНО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ПРИГОРГАНСЬКОГО 
ПЕРЕДКАРПАТТЯ 

 

На основі аналізу літературних джерел та власних польових досліджень встановлено морфологічні 

особливості буроземно-підзолистих ґрунтів. Детально проаналізовано морфологію та хімічні властивості 

ґрунтових новоутворень (нодулів та кутан). На основі аналізу результатів валового хімічного складу 

дрібнозему, мулистої фракції  та ґрунтових новоутворень встановлено, що буроземно-підзолисті ґрунти 

формуються за рахунок сукупної дії процесів внутрішньоґрунтового оглинення, опідзолення, лесиважу та глеє-

елювіального.  
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Складна генетична природа профіль-

но-диференційованих ґрунтів Передкарпаття, 

різноманітність трактування морфологічних 

особливостей генетичних горизонтів, відсутні-

сть єдиних діагностичних ознак інтенсивності 

та спрямованості елементарних ґрунтових про-

цесів спричинили дискусії між дослідниками 

різних наукових ґрунтознавчих шкіл на таксо-

номічно-класифікаційному та генетичному рів-

нях. Генетико-класифікаційна приналежність 

ґрунтів Передкарпаття з елювіально-ілювіаль-

ним типом профілю навіть із застосуванням 

сучасних лабораторних досліджень є найбільш 

дискусійною. Інколи таксономічна приналеж-

ність та номенклатура деяких типів ґрунтів Пе-

редкарпаття не співпадає з сучасною класифі-

кацією, з базовою концепцією фундаменталь-

ного ґрунтознавства про ґрунтові зони і зо-

нальні типи ґрунтів як основною формою орга-

нізації ґрунтового покриву [10]. Морфологічні 

ознаки ґрунту є його зовнішньою характерис-

тикою, що відображають властивості, особли-

вості ґенези і розвитку конкретного ґрунту. На 

основі вивчення морфології ґрунту можна от-

римати обґрунтовані уявлення  про його склад, 

хімізм, кінетику, спрямованість і послідовність 

процесів, які протікають у ґрунті та ті режими, 

під дією яких розвивається процес ґрунтотво-

рення. [14, 18]. Для встановлення генетичної 

природи буроземно-підзолистих ґрунтів важ-

ливим є вивчення його валового хімічного 

складу мулистої фракції, мінералогічного скла-

ду, фракційно-групового складу гумусу. Вели-

ке значення у встановленні морфогенезу має 

дослідження ґрунтових новоутворень (нодулів 

та глинистих кутан), які доповнюють інформа-

цію про сукупність  ґрунтотворних процесів та 

ґенезу буроземно-підзолистих ґрунтів Перед-

карпаття.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Основні відомості про морфологічні особ-

ливості буроземно-підзолистих ґрунтів та ареа-

ли їхнього поширення були отримані в процесі 

великомасштабних ґрунтових обстежень 1958–

1961 рр. та були відображені у ряді публікацій 

[3, 12, 13]. Подальші профільно-генетичні та 

лабораторно-аналітичні дослідження дозволи-

ли встановити сукупність домінуючих ґрунто-

творних процесів та їхню класифікацію [1, 2, 

9]. За твердженням Г. О. Андрущенка  бурозе-

мно-підзолисті ґрунти поширені у передгір’ї 

на делювіальних та делювіально-алювіальних 

породах [1]. У «Полевому определителю почв» 

буроземно-підзолисті ґрунти виділяються як 

підзолисто-буроземні кислі поверхнево-оглеє-

ні [9]. При характеристиці ґрунтів Української 

РСР Н. Б. Вернандер та Д. А. Тютюнник також 
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називають буроземно-підзолисті ґрунти підзо-

листо-буроземні кислі поверхнево-оглеєні і ви-

діляють у межах профілю три генетичні гори-

зонти (Не+НЕgl+ІGl) [2].  

У сучасних дослідженнях [8, 15, 17] також 

не має єдиної думки щодо класифікаційної на-

зви, генетичних ознак елементарних ґрунтот-

ворних процесів, які зумовлюють морфологіч-

ні особливості та фізико-хімічні властивості 

буроземно-підзолистих ґрунтів. Більшість мор-

фологічних досліджень проводились вкрай по-

верхнево, без детального аналізу новоутворень 

та їхнього взаємозв’язку з ґрунтотворними 

процесами. Відкритим залишається також пи-

тання щодо основних профілеутворюючих еле-

ментарних ґрунтотворних процесів, які домі-

нують у буроземно-підзолистих ґрунтах, оскі-

льки ряд дослідників [16]. вважають, що го-

ловними ЕГП є опідзолення, лесиваж та глеє-

елювіювання, а інші [6, 9]. глеє-елювіювання, 

лесиваж. Тому вкрай актуально є розширення 

спектру діагностичних ознак для діагностики 

генетичних процесів досліджуваних ґрунтів.  

Виклад основного матеріалу. З метою 

дослідження буроземно-підзолистих ґрунтів 

Пригорганського Передкарпаття нами було за-

кладено чотири ключові ділянки під природ-

ними біоценозами (ліс) і сільськогосподарсь-

кими угіддями (переліг-пасовище) в межах 

шостої та сьомої надзаплавних терасах Дністра 

(рівні Лоєвої та Красної) на Прилуквинській та 

Міжбистрицькій височинах, в межах яких зак-

ладено вісім ґрунтових розрізів та проведено 

морфологічні дослідження генетичних гори-

зонтів. Особлива увага приділялася вивченню 

морфологічних особливостей ґрунтових ново-

утворень (нодулів та глинистих кутан).  
На основі проведених профільно-генетич-

них досліджень виділено основні генетичні го-

ризонти: гумусово-елювіальний оглеєний 

(НЕgl), елювіальний слабогумусований оглеє-

ний (Еhgl), перехідний елювіально-ілювіаль-

ний оглеєний (ЕІgl), ілювіальний слабоелю-

війований метаморфічний оглеєний (І (е) mgl) 

горизонти, порода слабоілювійована оглеєна 

(Ріgl) та порода оглеєна (Рgl). Досліджувані 

ґрунти в межах Пригорганського Передкарпат-

тя формуються на давньоалювіальних відкла-

дах та елювіально-делювіальних суглинках. 

Впливу ґрунтотворних порід на морфологію 

буроземно-підзолистих ґрунтів не виявлено. 

Характерні ознаки оглеєння (проявляються у 

вигляді сизих, голубих та інших холодних ко-

льорів у середній та нижній частинах  ґрунто-

вого профілю, охристих, іржавих, рижих плям 

та розводів, а також у наявності значної кіль-

кості пунктацій та нодулів) зумовлене надмір-

ним зволоженням, важким гранулометричним 

складом та наявністю оглиненого ілювіального 

горизонту.  

На підставі вивчення будови ґрунтових 

профілів буроземно-підзолистих ґрунтів При-

горганського Передкарпаття нами виділені 

морфологічні ознаки:  

- потужність гумусово-елювіального горизонту, 

як під лісом так і під сільськогосподарсь-

ким угіддям, становить 14–20 см, характе-

ризується сірим забарвленням з помітним 

бурим відтінком та незначною кількістю 

білуватих скелетан (присипки SiO2); 

-  елювіально-гумусований горизонт має потуж-

ність 13–23 см з характерним брудно-білу-

ватим забарвленням, спричиненим вими-

ванням півтораоксидів, що є ознакою леси-

важу, опідзолення та глеє-елювіального 

ґрунтотворних процесів. По всьому профі-

лю рівномірно розподілені дрібні пунктації 

чорного забарвлення; 

- ілювіальний метаморфічний горизонт щіль-

ний, призматично-брилуватої структури, 

що пов’язано із більшим вмістом мулистої 

фракції порівняно із іншими горизонтами, 

що свідчить про процеси внутрішньоґрун-

тового оглинення та лесиважу;  

- у межах усього генетичного профілю розміщу-

ються пунктуації та нодулі, з максимальним 

накопиченням у середній частині профілю 

(ЕІ, І (е) m) та поступовим зменшенням як у 

верхніх (Еh, НЕ) так і у нижніх (Pi, P) го-

ризонтах, а також охристі і сизі плями у 

нижній частині профілю, що свідчить про 

процеси періодичного оглеєння; 

- у ґрунтах, які сформувалися на давньоалюві-

альних породах, в нижній частині ілювіаль-

ного горизонту на включеннях гальки та ва-

лунах, діагностовано глинисті кутани (аргі-

лани) потужністю 0,2–0,5 см, білуватого, 

брудно-білуватого забарвлення, що є свід-

ченням процесів лесиважу та внутрішньо-

ґрунтового оглинення; 

-  перехід між гумусо-елювіальним (НЕ) і елюв-

іальним (Е) горизонтами ясний, виразно 

помітний за забарвленням і має слабохви-

лясту форму, що спричинено більшим вміс-

том гумусу в НЕ горизонті і різким його 

зменшенням у Е горизонті; 

- між елювіальним (Е) та ілювіальним (І) 

горизонтами характер переходу досить пос-

туповий, що зумовлює виділення перехід-

ного елювіально-ілювіального (ЕІ) горизон-

ту потужністю 15–30 см з характерним 

строкатим забарвленням (на сірому фоні 

розкидані палево-бурі та бурі плями); 

- перехід від ілювіального (І) горизонту до по-
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роди (Р) поступовий, що зумовлює виділен-

ня потужного 25–35, щільного горизонту 

ілювійованої оглеєної породи (Рі). 

На основі морфологічної діагностики 

встановлено, що буроземно-підзолисті оглеєні 

ґрунти мають елювіально-ілювіальний тип 

профілю з характерними ознаками оглеєння, 

зумовленого надмірною кількістю опадів, важ-

ким гранулометричним складом, а формування 

сукупності генетичних горизонтів відбувається 

під дією ґрунтотворних процесів (опідзолен-

ням, лесиважем, внутрішньоґрунтовим огли-

ненням, глеє-елювіювальним). Для діагности-

ки педогенези ґрунтів Передкарпаття з елюві-

ально-ілювіальним типом профілю найбільш 

інформативними є елювіальний, елювіально-

ілювіальний та ілювіальний генетичні горизон-

ти. Формування елювіально-ілювіального типу 

профілю із збідненою на мул, півтораоксиди 

та, відносно, збагаченою на кремнезем вер-

хньою елювійованою частиною та збагаченою 

на мул, оксиди Fe, Al, Mn, важчою за грану-

лометричним складом із призматичною струк-

турою ілювійованою частиною відбувається за 

рахунок процесів опідзолення, лесиважу, глеє-

елювіювання, які морфологічно важко розділи-

ти. Для виявлення та діагностики окремих 

ґрунтотворних процесів, які формують подібні 

макроморфологічні особливості, в більшості 

наукових публікацій використовують резуль-

тати валового хімічного складу ґрунту та його 

мулистої фракції, розраховані на їхній основі 

діагностичні критерії (молярні відношення, 

фактори вилуговування, ЕА коефіцієнти, кое-

фіцієнти зміни силікатної частини, балансу 

півтораоксидів та ін.), що є досить інформа-

тивними та достовірними. Для діагностики цих 

процесів дослідники використовують різні по-

казники. Процес опідзолення характеризують 

такі показники як накопичення SiO2 в мулистій 

фракцій в Е горизонтах (Ф. Дюшофур), розши-

рення співвідношення SiO2 : АІ2О3 та SiO2 : 

Fе2О3 (С. В. Зонн), розширення співвідношення 

SiO2 : Fе2О3 / SiO2 : АІ2О3 (І. С. Смага). Внут-

рішньоґрунтове оглинення діагностується за 

накопиченням валового Fе2О3 (С. В. Зонн, 

Ф.Р. Зайдельман), звуженим відношенням SiO2 

: R2О3, у мулі до 1,8–2,2 (В. І. Канівець). Про-

цес глеє-елювіювання діагностується за інтен-

сивнішими втратами у профілі сполук Феруму 

у порівнянні з Алюмінієм, тобто широкою 

амплітудою коливань відношення  АІ2О3: 

Fе2О3; розширеним співвідношенням SiO2 : 

Fе2О3; розширеним відношенням  SiO2 : Fе2О3 / 

SiO2 : АІ2О3 (І. С. Смага) [11]. Для діагностики 

процесу опідзолення використовувалися мо-

лярні відношення SiO2 : Al2O3, SiO2 : R2O3, кое-

фіцієнти вилуговування лужних і лужноземе-

льних елементів у відношення до SiO2, ЕА 

коефіцієнти оксидів, ЕАt, ЕАm, коефіцієнт 

зміни силікатної частини; для процесу внут-

рішньоґрунтового оглинення: коефіцієнти ви-

луговування лужних та лужноземельних еле-

ментів у відношенні до А12О3, результати ба-

лансу валових запасів оксидів, коефіцієнт змі-

ни силікатної частини ґрунту; для глеє-елю-

віювання: молярні відношення Al2O3 : Fe2O3, 

порівняння втрат  Fe2O3 та Al2O3, відношення 

SiO2 : Fe2O3 і SiO2 : Al2O3 у мулистій фракції.  З 

метою встановлення генези буроземно-підзо-

листих ґрунтів ми використовували також 

результати валового хімічного складу мулистої 

фракції, нодулів та глинистих кутан.  

Основною причиною появи характерного 

забарвлення холодних тонів оглеєних горизон-

тів слід визнати відновлення окисного заліза 

кутан, які покривають окремі мінеральні зерна, 

їх розчинення і винос. Тому саме звільнення 

мінеральних зерен від оксидних залізистих ку-

тан є основною причиною виникнення колір-

ної гами (білястої, сизувато-сірої, блакитної 

тощо) [5]. Також характерною ознакою оглеєн-

ня буроземно-підзолистих ґрунтів є наявність 

новоутворень пунктацій та нодулів, які є при-

сутні у всіх генетичних горизонтах. Нодулі –  

конкреційні новоутворення з відносно рівно-

мірним насиченням оксидами у межах усього 

перерізу. Вони мають дифузні контури з нере-

гулярною формою, а їхній хімічний склад май-

же споріднений з оточуючим матеріалом гене-

тичного горизонту, що свідчить про їхню інсіт-

ну ґенезу. Чорне, темно-сіре забарвлення ноду-

лів зумовлено переважанням у його складі спо-

лук Мангану. Парманентна (спорадична) зміна 

окисно-відновних умов, спричинена частими 

змінами рівня залягання ґрунтових вод у про-

філі ґрунтів, зумовлює формування новоутво-

рень з овальними, округлими формами та чіт-

кими зовнішніми контурами. Натомість у го-

ризонтах з тривалим періодом насичення во-

дою формуються нодулі з нерегулярною фор-

мою та дифузними контурами [14]. Розподіля-

ються нодулі у межах профілю нерівномірно, 

оскільки найбільша їхня кількість спостеріга-

ється на глибині від 25 до 60 см, та охоплює  

елювіальний, елювіально-ілювіальний та верх-

ню межу ілювіального горизонтів. Вони мають 

чорне забарвлення у вологому стані та темно-

сіре, близьке до чорного (10YR4/2 за шкалою 

Мансела) у повітряно сухому стані. Розміри 

нодулів коливаються від 0,5 до 3–3,5 см. Наяв-

ність у межах ілювіального горизонту буро-

земно-підзолистих ґрунтів нодулів із дифузни-

ми контурами і нечіткою формою, чорного 
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забарвлення, рівномірним насиченням оксида-

ми Fe і Mn у всьому перерізі свідчить про їхню 

інсітну ґенезу та домінування в ілювіальному 

горизонті процесів внутрішньоґрунтового ог-

линення. 

Досить інформаційним для вивчення ґене-

зи ґрунтів є новоутворення глинистих кутан. 

Кутани (cutans) – це зміни текстури або зло-

ження на природних поверхнях у ґрунтовому 

матеріалі внаслідок концентрації яких-небудь 

компонентів ґрунту або модифікації плазми in 

situ. За будовою та складом вони поділяються 

на аргілани, аргілани-стріани, аргіло-гумани, 

гумани, мангани, сесквани, сескво-гумани, сі-

лани, скелетани, солюани, а за положенням – 

кутани агрегатів, зерен, каналів, плоских по-

верхонь, пор [14]. 

Морфологія кутан залежить від трьох фак-

торів: приуроченістю кутан до ґрунтотвоних 

порід певного ґенезису та складу, інтенсивні-

стю їхнього оглеєння і характером водного ре-

жиму, генетичними особливостями профілю. 

Найчіткіше кутани проявляються у ґрунтах з 

елювіально-ілювіальним типом профілю на 

кислих породах з вираженим оглеєнням [4]. 
При вивченні буроземно-підзолистих ґрунтів, 

нами діагностовані кутани-аргілани (argillans) 

– глинисті кутани на включеннях валунів та 

гальки в ілювіальних горизонтах сизувато-сі-

рого забарвлення потужністю 0,1–0,5 см. 

Формування кутан в ілювіальних горизонтах 

свідчить про інтенсивне внутрішньоґрунтове 

оглинення та лесиваж в середній частині 

профілю буроземно-підзолистих ґрунтів.  

Процес опідзолення, який морфологічно 

проявляється у ясно-сірому, світлому забарв-

ленні елювіального горизонту, підтверджуєть-

ся профільним розподілом ЕА коефіцієнтів, 

оскільки втрати півтораоксидів у верхньому 0–

40 см шарі складають -27,29 – -41,50, а в ниж-

ній частині профілю відбувається їхнє міні-

мальне накопичення (+1,08 – +11,53). Також 

процес опідзолення характеризують молярні 

відношення SiO2 : Fe2O3 (табл. 1), які свідчать 

про втрату Феруму із верхніх елювіальних 

горизонтів (47,55–76,46).  Проте у порівнянні з 

фоновими дерново-підзолистими поверхнево-

оглеєними ґрунтами Передкарпаття відносні 

втрати півтораоксидів (ЕА коефіцієнти) та 

Феруму (молярні відношення) є меншими, що 

свідчить про меншу інтенсивність процесу 

опідзолення у досліджуваних ґрунтах [7]. 

Процес внутрішньоґрунтового оглинення 

діагностується за додатнім балансом валових 

запасів оксидів, який у ілювіальної частини 

профілю становить +2,0 кг/м2, а також у 

важчому гранулометричному складі ілювіаль-

ного метаморфічного горизонті (грубопилува-

то-легкоглинистий).  

Для діагностики інтенсивності та прояву 

глеє-елювіального процесу використовують 

особливості профільного розподілу молярних 

співвідношень у мулистій фракції Al2O3 : Fe2O3 

(табл. 2). Отримані розрахунки свідчать про 

мінімальну інтенсивність цього процесу, оскі-

льки у межах профілю їхні значення є практич-

но рівномірними: 3,50–3,77 (крім НЕ горизон-

ту) для ґрунтів, сформованих на давньоалю-

віальних відкладах та 3,60–3,92 (крім НЕ гори-

зонту) для ґрунтів, сформованих на  делю-

віальних суглинках. 

Таблиця 1 

Показники диференціації профілю буроземно-підзолистих ґрунтів 

 

Горизонт (глибина 

відбору зразків, см) 

Молярні відношення  

SiO2 : Al2O3 SiO2 : Fe2O3 SiO2 : R2O3 Al2O3 : Fe2O3 

Буроземно-підзолистий, середньокам’янистий, грубопилувато-середньосуглинковий, глейовий ґрунт на 

давньоалювіальних  відкладах, розріз К–1 

НЕ gl  (8–23) 18,31 76,46 14,77 4,07 

Eh gl  (25–35) 16,67 53,75 12,72 3,22 

EI gl  (40–50) 10,51 35,01 8,08 3,33 

I (e) m gl  (73–83) 10,40 38,58 8,19 3,70 

Pi gl  (104–114) 10,62 37,77 8,29 3,55 

P gl  (120–130 ) 11,47 44,22 8,11 3,85 

Буроземно-підзолистий грубопилувато-важкосуглинковий, глейовий ґрунт на делювіальних відкладах,  

розріз ЛЛ 

НЕ gl  (3–23) 15,16 60,26 12,11 4,01 

Eh gl  (29–39) 12,85 47,55 10,11 3,70 

EI gl  (51–61) 9,46 30,59 7,22 3,23 

I (e) m gl  (81–91) 9,14 32,87 7,15 3,59 

Pi gl  (125–135) 9,03 32,49 7,07 3,59 

 P gl  (168–178) 9,02 33,74 7,12 3,73 
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Таблиця 2 

Показники диференціації мулистої фракції буроземно-підзолистих ґрунтів 

 

Висновки. Буроземно-підзолисті ґрунти 

Пригорганського Передкарпаття сформувалися 

за сукупної дії процесів внутрішньоґрунтового 

оглинення, лесиважу, опідзолення, глеє-елюві-

ального, сегрегації. Морфологічно ці процеси 

розділити вкрай важко, тому для їхньої діаг-

ностики використовуються ряд критеріїв, вста-

новлених на основі аналізу валового хімічного 

складу ґрунту та його мулистої фракції. У на-

ших дослідженнях процес опідзолення діаг-

ностовано за профільним розподілом ЕА кое-

фіцієнтів, які характеризуються втратою півто-

раоксидів у верхньому 0–40 см шарі (-27,29 – -

41,50) та мінімальним накопиченням в нижній 

частині (+1,08 – +11,53), а також за молярними 

відношеннями SiO2: Fe2O3, які свідчать про 

втрату Феруму із верхніх елювіальних гори-

зонтів (47,55–76,46). Процес внутрішньоґрун-

тового оглинення проявляється у додатному 

балансі валових запасів оксидів, який у ілюві-

альної частини профілю становить +2,0 кг/м2, а 

також у важчому гранулометричному складі 

відносно інших горизонтів (грубопилувато-

легкоглинистий). Глеє-елювіальний процес 

діагностовано за особливостями профільного 

розподілу молярних співвідношень у мулистій 

фракції Al2O3: Fe2O3, які у межах профілю є 

практично рівномірними (3,50–3,77 та 3,60–

3,92). Наявність у межах ілювіального горизо-

нту 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 домінування в 

ілювіальному горизонті процесів внутрішньо-

ґрунтового оглинення. В межах ілювіального 

горизонту навколо включень валунів і гальки, 

діагностовано аргілани (глинисті кутани) в 

яких вміст фракції мулу більше 60%, що 

дозволяє стверджувати про формування їх за 

рахунок процесів лесиважу та внутрішньо-

ґрунтового оглинення.  
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Аннотация: 
Малык С. З. МОРФОГЕНЕЗ БУРОЗЕМНО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ПРИГОРГАНСЬКОГО 

ПРЕДКАРПАТЬЯ 

На основе анализа литературных источников и собственных полевых исследований установлено 

морфологические особенности буроземно-подзолистых почв. Детально проанализированы морфология и 

химические свойства почвенных новообразований (нодулей и кутан). На основе анализа результатов валового 

химического состава мелкозема, иллистой фракции и почвенных новообразований установлено, что буроземно-

подзолистые почвы формируются на основе совокупного действия процессов внутрипочвенного оглинивание, 

оподзоливаныя, лессиважа и глее-элювиального. 

Ключевые слова: буроземно-подзолистые почвы, морфология, генезис, нодули, горизонт, оглеения. 
 

Abstract: 
Malyk S. Z. MORPHOGENESIS THE BROWN EARTH-PODZOL SOILS OF PRE-GORGANIAN PRE-

CARPAТHIAN REGION 
Among the representatives of various scientific soil science schools arose some discussions at the taxonomic 

classification level because of the complex genetic nature of the profile-differentiated soils of Pre-Carpathian region, 

the diversity of the interpretation of the morphological features of the genetic horizons, the absence of common 

diagnostic signs of intensity and orientation of elementary soil processes. In order to establish the morphogenesis of 

these soils, within the boundaries of the Pre-Gorganian Pre-Carpathians, key areas were laid out, and within their 

boundaries, morphological features were studied and samples were taken for laboratory research. In the structure of the 

profile of brown-earth-podzolic soils, the following genetic horizons are distinguished: humus-elluvial gleyed (НЕgl), 
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elluvial weakly humus gleyedelluvial gleyedtransitional elluvial іlluvial gleyed (EIgl), illuvial, weakly-elluvial 

metamorphic gleyed (I (e) mgl) horizons, soil weakly illuviated gley (Рigl) and gley rock (Рgl). Illuvial horizon was 

formed as a result of intensive internal soilIt is characterized by the presence of neoplasms of nodules and clay 

сutansNoduls are concretionary neoplasms with relatively uniform saturation of oxides within the entire cross-section. 

They have diffuse contours with an irregular shape, and their chemical composition is almost tangent to the surrounding 

material of the genetic horizon, which indicates their insit genesis. The formation of сutans in the illuvial horizons 

testifies about intense internal soil argillization and lessivage in the middle of the profile. To establish the genesis of 

brown-earth-podzolic soils are used the results of the gross chemical composition of the fine earth and silt fraction, as 

well as soil formation. On its basis are calculated the elluvial-accumulative coefficients, leaching factor, molar ratio, 

oxide balance, siliceous change coefficient and accumulation coefficient. On the basis of these calculations, it was 

established that the profile of brown-earth-podzolic soils was formed by the combined action of processes of internal 

soil argillization and lessivage, podzolization, gley-elluvial segregation. The podzol process was diagnosed according to 

the profile distribution of EA coefficient, which are characterized by the loss of one and a half oxides in the upper 0-40 

cm layer and minimal accumulation in the lower part, as well as in molar ratio SiO2:Fe2O3, which indicates the loss of 

the Ferrum from the upper elluvial horizons. The process of internal soil enrichment manifests itself in the positive 

balance of the gross reserves of oxides, which in the illuvial part of the profile is +2,0 kg / m2 , as well as in a heavier 

granulometric composition relative to other horizons (roughly dusty-medium clayed). The glue-elluvial process is 

diagnosed by the peculiarities of the profile distribution of molar ratios in the silty fraction Al2O3 : Fe2O3 , which within 

the profile are practically uniform (3.50-3.77 and 3.60-3.92). 
Key words: brown earth-podzolic soils, morphology, genesis, nodules, horizon, gleations. 
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