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ВСТУП 

Актуальність роботи. Палеогеографічні реконструкції природних умов 

проживання людини впродовж останніх відрізків історії розвитку природи, а 

саме пізнього плейстоцену і голоцену, є одним з найважливіших напрямків 

фундаментальних природознавчих досліджень. Це зумовлено необхідністю 

встановлення характеру пізньоплейстоценових змін клімату, розуміння 

головних закономірностей у формуванні ґрунтів голоцену, відтворення дрібної 

ритміки їх розвитку, з метою використання цих даних, насамперед, для 

розробки прогнозів генезису природи. Відображення фізико-географічних 

обстановок минулого потрібно шукати у дослідженні палеогеографічних 

пам'яток. Субаеральним відкладам голоцену та верхнього плейстоцену 

території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України і присвячена 

дана робота. 

Здійснювати реконструкції природних умов минулого можливо на основі 

вивчення ґрунту, як одного з найбільш презентабельних компонентів природи. 

Палеогеографічні дослідження М.Ф. Веклича, О.М. Адаменка, 

Ж.М. Матвіїшиної, Н.П. Герасименко, А.Б. Богуцького, 

О.Л. Александровського, І.В. Іванова та інших вчених довели актуальність 

використання палеопедологічних даних для реконструкцій фізико-географічних 

обстановок минулого. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації пов’язана із держбюджетними темами наукових досліджень відділу 

палеогеографії Інституту географії НАН України «Вплив глобальних подій 

плейстоцену на розвиток компонентів природи території України» (2009-2011 

рр., № держреєстрації 0109U001046) та «Палеогеографічні передумови та 

чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та 

голоцені» (2012-2016 рр., № держреєстрації 0112U001135). У рамках цих тем 

дисертант особисто виконував дослідження на території 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю. 
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Мета дослідження – реконструювати природні обстановки проживання 

людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю 

України в окремі етапи розвитку природи у пізньому плейстоцені – голоцені. 

Для досягнення мети поставлено ряд завдань: 

• здійснити палеопедологічне дослідження з використанням макро- 

та мікроморфологічного аналізу верхньоплейстоценових та голоценових 

відкладів в межах окремих ключових ділянок у порівнянні з сучасними 

фоновими ґрунтами на природних та археологічних об’єктах; 

• діагностувати основні мікроморфологічні особливості викопних та 

похованих ґрунтів з метою уточнення їх генезису та типу, а також 

індивідуальних особливостей змін ознак ґрунтів у профілях з урахуванням 

результатів комплексних досліджень;  

• використати геоархеологічний підхід в дослідженні різночасових 

похованих ґрунтів голоцену; 

• виконати аналіз розподілу вмісту гумусу, карбонатних сполук та 

важких металів у відкладах по окремих ґрунтових розрізах; 

• реконструювати природні обстановки проживання людини в 

пізньому плейстоцені та голоцені у межах сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю України на окремих ключових 

ділянках. 

Об'єкт дослідження – різновікові викопні, поховані ґрунти та леси 

верхнього плейстоцену і голоцену. 

Предмет дослідження – характеристика розвитку субаеральних відкладів 

в окремі етапи пізнього плейстоцену – голоцену, як відображення природних 

обстановок минулого. 

Методи дослідження. При дослідженні ґрунтів та лесів верхнього 

плейстоцену – голоцену основним методом був палеопедологічний, що 

включав використання даних детального макроморфологічного та 

мікроморфологічного аналізу. При дослідженні різночасових похованих ґрунтів 

під археологічними об’єктами використано геоархеологічний підхід. По 



8 

окремих розрізах отримано та інтерпретовано дані лабораторних досліджень 

щодо розподілу вмісту гумусу і карбонатів у різновікових горизонтах. 

Палеопедологічні дослідження проведено в комплексі з використанням 

таких методів, як геоморфологічний, геохімічний, стратиграфічний, 

археологічний та інших, що надали змогу отримати додаткову інформацію про 

умови формування верхньоплейстоценових та голоценових відкладів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 

характеру розвитку пізньоплейстоценового і голоценового педогенезу як 

індикатора палеогеографічних умов спираючись на вивчення відповідних 

розрізів в межах сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю 

України. 

В результаті дослідження вперше: 

− відтворено природні обстановки проживання людини на ключових 

ділянках території дослідження в окремі часові інтервали пізнього плейстоцену 

та голоцену при застосуванні палеопедологічного методу і геоархеологічного 

підходу; 

− встановлено тренди розвитку ґрунтоутворювальних процесів в 

окремі етапи пізнього плейстоцену та дрібні часові інтервали голоцену в межах 

території дослідження; 

− реконструйовано ґрунтовий покрив ранньої субатлантики голоцену 

для території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу. 

Отримали подальший розвиток: 

− методика мікроморфологічного аналізу з метою визначення 

первинних ґрунтоутворювальних процесів, генезису з встановленням типу 

верхньоплейстоценових – голоценових ґрунтів та відкладів території 

дослідження; 

− схема геоархеологічного підходу щодо вивчення пам’яток епохи 

бронзи, ранньозалізного віку та козацької доби. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали щодо 

природних умов проживання давніх культурних спільнот передані до наукових 
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та освітніх установ, отримано 5 довідок про впровадження результатів 

дослідження. Дані дисертаційної роботи використано у наукових звітах 

Інституту археології НАН України (довідка № 125/01-9-83, від 09.02.2016 р.), 

ДП «Подільська археологія» (довідка № 314-18/02-54 від 29.04.2015 р.), 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (довідка № 85-

12/01-63 від 03.11.2014 р.), Полтавського краєзнавчого музею (довідка № 

545/01-22 від 13.12.2013 р.; довідка № 56/01-22 від 15.01.2016 р.). Матеріали 

також використані у публікаціях, у створенні музейних виставок і експозицій та 

у курсі лекцій «Давня та середньовічна історія України» Полтавського 

національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. 

Результати досліджень можуть бути використані: у геологічних та 

ландшафтознавчих роботах; при вивченні та картографуванні 

верхньочетвертинних відкладів; при розв’язанні проблем раціонального 

природокористування; у навчальному процесі. Методика дослідження також 

може бути використана для вивчення природних та археологічних об’єктів на 

інших територіях. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати отримані автором 

особисто. В основу дисертаційного дослідження покладено фактичний 

матеріал, здобутий автором за результатами вивчення 30 нових розрізів 

голоценових та плейстоценових відкладів. Проаналізовано мікроморфологічні 

особливості давніх і сучасних ґрунтів у 152 шліфах з непорушеною 

структурою, що дало можливість відтворити первинні ґрунтоутворювальні 

процеси для уточнення генезису та типології ґрунтів. Проінтерпретовано 

результати 34 аналізів на вміст гумусу та карбонатів і 30 аналізів – важких 

металів. Побудовано відповідні графіки та таблиці, а також реконструйовано 

ґрунтовий покрив початку субатлантичного (SA) часу голоцену для території 

дослідження. На основі дослідження ґрунтів і відкладів природних розрізів та 

археологічних пам'яток відтворено природні умови проживання людини в різні 

історичні етапах в межах ключових ділянок. 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційного дослідження були представлені на 18 міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних конференціях, 

з’їздах, семінарах: «Інтеграція археологічних та палеогеографічних 

досліджень» (м. Полтава-Сторожове, 10-12 серпня 2010 р.); «Географія, 

геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 11-14 

травня 2011 р.); «Географія на Полтавщині: сучасний стан та перспективи 

розвитку» (м. Полтава, 5 квітня 2012 р.); «Україна: географія цілей та 

можливостей», (м. Київ 25-27 квітня, 2012 р.); Soil as World Heritage (м. Бельці, 

Молдова 22-23 травня 2012 р.); «Полтавський краєзнавчий музей в 

ретроспективі археологічних досліджень» (м. Полтава, 19-21 вересня 2012 р.); 

«Нові дослідження пам’яток козацької доби» (м. Київ, 20-21 березня, 2013 р.); 

«Географічна наука і практика: виклики епохи» (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.); 

«Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного, екологічного 

ґрунтознавства» (м. Львів, 19-21 вересня 2013 р.); «Потенціал сучасної 

географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів» (м. Київ, 3-5 жовтня 

2013 р.); «Fundamental and applied geological science: achievements, prospects, 

problems and ways of their solutions» (м. Баку, 14-15 листопада 2013 р.); 

«Научная конференция по археологическому почвоведению, посвященная 

памяти проф. В.А. Демкина» (м. Пущино, 14-16 квітня 2014 р.); 

«Природопользование: состояние и перспективы развития» (м. Мінськ 26-27 

березня 2014 р.); «Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи» 

(м. Львів–Ворохта 24–27вересня 2014 року); «Географія, картографія, 

географічна освіта: історія, методологія, практика» (м. Чернівці, 9-11 жовтня 

2014 р.); «Актуальні дослідження прикладних наук» (м. Київ, 16-17 квітня 2015 

р.); «Конференція присвячена 100-річчю від Дня народження В.П. Макридіна» 

(м. Харків 21-23 травня 2015 р.); «Географія, екологія, туризм: теорія, 

методологія, практика» (м. Тернопіль 21-23 травня 2015 року). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю (7 

одноосібних) загальним обсягом 9,6 друк. арк. (з них 4,1 друк. арк. належить 
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особисто автору) – 8 статей у наукових фахових виданнях, 3 – наукові статті у 

зарубіжних виданнях (в т.ч. 1 стаття у виданні, що входить до наукометричних 

баз даних), 10 – у матеріалах і тезах доповідей наукових конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел у кількості 273 найменування 

та додатків. Загальний обсяг роботи 316 стор., в тому числі 181 стор. тексту, 69 

рисунків, 4 таблиці та 12 додатків. 

Автор глибоко вдячний за передані знання і досвід, цінні поради та 

слушні зауваження, науковому керівнику, д. геогр. н., професору 

Ж.М. Матвіїшиній. Особлива подяка співробітникам відділу палеогеографії 

Інституту географії НАН України, к. геогр. н. В.І. Передерій, к. геогр. н. 

С.П. Дорошкевичу, к. геогр. н. С.П. Кармазиненку, к. геогр. н. О.В. Маціборі та 

к геогр.н. А.С. Івченку за корисні та доцільні поради в процесі підготовки 

дисертаційної роботи.  

У проведенні експедиційних досліджень автору всебічно сприяли 

співробітники Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка к.і.н. О.В. Коваленко та 

завідувач науково-дослідного відділу археології Полтавського краєзнавчого 

музею Р.С. Луговий за що їм також щира вдячність 

.
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РОЗДІЛ 1 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТАН ВИВЧЕНОСТІ 

ВЕРХНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ – ГОЛОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ 

СУЧАСНОГО ЛІВОБЕРЕЖНОДНІПРОВСЬКОГО  

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

1.1. Фізико-географічна характеристика району дослідження. 

 

Територія дослідження охоплює площу 136,8 тис км
2
, і обмежується в 

адміністративному плані, головним чином Полтавською областю, а також 

частинами територій Черкаської, Київської, Чернігівської, Сумської та 

Харківської областей. 

Лівобережно-Дніпровський лісостеповий край (провінція) за фізико-

географічним районуванням (А.М. Маринич, П.Г. Шищенко, 1985 р.) [184] 

знаходиться в межах лісостепової недостатньо зволоженої теплої зони, яка, в 

свою чергу, є частиною Східноєвропейської рівнинної ландшафтної країни 

(рис.1.1). 

Територія поділена на ряд менших структурних фізико-географічних 

одиниць (областей), таких як: Північнопридніпровська терасова низовинна, 

Південнопридніпровська терасова низовинна, Північнополтавська височина і 

Східнополтавська височинна. Даний район виділяється як частина зони за 

ступенем континентальності клімату в зв’язку з різним характером 

трансформації повітряних мас. Це суттєво відбивається на розвитку 

геохімічних та біологічних процесів, обумовлює визначення 

внутрішньозональних ландшафтів довготно-кліматичного характеру, впливає 

на розвиток біоти. Також береться до уваги історія розвитку території в 

антропогені та пов'язаний з цим генезис і склад осадових порід [184]. 

Північнодніпровська терасова низовинна область. Для неї характерне 

чергування складних поліських заплавних і болотних ландшафтів з 

«острівцями» північнолісостепових.  
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Рис.1.1. Фізико-географічне положення району дослідження на карті 

України. Східноєвропейська рівнина ландшафтна країна, лісостепова недостатньо 

зволожена тепла зона: І – лівобережнодніпровський лісостеповий край (1-

північнопридніпровська терасова низовинна область; 2-північнополтавська височина 

область; 3-південнопридніпровська терасова низовинна область; 4-східнополтавська 

височина область) [157, 184]. 

 

Південнопридніпровська терасова низовинна область. Зберігає загальні 

риси долинно-терасових ландшафтів, відрізняється водночас, значно меншою 

зволоженістю, вищими літніми температурами і випаровуванням, незначною 

часткою у ландшафтній структурі гідроморфних природних комплексів, 

більшою засоленістю ґрунтових вод і ґрунтів. 

Північнополтавська височинна область. У ландшафтній структурі 

Північного Полтавського лісостепу переважають лучно-степові ландшафти, 

представлені розчленованими підвищеними рівнинами з типовими 

малогумусними чорноземами. Заплавні місцевості добре виражені в долинах 

усіх річок.  

Східнополтавська височинна область. У формуванні сучасних 

ландшафтів вирішальне значення належить повсюдному розповсюдженню 

лесових порід, що перекривають пліоценові яскраві червоно-бурі глини, товщу 

палеогенових, піщаних та глинистих відкладів. Заплавні місцевості 

сформувалися у долинах р. Ворскла та її приток [184].  

У тектонічному плані територія Лівобережно-Дніпровського 

лісостепового краю розміщується у Дніпровсько-Донецькому авлакогені, який 
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розбитий поздовжніми (центральна частина грабена та дві крайові) і 

поперечними (Прип’ятський грабен, Брагінсько-Чернігівський виступ, 

Дніпровський грабен, зона з’єднання Дніпровського грабену з Донецькою 

складчастою областю) зонами, з не однаковим за потужністю заляганням 

одновікових порід. Включає центральну зону (грабен), що проходить по 

середині території, з бортовими та прибортовими зонами. Кристалічний 

фундамент у западині знаходиться на глибинах від 1000 до 2000 м і більше. 

Характерна наявність солянокупольних структур, виражених у сучасному 

рельєфі окремими «горами». Згідно з картою тектонічного районування 

території України В.А. Веліканова, що вміщена в Національному атласі 

України [157], район дослідження, більшою мірою, належить до Дніпрово-

Донецької мезозойської западини, що по лінії північ-південь перекритий 

Прип’ятсько-Дніпровським девонського-ранньокам’яновугільним прогином. 

Лише невелика частина на південному-заході та заході належить до 

кіровоградського мегаблока Українського щита. 

Ложе дочетвертинного покриву території Лівобережнодніпровського 

лісостепу представлено двома групами відкладів – кайнозойською та 

мезозойською (В.А. Веліканов, П.Ф. Гожик, Г.І. Педанюк) [157]. Кайнозойські 

відклади включають в себе неогенову та палеогенову систему, які формують 

пліоценові відклади (піски, глини), міоценові відклади (глини, пісковики, 

піски), еоцен-олігоценові (пісковики, піски, мергелі), палеоценові (мергелі, 

пісковики). До мезозойської групи входять відклади крейдової (крейди, піски, 

пісковики, глини) та юрської систем (вапняки, доломіти, глини). 

Четвертинні відклади досліджуваної території представлені трьома 

великими віковими групами, але площі та потужності їхнього залягання досить 

різні. Так, в районі верхньої течії р. Ворскла потужність складає близько 47 м 

[260], на VIII- надзаплавній терасі р. Орчик– 42,5 м [263], алювіальні відклади в 

середній частині течії р. Псел – до 22 м [266], на вододілах річок Ворскли та 

Псла потужність  четвертинних відкладів до 35 м [270], на південномусході 

загальна потужність четвертинних відкладів – 24-80 м [264].  
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Плейстоценові відклади поділяються в межах досліджуваної території на 

ряд ланок. 

Верхньоплейстоценова ланка, куди входять еолово-делювіальні та 

елювіальні відклади, включає лесоподібні суглинки, лес та викопні ґрунти, 

потужністю 1-16 м; алювіальні відклади, які представлені пісками, супісками, 

суглинками, гравієм та рінню, мають потужність 3-30 м; пізніші алювіальні 

відклади перших надзаплавних терас долин річок – потужністю 5-30 м; 

алювіальні відклади піску, супіску, суглинку, гравію, ріні перших і других 

надзаплавних терас мають потужність 10-20 м. 

Середньоплейстоценова ланка включає в себе алювіальні відклади – 

піски, гравій, супіски відповідає рівню третіх-четвертих надзаплавних терас 

потужністю 5-15 м; алювіальні відклади – піски, гравій, супіски третіх 

надзаплавних терас потужністю 20-50 м, також льодовикові та озерно-

льодовикові відклади, морену суглинисту, супіщану з валунами.  

До нижньої середньонеоплейстоценової ланки входять елювіальні та 

еолово-делювіальні відклади і викопні ґрунти з проверстками лесовидних 

суглинків загальною потужністю 5-15 м, також алювіальні відклади, піски, 

супіски, суглинки, гравій, рінь четвертих-п’ятих річкових терас.  

У нижню неоплейстоценову ланку входять елювіальні та еолово-

делювіальні відклади, важкосуглинисті викопні ґрунти, лесовидні суглинки 

загальною потужністю 3-20 м, а також алювіальні відклади, піски, супіски, 

суглинки, гравій, рінь потужністю 6-40 м (Возгрин Б.Д., Гожик П.Ф) [157]. 

Згідно з районуванням четвертинних відкладів, котре засноване на 

генезисі, фаціях, потужності четвертинних відкладів (Возгрін Б.Д та ін.) [253], 

територія дослідження входить до Української платформної рівнинної країни та 

займає лесову область. Остання, в свою чергу, поділяється на дві підобласті: 

дніпровську лесово-алювіальну, що включає райони безморенних та моренних 

терас і дніпрово-донецьку підобласть з позальодовиковими та льодовиковими 

терасами. 
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Геоморфологічне районування за В.П. Палієнко та ін [168], засноване на 

орографічному принципі. Згідно з останнім, територія 

Лівобережнодніпровського лісостепу належить до таких таксонометричних 

одиниць: країна ― Східноєвропейська полігенна рівнина; область ― 

Придніпровська пластово-акумулятивних низовинних рівнин, до якої входять 

дві підобласті: на заході – Придніпровська пластово-акумулятивна низовинна 

рівнина на палеогенових і неогенових відкладах з районами: Яготинська 

алювіальна (терасова), плоска, слабо розчленована рівнина та Лівобережно-

Середньодніпровська алювіальна (терасова), плоска та слабохвиляста, слабо 

розчленована рівнина. У центрі та на сході даної території виокремлено 

підобласть – Полтавська пластово-акумулятивна низовинна рівнина на 

палеогенових і неогенових відкладах, з таким районами: Роменсько-

Миргородська алювіальна (давньотерасова), увалиста середньо розчленована 

рівнина, Полтавсько-Карлівська алювіальна (давньотерасова), увалиста, 

середньо розчленована рівнина, Верхньоорельська акумулятивно-денудаційна, 

полого-увалиста, середньо розчленована рівнина. 

Загальні особливості рельєфу визначені діяльністю льодовикових вод і 

ерозійно-акумулятивних процесів у долинах р. Дніпро і його приток. На 

рівнинному фоні виділяється широка дніпровська заплава, вкрита, в основному, 

Кременчуцьким та Канівським водосховищами. Борова піщано-горбиста тераса 

підіймається над заплавою на 10-15 м, утворює береги водосховищ, 

підіймається на їхніх мілководдях у вигляді невеликих острівців. Її абсолютні 

висоти складають 120-128 м. 

Величезні площі займає плоска третя тераса з лесовим покривом. Її 

абсолютні позначки досягають 140-150 м. На ній розвинуті численні округлі 

пониження ― блюдця, іноді заповненні талими водами. На терасі 

спостерігаються водно-льодовикові прохідні долини, що простягаються 

паралельно руслу р. Дніпро. Східніше знаходиться палеогенова рівнина, що 

посічена дніпровськими притоками [169]. 
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За кліматичним районування території України, проведеного згідно з 

класифікацією Б.П. Алісова, клімат сучасного Лівобережнодніпровського 

лісостепового краю відноситься до двох кліматичних районів – західного та 

східного, що в свою чергу входять до лісостепової північно атлантико-

континентальної області [103].  

Тут переважає перенесення вологих повітряних мас з Атлантичного 

океану, що поступово трансформуються у помірно-континентальні. 

Факторами, що впливають на кліматичну ситуацію регіону, є фізико-

географічні особливості розташування території, циркуляція атмосфери, 

надходження сонячної радіації та характер підстильної поверхні. У межах 

території, що досліджується, чітко проявляються чотири пори року: зима, 

весна, літо, осінь. Так як рельєф рівнинний, то широтний хід метеорологічних 

величин порушують височини, що проявляється у зниженні температури 

повітря, незначному збільшенні опадів, швидкості вітру, зміні тривалості 

залягання снігового покриву, ожеледно-паморозевих явищах. Фактори, які 

впливають на клімат упродовж року, проявляються неоднозначно та істотно 

розрізняються за сезонами. У холодний період переважну роль відіграє 

циркуляція атмосфери, у теплий – зростає роль радіаційного фактора. Кількість 

опадів становить від 550 мм/рік на півночі до 430 мм/рік на півдні [157] із 

максимумом у теплий період, коефіцієнт зволоження складає 1,3-1,9. Через 

територію проходять ізотерми січня з показником – 7
0
С та ізотерми липня  

+20
0
С, абсолютні температури, зафіксовані в районі м. Полтава, складають –

 34
0
С та +38

0
С для січня та липня відповідно. Для теплого періоду характерне 

переважаюче західне та південно-західне перенесення повітряних мас, а для 

холодного періоду останній переважно східне та північно-східне [157]. За 

агрокліматичним районуванням територія входить до недостатньо вологої 

теплої зони. Вона характеризується показниками тривалості сонячного сяйва 

1700-2000 год/рік, теплозабезпеченістю вегетативного періоду, коли сума 

активних температур вище +10
0
С ― 2500-2900

0
С, тривалість періоду з 

середньодобовою температурою повітря понад +10
0
С ― 150-160 днів, 
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тривалістю безморозного періоду, що становить 160-170
 

днів. Відносна 

вологість повітря більша взимку і складає 84%, влітку вона 66-70%. [157]. 

Загальна рівнинність території краю пов'язана з її слабкою дренованістю і 

незначною густотою річкової мережі (0,15 км/км
2
) [184].  

Сучасний ґрунтовий покрив (Канаш О.П, Лактіонова Т.М., 

Мєдвєдєв В.В.) [157] представлений 19 видами ґрунтів (рис. 1.2) і відображає 

природні умови сьогодення. Серед них переважають типові малогумусні 

чорноземи, що сформовані на лесових породах і розповсюджені по всій 

території в межах вододілів та на надзаплавних терасах. Також досить широко 

представлені лучно-чорноземні содово-солончакові ґрунти, що сформовані на 

лесових породах і розміщуються в долинах річок Псел та Сула, а також на 

північному-заході території. Менші за розмірами площі займають дерново-

підзолисті ґрунти на давньо-алювіальних та водно-льодовикових відкладах, які, 

за своїм гранулометричним складом, є піщаними та глинисто-піщаними і 

розповсюджені в долині Дніпра, Ворскли та на півночі території. Опідзолені 

легкосуглинисті ґрунти сформовані переважно на лесових породах, вони 

займають невеликі площі в центрі та на заході території. Меншою мірою 

представлені чорноземи типові й звичайні залишково-солонцюваті, реградовані 

чорноземи, лучні ґрунти на делювіальних та алювіальних відкладах, торфово-

болотні ґрунти та торфовища, солонці, осолоділі та дернові ґрунти. За 

гранулометричним складом ґрунти переважно середньо- та важкосуглинисті, 

засолення содове та хлоридно-сульфатно-содове.  

Згідно з геоботанічним районуванням території України [157], межі 

сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю входять до 

Лісостепової підобласті Євразійської степової області. Підобласть включає 

східноєвропейську лісостепову провінцію дубових лісів, остепнених луків та 

лучних лісів. Рослинність території характеризують три округи, що входять в 

провінцію. Західну частину займає Лівобережнодніпровський округ липово-

дубових, грабово-дубових, соснових (на терасах) лісів, луків, галофітної та 

болотної рослинності. Наступний округ – Північний лівобережний липово-
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дубових лісів та остепнених луків. Найбільшу площу займає Полтавський округ 

липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, остепнених луків, лучних 

степів та евтрофних боліт. 

 

Рис.1.2. Сучасний ґрунтовий покрив території Лівобережнодніпровського 

лісостепового краю [157]. Дерново-слабопідзолисті ґрунти на давньо-алювіальних та 

водно-льодовикових відкладах. 1.Дерново-слабопідзолисті піщані та глинисто-піщані. 2. 

Дерново-середньопідзолисті супіщані. Опідзолені ґрунти переважно на лесових породах 3. 

Ясно-сірі та сірі опідзолені. 4. Темно-сірі опідзолені. 5. Чорноземи опідзолені. Реградовані 

ґрунти переважно на лесових породах 6. Чорноземи реградовані. Чорноземи типові на 

лесових породах 7. Чорноземи типові малогумусні та слабогумусовані. 8. Чорноземи типові 

середньогумусні. Чорноземи залишково-солонцюваті на лесових породах. 9. Чорноземи 

типові і звичайні залишково-солонцюваті. Лучно-чорноземні ґрунти переважно на лесових 

породах. 10. Лучно-чорноземні. 11. Лучно-чорноземні поверхнево-солонцюваті. 12. Лучно-

чорноземні глибоко-солонцюваті. Лучні ґрунти на делювіальних та алювіальних відкладів. 

13. Лучні. 14. Лучні солонцюваті. Болотні ґрунти на алювіальних, делювіальних та водно-

льодовикових відкладах. 15а. Лучно-болотні та болотні. 15. Торфово-болотні ґрунти та 

торфовища. Солонці. 16. Солонці переважно солончакуваті. Осолоділі ґрунти. 17. Лучно-

чорноземні та дернові осолоділі глейові ґрунти й солоді. Дернові ґрунти. 18. Дернові 

переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти в комплексі зі 

слабогумусованими пісками. Поєднання та комплекси ґрунтів  ― поєднання ґрунтів.  

― солонці в комплексі. Гранулометричний склад  ― піщані та глинисто-піщані.  ― 

легкосуглинисті,  ― середньосуглинисті.  ― важкосуглинисті.  ― глинисті. 

Засолення ґрунтів.  ― содове.  ― хлоридно-сульфатно-содове. М: 1: 2 500 000 
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Загалом для рослинності території характерно значне переважання 

лучних степів та остепненних лук (домінанти Festuca valesiaca, Poa angustifolia, 

Carex humilis, Brachypodium pinnatum, Sesleria heufleriana) (фрагменти) та 

агрофітоценози на їхньому місці. 

 

1.2. Стан вивченості верхньоплейстоценових та голоценових 

відкладів території 

 

Перші відомості про дослідження пізньоплейстоценових відкладів 

Лівобережно-Дніпровського лісостепового краю відносяться до 1774 р., коли 

Й. Гюльденштедт зазначив, що дещо вище с. Фідровка (сучасне с. Федорівка 

Хорольського р-н, Полтавської області) на правому березі р. Хорол 

«відслонюється голубувата глина, яку вкриває жовтувата глина» [262]. 

Наступна згадка стосовно дослідження четвертинних відкладів датована 

1845 р., коли  А. Рогович дав характеристику делювіальних наносів басейнів 

річок Псел, Хорол, Сула, Ворскла. Вже у 1879 р. проводяться перші спроби 

класифікувати плейстоценові відклади К.М. Феофілактовим. Він у 

делювіальних (антропогенових) відкладах виділяє три яруси: 1) нижній 

валунний; 2) лесовий ярус; 3) верхній валунний ярус. По всіх трьох горизонтах 

зустрічаються дрібні валуни і галька. 

У 1877 та 1881 рр. В.В.Докучаєв проводив дослідження чорноземної зони 

Російської імперії. Ним була обстежена значна частина ґрунтів лісостепової 

зони, зокрема по лінії Прохорівка – Золотоноша  – Лубни – Хорол – Полтава – 

Кременчук, а також Зіньків – Гадяч – Ромни. Закладенні В.В. Докучаєвим 

розрізи типового чорнозему демонструються на ґрунтознавчих форумах і 

донині [75]. Результати цієї роботи вилились у класичну працю «Російський 

чорнозем» (1883 р.) [77]. Ця праця безперечно належить до найбільш 

фундаментальних робіт з природознавства XIX століття. 

Експедиція зібрала велику кількість даних з ґрунтознавства та географії 

ґрунтів сучасного лісостепу лівобережжя р. Дніпро. Результати можна знайти у 
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монографічних працях В.В. Докучаєва [75-78]. За матеріалами експедиції було 

написано і видано в 1880 - 1894 рр. за загальною редакцією В.В. Докучаєва 15 

томів звітів по повітах та шістнадцятий том – загальний – по Полтавській 

губернії. Авторами випусків були В.І. Вернадський, Ф.Ю. Левінсон-Лессінг, 

А.С. Георгієвський, Б.К. Полєнов, К.Д. Глінка, П.А. Земятченський, 

С.К. Богушевський, Ф.І. Піроцький, А.А. Бодіско, В.К. Агафонов, І.П. Видрін. 

У останньому XVI випуску «Матеріали до оцінки земель Полтавської губернії» 

окремі розділи належать П.В. Отоцькому, В.К. Агафонову, К.Д. Глінці, 

М.П. Адамову, А.П. Барановському, А.М. Краснову. За матеріалами експедиції 

були опубліковані такі фундаментальні географічні праці, як «Русский 

чернозем» [77] и «Наши степи прежде и теперь» [78]. 

За результатами вище згаданої експедиції П.Я. Армашевським у 1882 та 

1883 рр. вивчалася геологія сучасної Полтавської області. Так звані 

«післятретинні» утворення тут розділяються на яскраво профарбовані глини і 

світло-сірувато-жовті вапнякові суглинки, валунні утворення, леси та 

еквівалентні їм суглинки і супіски.  

П. Пʼятніцьким у 1888 р. запропоновано замінити термін «леси» для 

басейнів річок Псла і Ворскли на «лессовидні суглинки», оскільки порода 

відрізняється від типового лесу відсутністю трубочок [262, 268]. 

В.К. Агафоновим в 1894 р. було опубліковано зведені дані з вивчення 

четвертинних відкладів Полтавщини, що базувалися на даних докучаєвської 

експедиції. Автор виділяв 5 районів  четвертинних відкладів, які розташовані 

вждовж меридіанів з півночі на південь, і диференціюються за наступними 

ознаками відкладів: 1) характеризуються тричленною серією відкладів і 

складаються із лесів, валунних суглинків і мергелів; 2) делювіальні відклади 

включають леси і моренні суглинки; 3) відзначаються супіщаними лесами і 

пісками та супісками, що їх заміщають; 4) леси, безвалунні суглинки і глини, 

очевидно, що заміщають морени і прісноводні мергелі; 5) характеризуються 

лише безвалунними, не шаруватими бурими суглинками [268]. 



22 

У 1923 р. В.І. Сазоновим, у межах Полтавської губернії, було виділено 

два зледеніння. Кордони першого проходили по р. Псел, другого – по р. Удай. 

В.О. Городцовим описані підморенні леси поблизу с. Гінці [252].  

Наступні праці О.І. Набоких, В.І. Крокоса, К.Д. Глінки, В.Д. Ласкарєва, 

В.В. Різніченка, А.І. Москвітіна, Л.Ф. Лунгерсгаузена, Д.К. Біленка, 

В.Г. Бондарчука, П.К. Заморія та ін. встановили складну «багатоярусну» будову 

найбільш поширених в Україні антропогенових відкладів, у тому числі й на 

території сучасного Лівобережно-Дніпровського лісостепового краю [264]. 

Початок палеопедологічних досліджень покладено О.Г. Набоких. Він 

уперше дав визначення генетичним типам ґрунтів четвертинної товщі й 

встановив зміни площ їх поширення. Ним також було запропоновано перші 

розробки основ методики вивчення викопних ґрунтів і лесів при широкому 

застосуванні фізико-хімічних методів дослідження. О.Г. Набоких розробив 

водно-режимну концепцію ґрунтоутворення [150] виділивши 7 типів водних 

режимів, що відповідають основним рослинним формаціям і 6 типів 

зволоження. Саме поняття «водний режим ґрунтів», ймовірно, було 

запропоновано О.Г. Набоких. 

Вчений вперше, із ув'язуванням з водними режимами і динамікою 

карбонатів, розробив класифікацію чорноземів України та опідзолених ґрунтів 

лісостепу; детально вивчив опідзолені, реградовані та деградовані чорноземи 

(які еволюціонували в сірі лісові) і розробив їх класифікацію; детально 

дослідив ґрунти сухих степів, а також гідро- і галоморфні ґрунти долин 

степових річок. Велику увагу він приділяв ерозії й денудації ґрунтів, термін 

«ерозія ґрунтів», ймовірно, належить йому [92]. 

Обґрунтування ідей О.Г. Набоких знайшли своє відображення у працях 

його учня В.І. Крокоса, в яких він вирішує питання стратиграфії лесів усієї 

території сучасної України та прилеглих територій. У 1929 р. В.І. Крокос [115] 

описуючи четвертинні відклади Лубенщини, виділяє 5 ярусів лесу. Формування 

давніших шарів він відносить до Вюрмського зледеніння, досліджуючи тераси 
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річок Сули і Хорола, виділяє 3 більш молодші за віком тераси. Також у своїх 

працях він проводить співставлення четвертинних відкладів України та Альп.  

Перше узагальнення щодо викопних і давніх ґрунтів належить К.Д. Глінці 

в його підручнику «Почвоведение» [51], де також вказано на різний час 

формування генетичних горизонтів ґрунтового профілю.  

Потім в 30-х роках Д.К. Біленком вивчаються четвертинних відклади 

Середнього Подніпров’я, зокрема досліджується розріз поблизу смт. Градизьк в 

районі г. Пивиха. У геологічному нарисі виділено 5 стратиграфічних ступенів 

терасс. [252] 

В.В. Різніченко [162] описує будову терас р. Дніпро північніше 

м. Кременчук, яких нараховує 5. Автор виділяє складні порушення в 

дислокаціях із заляганням київського мергелю, у четвертинних відкладах 

виділяє потужні шари піску. 

У 1938 р. В.Г. Бондарчуком [15] зроблено висновки про наявність в 

межах території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю 

лише двох льодовикових комплексів четвертинних відкладів: поліського 

(вюрмського) і дніпровського (рисського), віе категорично спростовує 

положення про численність льодовикових епох.  

Фундаментальною для геологічної та палеогеографічної науки є праця 

П.К. Заморія [87]. Він, поміж іншого, відмічає залежність кількості лесових 

горизонтів і кількості викопних ґрунтів від рельєфу і віку геоморфологічних 

районів. Стосовно території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу, 

він  дає опис четвертинного покриву Полтавського плато, в якому вважає, що 

лесова серія складається з 5 стратиграфічних ярусів і 4-х викопних ґрунтів. У 

долині р. Ворскла виділяє 4 тераси: 1 заплавну та 3 надзаплавних. 

Уперше виявлення мерзлотних деформацій у товщах антропогенових 

відкладів України було зроблено А.І. Москвітіним [152] у районі м. Новгород-

Сіверський. У своїх працях він підкреслював їхнє важливе значення для 

стратиграфії та палеогеографії.  
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У 1959 р. І.І. Ремізов та ін. в прильодовиковій зоні Полтавської та 

Сумської областей відмічають сліди викопної «вічної» мерзлоти та 

гляціодислокації.  

Д.Н. Назаренко (1964 р) визначає межу дніпровського та донського 

льодовика і відмічає, що остання простежується в рельєфі майже неперервною 

перигляціальною дислокацією. 

Дослідження ґрунтів проводилися й для розвитку аграрного сектору 

господарства та його раціоналізації. Варто виділити працю А.І.Лисенка «Ґрунти 

Полтавської області» [122]. Брошура написана за матеріалами дослідження 

ґрунтів Полтавської області і є коротким пояснювальним текстом з 

агрохімічною, фізико-хімічною та агровиробничою характеристикою ґрунтів, 

відображених на схематичній карті видання 1967 року. Вагомий внесок в даний 

напрям зробили також X.З. Дорошенко, О.М. Макаренко К.П. Антоненко, 

І.Ю. Микитенко, В.Я. Цареградський, І.В. Цебржинський, І.М. Гоголев, 

І.О. Коцюба, І.А. Андрущенко, Р.С. Трусковецький, А.М. Білан, П.Д. Чаус, 

С.О. Скорина, І.П. Скитський, З.П. Дяченко, М.Л. Голуб та ін. Вони в різні часи 

були учасниками цілого ряду ґрунтознавчих партій та експедицій, що 

проводилися в межах сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України. 

Головними результатами їх роботи можна вважати загальну агрокліматичну 

характеристику ґрунтів та складання різномасштабних карт ґрунтового покриву 

території.  

Серед російських вчених варто виділити праці палеопедологічної 

«школи» Інституту географії АН СРСР (І.П. Герасимов [46-48], А.О. Величко 

[29-31], Т.Д. Морозова [31], О.Ю. Новенко, К.Г. Длуський, З.П. Губоніна та ін.), 

географічного факультету МДУ (К.К. Марков [122-123], Г.І. Лазуков, 

Н.Г. Судакова, Н.І. Глушанкова, Н.С. Боліховська та ін), Новосибірського 

відділення академії наук Росії (М.І. Дергачова, В.С. Зикіна та ін.). 

В Інституті географії РАН під керівництвом І.П. Герасимова розроблена 

схема стратиграфії лесів центральної частини Східно-Європейської рівнини, 

яка включає територію північної України [48]. 
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Окремої і найбільшої уваги заслуговують праці з дослідження 

плейстоценових та голоценових відкладів сучасного лівобережно-

дніпровського лісостепу української палеогеографічної школи. Центром її 

зародження став, свого часу, відділ палеогеографії Сектору географії АН УРСР, 

який на сучасному етапі трансформувався у відділ палеогеографії Інституту 

географії НАН України. Тут під керівництвом М.Ф. Веклича в різні часи у 

відділі працювали Н.О. Сіренко [201-202], С.І. Паришкура-Турло [170, 224], 

В.О. Дубняк, І.В. Мельничук [146-147], Ж.М. Матвіїшина [132], 

Н.П. Герасименко [41, 43], В.І. Передерій [175-176], А.С. Івченко та ін.  

М.Ф. Векличу належить великий спектр проведення широких науково-

дослідних робіт [21-28 та ін.] в межах України, ціла низка монографічних праць 

та значна кількість публікацій. Перш за все, останні присвячені розв’язанню 

теоретичних і прикладних проблем палеогеографії за матеріалами здобутими 

при польових дослідженнях. Його дані, як правило, є результатом 

комплексного вивчення із застосуванням палеопедологічного, 

гранулометричного, мінералогічного, хімічного, малакофауністичного і 

палінологічного аналізів, а при дослідженні викопних ґрунтів ним активно 

використовувався мікроморфологічний аналіз. 

Перші роботи М.Ф. Веклича щодо детальної стратиграфічної схеми 

антропогену України відносяться до 1965-1969 рр. [27, 215]. За основу було 

прийнято схему В.І. Крокоса, в якій стратиграфічні горизонти співставлено з 

горизонтами зледенінь Альп. Горизонтам холодних етапів в схемі були дані 

назви річок, а теплих – населених пунктів, де ці горизонти були виділені, як 

стратотипи. У лесовій товщі України і Молдови виділялось спершу 16, а 

пізніше 18 стратиграфічних горизонтів (9 – лесових, 9 – ґрунтових, включаючи 

сучасний). 

У роботах М.Ф. Веклича [25, 149, 268] висвітлюються питання методики 

дослідження викопних ґрунтів, що ілюструється на прикладі вивчення опорних 

розрізів антропогену України, робляться теоретичні висновки. Паралельно 

характеризуються групи типів ґрунтів, вивчаються умови їх залягання і 
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поширення, складаються перші для України палеопедологічні картосхеми 

поширення ґрунтів теплих етапів плейстоцену: крижанівського, 

широкинського, лубенського, завадівського, кайдацького, прилуцького і 

витачівського. Доведена інформативність і значущість викопних ґрунтів і лесів 

для стратиграфічної кореляції та розчленування лесової товщі. 

Значний внесок у розвиток палеопедологічних досліджень і загальної 

стратиграфії зробили представники інших установ, зокрема Інституту геології 

НАН України та ін. Це П.Ф. Гожик, Т.Д. Христофорова, В.М. Шовкопляс, 

О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецька, Л.Г. Безусько, А.Б. Богуцький, М.О. Куниця та 

ін.. 

Беручи до уваги праці П.Ф. Гожика [54-55, 254], в рамках дослідження 

верхньоплейстоценових відкладів території Лівобережнодніпровського 

лісостепу, варто відмітити деякі данні про алювій долини р. Дніпро і його 

стратиграфічне значення. Він відзначає, що в басейні Дніпра присутній такий 

надійний маркуючий горизонт, як морена дніпровського зледеніння. 

Серед учнів М.Ф. Веклича окремої уваги заслуговують праці 

Н.О. Сіренко, С.І. Паришкури-Турло та Ж.М. Матвіїшиної. 

Роботи Н.О. Сіренко [201-202] сприяли розвитку палеопедології та були 

присвячені комплексному дослідженню пліоценових та плейстоценових 

ґрунтів. Основні принципи методики дослідження викопних ґрунтів в Україні, 

як то питання діагностики та палеогеографічних умов формування, були 

розробленні саме нею. Спільно з колегами вона виконала палеопедологічне 

обґрунтування схем палеогеографічної етапності пліоцену і плейстоцену 

України та реконструювала різновікові ґрунтові покриви і палеоландшафти у 

вигляді картосхем. 

Питання палінологічного вивчення території, як Подніпров’я так і 

України загалом відобразила в своїх працях С.І. Паришкура-Турло [170, 224]. 

Вона також розробляла принципи реконструкцій палеоландшафтів для схем 

палеогеографічної етапності пліоцену та плейстоцену України. Найбільш 

значимою спільною працею Н.О. Сіренко та С.І. Турло, є монографія «Развитие 
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почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене», що присвячена 

історії розвитку ґрунтів і рослинності України в пліоцені та плейстоцені, 

спираючись на дані споро-пилкового аналізу викопних ґрунтів. У монографії 

наведені дрібномасштабні схеми розвитку рослинності, палеоландшафтів для 

часу окремих стратиграфічних горизонтів. Праця є прикладом комплексного 

підходу до вивчення ґрунтів та лесів.  

Дослідженням історії розвитку рослинності України в четвертинний 

період у межах сучасного лісостепу та степу займалася О.Т. Артюшенко. 

Особливу увагу вона сконцентрувала на палеоботанічних і палеокліматичних 

реконструкціях на основі матеріалів спорово-пилкового аналізу. Також вона 

працювала над розв’язанням багатоаспектних проблем фітостратиграфії 

досліджених відкладів. Отримані результати дали змогу палінологічно 

обґрунтувати відклади алереду і пізнього дріасу (пізньольодовиків'я) та 

раннього, середнього і пізнього голоцену лісостепової зони [6]. 

На сьогоднішній день питаннями реконструкцій розвитку ґрунтів 

четвертинного періоду, і голоцену зокрема, займається провідний український 

палеогеограф Ж.М. Матвіїшина. Її дослідження присвячені переважно 

використанню палеопедологічного методу із застосуванням 

мікроморфологічного аналізу, створення палеоландшафтних карт, відтворення 

історії розвитку давньої людини та обґрунтування схеми палеогеографічної 

етапності розвитку природи. Їй належить ціла низка монографічних праць, 

звітів з виконання науково-дослідних тем, участь у польових дослідженнях та 

значна кількість публікацій, які відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. 

Основними результатами її роботи є матеріали як теоретичного, так і суто 

практичного характеру [102, 103, 124-138, 142 та ін.]. 

Ще одним визнаним як в Україні, так і в світі учнем М.Ф. Веклича є 

Н.П. Герасименко [38-44 та ін.]. Її роботи базуються в основному на численних 

споро-пилкових аналізах викопних ґрунтів та лесів. Ці матеріали відображені в 

численних публікаціях. Результатами роботи, з-поміж іншого, є побудова 
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картосхем і карт [111] палеоландшафтів, згідно дрібної ритміки етапів пліоцену 

і плейстоцену. 

Розвитком ідей школи М.Ф. Веклича займаються представники молодої 

когорти дослідників вже під керівництвом Ж.М. Матвіїшиної, це 

О.Г. Пархоменко [172], С.П. Кармазиненко [100-101], С.П. Дорошкевич [81], 

О.В. Мацібора та ін. 

Історія досліджень суто голоценових відкладів України досить коротка, 

але в останні роки ці роботи значно активізувались. Дослідження голоценового 

педогенезу в межах Лівобережнодніпровського лісостепового краю можна 

розглядати частково як в контексті досліджень вище згаданих авторів, так і 

окремо, як складову історії дослідження території. 

Доцільність вивчення голоценових відкладів та їх інформативність 

розглядається в працях Н.П. Герасименко, Ю.М. Дмитрука, Ж.М. Матвіїшиної, 

Б.Т. Рідуша та ін. 

Так, питаннями розчленування голоценових відкладів по окремим 

хронологічних етапах займалися А. Блітт, Р. Сернандер, М.О. Хотинський 

[232], М.І. Нейштадт [158], О.Л. Александровський [3] та ін.  

Початок використання методу ґрунтових хронорядов при вивченні 

ґрунтів і ґрунтового покриву Східноєвропейської рівнини, було покладено 

дослідженнями В.П. Золотуна на півдні України, результати яких відображені в 

його роботі [89], що стала хрестоматійною. У ній вперше виконано 

порівняльний аналіз великої кількості профілів підкурганних чорноземів і 

каштанових ґрунтів різних періодів розвитку, а також пов’язаних з ними 

сучасних (фонових) ґрунтів. В.П.Золотун встановив зміни шести зональних 

підтипів ґрунтів степу впродовж ІІІ-І тис. до. н.е. 

Еволюційно-історичний підхід до вивчення голоценових відкладів 

відображено у працях І.П. Герасимова, І.А. Соколова, О.Л. Александровського, 

І.В. Іванова [95], В.О. Дьомкіна [67], О.М. Генадієва, а також у межах території, 

що вивчається – в працях М.Ф. Веклича, Ж.М. Матвіїшиної, Н.П. Герасименко, 

О.Г. Пархоменка С.П. Кармазиненка, Н.М. Чумак та ін.  
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Слід виділити відносно новий напрямок палеопедологічних досліджень 

— геоархеологічний. Основні засади доцільності та ступеня інформативності 

даного методу відображені у працях російських вчених 

О.Л.. Александровського [1-4], Б.П. Ахтирцева [7-9], А.М. Генадієва, 

І.А. Крупенікова, П.В. Маданова [126], В.О. Таргульяна [222], В.Л. Ковди [105], 

М.М. Рискіна, В.А. Дьомкіна [66], І.В. Іванова [92-94], Ю.Г. Чендєва [237] та ін. 

Їхні роботи довели актуальність використання педолого-археологічних 

досліджень у реконструкції фізико-географічних обстановок і умов проживання 

людини в минулому та  в окремі відрізки часу пізнього плейстоцену-голоцену 

на основі дослідження ґрунтів археологічних пам’яток. У межах території, що 

нами досліджується основні результати відповідної методики представлені в 

працях Ж.М. Матвіїшиної, Ю.Г. Чендєва , О.Г. Пархоменка, С.П. Кармазиненка 

та ін. Роботи присвячені цьому напряму відображені також у переліку 

публікацій автора [118-119, 133-135, 138 та ін.].  

Вивчення природних умов минулого території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу проводились також спільно з вченими-

археологами. Серед останніх відомі праці І.М. Гавриленка [33] стосовно 

дослідження археологічної пам’ятки В'язівок, а конкретно – 

ранньомезолітичної зимінківської культури, із загальною характеристикою 

природніх умов.  

Дослідження природних обстановок верхньопалеолітичної межирицької 

культури проводилися під керівництвом проф. Л.А. Яковлєвой на пам’ятці у 

с.Гінці Лубенського району Полтавської області, що була першою відкритою у 

Східній Європі. В 2005-2007 рр. проф. Ж.М.Матвіїшиною та О.Г.Пархоменко 

було проведено опис розрізу та палеогеографічну інтерпретацію (в т.ч. 

мікроморфологічний аналіз) відкладів у верхній частині розрізу з 

дніпровськими і перекриваючими їх товщами плейстоценових та голоценових 

відкладів  із включенням шарів з артефактами, що датуються 14, 9 тис.р. т., а 

приурочені до відкладів причорноморського часу [172].  
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Інтеграційні аспекти палеогеографічних та археологічних досліджень 

простежені в працях О.В. Коваленко та Р.С. Лугового, які вивчали пам’ятки 

бронзового, ранньозалізного віку та козацької доби. Вони активно 

співпрацювали та продовжують роботи з вченими палеографами, такими як 

Ж.М. Матвіїшина, Ю.Г. Чендєв, О.Г. Пархоменко та ін., що знаходить 

відображення в їхіх звітах та наукових публікаціях [98, 256-257]. 

Отже, можемо стверждувати, що вивчення ґрунтового покриву 

проводяться у межах території понад століття. Саме палеопедологічне вивчення 

Лівобережнодніпровського лісостепу активно розпочалося в останні 

десятиліття і проводяться досі. Подальше і поглиблене дослідження даного 

регіону має всі підстави та умови для продовження. Перспектива саме цього 

напрямку полягає у встановленні еволюції давніх ґрунтів і реконструкції 

природних умов проживання давньої людини в окремі дрібні етапи різних 

історико-культурних періодів генезису суспільства.  

 

1.3. Кореляція етапів розвитку природи в пізньому плейстоцені – 

голоцені з археологічною періодизацією 

 

Етапність розвитку природи в пізньому плейстоцені – голоцені вивчено за 

результатами комплексних палеогеографічних досліджень відкладів того часу. 

Результатом цих напрацювань стала побудова стратиграфічної схеми 

четвертинних відкладів України [215] (рис.1.3) та схеми етапності розвитку 

природи в голоцені М.Ф. Веклича [26], з урахуванням схем В.А. Зубакова [91] 

та М.А. Хотинського [232].  

Для реконструкції умов проживання людини в дрібні етапи розвитку 

природи в межах ключових ділянок було визначено наступні етапи підрозділу 

пізнього плейстоцена (QIII), за схемою 1993 р. [215]: прилуцький (pl), 

удайський (ud), витачівський (vt), бузький (bg), дофінівський (df), та 

причорноморський (pč).  
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Рис.1.3. Схема палеогеографічних етапів і детальної стратиграфії пізнього 

(верхнього) кайнозою України [188, 215]. 

 

Характеристика розвитку природи в голоцені базується на зведеній схемі 

етапності останнього теплого періоду опублікованій в монографії «Проблемы 

палеоклиматологии» [26]. В даній схемі вік нижньої межі складає 13,3 тисячі 

років  розвиток голоцену відбувається по наступних періодах (позначки у схемі 

Блітта-Сернандера): беллінг (BL), середній дріас (DR-2), алерьод (AL), пізній 

дріас (DR-3), пребореал (PB), бореал (BO), атлантичний (AT), суббореал (SB), 

субатлантичний (SA) [26, 232]. На сьогодні згідно опублікованого в 2012 році 

стратиграфічного кодексу України, вік нижньої межі становить 11,4 тисячі 

років і дискусії тривають, як до часу початку голоцену, так і до тривалості і 

датування його окремих етапів, а також стратиграфічної відповідності 

горизонтів. Вченими використовуються корелятивні схеми розвитку природи 
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плейстоцену та голоцену для території України П.Ф. Гожика, Н.П. 

Герасименко, А.Б. Богуцького, міжнародною стратиграфічною шкалою 

(2013 р.) та іншими, ці стратиграфічні схеми є актуальними і враховувалися при 

виконанні роботи.  

В роботі для узгодження тривалості останніх етапів пізнього плейстоцену 

та голоцену використано датування схем зображених на рисунку 1.3 та 1.4. 

Основою для виділення мікроетапів розвитку природи є зміни 

педологічних та геохімічних характеристик у ґрунтах, а основою прив’язки до 

хронологічної шкали є археологічне датування відповідних шарів. Датовані 

розрізи, що чітко відображають зміну характеру ґрунтових процесів, є 

опорними для стратифікації інших розрізів пізньоплейстоценових та 

голоценових утворень, насамперед ґрунтів різних природних зон [26]. 

Значення регіону, що розглядається, а саме Лівобережжя лісостепу 

р. Дніпро для вивчення історії народів України та Європи, перш за все, 

зумовлене його географічним положенням. Ця територія знаходиться на 

перетині шляхів між Європою та Азією, що визначило зв’язки і переміщення 

населення в різні культурно-історичні епохи існування людини.  

В історії розвитку матеріальної культури, що відноситься до даної 

території, виділяють такі типи історико-культурних періодів розвитку людини: 

кам’яна доба (включає в себе палеоліт, мезоліт та неоліт), мідна доба, бронзова 

доба, рання залізна доба, доба великого переселення народів, часи Київської 

Русі, пізнє українське середньовіччя, козацька доба та сучасний новий та 

новітній період розвитку матеріальної культури людини [33].  

Спільно з археологом Полтавського краєзнавчого музею (Луговий Р.С.) 

та спираючись на літературні джерела, була розроблена схема співставлень 

етапів розвитку природи у пізньому плейстоцені – голоцені з археологічними 

культурними спільнотами, що проживали в різні часи розвитку суспільних 

відносин території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України. 

За основу прийнято детальну модифіковану схему етапності голоцену 

М.А. Хотинського (позначки у схемі періодизації Блітта-Сернандера) [232], але 
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в кореляції її зі схемою глобальної етапності голоцену М.Ф. Веклича. 

Співставлення проводилося спираючись на відомі часові межі розвитку 

археологічних культур [33] (рис.1.4). 

 
Рис.1.4. Схема співставлення палеогеографічної етапності пізнього 

плейстоцену – голоцену в зіставленні з археологічними культурними 

спільнотами сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу (співставлення 

проведено автором для території дослідження).  
Схема Блітта-Сернандера BL – беллінг; DR-2 – середній дріас; AL – аллеред; DR-3 – 

пізній дріас; PB – пребореал; BO – бореал; AT –  атлантичний; SB – суббореал; SA – 

субатлантичний). ВПН – велике переселення народів; КР – Київська Русь; ПС – пізнє 

Середньовіччя; КД – козацька доба. 
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Згідно з кореляцією етапів розвитку природи та давніх культурних 

спільнот території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю, 

можна робити висновки про те, що у пізньому плейстоцені, який 

характеризується трьома теплими (прилуцький, витачівський, дофіновський) та 

трьома холодними (удайський, бузький, причорноморський) етапами, 

загальною тривалістю близько 117 тис. років, проживала давня середньо та 

пізньопалеолітична людина, неандертальці та кроманьйонці. Спираючись на 

дослідження стоянки Гінці, яка відноситься саме до даної межирицької 

пізньопалеолітичної культурної спільноти, з-поміж інших знахідок, які 

залягають на глибині 2,4-3 м у причорноморському лесі, виявлено фауністичні 

рештки, представлені кістками Mammuthus primigenius, Ursus, Marmota, Canis 

lupu, Lepus [172].  

У ранньому голоцені (13,3-7,8 тис. років тому) проживали племена людей, 

як попередньої палеолітичної, так і нової – мезолітичної суспільної формації, а 

саме ранньомезолітичної зимовниківської культури. Природні обстановки 

спочатку мали перигляціальний характер, а впродовж 9000-8300 р.т. 

характерним було переважання лісостепової рослинності і, навіть, існували ліси 

на деяких вододілах [3].  

Наприкінці бореального – на початку атлантичного періоду голоцену, 

природні умови в межах Лівобережнодніпровського лісостепу дещо 

пом’якшуються, стають теплішими, а ландшафти набувають степового 

характеру [40]. В історичному розвитку суспільства настає останній період 

кам’яного віку – неоліт, і відбувається, так звана, «неолітична революція», 

тобто перехід від привласнюючих форм господарювання (збиральництво та 

мисливство) до відтворюючих (скотарство та землеробство). Серед 

артефактів з’являються перші засоби праці, такі як ще примітивні зернотерки, 

знаряддя для обробки шкіри, перші глиняні посудини і таке інше. На даній 

території переважають племена сурсько-дніпровської, дніпрово-донецької, 

ямково-гребінцевої та середньостогівської культур.  
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Друга половина атлантичного періоду – перша суббореального (6000-

4000 рр. тому) ознаменувалася деякою посушливістю клімату і подальшою 

аридизацією у першій третині суббореального періоду [95]. В історичному 

контексті відбувається перехід до мідного віку, з’являються перші металеві 

(мідні) засоби праці, на сучасній території лівобережжя лісостепу р. Дніпро 

переважають племена трипільської, пивихінської та ямної культур, дві останні з 

яких є племенами перехідної стадії між неолітом та епохою ранньої бронзи, а 

трипільська культура відноситься до окремої стадії – енеоліту [33].  

Середній етап суббореального періоду в природничій науці 

характеризується як найбільш посушлива фаза голоцену, з найбільш вираженим 

ступінем аридизації клімату [10]. В історичному плані на території 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю, це період розвитку племен так 

званого бронзового віку. В археологічних матеріалах відзначається 

урізноманітнення видового складу засобів праці, здійснюється активне 

спорудження курганних могильників та розвиток поселень великого спектру 

племен.  

На початку 2 тис. до н.е., наприкінці суббореального періоду та на 

початку субатлантичного, кліматичні умови змінюються. На зміну 

посушливим степовим континентальним ландшафтам, аж до середини 

субатлантичного періоду (близько 1600 р. т.), приходять природні обстановки 

клімат яких  в основних своїх характеристиках у межах даної території, стає 

подібним до сучасного [237]. У плані розвитку історико-суспільних відносин 

проходить період розквіту і занепаду племен скіфів та сарматів, іде поступовий 

і часом стрибкоподібний розвиток історичної матеріальної культури. Загалом 

на зміну історичних типів культурних спільнот впливали соціально-політичні 

фактори, але не менш важливим залишався фактор змін клімату, етапності та 

дрібної ритміки природного середовища.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Лівобережно-Дніпровський лісостеповий край (провінція) знаходиться 

у межах лісостепової недостатньо зволоженої теплої зони, яка, в свою чергу, є 

частиною Східноєвропейської рівнинної ландшафтної країни. Сучасна фізико-

географічна характеристика в роботі розглядається по-перше, як еталон 

сучасних природних умов, які зумовлені геологічними, геоморфологічними, 

кліматичними та біотичними особливостями, що сформували нинішній 

ґрунтовий покрив, а по-друге – як еталон для співставлення та порівняння з 

генетичними типами викопних та похованих ґрунтів. 

2. Першими дослідниками пізньоплейстоценових та голоценових 

відкладів в Україні можна вважати В.В. Докучаєва, П.А. Тутковського та ін.; у 

межах території, що досліджується – К.М. Феофілактова, Д.К. Біленка, 

В.Г. Бондарчука, Д.Н. Назаренка, П.К. Заморія та ін.. Розвиток 

агроґрунтознавчих досліджень пов'язаний з іменем А.І. Лисенка. Подальші 

більш значимі дослідження були проведені під керівництвом М.Ф. Веклича – 

Н.О. Сіренко, С.І. Турло, В.О. Дубняком, Ж.М. Матвіїшиною, 

Н.П. Герасименко та ін. Основи з дослідження викопних ґрунтів, закладені 

В.І. Крокосом, стали базою для подальшого розвитку методологічних та 

методичних аспектів у працях М.Ф. Веклича, Н.О. Сіренко, Ж.М. Матвіїшиної 

та ін. У цей час відбувається накопичення величезного фактичного матеріалу. 

На сучасному етапі, завдячуючи працям О.Л. Александровського, 

В.О. Дьомкіна, Ю.Г. Чендєва, Ж.Н. Матвіїшиної, Н.П. Герасименко, 

Ю.М. Дмитрука та ін., набуває розвитку новий підхід палеогеографічних 

досліджень – геоархеологічний. 

3. Кореляція етапів розвитку природи в пізньому плейстоцені – голоцені з 

історико-культурними спільнотами проводиться згідно з офіційно прийнятою 

уніфікованою стратиграфічною схемою палеогеографічної етапності для 

рівнинної території України (1993 р.), схеми етапності розвитку природи в 

голоцені з модифікацією і доповненнями у порівнянні із загальноприйнятою 

археологічною періодизацією. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВЕРХНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ТА ГОЛОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ 

 

2.1. Дослідження пам’яток пізнього плейстоцену–голоцену 

 

Палеогеографія як наука, що вивчає геологічні ландшафти минулого, 

розвиток географічного середовища, базується на дослідженні 

палеогеографічних пам’яток минулого, які є індикаторами фізико-географічних 

умов часу їх утворення [162]. Вивчення історії розвитку географічного 

середовища необхідне в декількох аспектах. У першу чергу не просто для того, 

щоб показати особливості палеообстановок минулого в різні геологічні періоди 

і констатувати окремі особливості змін від періоду до періоду з наближенням 

до сучасності, а і для того, щоб в подальшому намагатися встановити загальні 

закономірності в трендах розвитку географічного простору. Потрібно 

розглядати розвиток географічного середовища не тільки як суму кількісних 

змін одних і тих самих явищ, а й як суму якісних змін, що призводять до змін 

географічних умов по суті. Необхідно бачити в розвитку географічного 

середовища не систему повторних кругів, що повертають її у вже не раз 

пройдений стан, але зміну поступову, утворюючу новий і неповторний стан 

географічного середовища. Також слід розглядати розвиток географічного 

середовища як боротьбу протилежностей всередині природи, нівелювання 

старих і розвиток нових особливостей географічного середовища [130]. 

Найважливішими пам’ятками древньої природи є геологічні розрізи ― 

природні чи штучні відслонення, тобто виходи на денну поверхню шарів 

гірських порід (берегові обриви, яри, зсувні стінки, кар’єри, придорожні 

виїмки, бурові свердловини тощо.). У деяких таких розрізах відслонюються і 

добре (без пропусків) спостерігаються досить багато пластів глин, пісків, 

вапняків та інших порід різнорідного складу, забарвлення, щільності та інших 

особливостей. Нерідко в породах зустрічаються і палеонтологічні залишки 
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(скам’янілості) ― черепашки молюсків, кістки хребетних, залишки деревини та 

відбитки листя, майже завжди вони вміщують пилок і спори древніх рослин. У 

розрізах наймолодшого геологічного періоду в історії Землі ― четвертинного 

або антропогенового (в т.ч. останніх 0,8 млн. років) [164] на території України 

шари гірських порід інколи містять і сліди перебування первісної людини: 

кістки, засоби праці та інші культурні матеріальні рештки.  

Викопні ґрунти, частіше за все, полігенетичні утворення, що пройшли 

декілька стадій розвитку в умовах фізико-географічного середовища, яке 

змінювалося. Деякі властивості початкової стадії змінювалися у наступні стадії. 

Ґрунти часто, під час і після їх поховання, перетворені наступними 

діагенетичними процесами, які І.П. Герасімов називає педоморфологічними. 

Викопні ґрунти, як головні індикатори фізико-географічного розвитку 

природи в пізньому кайнозої загалом, і пізньому плейстоцені-голоцені, зокрема, 

поширені майже повсюдно на території України, як на давніх межиріччях, так і 

у товщах терасових відкладів. З урахуванням особливостей їхніх зональних 

змін наявність зон, є доволі надійним корелятивним показником. У межах 

України серед плейстоценових ґрунтів виявлені: субтропічні (червоно-бурі, 

коричневі та ін. ― від лісових до напівпустельних), суббореальні (різні 

чорноземи, каштанові, сірі лісові, лучні тощо), бореальні (підзолисті, болотні та 

ін.). 

Діагенетичними ознаками похованих ґрунтів вважають: 1) поділ профілю 

на генетичні горизонти, їхню потужність та характерні ознаки; 2) закипання з 

поверхні; 3) запаси і розподіл карбонатів у ґрунтовому профілі, форми 

новоутворень; 4) вміст і розподіл гіпсу та його новоутворень у профілі; 5) 

гранулометричний склад і розподіл мулу; 6) ознаки більшого гідроморфізму. 

Закономірності розвитку ґрунтів не дренованих територій істотно 

відрізняються за швидкістю еволюції ґрунтів дренованих районів [65]. 

Найчіткіше індикатори давніх ландшафтів в межах території України 

розрізняють в субареальних, тобто лесово-ґрунтових товщах [27]. 
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У плейстоценових субаеральних розрізах ґрунти чергуються з лесами або 

лесовими породами. Леси досить різні за генезисом (еолові та еолово-

делювіальні), умовами зволоження і температурами утворення (сухі, відносно 

холодні, сухі холодні, відносно вологі, холодні тощо). Серед них є також 

делювіальні, озерні, пролювіальні та інші різновиди. На відміну від викопних 

ґрунтів, у яких головною корелятивною ознакою є типи ґрунту і будова 

педокомплексів, леси відрізняються здебільшого за потужністю, літологічним 

складом, що змінюються зонально і залежать від геоморфологічного і 

зонального положення, наявності та кількості ініціальних ґрунтів. 

Найвиразнішими є леси, які пов’язані з великими етапами зледенінь або піками 

похолодань клімату. Ґрунти, в свою чергу пов’язані із переважанням стійких 

теплих періодів. Чергування теплих і холодних періодів у верхньому 

плейстоцені та голоцені наведені вище (пункт 1.3). 

Палеогеографічними пам'ятками є також індикатори палеоклімату та 

палеоатмосфери – це, насамперед, мінерали, осадові гірські породи і фації, 

форми та типи давнього рельєфу, флора та рослинність, фауна, вже зазначені 

давні ґрунти, давні кори вивітрювання, осадові формації, інші індикатори.  

Окремою палеогеографічною пам’яткою виступають викопні флора і 

фауна. На рослини впливає вся географічна оболонка місця і часу їх існування, 

а також три групи екологічних факторів ― кліматичні, геолого-ґрунтові та 

біотичні, але найбільший вплив справляють саме кліматичні. Для 

досліджуваних етапів палеоклімату розроблена методика визначення різних 

кліматичних показників, для голоцену ― вираховування температур та 

кількості опадів, на основі палеоботанічних та спорово-пилкових матеріалів 

[26]. Виділення давніх біогеографічних (зоогеографічних) зон і провінцій [196], 

є найбільш простим і найбільш надійним засобом палеокліматичних 

реконструкцій на основі даних про давній органічний світ. 

Давні ґрунти, як зазначалося вище, це індикатори які дозволяють 

найбільш точно реконструювати палеоклімат, вони досить активно і показово 

реагують на ті, чи інші кількісні та якісні зміни палеогеографічних умов і є не 
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лише показником давнього клімату, а й палеоландшафтів минулого. Особливо 

багато і в різному спектрі свідчення про давній рельєф, про наземні та частину 

підземних вод, про зміни загального видового складу рослинного покриву і 

тваринного світу, поширення давніх ґрунтових покривів відображають карти 

(загальні і покомпонентні) [13]. 

У міру активного розвитку напряму геоархеологічних досліджень, 

набуває значення ще один вид палеогеографічної пам’ятки, саме голоцену, це 

похований ґрунт у межах археологічних об’єктів (кургани, поселення, вали та 

ін.). Дослідження даного виду пам’ятки допомагає у вирішенні проблем 

взаємодії природи і давніх людей, де одне з найважливіших місць посідають 

питання встановлення геологічного віку археологічних культур та визначення 

палеогеографічних умов різних періодів розвитку людського соціуму 

(палеоліту, епохи бронзи, залізного віку і т.п.), їх кореляції із загальними 

подіями пізнього плейстоцену та голоцену [66]. 

Основними об’єктами природничо-наукового дослідження таких 

пам’яток є безпосередньо похований ґрунт, підстилаючі його ґрунтові товщі; 

давні ґрунти, які сформувалися на курганних насипах, культурних шарах, 

валах, у супроводжуючих їх ровах і виїмках; органічні та мінеральні речовини, 

що пов’язані з похоронним ритуалом і процесами життєдіяльності; вихідні та 

вторинні соляні, гіпсові, карбонатні новоутворення; ґрунтова маса, що 

використовується як будівельний матеріал при спорудженні курганів, жител, 

оборонних валів тощо.  

При вивченні перерахованих об’єктів у повному обсязі використовуються 

морфологічні, хімічно-аналітичні, мікробіологічні, мінералогічні, біоморфні, 

ізотопні та інші методи, що застосовують в ґрунтознавстві [9]. Основними 

ознаками, які дозволяють встановити вік пам’ятки, є: морфологічні особливості 

профілю, фізичні та хімічні властивості палеоґрунтів. 
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2.2. Основні методи дослідження обстановок минулого 

 

Основне завдання палеогеографії – відтворення давніх фізико-

географічних умов на основі вивчення пам’яток давньої природи, зафіксованих 

у відкладах.  

У методології наук про Землю виділяють три групи методів спеціально-

наукового рівня. Перша представлена філософськими і деякими 

загальнонауковими методами, конкретизовано застосованих до цих наук. Це 

методи: порівняльно-історичний, історико-географічний, метод актуалізму, 

порівняльно-географічний. Друга група – спеціальні, або конкретно-наукові 

методи, що включає природничо-географічний, геологічний, біологічні закони 

та закономірності, які використовуються при подальших дослідженнях як 

методи пізнання. Третя група представлена комплексними методами окремих 

наук. Є декілька розумінь цього методу: як комплексний метод і одночасно як 

комплекс методів спеціально-наукового і навіть методико-технічного рівня, для 

дослідження всього предмету даної науки; як засіб вивчення більш вузьких, ніж 

сам метод проблем, окремих сторін проблеми [26].  

Окремими, але, водночас не менш важливими є польові дослідження. 

Вони мають ключове значення для подальшого дослідження обстановок 

минулого. Порівняно велика площа дослідження, часткова різноманітність умов 

ґрунтоутворення, відносно невелика кількість виходу на денну поверхню 

природних відслонень, відсутність суцільного лесового покриву, збереження 

викопних ґрунтів не по всій території дослідження виключає площинне 

вивчення давнього ґрунтового покриву, на відміну від сучасного. Тому основна 

увага у вивченні різновікових викопних ґрунтів приділяється пам’яткам на 

ключових ділянках, що широко використовується у дослідженнях 

палеогеографії плейстоцену [130] та голоцену.  

За В.І. Славіним та Н.А. Ясамановим [204], до найбільш загальних 

методів палеогеографічних досліджень належать фаціальний, формаційний і 

палеоекологічний аналізи, що в своїй основі спираються на визначення 
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походження різних типів відкладів, встановлення взаємовідносин і 

взаємозв’язків різних генетичних типів відкладів і складу органічного світу.  

Дещо інші таксономічні одиниці груп методів виділяє Л.Б. Рухін [196]. 

Розглядаються геологічні методи, до яких входять палеогеографічні, 

літологічні та геологічні прийоми, останній з яких пов’язаний із 

спостереженнями над ритмікою і перервами у реконструкції давніх фізико-

географічних обстановок. Встановлення фаціальних змін також лежить в основі 

палеогеографічних досліджень. Спостереження над перервами нерідко дають 

більше даних для палеогеографічних реконструкцій, ніж вивчення самих порід, 

що розділені цими самими перервами. Дані методи слугують лише основою для 

подальшого дослідження ландшафту минулого.  

М.Ф. Векличем, у індивідуальних і колективних працях [25, 149], 

упродовж багатьох років розроблялась методика палеогеографічних досліджень 

з точки зору реконструкцій давньої природи взагалі та окремих її компонентів 

зокрема. Методи досліджень відображені також у багатьох працях 

співробітників відділу палеогеографії ІГ НАН України [149, 188 та ін.]. 

Палеоландшафти і компоненти давньої природи розглядаються на основі 

використання принципу актуалізму і з географічних позицій, а останнім часом 

також з позицій геоекології (детальніше про даний метод йтиметься далі).  

Окрему увагу слід приділити методиці палеокліматичних досліджень, яка 

широко представлена у монографії М.Ф. Веклича «Проблемы 

палеокоиматологии» [26]. Він поділяє методи дослідження клімату минулого на 

загальні та спеціальні. Перша група методів представлена у контексті 

методології науки про Землю і описана вище. Спеціальними 

палеокліматичними методами виступають метод індикаторів, метод 

палеокліматотипів, метод факторів, комплексний палеокліматичний метод.  

Практично у всіх вагомих роботах з палеоклімату при розгляді методики 

основна увага приділяється характеристиці методу індикаторів, і завдячуючи 

цьому він розроблений досить добре. Більшість палеокліматичних 

реконструкцій створено при використанні саме цього методу. 
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Суттєвою допомогою відтворенню палеообстановок є біологічні методи. 

Так наприклад, у працях Н.А. Куниці [117 та ін.] основна увага приділена 

методиці палеогеографічних та палеоландшафтних реконструкцій на основі 

малакофауністичного аналізу. Використання молюсків для відновлення 

палеогеографічних умов засновано на аналізі зоогеографічної структури фауни, 

екологічних особливостей видів та їх спільнот. Основні групи молюсків 

складають сучасну малакофауну і зберігають, у загальних рисах, особливості 

свого колишнього розповсюдження. Найширше розповсюджені голарктичні та 

палеарктичні види і види лісових, лісостепових, степових зональних типів 

ландшафтів. Молюски лісових до лісостепових ландшафтів неодноразово 

з’являлися упродовж плейстоцену і широко розселялися у теплі епохи та фази. 

У холодні епохи вони зникали, але в окремих районах ― збереглися як 

мешканці лісових та лісостепових ландшафтів. Зміна видового складу молюсків 

у розрізі ― основа для виділення малакофауністичних комплексів, що 

характеризують певний літолого-стратиграфічний горизонт чи шар. 

Різностороннє вивчення малакофауністичних комплексів, їх видового складу, 

відношення молюсків до факторів природного середовища (термічному 

режиму, вологості, і ландшафтним умовам, закономірностям географічного 

розповсюдження в теперішньому та минулому) – дає виключно цінний матеріал 

для палеогеографічних реконструкцій обстановок минулого. 

Вагому роль у розвитку методичного аспекту дослідження природних 

обстановок минулого відіграє докторська дисертація Н.П. Герасименко, на тему 

«Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України» 

[44]. У даній роботі запропоновано методико-методологічну модель 

реконструкції зональних ландшафтів четвертинного періоду як послідовну 

систему підходів та прийомів отримання палеоландшафтної інформації з 

пам'ятників та індикаторів зональних компонентів і даних щодо давнього 

рельєфу та літогенної основи. Дослідниця виділяє наступні етапи дослідження 

четвертинних відкладів: перший етап дослідження ― польовий 

палеоландшафтознавчий аналіз ― включає: 1 ― вибір репрезентативних 
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об'єктів для вивчення мезо- і мікроетапності розвитку ландшафтів. 2 ― 

кореляція з опорними розрізами макроетапності. 3 ― морфогенетичний аналіз 

ґрунтів, відкладів і форм кріогенезу; 4 ― польова реконструкція таксонів 

етапності та палеоландшафтних сукцесій за літолого-педологічними даними. 

Наступний етап ― палеоландшафтознавчий діагноз (з використанням даних 

лабораторних досліджень) включає: 1 ― уточнення генетичних типів ґрунтів 

(відкладів) за інтерпретацією фізико-хімічних даних [4]. 

Зміни клімату в голоцені. Основні методи дослідження саме голоценових 

відкладів базуються на аналізі профілів різновікових ґрунтів і при порівнянні їх 

будови, можна робити висновки про стан сучасного та давнього клімату, 

розвитку палеоландшафтів у часі, а також прогнози трендів їхньої мінливості.  

Основним фактором, що визначає зміну палеоландшафтів та їх 

компонентів в голоцені, є клімат. Узагальнюючи географічний підхід до 

розуміння клімату, А.О. Величко та Н.А. Ясаманов у роботах, що стосуються 

питань сучасного та давнього генезису кліматичних показників у природничо-

історичному аспекті [27, 193], визначають клімат, як результат взаємодії ланок 

географічної оболонки (атмосфери, гідросфери, біосфери), а також земної кори. 

У монографії М.Ф. Веклича «Проблемы палеоклиматологии»[24] висвітлені 

принципи і методика дослідження, фактори формування й етапність розвитку 

давнього клімату Землі, про що говорилося вище. Основними принципами, на 

яких ґрунтується розвиток природи, є спрямованість, незворотність, 

ритмічність, перервність, взаємодія, взаємозв’язки.  

Останні 150 років, в епоху ноотехнозою, значний вплив на розвиток 

геосфери взагалі та клімату зокрема має антропогенний чинник. Для 

визначення вектору змін клімату за останні 150-200 років та вивчення 

сучасного використовуються інструментальні дослідження. Під час 

дослідження клімату історичного минулого за межами періоду 

інструментальних спостережень можуть бути використані оппосередковані 

показники клімату – літописи, інші літературні джерела і свідчення, пам’ятки 

матеріальної культури тощо.  
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Велику цінність для дослідження обстановок минулого становлять 

палеопедологічні дані. Географічну зміну зон, підзон та провінцій визначає 

зміна кліматичних умов на земній кулі (широтна зональність), що впливає на 

рослинність, характер кори вивітрювання та материнських порід, поширення 

різних типів ґрунтів. Основою палеокліматичних і палеоландшафтних 

реконструкцій етапів педогенезу є повнопрофільні ґрунти, які найчастіше 

чергуються з лесами. У палеопедології головними показниками генетичної 

діагностики ґрунтів є будова профілю, основні риси макро- і мікробудови в 

генетичних горизонтах і за профілем, стан, склад і вміст гумусу, тип 

вивітрювання мінеральних порід, склад і розподіл глинистих мінеральних мас, 

фізико-хімічний склад і зміни їх за профілем. Головним принципом у 

порівнянні сучасних і давніх ґрунтів є принцип актуалізму.  

Вищого рівня педогенетичні реконструкції досягають за умов діагностики 

типів ґрунтів у зіставленні з визначенням їхніх зонально-регіональних 

особливостей. Рівень надтипової діагностики досить упевнено відображає 

загальну характеристику ґрунтово-кліматичного поясу, гідротермічних умов 

формування, характер поширення у лісостепових і степових ландшафтах. 

Важливі дані для визначення типів ґрунтів і прояву елементарних 

ґрунтоутворювальних процесів дає мікроморфологічний аналіз, який буде 

охарактеризований далі.  

Існування тісних зв’язків між рослинністю і кліматом дає змогу 

використовувати для реконструкцій також палеоботанічні дані. Ареали рослин 

як у минулому, так і нині переважно зумовлені кліматичними особливостями, 

але слід враховувати рельєф і склад материнських порід. Спираючись на працю 

О.А. Величка «Основные закономерности климатических изменений» [27] 

можна говорити, що основою для палеокліматичних і палеоландшафтних 

реконструкцій може слугувати склад спорово-пилкових спектрів, за якими 

отримують: якісну кліматичну характеристику з переважанням у спектрах 

пилку з вузькою екологічною амплітудою; кількісні характеристики за 

зональною приуроченістю відображених у спектрах рослинних формацій; 
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кількісні показники на основі інформаційно-статистичного методу. Слід 

враховувати, що рослинність плейстоцену та інших давніх епох значно 

відрізняється від сучасної. Проте є всі підстави припускати, що в голоцені 

рослинні формації не змінювалися дуже суттєво й існувала деяка спільність 

рослинних формацій впродовж голоцену, включаючи сучасність (просторово-

часова кореляція). 

Існує великий спектр методів встановлення віку подій геологічного та 

історичного минулого (Пуннінг, Раукас,1983). В еволюційному ґрунтознавстві 

застосовують не меншу кількість методів датування (Александровский, 

Иванов,1990) [3, 89]. Головним чином використовуються радіовуглецевий та 

археологічний методи, останній базується на датуванні культурного шару 

різних історичних культур. Одними із самих розповсюджених методів є 

термолюмісцентний, уран-іонієвий, амінокислотний. Виокремлюють методи 

абсолютного і відносного датування. Останні вказують вік за принципом 

старше-молодше. Наприклад, чим шар нижче в стратиграфічній колонці, тим 

вік давніший.  

Тип датування за 
14

С набуває розвитку. Зростає точність змін: отримані 

дати з величиною стандартного відхилення менше 10 років. У контексті цього 

можна говорити про дати ±7 років по торф’яниках Західної Європи (van der 

Plicht, Lanting, 1994). За допомогою прискорювальної техніки можна датувати 

зразки вугілля та інших матеріалів масою 10-100 мг [44]. 

Також використовується власне педологічний метод датування ґрунту і 

подій в розвитку географічного середовища. При цьому, в першу чергу 

враховуються дані про ступінь розвитку ґрунтового профілю, що дозволяє 

оцінити тривалість розвитку ґрунту. При певному віці похованих ґрунтів велике 

значення має аналіз ґрунтових властивостей. Наприклад, ознаки специфічних 

мерзлотних порушень в основному властиві ґрунтам часу льодовикових 

похолодань. Окрім того, для визначення віку палеоґрунту чи окремих ознак 

використовують метод морфотипів [232]. Так, детально вивчені «другі гумусові 
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горизонти» мають специфічну морфологічну будову і вік багаторазово 

перевірений за результатами радіовуглецевого датування.  

Застосування досить широкого спектру методологічних підходів у 

дослідженнях природи минулого, сприяє розробці та удосконаленню нових 

(радіовуглецевого датування, геоархеологічний) та існуючих 

(палеоопедологічний, споро-пилковий) методів дослідження, які даватимуть 

більш об’єктивні дані при комплексному використанні. 

 

2.3. Особливості підходів до вивчення голоценових ґрунтів 

 

Голоценовий ґрунт є природно-історичною системою, що розвивається 

стадійно і може відповідати кільком циклам розвитку природи останнього 

теплого періоду. Етапи розвитку природи в голоцені, з-поміж іншого, вивчають 

при різносторонньому дослідженні відкладів за останні 13,3 тис. років. Джерела 

для визначення змін розвитку клімату, як основного фактора, що визначає 

зміну палеоландшафтів та їх компонентів в останньому підрозділі 

четвертинного періоду, поділяють на три основні групи (Bradley, R.S. 

Quaternary paleoclimatology, 1985) [249]: 1) гляціологічні, 2) геологічні (морські 

та наземні) 3) біологічні.  

Дослідники природи голоцену Будико М.І, Котляков В.М. [64] та ін., як 

четвертий клас джерел палеокліматичної інформації, вказують на важливість 

наративних матеріалів історичного періоду, в яких прямо чи побічно згадується 

ті чи інші природні умови. 

Виділяють три групи концепції розвитку ґрунтів у голоцені [221]: 

1) еволюційна (для степу – напівпустелі), згідно з якою посилюється роль 

автоморфних ландшафтів з одночасним зростанням розчленування території, 

що посилює аридизацію; 2) домінуючого літологічного фактору: розвиток 

ґрунтів нерівномірний, зачіпає відразу весь профіль, проте значних геохімічних 

міграцій не відбувається; 3) палеокліматична – кліматичні зміни і флуктуації 

зумовлюють тривалу, багатоетапну, гетерохронну еволюцію ґрунтового 
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покриву. До того ж 2-а половина голоцену – від 5 тис. років тому і дотепер – 

характеризується різким похолоданням і зміною аридизації на поступову 

гумідизацію, зокрема, в межах Східноєвропейської рівнини. 

Першим, хто звернув увагу на різний час утворення окремих частин 

профілю голоценових ґрунтів, був Д.К. Глінка (1908 р.). Еволюційно-

історичний підхід до вивчення голоценових ґрунтів розвився у роботах 

І.П. Герасимова, М.Ф. Веклича, В.А. Ковди, І.А. Соколова та ін.. В контексті 

даного підходу у 1987 р. М.Ф. Векличем, при вивченні голоценових ґрунтів, 

запропоновано використовувати розроблену ним схему глобальної 

палеокліматичної етапності голоцену [24], першою апробацією якої на 

регіональному матеріалі було дослідження циклічності розвитку алювіального 

ґрунто- та породоутворення. 

Підхід до вивчення голоценових ґрунтів як полігенетичних, сформованих 

впродовж кількох стадій педогенезу (від 5 до 7) запропоновано також у роботах 

В.О. Таргульяна, О.Л. Александровського, А.О. Величка, Т.Д. Морозової, 

С.А. Сичевої та ін. Принципове значення для цього підходу має метод 

радіовуглецевого датування та визначення віку похованих ґрунтів у контексті 

геоархеологічного напрямку досліджень. 

Утвердження палеогеографічного підходу до вивчення профілів 

голоценових ґрунтів сприяло розвитку палеопедологічних досліджень в Україні 

на базі Сектору географії при Інституті геологічних НАН УРСР, а потім – 

відділу палеогеографії Інституту географії НАН України. Суть його полягає в 

тому, що простежуючи одновікові горизонти викопних ґрунтів по латералі, за 

даними вивчення великої кількості їх розрізів [23, 25, 44, 125 та ін.], були 

виявлені зміни вертикальної будови горизонтів у залежності від 

співвідношення інтенсивності ґрунтоутворення і седиментації, що, в свою 

чергу, визначається умовами давнього рельєфу. В залежності від останніх у 

розрізах горизонти викопних ґрунтів представлені полігенетичними 

утвореннями, що формуються внаслідок переробки профілів давніших ґрунтів 

педогенезом наступних стадій ґрунтоутворення (на вододільних рівнинах), 
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ґрунтовими світами – послідовностями ґрунтів, що відображають зміну 

процесів педогенезу в часі (акумулятивні схили, западини), чи 

моногенетичними ґрунтами – фрагментами ґрунтових світ, що збереглися на 

ерозійних схилах. Різний вік полігенетичних ґрунтів плакорів, які мають 

профілі, подібні до профілів сучасних генетичних типів ґрунтів, доводиться їх 

прямим фаціальним заміщенням ґрунтовими світами у знижених елементах 

давнього рельєфу. При цьому, між індивідуальними ґрунтами світ відбувалися 

перерви у розвитку педогенних процесів із формуванням не ґрунтових 

прошарків, розвитком ерозійних процесів і навіть кріогенезу. Реліктові ознаки 

перерв ґрунтоутворення можуть виявлятися і у будові полігенетичних ґрунтів.  

Для будови голоценових ґрунтів характерні ті самі закономірності, що і 

для будови плейстоценових викопних ґрунтів. Ґрунти давнього та раннього 

голоцену (початкова стадія голоцену hla) представлені короткопрофільними 

утвореннями бореального клімату, з менш розвинутим профілем у порівнянні із 

сучасними. Ґрунти атлантичного періоду (перший оптимум голоценового 

ґрунтоутворення hlb1), що складають нижню частину ґрунтових світ, 

представлені теплішими та вологішими, ніж сучасні, фаціями. Ґрунти 

посушливої фази суббореалу (hlb2) на півдні України характеризуються 

солонцюватістю, тріщинуватістю, зниженням інтенсивності 

гумусонакопичення. Наприклад, у підзоні чорноземів звичайних формувалися 

чорноземи південні [44]. У субатлантичний період грунтовий покрив і 

педогенні процеси були близькими до сучасних. Моногенетичні субатлантичні 

ґрунти спостерігаються у розрізах археологічних пам’яток і відзначаються 

розвитком дерново-чорноземних процесів [165]. 

У контексті тематики дисертаційного дослідження постає питання про 

огляд розвитку уявлень стосовно еволюції навколишнього середовища і ґрунтів 

Лівобережнодніпровського лісостепу. Проблема характеру ґрунтоутворення на 

межі лісової та степової зони обговорюється вже понад 100 років у наукових 

колах. Наслідком даних дискусій стало виокремлення двох груп концепцій, які 

відводять провідну роль при голоценовому ґрунтоутворенні двом різним 
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факторам – природному та антропогенному. У першій групі концепцій 

широкого розповсюдження набула думка про природний процес наступу лісу 

на степ, у результаті чого чорноземні ґрунти пройшли через трансформацію в 

ґрунти лісового генезису (С.І. Коржинский, П.А. Костичев, А.М. Краснов, 

Г.М. Висоцкий та ін.). Думку про значну роль антропогенної модифікації 

ґрунтово-рослинного комплексу лісостепу було запропоновано В.І. Тальєвим у 

1902 році. Він доводив зменшення лісових площ на півдні лісової зони 

впродовж останніх століть і зумовлену цим трансформацію опідзолених ґрунтів 

у південніші ґрунтові типи [44]. 

Розвиток даних теорій набув продовження у подальших дослідженнях 

вчених різних часів. Праці Г.Э. Гроссета, П.С. Денисова, Л.С. Берга, 

Ф.Н. Мількова, Н.Вернандер та інших [237] носять уточнюючий характер тієї 

чи іншої концепції. Результат багаторічних досліджень даної теми вилився у 

роботи сучасних палеоґрунтознавців Б.П. Ахтирцева, А.Л. Александровського, 

Ю.Г. Чендєва та ін. 

За індикатори для визначення етапності розвитку природних умов у даній 

роботі прийнято зміни ґрунтоутворювальних процесів, зафіксовані у 

голоценових ґрунтах. 

 

2.4. Палеопедологічний метод в реконструкції обстановок минулого 

 

2.4.1. Розвиток палеопедологічних досліджень та особливості 

застосування методу 

 

Палеопедологія виникає у 1910-1930 рр. в основному, завдячуючи 

дослідженням О.Г. Набоких та його учня В.І. Крокоса, які розробили деякі 

теоретичні положення і методики вивчення четвертинних відкладів [26]. 

Палеопедологія, за визначенням В.І. Крокоса, ― наука, що досліджує викопні 

ґрунти як у до четвертинних, так і четвертинних відкладах. Перед 

палеопедологією у процесі дослідження стоять два завдання, по-перше – за 
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залишками викопних ґрунтів дати уявлення про фізико-географічні і, по 

можливості, про біологічні умови часу їх утворення, а по-друге ― 

реконструювати особливості виникнення викопних ґрунтів, виділивши вплив 

більш пізніх факторів ґрунтоутворення [149]. 

Методика дослідження викопних ґрунтів перебуває у тісній залежності 

від поглядів на природу: її походження, розповсюдження, значення для 

відтворення розвитку і прогнозів на майбутнє. У розвитку цих поглядів можна 

виділити три етапи:  

1) складаються найперші уявлення про викопні ґрунти як про гумусовані 

леси (П.Я. Армашевський), прошарки фірно-льодовикових боліт (В.В.Докучаєв, 

В.К. Агафонов), горизонти ілювіювання продуктів сучасного ґрунтоутворення 

(Г.М. Висоцький, К.М. Феофілактов) та ін. Основним методом дослідження 

викопних ґрунтів цього етапу був візуально-описовий;  

2) упродовж другого етапу накопичувався фактичний матеріал про 

викопні ґрунти, але вже як про окремі та своєрідні геологічні тіла. У зв’язку з 

цим вивчалась їх потужність, деякі зовнішні ознаки, частково хімічний та 

мінералогічний склад, положення у розрізі, розповсюдження по площі. 

Основними дослідниками цього періоду були вчені геологи-четвертинники, що 

вивчали викопні ґрунти в основному за схемою опису гірських порід 

(В.Д. Ласкарев, В.В. Різніченко, Г.Ф. Мірчинк, Б.Л. Лічков, І.А. Лепікаш, 

Д.К. Біленко та ін.). Виникають дискусії про місце викопних ґрунтів у системі 

інших геологічних тіл, про можливість їх детального вивчення у зв’язку з 

діагенетичними перетвореннями, про використання їх у стратиграфічних та 

палеогеографічних цілях (Бондарчук, 1938; Герасимов, 1946 та ін.). Особливої 

уваги у вирішенні даних питань мають праці О.Г. Набоких, В.І. Крокоса, 

А.А. Красюка, А.І. Москвітіна, П.К. Заморія, М.Ф. Веклича, вони заклали 

основи науки про давні викопні ґрунти і сформулювали закони їх розвитку.  

О.Г. Набоких, який, як зазначалося, заклав основи палеопедології, вважав, 

що послідовність процесів протягом зледеніння і наступного міжльодовиков’я 

була наступною: зледеніння ― лесоутворення ― ґрунтоутворення. 
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Міжльодовиків’ям він вважав лише час ґрунтоутворення. Особливо слід 

відмітити в палеоґрунтознавстві заслуги В.І. Крокоса. Його перу належить 

більше 50 наукових праць, в яких висвітлені основні аспекти розвитку ґрунтів. 

Крокос виявив у лесах України 5 викопних ґрунтів, в 1934 р. розробив 

стратиграфічну схему, де вперше пов’язує ґрунти і леси України зі стадіями 

зледеніння Альп. Ця схема виявилася основою для побудови інших 

стратиграфічних схем у майбутньому, зокрема, схем М.Ф. Веклича зі 

співавторами (1993 р. та ін.) [215];  

3) сучасний етап, упродовж якого відбувається становлення і формування 

палеопедології як нової і досить самостійної наукової галузі природознавства зі 

своїми чітко виокремленими об’єктами, специфічною методикою дослідження, 

науковими проблемами і практичними завданнями. Оскільки викопні ґрунти в 

товщах плейстоценових та голоценових відкладів займають відповідне 

положення по відношенню до інших горизонтів осадових утворень, вони, з 

відповідним обґрунтуванням, розглядаються як горизонти або підгоризонти із 

стратиграфічним значенням. Таку роль вони виконують, зокрема, при 

стратиграфічному розчленовуванні товщ плейстоценових відкладів 

субаерального походження.  

Результатом детальних регіональних палеопедологічних досліджень, 

зокрема, можуть бути карти викопних ґрунтів для певних епох [44, 111, 157, 

203]. На основі таких карт робляться висновки не тільки про ґрунтовий покрив, 

але й про цілий ряд інших характеристик, у насамперед, про особливості 

кліматичних змін, кліматичної зональності міжльодовикових епох, про 

геоботанічні ландшафти крупних регіонів. 

Методика досліджень викопних ґрунтів заснована на принципі: викопні 

ґрунти потрібно вивчати так, як вивчаються сучасні ґрунти. При цьому 

необхідно пам'ятати, що викопні ґрунти, зазвичай бувають зміненими 

подальшими діагенетичними процесами, через що вони набувають нових рис 

будови, які ускладнюють процеси розпізнавання їх первинної структури. 
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При вивченні викопних ґрунтів, у першу чергу, досліджуються їх 

макроморфологічні ознаки: генетичний тип, визначається нижня і верхня межа, 

колір гумусового, елювіального та ілювіального горизонтів, особливості 

загальної карбонатності підгумусових горизонтів, морфологія карбонатних 

новоутворень, закономірності розподілу викопних кротовин та матеріал, який 

їх заповнює. Особлива увага звертається на мікроструктуру викопних ґрунтів: 

зернистіть, пилуватість, призматичність і пластинчастість. Визначається також 

наявність присипки SiO2, ущільненої зони, або зони накопичення гідрооксидів з 

підвищеним вмістом Fе2О3, Аl2О3 та ін. 

Особливість вивчення давнього утворення ґрунту саме педологічним 

методом полягає в тому, що за його допомогою досліджується не сам процес 

ґрунтоутворення у його динаміці та взаємозв’язках з умовами навколишнього 

середовища, що існували в минулому, а лише його сліди, відображені у різного 

роду ознаках і властивостях вже похованого ґрунту, ґрунтових порід і 

відкладів, тою чи іншою мірою змінених поступальними процесами. У процесі 

дослідження виникають проблемні питання: 1) не завжди вдається порівняти 

прямі ознаки викопного ґрунту з ознаками ґрунту сучасного, так як могли 

існувати умови, що відрізняються від сучасних фізико-географічних 

обстановок; 2) усі викопні ґрунтові утворення більшою чи меншою мірою 

змінені процесами фосилізації; 3) досить важко втановити тривалість 

формування давніх ґрунтів та інших ґрунтових утворень; 4) процес 

ґрунтоутворення може перериватись, а фізико-географічні обстановки 

змінюватися [149].  

Викопні ґрунти досліджуються за певними показниками, які загалом 

формують уявлення про них, і це, насамперед, морфологічні особливості, 

потужність ґрунту, колір, структура та мікроструктура, про дослідження якої 

ми поговоримо далі.  

Польове дослідження викопних ґрунтів (рис.2.1), як і сучасних, майже 

повністю засноване на вивченні їх морфологічних ознак. При цьому техніка 

проведення даних досліджень потребує деякої специфіки. Так, у природному 
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стані, при закладанні розчистки потрібно заглиблюватися в стінку так, щоб 

були виведені на денну поверхню ґрунти, що не зазнали сучасного 

вивітрювання. Морфологічні описи супроводжуються кольоровими 

масштабними, або схематичними замальовками усього опорного розрізу і 

ґрунту зокрема. Для кореляції визначень бажано користуватися кольоровою 

шкалою Munsell.  

 

Рис.2.1. Схема методики польового дослідження голоценових та 

плейстоценових відкладів. 

 

Польове дослідження супроводжується відбором зразків і монолітів з 

наявних генетичних горизонтів і порід усіх стратиграфічних горизонтів для 

комплексного лабораторного дослідження [142]: мікроморфологічного, 

хімічного, фізичного, фізико-хімічного, мінералогічного, інженерно-

геологічного, палінологічного, фауністичного, палеомагнітного, 

радіометричного тощо, або проведення окремих видів аналізів. До того ж 

потрібно виходити з морфогенетичних особливостей ґрунтового профілю. На 

даному етапі дослідження виділяються найбільш суттєві ознаки, котрі 
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відображають характер ґрунтотворних процесів, що перебувають у тісній 

взаємодії. До таких ознак можна віднести: будову і потужність ґрунтового 

профілю та його окремих горизонтів, характер переходу до материнської 

породи, колір, структуру, склад, новоутворення, включення, сліди впливу 

антропогенної діяльності та тваринного світу. На відміну від сучасних, викопні 

ґрунти пройшли повні цикли свого розвитку ― початкового, оптимального і 

заключного. 

Генетичний профіль більшості викопних ґрунтів відображає їхню 

полігенетичність. За сприятливих умов седиментації, наприклад на схилах, в 

оптимальну стадію розвитку можуть утворитися декілька повнопрофільних 

викопних ґрунтів різного генезису, що відображають зміни умов і факторів 

ґрунтоутворення у часі [25]. Це, значною мірою, полегшує вивчення і 

розшифровку полігенетичних ґрунтових вододільних ділянок, де різні за часом 

і характером ґрунтотворні процеси можуть накладатися на ту ж саму товщу 

відкладів. Досить часто матеріалом акумуляції виявляється ґрунтовий матеріал, 

знесений з прилеглих підвищень, що призводить до формування ґрунтових 

відкладів. У більшості випадків ґрунти є седиментаційними утвореннями, тобто 

формування їх проходить разом з нагромадженням осаду. Повнопрофільні 

ґрунти, якщо вони не порушені наступними процесами, мають досить чітку 

будову, відображаючи той чи інший тип ґрунтоутворення: степовий ― Н, Нр, 

Phk, Рк (індексація генетичних горизонтів за А.Н. Соколовським); лісовий ― з 

чіткою диференціацією профілю на елювіальні ― Е та ілювіальні ― І 

горизонти тощо.  

Не зважаючи на велику залежність потужності викопних ґрунтів від 

геоморфологічних факторів і літологічного складу порід, з яких вони 

сформувалися, у будові й потужності ґрунтового профілю відображений вік 

ґрунту, біокліматичні умови їх формування, умови акумуляції та виносу 

продуктів ґрунтоутворення. Потужність стратиграфічних горизонтів, 

виражених ґрунтами, може також залежати від того, представлені вони ґрунтом 

полігенетичної будови чи світою ґрунтів. Визначення верхньої та нижньої межі 
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викопних ґрунтів складає досить значні труднощі. Верхня межа не рідко 

поступова, але часто буває нерівна, деформована клинами і тріщинами різної 

величини і генезису ― кріогенного, соліфлюкційного, термічного, 

денудаційного походження. Нижня межа буває язикуватою, затічною, 

кишеньоподібною, поступовою з нерідко зникаючими до низу слідами 

ґрунтоутворення. Встановлення чітких меж між окремими стадіями ґрунту в 

ґрунтових світах також не завжди вдається, оскільки ґрунти нерідко 

перекривають один одного. Більш чіткі межі спостерігаються в тому випадку, 

якщо ґрунтоутворення різних стадій мало чітко різний характер. Потужність 

генетичних горизонтів окремих викопних ґрунтів не завжди відповідає 

потужності горизонтів подібних сучасних ґрунтів.  

Колір ґрунту, отриманий профілем в процесі формування, зберігається 

досить добре у викопному стані. Основний тон забарвлення у більшості 

випадків мало змінюється у процесі фосилізації. Змінюються лише відтінки 

основної тональності. Це відбувається за рахунок зменшення інтенсивності 

забарвлення гумусовою речовиною внаслідок часткового її розпаду і за рахунок 

появи білястого відтінку від вторинного накопичення вуглекислого вапна та 

гіпсу. Сизуватість і плямистість з’являються від можливого вторинного 

оглеєння, підвищена буруватість і червонуватість ― від деградації 

багатоводних оксидів заліза при висушуванні ґрунту і т.д.  

Структурність ґрунту і окремі види структур є хорошими діагностичними 

показниками сучасних ґрунтів (глибиста, грудкувата, горіхувата, зерниста, 

стовбчаста, призматична, плитчаста, лускувата). У викопному стані не всі з 

перерахованих структур виражені достатньо чітко. У давніх викопних ґрунтах 

добре зберігаються і можуть бути надійними діагностичними показниками 

лише зерниста, горіхувата, призматична, стовбчаста, частково глибиста 

структури. Структурні окремості в процесі ґрунтоутворення звичайно 

вкриваються плівкою органо-мінералогічних колоїдів, які при висиханні 

утворюють щільну плівку, що запобігає їх розпаду. Причини, що викликають 

руйнування окремих видів структур викопних ґрунтів, можуть бути різні: 
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хімічні (втрата ґрунтом активних форм гумусу і карбонатів ― основних 

клейких і цементувальних матеріалів та ін.), фізичні (втрата тонких, 

закріплюючих механічні елементи, плівок води в результаті осушення деяких 

горизонтів похованого ґрунту), механічні (здавлювання вищезалягаючими 

породами) та інші [142]. 

 

2.4.2. Використання мікроморфологічного аналізу при 

палеопедологічних дослідженнях 

Вельми ефективним при вивченні викопних ґрунтів є 

мікроморфологічний аналіз, головне завдання якого полягає у вивченні будови 

(складу, текстури, агрегатного стану, пористості) і речовинного складу (гумусу, 

високо- і грубодисперсної частин, новоутворень, включень) ґрунтів. Усі зібрані 

відомості дають можливість з достатнім обґрунтуванням виділяти генетичні 

типи ґрунтів ― чорноземні, лісові, підзолисті, солонцюваті та багато ін.. При 

детальних дослідженнях викопних ґрунтів можна визначати не тільки їх 

основні генетичні типи, але й підтипи. В існуючих працях і підручниках з 

мікроморфології ґрунтів [49, 90, 101, 132, 149, 171 та ін.] основна увага 

приділяється прийомам опису шліфів і систематизації елементів мікробудови з 

виходом на ознаки прояву первинних ґрунтоутворюючих процесів. Прийоми 

опису були спочатку багато в чому запозичені із мінералогії і петрографії, 

розвиток власне ґрунтової методології змінювалося з часом, що по-різному 

відображувалось у різних авторів. Kubiena W.L сформував основні методичні 

підходи мікроморфологічних досліджень; Б.Б. Полиновим були проведені 

перші мікроморфологічні дослідження на теренах СРСР [142]; першою 

російськомовною монографією, що присвячена використанню і практичному 

застосуванню, стала праця К.А. Ярилової та О.І. Парфьонової [171]. Загальними 

питаннями мікроморфологічних досліджень, з подальшим удосконаленням 

методики вивчення викопних та сучасних ґрунтів, займалися у різний час 

Р. Бревер, І.П. Герасимов, С.В. Губін, С.О. Шоба [42], Г.В. Добровольський, 

С.В. Зонн [90], В.О. Таргульян, Т.Д. Морозова та ін. За кордоном питаннями 
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мікроморфологічного вивчення відкладів четвертинного часу займалися в 

Польщі – П. Мрошек, Т. Мрошек, Т. Мадейська; в Чехії та Словаччині – 

Л. Смолікова; Франції – Я.Б. Ямагн; Англії – П. Баллок [129], Канади – 

П.Д. Юнгеріус та ін. 

М.Ф. Веклич у своїй праці 1958 року«Четвертинні відклади лівобережжя 

середнього Дніпра» уперше в Україні використав мікроморфологічний аналіз 

для дослідження викопних ґрунтів та лесів плейстоцену, а розвитку аналіз 

набув уже в класичній праці «Методика палеопедологических исследований» 

[149]. На сьогоднішній день роботи з мікроморфологічного вивчення як 

похованих плейстоценових, так і сучасних голоценових ґрунтів, а також 

лесових відкладів проводяться на базі відділу палеогеографії ІГ НАН України 

під керівництвом Ж.М. Матвіїшиної, разом зі своїми учнями О.Г. Пархоменко, 

С.П. Кармазиненком та С.П. Дорошкевичем. Дисертаційні роботи присвяченні 

дослідженням еволюції ґрунтового покриву та лесових відкладів плейстоцену 

[101], вивченню голоценових ґрунтів з виходом на генезис [172], особливостям 

зональних змін плейстоценових та голоценових ґрунтів [82]. Даний вид аналізу 

використовується також у лабораторії ДНУ ім. Олеся Гончара. Роботи 

проводяться під керівництвом А.П. Травлеєва, Н.А. Білової та В.М. Яковенко 

[100]. Відомі також праці Н.Ю. Паламарчук, що працює в стінах Львівського 

університету.  

При першому наближенні у шліфах розрізняють основну масу, 

новоутворення і пори. Форма і об’єм порового простору багато в чому 

визначається характером організації основної маси ― її агрегацією. Тому, 

переходячи від мезоморфологічного до мікроморфологічного рівня досліджень, 

доцільно вважати головними елементами мікробудови такі, як: мікроструктуру 

що є результатом агрегації основної маси (основну масу в безструктурному 

неагрегованому матеріалі), пори і новоутворення та їх розподіл. Наступний 

етап ієрархічного аналізу на мікрорівні ― розгляд властивостей і будови 

основної маси та її інградієнтів, новоутворень, ґрунтової структури (макро- і 

мезоструктури) з морфолого-генетичних позицій. Коротка характеристика 
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основних елементів мікробудови подана нижче. За переважними складовими 

частинами ґрунту визначають його колір, який може бути, в залежності 

наявності тих чи інших сполук, рівномірний та нерівномірний [100]. 

Агрегати або педи (за визначенням Міжнародного посібника [1985 р.], під 

агрегатами розуміють тимчасові структурні відокремлення, під «педами» - 

стабільні, постійно існуючі у даному ґрунті) представляють собою природні 

відокремлення ґрунтового матеріалу, відділені від інших такого самого роду 

відокремлень поверхнями з послабленими зв’язками. Критерії розділення 

агрегатів різні, частіше за все ними є: розміри, складність механізму і форма. За 

формою агрегати у загальному вигляді розділяють на: округлі і овальні, кутові, 

пластинчасті, агрегати неправильної форми, призматичні (спостерігаються у 

великих шліфах) [149] (рис. 2.2.).  

 
Рис. 2.2. Форми і порядковість структурних відокремлень у голоценових 

ґрунтах. Нік. ║. ×70. а – прості мікроагрегати (1) розділені системою пор (2), розріз Більськ; 

б – блокова будова неправильної форми (1) розділені системою пор (2), розріз Сторожове; в, 

г – складні мікроагрегати (2), розріз Шишаки.  

 

Пори або порожнини ― вільний простір у певному співвідношенні з 

твердою фазою між агрегатами, всередині агрегатів і в неагрегованому 

матеріалі. Вони класифікуються за формою, розмірами, розміщенням, 

походженням. На відміну від багатьох інших елементів мікробудови, 

походження пор досить очевидне і не викликає особливих протиріч. У 

більшості посібників виділяються наступні генетичні групи (класи у Р. Брюера і 

у Міжнародному довіднику) пор: а) пори-упаковки між окремими агрегатами і 

частинками, наприклад, піщаними зернами; б) «канали» і камери ― результат 

діяльності ґрунтової мезофауни (головним чином, дощових червів), частково 

ходи коренів рослин; в) пузиркові, або газові пори, утворення яких пов’язано з 
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переміщенням ґрунтового повітря, частіше всього виокремленнями СО2 у 

компактних середовищах; г) тріщини, переважно набухання ― усадки, 

усихання морозобійні; д) пори неправильної форми, утворені або в ході 

руйнування перечислених варіантів пор, або це несформовані камери або 

тріщини, ходи коренів рослин у зрізах, що можуть виникати при техногенних 

механічних впливах. Багатоманітні критерії опису пор дозволяють достовірно 

визначити механізми їх утворення. Сам факт встановлення генезису пор 

дозволяє однозначно оцінити участь у формуванні горизонту певних процесів: 

зоогенного перероблення матеріалів набухання-усадки, коагуляційної агрегації 

тощо. Пори-упаковки, тріщини і частково пори-канали доцільно розглядати в 

системі мікроструктур з точки зору організації твердої фази ґрунту. По системі 

тріщин, що вивчаються одночасно із властивостями основної маси, можна 

говорити про набухання, короткоутворення, мікрозсуви в зразках з горизонту 

[132] (рис.2.3.). 

 
Рис. 2.3. Форми порожнин у голоценових та плейстоценових ґрунтах.  Нік. 

║. ×70. а – система розгалудженних каналоподібних пор (1); б – пори тріщини (1); в – 

система звивистих пор (1); г – округлі пори (1). 

 

Основа ґрунту – співвідношення вмісту скелета і плазми, що формує його 

елементарну мікробудову. Скелетна частина складається з уламків порід і 

зерен первинних мінералів і є однією з найпоширеніших компонентів ґрунту. 

Характеристика скелету ґрунту проводиться за такими показниками: вміст 

скелетних зерен, розподіл їх у ґрунті, розмір часточок скелету, відсортованість 

за розміром, форма зерен, вторинні зміни [101] (рис. 2.4).  

Плазма (синонім: тонкодисперсна маса, частково мікромаса) – компонент 

твердої фази з розміром окремих елементів 1-2 мкм, найбільш динамічний, 



61 

рухомий і мінливий у процесі ґрунтоутворення. Плазма складається із 

глинистих мінералів, гумусу, гідрооксидів металів, карбонатів та інших солей. 

При аналізі властивостей ґрунтоутворення діагностична інформативність 

плазми є досить високою.  

 
Рис. 2.4. Види мінерального скелету у голоценових та плейстоценових 

ґрунтах (а-в – нік. ║., г – нік. +. ×70).  а – ділянка з накопиченням піщаних зерен (1) 

мінерального скелету в глинисто-гумусовій плазмі (2), розріз Більськ; б – зерно гематиту в 

Нр-горизонті ґрунту розрізу Більськ; в-г –  мінеральний скелет ґрунту в розрізі Шишаки, 

порівняння однієї ділянки у паралельних та схрещених ніколях.  

 

У мікроморфології розрізняють наступні види плазми: глиниста, 

гумусово-глиниста, карбонатно-глиниста, залізисто-глиниста (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. Види плазми у голоценових та плейстоценових ґрунтах (а-б – нік. 

║., в – нік. +. ×70): а – гумусово-глиниста плазма; б – глиниста плазма; в – плазма 

зцементована мікрокристалічним кальцитом. 

 

Глиниста плазма найбільш характерна для середніх і нижніх горизонтів 

ґрунтів помірного поясу. Гумусово-глиниста плазма характерна для верхніх 

горизонтів ґрунтових профілів. До неї входять найдрібніші часточки органічної 

речовини, і вона типова для ґрунтів з високим вмістом гумусу, наприклад 

чорноземів. Карбонатно-глиниста плазма – вирізняється високим вмістом 

тонко дисперсних карбонатів, найчастіше кальциту, і відповідно характерна для 

ґрунтів розвинених на карбонатних породах – лесах, лесоподібних суглинках 
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тощо. Залізисто-глиниста плазма типова для горизонтів або ділянок з 

помітною концентрацією оксидів і гідроксидів заліза. Цей вид плазми 

характерний для ілювіально-залізистих, метаморфічних горизонтів тощо [149]. 

Співвідношення вмісту і взаємне розташування скелету і плазми в ґрунті 

є його елементарною мікробудовою. За кількісним співвідношенням останніх 

розрізняють, піщану, плазмово-піщану, піщано-пилувату, пилувато-піщану, 

піщано-плазмову, плазмово-пилувату та плазмову мікробудову [171] (рис. 2.6). 

 

 
Рис. 2.6. Типи елементарної мікробудови плейстоценового та 

голоценового ґрунту (б, г – нік. ║., а, в – нік. +. ×70): а – піщана мікробудова; б – 

плазмово-піщана; в – піщано-пилувата; г – плазмово-пилувата. 

 

У порівнянні з іншими елементами мікробудови новоутворення суттєво 

більш інформативні. Як при польовому описі, так і при мікроморфологічних 

дослідженнях за складом і формою новоутворень можна говорити про 

карбонатний режим ґрунту, оглеєння, суспензійний переніс речовин і ряд інших 

процесів. Детальний аналіз будови новоутворень дозволяє оцінити механізми 

їхнього формування у зв’язку з направленням та інтенсивністю педогенезу, а 

співвідношення їх розміщення у профілі на макро- і мікрорівнях може 

відображати тимчасову послідовність ґрунтоутворювальних процесів (рис.2.7.). 

 
Рис. 2.7. Види новоутворень у голоценових та плейстоценових ґрунтах (в 

– нік. ║., а, б, г – нік. +. ×70): а – залізисто-глинисті плівки; б – друзи гіпсу; в – мікрорштейн; 

г – поодинокі зерна мікрокристалічного кальциту. 
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Новоутворення у шліфах, як і у профілі ґрунтів, відрізняються 

підвищеною концентрацією речовини, іншою її організацією (взаємною 

орієнтацією компонентів, розміщенням їх по відношенню до маси і один до 

одного) і, як правило, чіткими межами. Новоутворення мають найбільш 

діагностуючу інформативність, а у визначення новоутворень нерідко входить і 

їх генезис [149, 171]. 

У мікроморфології ґрунтів у поняття «гумус» вкладають не тільки кінцеві 

продукти гуміфікації органічних решток (гумусові кислоти), у нього 

включають як всі відмерлі органічні рештки, що піддаються розкладанню і 

гуміфікації, так і їх кінцеві колоїдні продукти. Таке уявлення про поняття 

«гумус» склалось історично, воно закладено в перших працях по морфології та 

мікроморфології органічних речовин (Muller, 1987; Ramann, 1905; Kubiena, 

1953) [132]. Разом з тим існує ще одна група органічних речовин, яка 

безпосередньо не фіксується у шліфах і не здійснює суттєвого впливу на 

ґрунтоутворення і, відповідно, мікробудову ґрунтового матеріалу. До них 

належать розчини специфічних і неспецифічних органічних кислот, 

різноманітні органо-мінеральні сполуки комплексної природи, які відіграють 

важливу роль у переміщеннях і перебудовах компонентів твердої фази [171]. 

Тому мікроморфологія ґрунтових горизонтів стосовно їхньої органічної 

частини має дещо двоїстий характер. З одного боку, у біологічно активних, 

насичених гумусом горизонтах органічна складова практично визначає 

мікробудову ґрунтової маси, з іншого вона деякою мірою маскує інші 

ґрунтотворні процеси в горизонті. 

Підтвердженням відмін в оцінці органічних компонентів мезо- і мало 

гумусних горизонтів може бути розробленість одного із фундаментальних 

понять мікроморфології органічних речовин ― форма гумусу. Практично всі 

форми гумусу виділені для ґрунтів з органо-акумулятивним або гумусово-

акумулятивним горизонтом. 

У своїх працях W.Kubiena [149], в залежності від виду органічної 

речовини, розрізняв такі форми гумусу: а) грубий (“moor”), що 
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характеризується переважанням нерозкладених рослинних решток; б) середній 

(“moder”) – містить сильно подрібнені нерозкладені рослинні рештки, що 

зберігають клітинну будову, але не повністю муміфіковані; в) муль (“mull”) – 

гумус є бурувато-чорною органо-мінеральною масою, в якій гумус і глина тісно 

пов’язані між собою і майже не містить нерозкладених рослинних решток. 

Різні форми натічних утворень у ґрунтів розглядають як головний і 

беззаперечний показник лесиважу та інших форм ілювіювання. Найчастіше у 

літературі для таких мікроформ використовують терміни «натеки» (рис.2.8 б) і 

«плівки» (див. рис.2.8 а). 

 
Рис. 2.8. Види натеків і скупчень органічної речовини у плейстоценових 

та голоценових ґрунтах (а-в – нік. ║.,  г – нік. +. ×70): а – натеки коломорфних глин; б – 

гумусово-глинисті натеки; в – скупчення гумусу навколо зерна мінерального скелету; г – 

натеки коломорфних клин навколо пор у схрещених ніколях. 

 

Також при мікроморфологічному аналізі ґрунту проявляється ряд таких 

ґрунтоутворюючих процесів як (за Б.Г. Розановим): а) біогенно-акумулятивні, 

що спричинені безпосереднім впливом живих організмів та продуктів їх 

життєдіяльності на ґрунт. Представлені процесами гумусоутворення, 

гумусонакопичення, підстилкоутворення тощо; б) елювіальні, це процеси 

опідзолення, леси важу, вилуговування тощо, і пов’язані з руйнуванням та 

перетворенням ґрунтового матеріалу в елювіальному генетичному горизонті з 

подальшим винесенням з нього продуктів руйнування в нижні горизонти; в) 

ілювіально-акумулятивні, що виокремлюються акумуляцією речовини в 

середній частині профілю елювіально-ілювіальних ґрунтів лісового генезису; г) 

гідрогенно-акумулятивні процеси діагностуються за впливом ґрунтових вод. У 

зв’язку з цим можна виявити процеси карбонатизації, загіпсування, засолення 

тощо; д) метаморфічні – спектр процесів перетворення породоутворюючих 
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мінералів на місці, без елювіально-ілювіального перерозподілу компонентів у 

ґрунтовому профілі. Проявляються під мікроскопом в процесах оглинення, 

озалізнення, злитизації та ін. [82]. 

Застосування для діагностики ґрунтів і ґрунтоутворення широкого набору 

властивостей і ознак може бути корисним для визначення успадкованих від 

порід і набутих рис будови. Питанням перетворення початкової мінеральної 

маси, з’ясування ступеня її однорідності багатьма дослідниками приділяється 

підвищена увага. Ці аспекти тісно переплітаються з проблемою розділення 

ґрунтових властивостей на літогенні та педогенні. 

Мікроморфологічний аналіз як частина комплексних палеопедологічних 

досліджень сприяє виявленню первинних ґрунтоутворюючих процесів і 

уточненню генезиса ґрунтів. Суть мікроморфологічного аналізу в користуванні 

не опосередкованими даними, а в розгляді під мікроскопом в тонких зрізах 

матеріалу в непорушеному стані, в природному співвідношенні окремих 

елементів мікробудови. 

Матеріали палеопедологічного аналізу і результатів комплексного 

палеогеографічного дослідження розрізів ґрунту дозволяють: простежити 

просторово-часові закономірності поширення лесових відкладів; встановити 

особливості будови різновікових лесово-ґрунтових серій; обґрунтувати вік 

вміщених у них ґрунтів шляхом аналізу їх стратиграфічного положення з 

урахуванням геоморфологічної позиції опорних розрізів, а також діагностичних 

(морфотипових) ознак, що є свідченням про генетичну неповторність 

різновікових ґрунтів; виконати кліматостратиграфічне розчленування лесово-

ґрунтової формації; виявити складну динаміку природно-кліматичних змін.  

Загальні еволюційні зміни палеоґрунтів у різновікових ґрунтових 

покривах тісно пов'язані з кардинальною зміною клімату і біоти, мають 

незворотній характер, полягають в поступовому зміщені умов педогенезу і змін 

генетичних властивостей. Формування сучасного ґрунтового покриву, 

розпочатого в перехідну епоху від пізнього плейстоцену до голоцену, 

проходило на фоні суттєвих змін природного середовища – від холодних 
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перегляціальних умов пізнього льодовика, до умов з високою тепло- і 

вологозабезпеченістю у середині голоцену, і до більш низького рівня 

теплозабезпеченості сучасного етапу.  

 

2.5. Геоархеологічний підхід 

 

Реконструкція природних умов проживання людини (ґрунтів, основних 

типів рослинності та кліматичних показників), головні форми господарювання, 

загальний характер взаємодії природи та людини ― важливий етап синтезу 

археологічних та палеогеографічних досліджень.  

Ґрунтознавці почали активно співпрацювати з археологами в 1980-х рр., 

після досліджень В.А. Городцова та Д.Г. Віленського, які вперше вивчали 

підкурганні ґрунти виключно для археологічної науки на початку ХХ ст. Такі 

дослідження І.В. Іванов запропонував виокремлювати надалі як ґрунтово-

археологічні [95]. У подальшому подібні дослідження проводились постійно, і 

на стику археології та ґрунтознавства виникає нова наука ― археологічне 

ґрунтознавство, яке формує геоархеологічне вивчення у т.ч. слідів 

антропогенної діяльності людини. Дана наука є наслідком накопичення великої 

кількості матеріалу як польового, так і експериментального, такими 

російськими вченими-природознавцями як А.А. Александровський, 

Б.П. Ахтирцев, А.М. Генадієв, І.А. Крупеніков, П.В. Маданов, В.О. Таргульян, 

В.А. Дьомкін, І.В. Іванов, Ю.Г. Чендєв ті ін. У межах України праці по 

вивченню давніх та викопних ґрунтів належать М.Ф. Векличу, В.П. Золотуну 

Ж.М. Матвіїшиній, Н.П. Герасименко, Ю.М. Дмитруку, та ін. 

Серед західних вчених, що вивчають поховані ґрунти, варто виділити 

праці Charles W. Martin, William C. Johnson, Randall Schaetzl та ін. 

Комп’ютерному моделюванню ландшафтів минулого на основі вивчення ґрунту 

під археологічними пам’ятками присвячені праці китайських вчених Jun Du, Zhi 

Rong Mei, Li Lei Fu, Kui Zhang. 
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Об’єктом палеопедологічного дослідження є викопні ґрунти різних 

часових інтервалів, «законсервовані» під курганами чи іншими археологічними 

об’єктами. Отже, їх генезис як природного тіла призупинено і починає 

формуватися зовсім інший ґрунт, а похований ґрунт є індикатором фізико-

географічних особливостей часу утворення кургану чи інших археологічних 

об’єктів і може бути досліджений у порівнянні з фоновим ґрунтом, тобто 

ґрунтом сформованим в наш час, який не підлягав прямому антропогенному 

впливу. Результатом стане визначення основних кліматичних показників, 

переважаючих типів ґрунтів, рослинності та характеру господарювання часу 

тієї чи іншої культурної спільноти, що утворила поховальний чи обрядовий 

об’єкт, захисні споруди та ін. 

У ході палеогеографічного дослідження Лівобережнодніпровського 

лісостепового краю нами були вивчені розрізи ґрунтів, що закладені як в межах 

археологічних пам’яток, так і на природних відслоненнях. Вони 

характеризують особливості ґрунтоутворювальних процесів даної території з 

певною геологічною історією, геоморфологічними і біокліматичними умовами 

педогенезу. Для кореляції і деталізації розрізів ключових ділянок закладаються 

додаткові (фонові) розрізи, що в комплексі становлять метод ґрунтового 

хроноряда. Він полягає у порівняльному дослідженні ґрунтів, пов’язаних з 

земляними археологічними пам'ятками (курганами, валами, культурними 

шарами стародавніх поселень, об’єктами перекриття давнього горизонту 

ґрунту) і природних ґрунтів навколишнього середовища поряд з пам'ятками, у 

подібних геоморфологічних умовах (рис.2.9).  

Ґрунти взаємодіють з рослинністю і приземним шаром атмосфери, 

записуючи інформацію про біокліматичну обстановку, в якій відбувається їхній 

розвиток. При перекритті штучним наносом ґрунт «вимикається» з сфери 

активного ґрунтоутворення і тривалий час (тисячоліття) зберігає в своїх 

властивостях ту комбінацію факторів середовища, яка існувала до моменту 

його поховання. Тому порівняння його ознак з ознаками сучасного (фонового) 

ґрунту, який продовжував розвиватися і змінюватися до теперішнього часу, дає 
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можливість виявити спрямованість і швидкість еволюційного розвитку ґрунту, 

а також проводити реконструкцію природного середовища, в якій проживало 

населення тієї чи іншої історичної епохи. Чим більше на досліджуваній 

території є різновікових земляних насипів (і похованих під ними ґрунтів), тим 

більш детальнішу інформацію про зміну в часі природного середовища можна 

отримати, порівнюючи між собою компоненти ґрунтового хроноряда. [237]. 

Також варто відмітити, що при дослідженні порівнюються ґрунти давні й 

сучасні, пропускаючи стадії проміжного розвитку. 

 
Рис. 2.9. Наочне відображення методу ґрунтового хроноряда [237]. 

 

У сучасному археологічному ґрунтознавстві варто виділяти три різні 

методологічні підходи [70]: 

 дослідження викопних ґрунтів; 

 вивчення культурного шару; 

 дослідження новоутворених ґрунтів.  

У дослідженні викопних ґрунтів предметом є будова ґрунтового профілю, 

органічні й мінеральні речовини ґрунтового й антропогенного походження, 

вихідні та вторинні сольові акумуляції, гіпсові та карбонатні новоутворення 

тощо. Сліди найбільших порушень ґенези ґрунтоутворення являє собою 

культурний шар, що складається з – ґрунтового матеріалу заповнення та 
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матеріальних решток з залишками слідів життєдіяльності людини. Ґрунти, 

утворенні над культурним шаром, слугують порівняльним матеріалом із 

викопними, і чітко виокремлюють фізико-географічні умови змін території, і, 

як наслідок, тренди дії ґрунтоутворювальних факторів та здатність до 

регенерації. 

Специфічними характеристиками штучно сформованого горизонту, що 

представлений викопним ґрунтом, загалом, і культурним шаром, зокрема, є 

штучний його генезис, чітка морфологічна виразність, наявність специфічних 

форм і ознак процесів накопичення хімічних елементів, штучне внесення 

чужорідних компонентів різного походження, зворотність набутих специфічних 

властивостей, енергетичний та якісний зв'язок с нижніми горизонтами та 

породою, наявність матеріальних решток культурної спільноти, швидкість 

формування, залежність збереження набутих властивостей від тривалості, 

інтенсивності та частоти антропогенного впливу. Спираючись на ці дані 

визначають основний формуючий процес, а саме седиментогенез, педогенез та 

стратиграфію товщ відкладів як елемент спрямованості основного процесу [95]. 

Значну роль в геоархеологічних дослідженнях відіграють зоотурбаційні 

процеси, що спричинені біомеханічною діяльністю ґрунтової фауни. В першу 

чергу це дощові черви, а також ґрунтові землериї – кроти, сліпаки, байбаки та 

ін. Через зоотрубації відбувається занурення крупнозема в дрібнозем, і, серед 

іншого занурюється археологічний матеріал. Встановлена позитивна кореляція 

між потужністю ґрунту та інтенсивністю зоотрубаційних процесів [172]. 

Важливим для визначення ролі риючої діяльності фауни в 

ґрунтоутворенні є визначення швидкості виносу матеріалу на поверхню. 

Велику кількість підрахунку швидкості такого виносу здійснено Ч.Дарвіном у 

1936 році. На думку вчених, визначення ролі зоотрубаційних процесів важливе 

не тільки при вивченні генезису ґрунту, але і їх еволюції.  

Згідно з літературними даними швидкість занурення певних міток чи 

археологічних артефактів в чорноземному профілі, така: 1000 років – 20-25 см.; 
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4000 років – 45-55 см.; 10000 років – 75-95 см. У потужних чорноземних 

профілях швидкість занурення може досягати 55-65 см. на 2000 років. 

При зміні клімату та рослинності і, як наслідок, потужності біомаси 

інтенсивність зоотрубаційних процесів змінюється в часі. З цим можливо 

пов’язати збільшення потужності чорноземів під час переходу від середнього 

до пізнього голоцену, коли відбувається збільшення зволоження клімату [2]. 

Для палеозоологічних реконструкцій особливо корисними були матеріали 

А.І. Дмітрієва, доповнені даними Ю.М. Ралля та ін. Спираючись на велику 

кількість напрацювань сучасних вчених в галузі геоархеологічних досліджень, 

їхніх методологічних підходів та широкого спектру методів і використовуючи 

суттєву теоретичну базу, можна вирішувати ряд завдань у межах даної науки, 

таких як [70, 237]: 

 еволюція ґрунтів та ґрунтового покриву; 

 регіональні та фаціальні закономірності процесу ґрунтоутворення в 

зв’язку з просторово-часовою кореляцією умов навколишнього середовища; 

 часову динаміку ґрунтових властивостей та процесів; 

 реконструкцію природних умов впродовж різних історичних 

періодів; 

 вплив ґрунту і природних умов на господарську діяльність, 

розселення і міграційні процеси давньої людини; 

 історико-соціологічні реконструкції з використанням даних і 

методів палеогеографії та суміжних наук. 

У подальшому конкретними результатами досліджень можуть бути [70]: 

 удосконалення методики дослідження давніх ґрунтів на 

археологічних об’єктах; 

 дослідження нових об’єктів із застосування всього спектру методів; 

 кореляція палеогеографічних та археологічних даних для певної 

території; 
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 відтворення природних умов проживання людини в окремі дрібні 

етапи плейстоцену і голоцену на основі дослідження ключових ділянок; 

 встановлення закономірностей у взаємозв’язках змін природних 

обстановок і умов розселення та проживання людини та ін.. 

Будь-яка антропогенна діяльність змінює навколишні ландшафти, в тому 

числі ґрунтовий і рослинний покрив. Ці зміни мають різну векторність, ступінь 

вираження, бувають зворотні та незворотні. Антропогенний фактор формує дві 

принципово різні по проявленню і наступному збереженню групи ґрунтів [71]. 

Перша ― немає морфологічно специфічного горизонту, інформаційний 

об’єм мінімальний, і його виявлення часто базується на опосередкованих 

ознаках, співставлення з інформаційними даними інших ґрунтів чи ландшафтів 

загалом. Друга група антропогенно-змінених ґрунтів базується на 

морфологічному виділенні особливого горизонту, що має штучну природу і 

різну потужність [53]. 

Реконструкція палеоекологічних умов, типів господарства давніх общин 

та племен, кількість населення для різних епох, характер взаємодії людини та 

природи ― важливий синтезуючий етап поєднання археологічних, 

палеогеографічних, палеоґрунтознавчих досліджень. Добре розроблених 

підходів і методів таких реконструкцій на даному етапі немає. 

Польове морфологічне вивчення ґрунтів археологічних пам’яток 

заключається у з’ясуванні особливостей їхньої стратиграфії, внутрішніх 

конструктивних особливостей, ідентифікації матеріалу, що їх складає (давній 

гумусовий шар, суміш горизонтів палеоґрунту тощо), що, у свою чергу, також 

дає можливість реконструювати технологію побудови пам’ятки, виявити в 

будові насипу ознаки пов’язані з ритуально-міфологічною практикою і 

особливостями різних ритуальних обрядів, тих чи інших давніх народів.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Палеогеографічними пам’ятками, що вивчаються у ході досліджень, 

можуть бути геологічні розрізи, викопні ґрунти та леси, субаквальні утворення, 

форми і типи давнього рельєфу, палеофауна суходолу тщо. Вони є носіями 

широкого спектру інформативності, тому їхнє подальше комплексне 

дослідження дасть змогу глибше осягнути тренди розвитку природи в 

минулому. Досить інформативним документом при реконструкції природних 

умов проживання людини є викопні та поховані ґрунти, а також лесові породи, 

які відображають деякі особливості клімату часу їх утворення та розвитку. 

2. Відтворення фізико-географічних умов відбувається при застосуванні 

трьох рівнів дослідження загальнонаукового, спеціального та спеціально-

наукового, які в комплексі дають цілісність та об’єктивність результатів. У 

свою чергу достовірність отриманих даних підвищується, при застосуванні 

якомога ширшого спектру методичних підходів. Цінними в палеогеографічних 

дослідженнях є геологічні, геофізичні, археологічні та інші методи. 

3.  У дослідженні еволюції природи голоцену потрібно враховувати 

загальні особливості генезису відкладів останнього теплого етапу. Слід 

розглядати історично-еволюційні, палеогеографічні та інші аспекти розвитку. 

4. Мікроморфологічний дослідження ґрунтів, є частинною 

палеопедологічних, які надають можливість розв’язати питання генезису та 

типології відкладів. Мікрофорфологія ґрунту, а саме агрегованість, пористість, 

форма і розподіл органічної речовини, характер новоутворень та інші, дає 

можливість діагностувати ґрунтоутворювальні процеси на мікрорівні. 

5. Геоархеологічні дослідження є порівняно новим підходом 

палеогеографічних дослідженнях в Україні. Даний підхід дає достовірний 

показник часу поховання ґрунту окремого історичного періоду. Порівнюючи 

його із сучасним ґрунтом, можна визначити тренд його розвитку, і як наслідок – 

розвитку природи, враховуючи також особливості впливу земляної фауни на 

ґрунтові відклади. 
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РОЗДІЛ 3 

ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ ПІЗНЬОГО 

ПЛЕЙСТОЦЕНУ – ГОЛОЦЕНУ НА КЛЮЧОВИХ ДІЛЯНКАХ 

 

3.1. Загальна характеристика об’єктів дослідження. 

 

На території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю 

автором досліджено 30 розрізів голоценових та верхньоплейстоценових 

відкладів: 15 з яких знаходились в межах археологічних об’єктів і мають 

датований культурний шар та похований під ним ґрунт; 6 – це фонові ґрунти, 

які закладалися поряд з вищезгаданими на одному геоморфологічному рівні, а 9 

– це природні відслонення та кар’єри (рис. 3.1). Основний фактичний матеріал 

було отримано в процесі щорічних польових досліджень впродовж 2011-

2014 рр., у тому числі, в співпраці з археологами Полтавського національного 

педагогічного університету (к.і.н. О.В. Коваленко), Полтавського краєзнавчого 

музею (зав.відділом археології Р.С. Луговий), Інституту археології НАН 

України (к.і.н. Р.М. Рейда та к.і.н. С.Д. Лисенко), Інституту керамології НАН 

України (к.і.н. А.В. Гейко), Музеєм археології та етнографії Слобідської 

України (директор, к.і.н. І.Б. Шрамко) та Дочірнього підприємства  «Подільська 

археологія» центру охоронної археологічної служби України (м.н.с. 

В.В. Ільчишин). Частина матеріалів була отримана в рамках роботи за грантом 

для молодих вчених «Ландшафтознавче оцінювання змін умов проживання 

людини у межах лісостепу України (за палеопедологічними та сучасними 

даними)» та під час проведення палеоландшафтознавчих і ландшафтознавчих 

досліджень ІГ НАН України (дослідження проводилися спільно з 

наук. керівником проф. Ж.М. Матвіїшиною). 

Автором вже отримано 5 довідок про практичне впровадження 

результатів дослідження з відповідних установ (Додаток Н). 
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Рис. 3.1. Картосхема розташування ключових ділянок дослідження в 

межах сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю. (виконана на 

основі «Фізичної карта України» [157]) 

1. Борщівка; 2. Прилуки; 3. Муховець; 4. Яготин; 5. В’юнище; 6. 

Добраничівка; 7. Гінці; 8. Вільшанка; 9. В’язівок; 10. Шишаки (досліджено 6 

розчисток); 11. Дмитрівка; 12. Колодне; 13. Більськ  (за межі картосхеми 

винесено план Більського городища, де досліджено 6 розчисток); 14. Кліщинці; 

15. Кагамлик; 16. Сторожове (за межі картосхеми винесено план 

Сторожівського курганного могильника де досліджено 15 розчисток); 17. 

Велике Ладижине; 18. Селещина; 19. Сердюки (досліджено 3 розчистки); 20. 

Ламане; 21. Градизьк (г. Пивиха); 
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У роботі також використано літературні та фондові матеріали за 

результатами досліджень в межах Лівобережнодніпровського лісостепового 

краю інших авторів за 25 розрізами, свердловинами та археологічними 

пам’ятками [7, 25, 27, 44, 98, 101, 172, 262, 268]. Потрібно відмітити, що по 

площі території розрізи розміщаються нерівномірно, за мету ставилося 

охарактеризувати тренди розвитку ґрунтового покриву в межах ключових 

ділянок, що і було зроблено. Дані по інших розрізах лише доповнюють та 

підтверджують зроблені автором висновки, і, отже, спираючись на 

актуалістичні позиції з вивчення щодо розвитку природи в минулому, дають 

підстави охарактеризувати цей фізико-географічний край на визначених 

природно-історичних етапах. 

Під час проведення досліджень основним методом, що застосовувався, 

був комплексний палеопедологічний, що включав детальний 

макроморфологічний опис із застосуванням мікроморфологічного аналізу 

ґрунту в шліфах з непорушеною будовою та геоархеологічні дані. Автором 

особисто проаналізовано під мікроскопом 152 шліфа, що дало можливість 

виявити первинні ґрунтоутворювальні процеси за мікроморфологічними 

особливостями того, чи іншого ґрунту з уточненням генезису останнього. 

При застосуванні геоархеологічного методу вивчено різночасові поховані 

ґрунти. Визначення віку похованих ґрунтів спиралось на датування проведене 

археологами: к.і.н. Коваленко О.В. (Полтавського Національного Педагогічного 

Університету ім. В.Г. Короленка), к.і.н. Шрамко І.Б. (Харківського 

Національного Університету ім..Каразіна), к.і.н. Гейко А.В. (Інституту 

керамологіїї  НАН У), к.і.н. Рейда Р.М. (Інституту Археології НАН У), зав. 

відділу археології ПКМ Луговим Р.С. Автором було також інтерпретовано 

аналітичні дані, що стосуються вмісту гумусу та карбонатів (за 34 зразками), а 

також дані спектрального аналізу (за 30 зразками). Для кореляції змін трендів 

розвитку ґрунтового покриву в межах сучасної лісостепової зони України 

автором, спільно з науковим керівником Ж.М. Матвіїшиною, проведено 

вивчення похованих ґрунтів поблизу смт. Миропіль Роменського району 
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Житомирської області та с. Мильне Зборівського району Тернопільської 

області, що висвітлено нижче. 

За результатами проведених досліджень побудовано картосхему 

розповсюдження ґрунтового покриву початку SA (субатлантичного) періоду 

голоцена. 

Характеристика досліджених розрізів голоценових та 

верхньоплейстоценових відкладів наведена згідно індексації генетичних 

горизонтів за О.Н. Соколовським та стратиграфічній схемі четвертинних 

відкладів України 1993 р. (Веклич М.Ф. та ін.) відповідно. 

 

3.1.1. Розрізи природних відслонень з характеристиками 

верхньоплейстоценових стратиграфічних горизонтів 

 

Вивчення природних відслонень та кар’єрів, досліджених особисто 

автором у межах Лівобережнодніпровського лісостепового краю, проводилося 

для визначення характеру верхньоплейстоценових та голоценових відкладів, 

встановлення їх стратиграфічного положення та потужності. В роботі 

використано дані з п’яти розрізів, що знаходились у природному стані, це, 

насамперед, занедбані кар’єри з видобутку будівельних матеріалів. Їх вивчення, 

в переважній більшості, базувалося на застосуванні комплексного 

палеопедологічного методу з детальним макроморфологічним описом. 

 

Розріз верхньоплейстоценових відкладів біля с. Сторожове 

Розріз знаходиться в кар’єрі, з якого в минулому видобували сировину 

для цегельно-черепичного виробництва. Він розташований на північно-західній 

окраїні с. Сторожове Чутівського району Полтавської області (3 км на захід від 

траси Київ-Харків) в тілі високої надзаплавної тераси р. Коломак, що є 

притокою другого порядку р. Дніпро (рис.3.2). Згідно фізико-географічного 

районування даний розріз знаходиться в межах Східнополтавської височинної 

області [184];  
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Рис. 3.2. Сторожове. Плейстоценові відклади в кар’єрі. Місце розташування 

розрізу (а), загальний вигляд кар’єру в якому знаходилась розчистка (б), стратиграфічне 

розчленування та кольорові польові зарисовки розрізу біля с. Сторожове з примазками 

природного матеріалу за Ж.М. Матвіїшиною (в), розчистка з індексами стратиграфічних 

горизонтів (г). 
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за геоморфологічним – в межах Полтавсько-Карлівської алювіальної 

(давньотерасової) увалистої, середньо розчленованої рівнини [168]. У північній 

стінці кар’єру описана розчистка, в якій досліджено голоценовий (hl), 

причорноморський (pč), бузький (bg) та дніпровський (dn) стратиграфічні 

горизонти. Дані детального палеопедологічного дослідження із 

макроморфологічною характеристикою горизонтів наведено в додатку А. 

Короткі результати наступні. 

У цьому розрізі голоценовий горизонт представлений сучасним ґрунтом 

– чорноземом типовим, причорноморський горизонт (брудно-палевий легкий 

суглинок), досить сильно перероблений голоценовим ґрунтоутворенням, 

одночасно є Рk сучасного ґрунту. Дофінівський горизонт представлений 

ґрунтами заключної та оптимальної стадій, ґрунт (dfb) є короткопрофільним, 

генетичні горизонти виражені слабко і складають можливо, чорноземоподібний 

реліктовий ґрунт. Бузький горизонт представлений білясто-палевим 

лесоподібним суглинком зі значною кількістю кротовин та червоточин. 

Дніпровський горизонт сформований алювіальними світло-жовтими пісками 5 

надзаплавної тераси, нижче – тонкопіщані пилуваті, можливо озерні, відклади. 

 

Розріз плейстоценових відкладів в центральній частині смт. Шишаки 

Розріз знаходиться в кар’єрі, практично в центральній частині 

смт. Шишаки, в специфічній горбистій місцевості, на високому 

геоморфологічному рівні (плакор на лівому березі р. Псел). У цій місцевості 

чітко простежуються сліди зсувів, проте відслонення знаходиться у 

природному стані (рис.3.3.). 

Сучасна рослинність представлена злаковим різнотрав’ям, на поверхні 

кар’єру – деревостан з ясена, клена та чагарників (глід). 

У розрізі досліджено четвертинні відклади дніпровського (dn), 

завадівського (zv), тилігульського (tl) та лубенського віку (lb). Дані детального 

палеопедологічного дослідження наведено в додатку Б. Короткі результати такі. 
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Рис.3.3. Шишаки. Розріз плейстоценових відкладів. Загальний вигляд 

розташування розчистки (а) та його стратиграфічне розчленування (б). 

 

Сучасний голоценовий ґрунт представлений зональним типом ґрунту – 

чорноземом типовим. Відклади дніпровського горизонту, скоріш за все, 

делювіально перевідкладені, оскільки простежується певна субгоризонтальна 

смугастість. Перехід чіткий за забарвленням, межа затічна. Ґрунтові 

середньоплейстоценові відклади завадівського часу мають потужні профілі, 

складені, щонаймеше, 4 викопними ґрунтами. Відклади тілігульського етапу 

характеризуються малопотужним лесовим накопиченням та великою кількістю 

морозобійних тріщин. Лубенський горизонт складений трьома потужними 

чорноземоподібними ґрунтами. 

Розрізи верхньоплейстоценових відкладів біля с. Більськ 

У 2013 р. в ході палеоландшафтних та ландшафтознавчих досліджень ІГ 

НАН України, з-поміж іншого, було виявлено та досліджено 2 розрізи 

верхньоплейстоценових відкладів. Дані об’єкти розташовані поблизу с. Більськ 

Котелевського району Полтавської області на високій надзаплавній терасі 

р. Ворскла (рис. 3.4 в). Згідно з фізико-географічним районуванням [184], 

розрізи знаходяться в межах Східнополтавської височинної області; за 

геоморфологічним районуванням [168] – в межах Полтавсько-Карлівської 

алювіальної (давньотерасової), увалистої, середньо розчленованої рівнини.  
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Рис. 3.4.  Більськ. Плейстоценові відклади в кар’єрі. Загальний вигляд кар’єру 

в якому розташовувалась розчистка 1 (а), розчистка 1 з індексами стратиграфічних 

горизонтів (б), місце розташування розчисток 1 і 2 (в), розчистка 2 (г) з індексами 

стратиграфічних горизонтів. 
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РОЗРІЗ 1. Знаходиться у відслоненнях колишнього кар’єру, який зараз не 

розробляється, а на його місці знаходиться смітник. Розчистка закладена у 

найбільш потужнішому відслоненні кар’єру, практично у самому центрі, в його 

північній стінці (див. рис.3.4 а). Безпосередньо кар’єр розташований на відстані 

200-300 м на схід від східних валів Великого Більського городища, на високому 

гіпсометричному рівні. З поверхні кар’єр вкритий переважно чагарниковою 

рослинністю з глодом та трав’янистим покривом з переважанням злакових. У 

кар’єрі досліджено стратиграфічні горизонти: голоценовий (hl), бузький (bg), 

витачівський (vt), удайський (ud), прилуцький (pl), кайдацький (kd) та 

дніпровський (dn) (див. рис.3.4 б). Дані детального палеопедологічного 

дослідження з макроморфологічною характеристикою наведено в додатку В. 

Короткі результати такі. 

В описаному розрізі голоценовий горизонт представлений сучасним 

сірим опідзоленим лісовим ґрунтом, що сформований на лесових породах. 

Відклади бузького часу складені білясто-палевим лесом, утвореним впродовж 

холодного кліматичного етапу. Витачівський горизонт утворений ґрунтовою 

світою з двох бурих, ймовірно лісових ґрунтів різних стадій кліматичного 

оптимуму. Удайський горизонт представлений малопотужними жовтувато-

світло-бурими лесовими суглинками. Прилуцький горизонт – з 

чорноземоподібними ґрунтами двох кліматичних оптимумів. Кайдацький 

горизонт – з матеріалом ілювію світло-сірого опідзоленого лісового ґрунту, 

розбитий морозобійними тріщинами, ймовірно тясминського часу. 

Дніпровський горизонт представлений лесоподібними суглинками жовтувато-

бурого кольору.  

РОЗРІЗ 2. Розташований в стінці колишнього глиняного кар’єру, який 

знаходиться у внутрішній частині Великого Більського городища на відстані 

близько 30 м від західної частини валу Малого Східного городища. Розчистка 

розміщується у північній стінці кар’єру.  

На поверхні відвалів кар’єру простежена типчаково-ковилова рослинність 

та різного роду злакові. Загальна потужність відкладів перевищує 3 м: в них 
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простежено сучасний ґрунт, що залягає на витачівському похованому (див. рис. 

3.4 г). Дані палеопедологічного дослідження з детальною макроморфологічною 

характеристикою наведено в додатку В. Короткі результати такі. 

У розрізі голоценовий горизонт складений сірим опідзоленим лісовим 

ґрунтом. Генетичні горизонти різняться між собою за збільшенням щільності та 

наявністю присипки SiO2 до низу. Витачівський горизонт представлений 

бурими лісовими ґрунтами з горіхуватою структурою, одночасно є 

ґрунтоутворювальною породою сучасного ґрунту. Удайський горизонт є 

легким лесоподібним суглинком, що не має горизонтальної шаруватості при 

переході від вище лежачого витачівського матеріалу.  

 

Розріз плейстоценових та голоценових відкладів біля с. Кліщинці 

Серія розрізів розташовується на лівому березі р. Дніпро, в гирлі р. Сули, 

що впадає в Кременчуцьке водосховище. Вода активно підмиває обидва береги 

річки, лівий берег з широкими терасами, на правому березі добре виражені 

високі тераси, що переходять у вододіл (6-80 м.). Правий берег з обривистими 

берегами (рис.3.5). 

 
Рис.3.5. Вихід на денну поверхню четвертинних відкладів на правому 

березі р. Сули поблизу гирла. 

 

Високі тераси досить густо заліснені штучними насадженнями, але по 

всій видимій довжині правого берега спостерігаються зсуви плейстоценових 

відкладів, які виходять на денну поверхню. В стратиграфічному плані чітко 

виділяються такі горизонти плейстоценових відкладів різної потужності (в 

залежності від висоти берега): голоценовий (hl), бузький (bg), витачівський (vt), 
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тясминський (ts), прилуцький (pl), удайський (ud) та дніпровські (dn) 

флювіогляціальні відклади з моренним матеріалом, іноді в найнижчих 

відкладах простежуються відклади завадівського часу (рис. 3.6.). В межах 

даного об’єкту досліджено три розрізи з голоценовими та плейстоценовими 

відкладами: найбільш повним є перший розріз. Дані палеопедологічного 

дослідження із детальним маркоморфологічним описом наведені в додатку Г. 

Короткі результати проведеного дослідження подано нижче. 

 
Рис. 3.6. Кліщинці. Розріз 1. Загальний вигляд із стратиграфічним 

розчленуванням. 
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У розрізі голоценовий горизонт представлений короткопрофільним 

буруватим ґрунтом, що сформований на карбонатних легкосуглинистих 

лесових відкладах бузьких лесів. Відклади витачівського часу представлені 

ґрунтами двох кліматичних оптимумів, останнього степового посушливого 

ритму та раннього більш вологішого, коли сформувалися чорноземоподібні 

ґрунти на малопотужних суглинкових лесових відкладах удайського 

горизонту. Прилуцький час характеризується розвитком ґрунтів заключної і 

оптимальної стадії, ґрунтоутворення представлене 3 типами. Верхній ґрунт 

подібний до дернового, ґрунт оптимуму plb2 чорноземоподібний, а plb1 

подібний до темно-сірого опідзоленого лісового ґрунту, що сформувався на 

фрагментах відкладів тясминського горизонту і частково нижчележачого. 

Кайдацький горизонт представлений ілювієм ґрунту, скоріш за все, 

опідзоленого лісового, верхня частина ґрунту відсутня. Дніпровський горизонт 

утворений лесовими, а також флювіогляціальними відкладами, а саме 5 шарами 

морени, загальною потужністю 6-7 м. 

 

Розріз верхньоплейстоценових та голоценових відкладів біля 

с. Колодне  

Розташований у стінці природного відслонення, що знаходиться при 

дорозі біля в’їзду в с. Колодне Оржицького району Полтавської області. Згідно 

з фізико-географічним районуванням [184], розріз знаходиться в межах 

Північнопридніпровської терасової низовинної області 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю. У плані геоморфологічного 

районування [168] це територія придніпровської пластово-акумулятивної 

рівнини на палеогенових та неогенових відкладах, а саме Яготинської 

алювіальної (терасової) слабо розчленованої рівнині у екзараційно-ерозійному 

пониженні пізньольодовикового рельєфу. Поверхня зайнята трав’янистою 

рослинністю, лучностепові фації слабо розвинені з типчаком та різнотрав’ям, 

ярус представлений кленом, ясенем та ін., у підніжжі відслонення рослинність 

однотипна з поверхнею розрізу, з виокремленням чагарників. Загальна 
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потужність розрізу перевищує 5 м і в ньому простежені голоценові (hl) та 

бузькі (bg) відклади (рис. 3.7). 

Результати палеопедологічного вивчення з детальним 

макроморфологічним описом такі. 

Голоценовий горизонт (hl) (0,0-1,2 м) – представлений ґрунтом типового 

чорнозему, з генетичними горизонтами: 

Hd (0,0-0,10 м) – дернина, темно-сірий до чорного, пухкий, грудкувато-

розсипчастий з корінцями трав, зернистий, піщано-пилуватий легкий суглинок.  

Нk (0,1-0,45 м) – темно-сірий до чорного, слабко ущільнений в сухому 

стані, пухкий у вологому стані, з чіткою зернистою структурою. Кипить з 10% 

розчином НСІ, але без видимих форм карбонатів, з корінцями трав, переритий 

землериями, що і утворює його структуру. Кротовини діаметром 6-7 см 

заповнені темно-сірим матеріалом. Перехід і межа нерівні, поступові, 

простежуються за появою великої кількості міцелярних форм карбонатів. 

 
Рис. 3.7. Колодна. Четвертинні відклади в кар’єрі. Загальний вигляд кар’єру в 

якому знаходилась розчистка з індексами стратиграфічних горизонтів (а), місце 

розташування розчистки (б). 

 

Нрk (0,45-0,80 м) – сірий, донизу освітлюється, пухкий, грудкувато-

зернистий піщано-пилуватий легкий суглинок, з міцелярними і борошнистими 

формами карбонатів, поодиноко зустрічається білозірка, з корінцями трав, 

кротовини часто заповнені палевим матеріалом, є окремі житлові камери. 

Перехід і межа поступові за посиленням палевих відтінків забарвлення.  
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Phk (0,80-1,0 м) – сірувато-палевий, пухкий, грудкувато-розсипчастий, 

пилуватий легкий суглинок з великою кількістю кротовин d 5-6 см, житловими 

камерами кротів до 20 см в діаметрі, червориїни з різнокольоровим матеріалом 

заповнення, є корінці рослин, карбонати у формі просочення плазми, білозірки і 

міцелію. Перехід поступовий за зміною кольору і збільшенням кількості 

карбонатів. 

Рk+bg (1,0-1,2 м) – палевий піщано-пилуватий легкий суглинок, 

вертикально стовбчастий, просочений карбонатами, с білозіркою і 

борошнистими виокремленнями. Перехід і межа за деяким посвітлінням 

кольору.  

Бузький горизонт (bg) (1,2-5,3 м видно) – потужний жовтувато-палевий 

типовий лес зі світло-жовтими та бурими прошарками, карбонатний.  

Таким чином, на потужних бузьких відкладах представлених лесом та 

утворених в холодний етап, сформувався сучасний голоценовий ґрунт – 

чорнозем типовий, що є зональним для даного регіону.  

 

3.1.2. Дослідження розрізів ґрунтів в межах археологічних об’єктів 

 

3.1.2.1. Голоценові та верхньоплейстоценові відклади в межах 

Сторожівського курганного могильника (ямна (XXI-XIX ст. до н.е.), 

катакомбна (ХХІ-XVIII ст. до н.е.), сарматська (III-IV ст..н.е.) культури та 

козацької доби (XVIII ст. н.е.)) 

Впродовж 2008-2014 рр. співробітниками відділу палеогеографії 

Інституту географії НАН України (Ж.М. Матвіїшиною та А.С. Кушніром) 

проводилися палеогеографічні дослідження розрізів на археологічних об’єктах 

курганного могильника поблизу с. Сторожове Чутівського району Полтавської 

області (див. рис. 3.2 а). За фізико-географічним районуванням [184] це 

територія Східнополтавської височинної області. У геоморфологічному 

відношенні [168] це Полтавсько-Карлівська алювіальна (давньотерасова), 

увалиста, середньо розчленована рівнина. 
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Роботи проводилися на запрошення спільної археологічної експедиції 

Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка та 

Полтавського краєзнавчого музею (керівник: к. іст. н. О.В. Коваленко).  

Сторожівський курганний могильник привертає увагу дослідників тим, 

що в його межах, на досить невеликій ділянці (площа близько 2 га.) 

зосереджена група різновікових курганних насипів (рис.3.8), що при 

палеопедологічному вивченні ґрунтових розрізів дозволяє показати еволюцію 

ґрунтового покриву і, разом з тим, реконструювати природні умови 

проживання людини, які знайшли відображення в похованому ґрунті того часу. 

Палеогеографічне вивчення корелюється з археологічними даними і 

проводилось паралельно із дослідженнями ґрунтових розрізів, які знаходились 

в подібних гіпсометричних умовах, але в яких природний процес формування 

профілю не переривався прямим антропогенним впливом і такий ґрунт є 

фоновим. 

 

Рис. 3.8. План-схема та стан вивченості Сторожівського курганного 

могильного комплексу. Умовні позначення: 1 – кургани не дослідженні; 2 – кургани 

дослідженні; 3 – місця палеопедологічного вивчення (Матвіїшина Ж.М., Кушнір А.С.); 4 – 

місця палеопедологічного вивчення (Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г.). 
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Перші палеопедологічні дослідження в межах даного археологічного 

об’єкта у 2008 р. Ж.М.Матвіїшиною та О.Г. Пархоменко. Були дослідженні 

розрізи у 3- х курганах: №15, №16 і №18 – перші 2 були дослідженні у 

порівняні з фоновим розрізом. За період з 2008 р. по 2013 рр. автором, спільно з 

науковим керівником, були дослідженні ґрунтові різночасові розрізи в 6 

курганах (3, 10, 13, 14, 22, 26). Вік курганів різний [240-241]: кургани 10, 13, 14 

відносяться до пізньосарматського часу (кінець IV ст.), а кургани 3, 22, до 

катакомбного часу (XVIII ст. до н.е.), в кургані 26 виявлено ряд різновікових 

поховань, серед яких і матеріальні рештки ямної культури (XXI-XIX ст. до 

.н.е.), катакомбної культури інгульського типу (ХХІ-XVIII ст. до н.е.), 

бабинської культури (XVII-XV ст. н.е.) та бережнівсько-маївської зрубної (XIV-

XIII ст. до .н.е.) культурно-історичної спільноти епохи бронзи. Також вивчено 

ґрунти під насипним буртом селітроварщиків козацької доби (XVIII ст.). У 

2010 р. дослідження також проводились ґрунтознавцями Бєлгородського 

державного університету (РФ) під керівництвом Ю.Г.Чендева зі 

співробітниками, що відображено у статті [199].  

При вивченні даних ґрунтових розрізів нами використовувався 

палеопедологічний метод дослідження із застосуванням мікроморфологічного 

аналізу, метод ґрунтового хроноряду, результати частково доповнені фізико-

хімічними даними, визначено вміст гумусу та органічного вуглецю, дані 

спектрального аналізу по 24 компонентах. Результати досліджень знайшли 

відображення у наукових звітах, публікаціях та доповідались на міжнародних 

конференціях [126, 112, 233, 239 та ін.]. Дані детального макроморфологічного 

опису та мікроморфологічного аналізу наведені в додатку Д. Нижче наведені 

короткі результати з дослідження курганів з похованими голоценовими 

ґрунтами та плейстоценовими відкладами. 

Розчистка 1. Курган 26. 

У 2013 і 2014 рр. під час досліджень кургану №26 було виявлено ряд 

різновікових поховань, серед яких матеріальні рештки ямної культури (XXI-

XIX ст. до .н.е.), катакомбної культури інгульського типу (ХХІ-XVIII ст. до 
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н.е.), бабинської культури (XVII-XV ст. н.е.) та бережнівсько-маївської зрубної 

(XIV-XIII ст. до .н.е.) культурно-історичної спільноти епохи бронзи. Варто 

відмітити, що профілі різночасових похованих ґрунтів, внаслідок 

зоотурбаційних процесів і подальших поховальних обрядів, збереглися досить 

погано, за виключенням ґрунту часу спорудження кургану періоду ямної 

культури.  

Під час археологічних досліджень був застосований метод перекидних 

траншей (вручну), із залишенням через кожні 3 м поздовжніх бровок, 

орієнтованих по лінії схід-захід, шириною 0,3 м (рис.3.9.). Стратиграфічне 

розчленування насипів в «тілі» кургану простежується досить чітко, але 

виділити конкретні генетичні профілі ґрунту часу пізніших «досипок» кургану 

досить складно. Натомість, відрізняється інтенсивність скипання різних шарів 

насипу з 10%-розчином НСІ, що пояснюється різною кількістю вмісту 

карбонатів, та простежуєтся різний ступінь активності землериїв в тому чи 

іншому насипі. 

Результати останніх та попередніх досліджень [112, 126 та ін.], в 

сукупності з літературними даними [92, 174, 199, 221], дають можливість 

частково відтворити природні умови проживання людини в межах 

Сторожівського курганного могильника в період з ХХІ по ХІІІ ст. до н.е.  

 

Рис. 3.9. Курган 26. Траншея 1. Вигляд профілю похованого ґрунту та 

різночасових досипок кургану (А); загальний вигляд розташування траншеї в «тілі» кургану 

(Б); відображення стратиграфічної різниці різночасових насипів кургану (В). (к.і.с. – 

культурно-історична спільнота). 
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За схемою етапності голоцену М.А. Хотинського (позначки у схемі 

періодизації Блітта-Сернандера), в кореляції її зі схемою глобальної етапності 

голоцену М.Ф. Веклича [24], епоха бронзи відноситься до середини 

суббореального (SB) стадіалу (див. рис.1.6). В природничій науці останній 

характеризується, як найбільш посушлива фаза голоцену, з вираженим 

ступенем аридизації клімату [3, 237 та ін.]. В історичному плані – це період 

розвитку племен, так званого, бронзової доби. В матеріальній культурі вона 

відзначається урізноманітненням видового складу засобів праці, активним 

спорудженням курганних могильників та розвитком поселень великого спектру 

племен. 

Досліджені автором поховані ґрунти в розрізах курганів біля 

Сторожового ямної (XXI-XIX ст. до .н.е.) і катакомбної культури (ХХІ-XVIII 

ст. до н.е.) також відносяться до вказаної фази розвитку природи в голоцені. 

Похований ґрунт ямного часу характеризується як темно-сірий за кольором, 

середньогумусований і коротко профільний (частково внаслідок спорудження 

кургану), слабо вскипає з 10% розчином НСІ, в ньому спостерігаються 

поодинокі ходи землериїв з темнішим матеріалом, що скоріш за все відповідає 

інтенсивнішому гумусованому матеріалу, що сформувався пізніше. Ґрунт 

катакомбного часу близький до чорнозему звичайного, карбонатний, 

легкосуглинистий, сформований на лесі, але тут меншою мірою, наявні ознаки 

вказаного ґрунту. Відсутня білозірка, спостерігається тільки просочення 

борошнистими карбонатами, ґрунт інтенсивно перетворений людиною зі 

слідами високої фауністичної активності. 

Результати проведених нами досліджень, що подані нижче, дають змогу 

реконструювати природні умови проживання людини у різних природно-

історичних етапах плейстоцену та голоцену, з їх характеристикою в межах 

ключової ділянки «Сторожівський курганний могильник». 
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Розріз 2. Курган 3  

Розчистка закладена в тілі кургану, у його північно-західному секторі. 

Археологічний об’єкт розташований в межах степової ділянки з поодинокими 

деревами тополі у південно-західній частині курганного комплексу (рис. 3.9. а). 

На поверхні простежувався розвинутий трав’яний покрив типчаково-ковилової 

рослинності з чебрецем, безсмертником та ін. В східній стінці простежено 

голоценові (hl) відклади ґрунту чорноземного типу, а ґрунтоутворювальна 

порода представлена лесовими відкладами бузького часу (bg) (рис. 3.10. б, в).  

Дані палеопедологічного дослідження похованого ґрунту в кургані 3 та 

фонового розрізу з детальним макроморфологічним описом наведено в додатку 

Д. Короткі результати такі. 

У розчистці кургану простежується насип, який є потужним гумусовим 

горизонтом, слабо скипає з 10% розчином НСІ, переритий земляною фауною. 

Похований ґрунт наближений до чорнозему звичайного. Останній є 

короткопрофільним середньосуглинистим, сформований  на середньому 

карбонатному лесоподібному суглинку, що підстеляюється піщаними 

давньоалювіальними відкладами. 

 

Фоновий ґрунт до кургану 3. 

Розріз розташований на пологому вододільному схилі, за 50 м на схід від 

кургану 3 на ідентичному гіпсометричному рівні (див. рис. 3.10 а). Поверхня 

задернована, трав’янистий рослинний покрив представлений типчаково-

ковиловою рослинністю з полином, чебрецем та ін. Розріз є фоновим до 

кургану 3, закладений для порівняння в профілі сучасного ґрунту 

(див. рис. 3.9. г, д). У західній стінці простежені такі генетичні горизонти.  

Фоновий розріз сучасного ґрунту представлений голоценовими 

відкладами чорнозему типового, з потужним гумусовим профілем, зверху слабо 

скипає з 10% розчином НСІ, утворений на бузькому лесоподібному суглинку. 

Похований ґрунт формувався в аридніших природних умовах у порівнянні із 

сучасними, що наближені до умов півдня степу сучасної території України. 
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Рис. 3.10. Сторожове. Курган 3. Загальне місце розташування кургану 3 (а 1) та 

фонового ґрунту (а 2) (а), розчистка ґрунту з артефактами (б) та фонового (г), стратиграфічне 

розчленування та кольорові польові зарисовки з примазками натурального матеріалу за 

Ж.М. Матвіїшиною (в, д). 
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Розчистка 4. Курган 22. 

Об’єкт розташований окремо від основної групи курганів, за 800 м на північ від 

с. Сторожове і за 150 м від майданного комплексу (Рис. 3.11). Висота кургану 

становить близько 0,85 м, діаметр 36 м, площа кургану частково розорана. 

Культурний шар розташований на 0,5 м від поверхні з артефактами 

катакомбної культури дніпровського типу (XVIII ст. до н.е.). Досліджено 

стратиграфічні горизонти: голоценовий (hl), бузький (bg), витачівський (vt), 

удайський (ud), прилуцький (pl), кайдацький (kd), дніпровський (dn) (рис.3.11). 

З даних горизонтів відібрано зразки та проаналізовано під мікроскопом шліфи з 

непорушеною будовою (рис. 3.12-3.18). Результати палеопедологічних 

досліджень подані нижче. Короткі результати такі. 

Ґрунт катакомбного часу, близький до чорнозему звичайного, 

карбонатний, легкосуглинистий, сформований на лесі, але тут, меншою мірою 

наявні ознаки чорнозему звичайного (верхня частина ґрунту частково 

денудована). Відсутня білозірка, є тільки просочення борошнистими 

карбонатами, інтенсивніша переробленість ґрунту людиною, сліди високої 

фауністичної активності. Близько 3800 років тому профіль ґрунту, ймовірно, 

був коротший за сучасний на 20 см. 

У кургані 22 на глибині біля 2-х м зафіксоване поховання. Оскільки 

ґрунтоутворювальною породою катакомбного часу був бузький лес, який 

розпушився при копанні могили, то лесовий матеріал може слугувати яскравим 

прикладом для демонстрації наслідків активної фауністичної діяльності: саме в 

шарах від 1 до 3 м знаходиться лесовий матеріал з величезною кількістю ходів 

землериїв, заповнених темно-сірим і чорним матеріалом (6-10 см в діаметрі) з 

житлової камерами бабаків до 20-30 см в діаметрі. Це – кротовинний горизонт. 

У нижній частині лесу фіксується підвищена оглеєність та наявні прошарки 

бурого лесу (від застою підземних вод), забарвленого гідроксидами заліза (це 

може бути також ініціальним ґрунтом у лесовому матеріалі). 
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Рис. 3.11. Сторожове. Курган 22. Розташування розчистки (а), голоценові 

відклади в тілі кургану (б), польова кольорова зарисовка з примазками природного матеріалу 

за Ж.М. Матвіїшиною (в), відклади бузького горизонту (г), плейстоценові відклади з 

індексацією стратиграфічних горизонтів (д). 
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Рис. 3.12. Мікробудова голоценового (hl) ґрунту. Сторожове, курган 22:  

а, б – орний шар(Норн.): а – складні мікроагрегати до IV порядку, б – розвинена сітка пор, 

пилувато-плазмова мікробудова; в, г – під орним горизонт (Нk): в – складні мікроагрегати, 

розвинена сітка пор, г – просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; д, е – перехідно-

гумусовий горизонт (Нpk): д – округлі складні карбонатно-глинисті мікроагрегати, е – 

глиниста плазма, окарбоначена в схрещених ніколях; є, ж – перехідний горизонт (Phk): є – 

лесові часточки, округлі мікроагрегати, ж – глинисті нодульні утворення, плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитом. Зб. 70; а, в, д, є, ж нік. ‖., б, г, е нік х. 

 
Рис. 3.13. Мікробудова бузького лесу (bg): Сторожове, курган 22.  а, б – 

bg+Pk (hl): лесові часточки, плазма, що зцементована мікрокристалічним кальцитом в 

паралельних (а) і схрещених (б) ніколях; в, г – бузький матеріал над витачівським 

горизонтом: лесові часточки зі системою звивистих пор (в), концентрація 

мікрокристалічного кальциту навколо зерен кварцу. Зб. 70, а, в– нік.║, б,в – нік. +. 

 
Рис. 3.14. Мікробудова витачівського (vt) ґрунту та удайського (ud) лесу. 

Сторожове, курган 22. а–г – витачівський матеріал: а, б – компактна мікробудова, 
стяжиння органо-глинисто-залізистої речовини; в, г – нодульні утворення в схрещених 
ніколях; д, е – витачівський матеріал із тріщин: д – щільне компактне складення маси (без 
пор) в паралельних ніколях,  е – скупчення мікрокристалів гіпсу в порі-тріщині в схрещених 
ніколях; є, ж – удайський матеріал, частково перероблений витачівським ґрунтоутворенням 
(Pk vt): є – лесові часточки, ж – плазма просочена і зцементована мікрокристалічним 
кальцитом. Зб. 70, а,б,д,є – нік.║, в,г,е, ж – нік. +.  
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Рис. 3.15. Мікробудова верхнього прилуцького ґрунту кліматичного 

оптимуму (plb2). Сторожове, курган 22. а, б, в – верхня частина профілю: а, б – складні 

агрегати до IV порядку з розвинутою сіткою між- і внутрішньоагрегатних пор, в – 

просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; г, д, е – нижня частина профілю ґрунту: 

г – нечіткі мікроагрегати, д – просочення плазми мікрокристалічним кальцитом, е – 

мікродрузи гіпсу. Зб. 70, а, б, г – нік.║, в, д, е – нік +. 

 
Рис. 3.16. Мікробудова нижнього прилуцького ґрунту кліматичного 

оптимуму (pl b1). Сторожове, курган 22. а, б, в, г – верхня частина профілю ґрунту: а, 

б – складні до IV порядку мікроагрегати, в – просочення і цементація плазми 

мікрокристалічним кальцитом, г – окатані піщані і великі уламкові зерна кварцу; д, е – 

нижня частина профілю: д – зцементована мікрокристалічним кальцитом плазма з порами-

тріщинами, е – просочення плазми мікрокристалічним кальцитом. Зб. 70. а, б, д – нік. ║, в, г, 

е – нік. +. 
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Рис. 3.17. Мікробудова кайдацького ґрунту кліматичного оптимуму (kd b2). 

Сторожове, курган 22.  а – складні мікроагрегати до IV порядку, розділені розвинутою 

сіткою пор у матеріалі верхньої частини горизонту, мікроагрегати в схрещених ніколях; в, 

г, д – матеріал карбонатного ілювію з нижньої частини профілю: округлі глинисто-

карбонатні мікроагрегати Pk (в), г – карбонатно-глинисті мікроагрегати в схрещених 

ніколях, д – ділянка з накопиченням піщаних зерен. Зб. 70, а, в, д – нік. ║, б, г – нік. х. 

 
Рис. 3.18. Мікробудова переробленого кайдацького ґрунту кліматичного 

оптимуму (kdb1) і дніпровського лесу (dn). Сторожове, курган 22: а, б – матеріал 

гумусово-елювіального горизонту кайдацького ґрунту: а – матеріал зі складними 

мікроагрегатами і відмитими ділянками, б – мікробудова в схрещених ніколях, в, г – 

дніпровський лес перероблений Pk – ґрунту kdb2: мікробудова лесу в схрещених ніколях (г), 

лесова мікробудова з карбонатно-глинистими округлими лесовими часточками і 

мікроагрегатами (д), просочення плазми мікрокристалічним кальцитом (е). Зб. 70, а, в, д – 

нік. ║, б, г, е – нік. х. 
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У відкладах стратиграфічних горизонтів розрізу простежені ґрунти 

чотирьох етапів розвитку природи: голоценовий горизонт представлений 

сучасним ґрунтом чорнозему типового та похованим чорноземом звичайним, 

витачівський горизонт зі слаборозвиненим бурим солонцюватим ґрунтом, 

прилуцький та кайдацький горизонти представлені розвиненими ґрунтовими 

профілями з поділом на генетичні горизонти. Відклади розділені лесовими 

горизонтами холодних етапів, які сформувалися в низькотемпературному 

режимі бузького, удайського та дніпровського часів. Потужні шари першого і 

останнього характеризують їхній тривалий розвиток в плейстоцені. Наявність 

алювіальних відкладів дніпровського горизонту підтверджує існуванням п’ятої 

надзаплавної тераси.  

 

Розчистка 5. Фоновий ґрунт до кургану 22.  

Об’єкт розташовується за 200 м південніше від польового стану, і за 50 м 

східніше від основної розчистки, на одному гіпсометричному рівні з останньою 

в межах сільськогосподарських угідь, які щорічно засаджуються. Голоценовий 

ґрунт сформований на лесових відкладах. (рис. 3.19). З ґрунтового профілю 

було відібрано зразки на мікроморфологічний аналіз (рис. 3.20.). Детальний 

макроморфологічний опис та мікроморфологічний аналіз наведено в додатку Д.  

 
Рис. 3.19. Розчистка фонового ґрунту (а), природна польова зарисовка з 

примазками природного матеріалу за Ж.М. Матвіїшиною та індексацією 

горизонтів (б). 
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Рис. 3.20. Мікробудова сучасного чорнозему типового. Сторожове, 

фоновий ґрунт до кургану 22. а, б – гумусовий орний горизонт (Норн.): губчасте 

складення, пухкі складні мікроагрегати до ІІІ-IV порядку; гумусовий підплужний горизонт 

(Hk): грудочки і згустки гумусу, як основа складних (до ІІІ-IV порядку) мікроагрегатів (в, г), 

слабке просочення плазми мікрокристалічним кальцитом (д); е, є – гумусово-перехідний 

горизонт (Hpk): екскременти червів в червоточині (е), ж – просочення плазми 

мікрокристалічним кальцитом (є); ж – перехідний горизонт P(h)k, цементація плазми 

мікрокристалічним кальцитом; з – лесові часточки в карбонатному ілювії (Pk), інтенсивно 

розвинута сітка звивистих пор в бузькому лесі. Зб. 70, а-г, е, з – нік. ║, д, є, ж – нік. +. 

 

Загалом, якщо враховувати вище наведені показники, то ґрунт 

відноситься до чорнозему типового акумулятивного, легкосуглинистого з 

чітким Рк, з карбонатними конкреціями. В нижній частині в інтервалі 1-1,4 м 

матеріал з відтінком буруватого забарвлення.  

 

Розчистка 6. Курган 10. 

Курган розташований в центральній частині археологічного комплексу 

(див. рис. 3.21.) під молодими (30-40-річними) лісовими насадженнями, що 

представленні переважно дубом, осикою, кленом, та має розріджений 
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типчаково-ковиловий трав’янистий покрив. Відносна висота кургану становить 

близько 0,7 м, а сама розчистка розміщалася у північно-східному секторі 

кургану і в профілі чітко простежувалася межа між сучасним та похованим 

ґрунтом. З ґрунтового профілю було відібрано зразки на мікроморфологічний 

аналіз (рис. 3.22). Дані детального макроморфологічного опису та 

мікроморфологічного аналізу подані в додатку Е.  

. 

Рис. 3.21. Сторожове. Курган 11. Загальне місце розташування розчистки (а), 

розчистка ґрунту (б), кольорова зарисовка з примазками польового матеріалу та індексацією 

генетичних горизонтів за Ж.М. Матвіїшиною (в). 

 

У південній стінці східної бровки кургану зверху вниз описані голоценові 

(hl) і бузькі (bg) відклади, з мікроморфологічною характеристикою (рис.3.30). 

Ґрунт сучасний та похований сарматського часу належать до чорноземного 
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типу. На це вказують ряд ознак, таких як – глибока гумусованість, поступовість 

переходів між горизонтами карбонатного профілю, наявність білозірки і значна 

переробленість полігенетичного профілю землериями. На межі сучасних 

гумусових шарів і сарматського ґрунту простежується світлий матеріал, що 

відбиває верхні генетичні горизонти похованого ґрунту, до якого приурочені 

артефакти. Матеріал гумусових горизонтів сучасного ґрунту відрізняється, від 

відповідних їм похованого, за більш темнішим забарвленням та складнішою 

мікроагрегованістю. 

 
Рис 3.22. Мікробудова горизонтів профілю голоценового ґрунту. 

Сторожове, курган 10: а-гумусовий горизонт (верхній): складні мікроагрегати IІI-IV 

порядків, система розвинених міжагрегатних пор; б – гумусово-перехідний горизонт: 

розвинена система складних мікроагрегатів і сітка звивистих пор; сарматський ґрунт: в –

 гумусово-карбонатний (нижній) горизонт: складні менш виражені мікроагрегати, зі 

скоагульованим  гумусом типу муль; г – гумусово-карбонатний перехідний горизонт: 

мікроагрегати розділені сіткою пор; д – перехідний гумусово-карбонатний горизонт, плазма 

нерівномірно просочена мікрокристалічним кальцитом; е – карбонатний ілювій в бузькому 

лесі: плазма зцементована мікрокристалічним кальцитом; є – бузький лес: в плазмі 

зцементовані мікрокристалічним кальцитом зерна піску. Зб. х 70; а,б,г нік.‖. в, д-є нік.×.  

 

Порівнюючи із сучасними фоновими ґрунтами, ґрунт IV ст. н. е. 

характеризується ариднішими умовами формування, що відповідають 

обстановкам сучасного південного степу України, і наближений до чорнозему 

звичайного. 
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Розчистка 7. Курган 13. 

Об'єкт розташований в південній групі курганів (див. рис.3.8), в межах 

штучної лісопосадки з тополями, осиками, кленами, ліщиною, і з розвинутим 

типчаково-ковиловим трав’янистим покривом. Відносна висота кургану 

становить близько 1,2 м, а сама розчистка розміщалася у південно-західному 

секторі кургану. По профілю простежувалася межа між сучасним та похованим 

ґрунтом. Курган належить до часу пізньосарматської культури і датується 

кінцем IV ст. В розчистці описані голоценові ґрунти чорноземного типу (рис. 

3.23). Дані детального маркоморфологічного аналізу подано в додатку Е. 

Короткі результати наступні: зверху вниз простежені такі генетичні горизонти: 

 

Рис. 3.23. Сторожове. Курган 13. Ґрунтова розчистка (а), кольорова польова 

зарисовка з примазками природного матеріалу та індексацією генетичних горизонтів, за 

Ж.М. Матвіїшиною (б). 

 

За інтерпретацією детального макроморфологічного опису, характер 

профілю ґрунту можна визначити як легкосуглинковий  акумулятивний 

чорнозем з потужним гумусовим горизонтом, сформований на лесах. Залишки 

матеріальної культури сарматів (кін. IV ст. н.е.) зустрічаються у ґрунті з 

глибини 0,7 см. Поховальна камера була «вибита» в бузькому перехідно-

карбонатному горизонті. Розчистка дуже схожа на досліджений ґрунт в кургані 

10, похований ґрунт відповідає також більш аридним умовам формування, що в 

сучасних умовах відповідає південному степу. 
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Розчистка 8. Курган 14. 

Дана розчистка знаходиться в майже ідентичних природних умовах, що і 

попередня розчистка в кургані 13, лише на 40 м східніше і за характером 

ґрунтового профілю та часу утворення ці два об’єкти співпадають (рис. 3.24).  

 
Рис.3.24. Сторожове, курган 14. Ґрунтова розчистка (а), польова кольорова 

зарисовка з примазками природного матеріалу та індексацією генетичних горизонтів за 

Ж.М. Матвіїшиною (б) 

 

 
Рис 3.25. Сторожове, курган 14. Мікробудова верхніх гумусових 

горизонтів профілю голоценового ґрунту: а – гумусово-карбонатний (верхній), складні 
мікроагрегати IІI-IV порядків, система розвинених міжагрегатних пор, гумусова речовина в 
плазмі; б – гумусово-карбонатний (нижній), розвинена система складних мікроагрегатів і 
сітка звивистих пор; в – гумусово-перехідний, карбонатний, складні мікроагрегати, 
просочення плазми гумусом типу муль. Зб. 70; а-в нік.║. 

 

 
Рис. 3.26. Сторожове, курган 14. Мікробудова горизонтів перехідних до 

карбонатної ґрунтоутворювальної породи: а – перехідний гумусово-карбонатний 
горизонт, гумусово-глинисті оболонки навколо зерен кварцу; б – перехідно-карбонатний 
горизонт: просочення і цементація плазми мікрокристалічним кальцитом; в – горизонт 
породи-карбонатний бузький лес): великі зерна піску та ін.. Зб. 70; а нік. ║., б, в нік х 
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При характеристиці розчистки було застосовано палеопедологічний 

метод, що включав детальний макроморфологічний опис та мікроморфологічну 

характеристику ґрунту. Розріз характеризує голоценові (hl) ґрунтові відклади. 

Зверху вниз простежені наступні генетичні горизонти профілю ґрунту. З 

ґрунтового профілю було відібрано зразки на мікроморфологічний аналіз 

(рис. 3.25-3.26). Дані детального макроморфологічного опису та 

мікроморфологічного аналізу подані в додатку Е. Короткі результати наведено 

нижче. 

Враховуючи всі макро- та мікроморфологічні ознаки, похований ґрунт 

можна визначити як чорнозем звичайний, але без чіткого горизонту Нрk, з 

яскраво вираженим переходом до Phk – горизонту і добре вираженим 

карбонатним горизонтом. Ґрунт, сформований над ним, також чорноземного 

типу, але природні обстановки, скоріш за все, є вологішими від тих, що 

панували близько 1600 років тому. 

 

Розчистка 9. Фоновий ґрунт до кургану 13 і 14 

Розчистка закладена за 20 м на пн.-сх. від кургану №14. Розташована вона 

у штучних широколистяних насадженнях із клену, груші, ліщини, тополі, 

трав’янистий покрив складають кропива, ковила та ін. Розріз являє собою ґрунт 

голоценового часу (рис.3.27). Поряд з макроморфологічним опис ґрунту, 

виконаний його мікроморфологічний аналіз (Рис. 3.28). Дані детального 

макроморфологічного опису та мікроморфологічного аналізу подані в 

додатку Е. Короткі результати такі. 

Фоновий сучасний ґрунт може бути визначений, як типовий чорнозем 

лісостепової зони, з генетичними горизонтами Н/k ― Нрk ― Рhk ― Рk, про що 

свідчать типовий чорноземний профіль і глибока гумусованість. За останні 

1600 років від сарматського часу гумусовий горизонт став потужнішим? 

порівняно із чорноземом звичайним, що свідчить про більш вологі природні 

обстановки сучасності. 

 



105 

 
Рис. 3.27. Сторожове. Фоновий ґрунт до кургану 13 і 14: розчистка фонового 

ґрунту (а), кольорова польова зарисовка з примазками природного матеріалу та індексацією 

генетичних горизонтів за Ж.М. Матвіїшиною (б) 

 

 

 

Рис. 3.28. Мікробудова горизонтів сучасного ґрунту. Сторожове, фоновий 

ґрунт: а - гумусовий горизонт, складні мікроагрегати (III-IV порядку), насиченість плазми 

гумусом типу муль; б – гумусовий слабо карбонатний, складні мікроагрегати, розділені 

системою звивистих пор; в – гумусово-перехідний, темні згустки гумусу розсіяні у 

карбонатній плазмі; г – перехідний гумусово-карбонатний, зерна мінерального скелету із 

гумусовими оболонками; д – горизонт карбонатного ілювію, піщані зерна кварцу, скупчення 

мікро- та дрібнокристалічного кальциту. Зб. 70; а, б, в, г нік. ІІ д нік + 
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Голоценові відклади в межах скіфського (VII-III ст. до н.е.) городища 

біля с. Більськ 

У серпні 2013 р. співробітниками Інституту географії НАН України було 

досліджено найбільше, з відомих в наш час, скіфських городищ VII-III ст. до 

н.е[196]. Вивчення проводилось під час археологічної експедиції Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна під керівництвом І.Б. Шрамко. 

Дана археологічна пам’ятка знаходиться переважно в межах с. Більськ та 

земель Більської сільської ради Котелевського району Полтавської області 

(Східне, Західне та більша частина Великого Більського городища), а також 

с. Куземин Охтирського району Сумської області (північна частина Великого 

Більського городища, Куземинське укріплення) (рис. 3.29). Ґрунтознавчі та 

палеогеографічні дослідження даного археологічного об’єкту проводяться не 

вперше. Результати цих робіт знайшли відображення у працях О.А. Гавриленко 

[34], групи ґрунтознавців під керівництвом Ф.Н. Лисецкого [116], а також 

палеогеографів Ж.М. Матвіїшиної та О.Г. Пархоменка [130].  

 
Рис. 3.29. Більськ. Місця розташування розчисток згідно нумерації. 
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Більське городище розташоване на високому правобережжі р. Ворскли, за 

50 км на північ від м. Полтави. За сучасним фізико-географічним районуванням 

України [184] територія, у межах якої знаходиться городище, належить до 

Решетилівсько-Диканського фізико-географічного району Східнополтавської 

височинної області Лівобережнодніпровського краю Лісостепової зони. 

Зазначений фізико-географічний район охоплює більшу частину межиріччя 

Ворскли і Псла на ділянці від Полтави на півдні до річок Груні і Ташані (лівих 

приток  р.Псла) на півночі. 

У тектонічному відношенні територія Східнополтавської височинної 

області є частиною Дніпровсько-Донецької западини, де потужність осадових 

відкладів сягає 2-3 км. Кристалічний фундамент западини заглиблюється у 

південно-західному напрямку. У тому ж напрямку збільшується потужність 

палеозойських, мезозойських і кайнозойських відкладів, які заповнюють 

западину. Корінну літогенну основу утворюють відклади палеогену та неогену. 

В межах плато відклади полтавської серії вкриті ярусом пістрявих глин, на яких 

подекуди залягають верхньопліоценові червоно-бурі глини. Сучасну поверхню 

плато утворюють леси, які іноді розділені викопними ґрунтами на кілька 

горизонтів [172]. 

Рельєф цієї території формувався під впливом блокових тектонічних 

рухів, ерозійо-денудаційних і акумулятивних процесів. Початок формування 

сучасного рельєфу припадає на полтавський час. Важливим був вплив на 

формування рельєфу дніпровського льодовика, який вкривав майже всю цю 

територію. Потоки талих вод та підпружені льодовими масами річкові води 

розчленовували прильодовикові території. Тому плато прорізане не лише 

сучасними річковими долинами, а й численними давніми прохідними долинами 

і балками. Прохідні долини морфологічно виражені у сучасному рельєфі на 

вододілах Сула - Хорол, Псел - Ворскла та ін.  

Дані детального палеопедологічного опису з макро- і 

мікроморфологічними характеристиками подані в додатку Ж. Короткі 

результати такі. 
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Розчистка 1. 

Знаходиться на межі сільськогосподарських угідь з лісопосадкою в межах 

східного городища (рис. 3.30 а). Розмір шурфу 0,6 х 1,5 м. 

Опис північної стінки шурфу. Рослинність виражена с/г культурами 

(соняшник) та слабо бур’яниста. Розріз закладено в межах старої польової 

дороги, за 5 м. від стіни лісу. На узліссі – терен, клен. Ґрунт потужністю 1,5 м – 

потужний чорноземний ґрунт (див. рис.3.30 б). З даного профілю відібрано 

зразки ґрунту, що досліджені під мікроскопом (рис. 3.31) 

 
Рис. 3.30. Більськ. Розчистки сучасного ґрунту. Загальне місце розташування 

(а, в) і вигляд профілю ґрунту (б, г) розчистки 1 і 2. 
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Дані макро- та мікроморфологічних досліджень дозволяють визначити 

сучасний ґрунт як чорнозем вилугований. В гумусово-перехідному горизонті 

виявлено слабковиражені ознаки лісового ґрунтоутворення у вигляді 

замаскованих за доброю агрегованістю маси новоутворень, що може вказувати 

на лісовий генезис ґрунту на попередній, більш ранній стадії голоценового 

ґрунтоутворення. 

 

 
Рис. 3.31 Мікробудова голоценового (hl) ґрунту. Більськ. Розріз 1: (а-б) – 

гумусовий орний горизонт; (г-е) – гумусовий горизонт з артефактами скіфської культури; (ж-

з) – гумусово-перехідний горизонт; (и-і) – перехідний до ґрунтоутворюючої породи горизонт 

з вмістом гумусової речовини; (к-л) – ґрунтоутворююча карбонатна порода. Зб. 70. (и – зб. 

100). а,б, г,д, ж-к – нік. ║, в, е, л – нік. х.  

 

Розчистка 2. 

Розташована на тій самій поверхні, що й розчистка 1, приблизно за 100-

150 м від неї, у межах лісового масиву (див. рис.3.30 в). У складі деревних та 

наземного ярусів тут представлені характерні види широколистяних дерев. 

Деревостан складається з двох ярусів: у першому – ясен, на долю якого 

припадає половина деревостану; липа  складає близько 30% дерев у першому 

ярусі, також присутні дуб і клен. У розрідженому другому ярусі – клен. 

У підрості домінує клен, також є липа (кореневе відновлення) та в’яз. 

Підлісок складають брусниця, глід, ліщина, які трапляються зрідка. Трав’яний 
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ярус майже відсутній, він складається з копитняку, зірочника, нетреби, купини 

та деяких інших видів, характерних для широколистяних лісів. Розмір шурфу 

0,8 на 2,0 м. Опис південної стінки (зверху-вниз) (див. рис.3.30 г).  

Представлений ґрунт є чорноземом вилугованим, що пояснюється перш 

за все, нескипанням ґрунту з 10% розчином НСІ по всьому профілю, окрім 

ґрунтоутворюючої породи та відсутністю карбонатів у мікроструктурі 

гумусових горизонтів. 

 

Розчистка 3 

Розташована в шурфі глибиною 2,15 м розміром 0,8 м на 1,5 м, в межах 

Західного городища, за 200 м на захід від його східних валів на археологічному 

об’єкті «Зольник 10», в його західній частині (рис.3.32 а). Це високе плато на 

правобережжі р. Ворскла, його крайова частина. З даного профілю відібрано 

зразки ґрунту, що досліджені під мікроскопом (рис. 3.33). 

 
Рис. 3.32. Більськ. Зольник №10. Загальний вигляд ландшафту (а) та місця 

розташування розчистки (1); робочий момент при дослідженні (б); уламки глиняних виробів 

скіфського часу (в); артефакти скіфського часу в тілі зольника (г).  
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Поверхня плато слабонахилена до долини річки Суха Грунь (ухил 

приблизно 2
о
). На момент дослідження це сільськогосподарські угіддя, які 

активно розорюються.  

 

 
Рис. 3.33. Мікробудова голоценового (hl) ґрунту. Розріз «зольник №10»: 

(а-б) – гумусовий орний горизонт; (в-г) – мікробудова культурного шару з артефактами 

скіфської культури; похований ґрунт скіфського часу (д-е) – верхній похований гумусовий 

горизонт скіфського часу; (ж-з) – нижній похований гумусовий горизонт скіфського часу; (и-

л) гумусово-перехідний горизонт; (м-н) – окарбоначений гумусово-перехідний горизонт; (о-

п) – мікробудова ґрунтоутворюючої породи. Зб. 70. а-і, л, м, о – нік. нік. ║, к, н, п – нік. +.  
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Розчистка 4 

Розчистка виконана в та під насипним валом скіфської доби в межах 

східного валу Східного городища. Розріз вже досліджувався згаданими вище 

вченими-ґрунтознавцями, за археологічною індексацією він знаходиться біля 

«Розкопу 10», що закладався у 2008 році. На сучасній поверхні валу потужний 

трав’янистий покрив. Серед різноманіття деревної рослинності переважає клен, 

присутня також чагарникова рослинність. Профіль розчистки доволі чітко 

стратиграфічно розчленовується завдяки субгоризонтальниму положенню 

шарів. Детальна морфологічна характеристика відкладів  подана в додатку Ж. 

Загалом розчистка складається з трьох шарів (рис. 3.34 г). 

 

Рис. 3.34. Більськ. Розчистки 4 і 5. Розчистка 5 в межах сх.городища (а); вигляд 

місця дослідження і позначення на ньому розташування розчистки 5 (б); залишки 

жертовника скіфського часу (в); розчистка 4, вал сх. городища (г): 1 – сучасний дерновий 

ґрунт, 2 – тіло валу, 3 – похований (V ст. до.н.е) темно-сірий опідзолений ґрунт. 

 

У розчистці, загальною потужністю понад 4,0 м, виділено сучасний 

дерновий ґрунт, тіло валу (сформоване насипними відкладами чорноземного 

ґрунту скіфського часу та лесоподібними суглинками, які його підстеляли), а 

також профіль темно-сірого опідзоленого ґрунту, який був законсервований під 

валом у скіфський час. У тілі валу простежується декілька етапів його 

будівництва за особливостями шарів, які його складають. 
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Розчистка № 5 

Розташована в межах Більського Східного городища на відстані 30 м від 

північного валу, на археологічному об’єкті дослідженому в 2013 році 

(господарські ями, печі, жертовники (див. рис. 3.34 в); приблизний вік – не 

раніше VI ст. до н. е.), в полі засіяному соняшником (див. рис. 3.34 б). 

Досліджено сучасний ґрунт з артефактами скіфського часу (див. рис. 3.34 а).  

Оскільки він малопотужний і сильно розораний, то його ідентифікувати 

досить складно. Він, безперечно, є чорноземом, найвірогідніше чорноземом 

типовим, що зараз характерний для цієї території. За морфологічними ознаками 

похований ґрунт скіфського часу можна інтерпретувати, як чорнозем 

вилугований, про що свідчить, перш за все потужний гумусовий профіль та 

низька лінія залягання карбонатів у профілі. 

Провівши палеопедологічні дослідження в межах Більського городища 

скіфського часу (VII-III ст. до н.е.), ми прийшли до таких висновків: 

– сучасний ґрунтовий покрив території дослідження досить 

різноманітний, це чорноземи вилуговані та звичайні, а також дернові ґрунти в 

межах заліснених ділянок скіфського городища та в заплаві р. Ворскла.  

– поховані ґрунти скіфського часу переважно представлені чорноземами 

вилугованими (це розчистки 1-4), що підтверджено і мікроморфологічною 

будовою цих ґрунтів. 

– природні умови формування чорнозему вилугуваного на даній території 

у скіфський час, порівняно з теперішніми, були більш вологі, тобто кількість 

опадів була дещо більшою. Спостерігався, напевне, позитивний баланс вологи, 

тобто, кількість опадів переважала над кількістю ймовірного випаровування на 

даній території. Утворювався періодичний промивний режим з низхідними 

рухами ґрунтової вологи, що і спричиняло вилуговування чорноземного 

профілю. Але впливу лісу на ґрунти тут практично не спостерігається: 

відсутність присипки SiO2 (крім незначної кількості у розчистці 2) та 

ущільнення в середній частині ґрунтового профілю. Відбувається вже 
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зменшення попереднього заліснення, зниження ролі мезофільних порід і 

ксерофітізація степів. 

 

Голоценові та верхньоплейстоценові відклади в межах поселення 

черняхівської культури (IV-V  ст.) біля с. Сердюки 

У серпні 2012 року археологічною експедицією Інституту археології НАН 

України проводились палеогеографічні дослідження поселення черняхівської 

культури (IV-V ст.). поблизу с. Сердюки Полтавського району Полтавської 

області (рис. 3.35 а) (керівники Р.М. Рейда та Гейко А.В). 

Палеопедологічне дослідження даного археологічного об’єкту 

проводилося вперше. Поселення черняхівської культури розміщалось на схилах 

балки V-подібної форми в межах вододілу (рис. 3.35), поблизу сучасного 

кар’єру для видобутку будівельних матеріалів. Воно розташовується східніше 

тваринницької ферми та водонапірної башти. На тому місці, де перебувало 

поселення, по лівому і правому схилах балки ІІ-го порядку, що впадає в 

головну балку шириною 0,5 км, зараз розміщується заповнена водойма з 

заростями очерету. Схили пологі, з трав’янистою рослинністю. Тут 

прослідковується декілька терас. Площі вододілу зайняті посадками 

сільськогосподарських культур, обмеженими лісовими насадженнями. Рельєф 

являє собою плоску рівну поверхню, що підвищена над рівнем дна балки на 30-

40 м. У кар’єрі простежено відклади бузького лесу потужністю 3-4 м 

(див. рис. 3.35,є).  

Досліджено 3 ґрунтові розчистки, дві з яких знаходяться в межах 

поселення черняхівської культури, та одна – поза ним – (фоновий ґрунт). В них  

простежений як сучасний ґрунт, так і ґрунт часу черняхівської культури. 

Палеогеографічне вивчення співставлено з археологічними даними. Паралельно 

з дослідженнями ґрунтових розрізів на поселенні, за його межами в подібних 

геоморфологічних умовах, досліджено ґрунт (фоновий), профіль якого 

сформувався природно і не переривався прямою дією антропогенних чинників.  
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Рис. 3.35. Сердюки, поселення черняхівської культури. Місце розташування 

археологічного об’єкту (а), загальний вигляд ландшафтів з позначенням положення 

розчисток (б), розчистка1 із голоценовими відкладами (в), кольорова польова зарисовка із 

примазками природного матеріалу та індексацією стратиграфічних горизонтів за 

Ж.М. Матвіїшиною (г), фото розчистки 2 (д), кольорова польова зарисовка із примазками 

природного матеріалу та індексацією стратиграфічних горизонтів за Ж.М. Матвіїшиною (е), 

кар’єр із відкладами бузького часу, продовження розчистки 2 (є). 
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Дані детального палеопедологічного опису з макро- і 

мікроморфологічними характеристиками подані в додатку Ж. Короткі 

результати такі. 

Розчистка 1. Територія поселення черняхівської культури. 

Закладена на пологому схилі балки ІІ-го порядку, в межах археологічної 

пам’ятки біля с. Сердюки, під трав’янистою та злаковою рослинністю, що, в 

основній масі, представлена деревієм, полином та ін. (див. рис. 3.35 б) 

У розрізі виявлено ґрунт із залишками артефактів черняхівської культури 

(IV-V ст. н.е.) на глибині переважно 0,35-0,66 м, хоча деякі уламки знаходяться 

і вище, в орному шарі, і нижче – в ґрунтоутворювальних породах, що пов’язано 

з переміщенням фрагментів матеріальних решток земляною фауною 

(див. рис. 3.35 в, г). 

Сучасний ґрунт в розчистці відноситься до чорноземного типу 

ґрунтоутворення і визначається, як чорноземом типовий. Про останнє свідчить 

характерна будова його профілю із генетичними горизонтами Н(k)орн — Нк — 

Нрк — Рhк — Рк. Розвивається ґрунт під порівняно потужним трав’янистим 

покривом, в умовах помірно волого клімату, а ґрунтоутворювальною породою 

слугує карбонатний легкий бузький (bg) лесоподібний суглинок. Ґрунт часу 

черняхівської культури формувався майже в таких самих умовах, але дещо 

сухіших, про що свідчить велика кількість карбонатів в ньому. Сучасне 

ґрунтоутворення відбувається при посиленні гумусово-акумулятивних 

процесів. 

Розчистка 2. Житло черняхівської культури.  

Розміщується на вершині місцевого кар’єру з видобутку будівельної 

сировини близько 4 м висотою, на місці поселення з житлом черняхівської 

культури (рис. 3.43. б, в). Навколо панує ландшафт типчаково-ковилового 

степу. Край схилу – це рівень зростання верб. У розчистці знаходяться 

матеріальні залишки черняхівської культури (III-IV ст. н.е.), представлені 

переважно уламками керамічних виробів (див. рис. 3.35. д, е).  
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Голоценовий горизонт (hl) — 0,0-1,1 м – представлений сучасним 

ґрунтом, що переробив профіль ґрунту з артефактами черняхівської культури, 

які зосередженні в шарі на 0,32 м нижче від поверхні. З даного профілю 

відібрано зразки ґрунту, що досліджені під мікроскопом (рис. 3.36). 

 
 

Рис. 3.36. Мікробудова сучасного ґрунту і ґрунту з артефактами 

черняхівської культури. Сердюки. Розчистка 2. Гумусовий горизонт сучасного ґрунту 

(Н): а,б – складні мікроагрегати до IV порядку, губчаста структура, розвинута система 

між- і внутрішньоагрегатних пор; перехідно-гумусовий горизонт з артефактами (Hpk): 

складні мікроагрегати (в), екскременти червів у порі-ході (г); гумусово-перехідний, 

карбонатний горизонт: д,е – складні мікроагрегати з гумусово-карбонатною глинистою 

плазмою (д), просочення плазми мікрокристалічним кальцитом (е); перехідний гумусово-

карбонатний горизонт (P(h)k): є, ж – карбонатно-глинисті мікроагрегати (є), цементація 

агрегатів мікрокристалічним кальцитом (ж); карбонатний ілювій (bg+Pk): з,и – 

різноманітні форми виокремлень карбонатів у лесових часточках; бузький лес (bg): 

просочення плазми мікрокристалічним кальцитом(ї), дрібнокристалічний кальцит навколо 

пор (ї). Зб. 70, а-д, є, з — нік. ║, е, ж, и, і — нік. +. 

 

Враховуючи всі макро- та мікроморфологічні ознаки, похований ґрунт з 

артефактами черняхівської культури можна визначити як короткопрофільний 
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чорнозем звичайний, але без чіткого горизонту Нрk з яскраво вираженим 

переходом до Phk горизонту і з добре вираженим карбонатним ілювієм, а 

сучасний ґрунт після IV ст, став потужнішиv на 30 см, і може бути визначений, 

як чорнозем типовий. 

 

Розчистка 3. Фоновий ґрунт до розчисток 1, 2 поселення 

черняхівської культури біля с. Сердюки 

Розташовується за межами археологічного об’єкту за 50 м на північний-

захід та за 300-350 м в тому ж напрямку від розчисток №1 і №2. Ґрунт 

сформований під різнотрав’ям, неподалік від деревних насаджень дуба, клена, 

липи та ін. (рис.3.37). З даного профілю відібрано зразки ґрунту, що досліджені 

під мікроскопом (рис. 3.48). 

 
Рис.3.37. Сердюки. Фоновий розріз. Місце розташування розрізу (а), профіль 

ґрунту в розчистці (б), кольорова польова зарисовка з примазками природного матеріалу та 

індексацією генетичних горизонтів за Ж.М. Матвіїшиною(в). 

 

Фоновий сучасний ґрунт є прикладом чорнозему типового лісостепової 

зони, з генетичними горизонтами Нк – Нр – Нрк – Рhк – Рк. На це вказують ряд 

макроморфологічних показників, такі як формування на лесах, потужність 

гумусового горизонту (до 0,8 м), поступовість переходів між горизонтами 

нижча, в порівняні із звичайними чорноземами, лінія вскипання карбонатів з 

10% розчином НСІ, сформований карбонатний ілювій. Серед ознак 
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мікроморфології слід виділити складну мікроагрегованість матеріалу (агрегати 

ІІІ-IV порядку), потужний гумусовий горизонт, карбонати у формі 

дрібнокристалічного кальциту, який рівномірно просочує плазму, або цементує 

плазму у карбонатному ілювії. 

 
Рис. 3.38. Мікробудова сучасного фонового ґрунту. Сердюки, 

розчистка 3. Гумусовий горизонт (Н): а,б – складні мікроагрегати до IV порядку, розділені 

розвинутою сіткою між- і внутрішньоагрегатних пор; гумусовий перехідно-карбонатний 

горизонт (Hp(k)): в, г – крупніші, складні мікроагрегати з розвинутою сіткою звивистих пор, 

скупчення гумусової речовини навколо пор; гумусово-перехідний карбонатний горизонт 

(Hpk): складні гмусово-карбонатні часточки, розділені системою звивистих пор (е), 

просочення плазми мікрокристалічним кальцитом (д); перехідний гумусово-карбонатний 

горизонт (Phk): пухка мікробудова глинисті часточки, розділені поодинокими порами-

каналами (є), просочення плазми мікрокристалічним кальцитом (ж); перехідний горизонт 

карбонатного ілювію (Pk): карбонатно-глинисті часточки, розділені складною системою 

звивистих пор, пор-тріщин та пор-каналів (з), скупчення крипто- і мікрокристалічного 

кальциту навколо пор, крупні кристали СаСО3 в порах-каналах. Зб. 70, а-г, е, є, з — нік. ║, д, 

ж, и,  — нік. +. 

 

Аналізуючи характеристики профілю ґрунтів у 2-х розчистках, де були 

знахідки артефактів черняхівської культури, в порівнянні з фоновим ґрунтом, 

відмічаємо, що розчистки 2 і 3 розміщалися на рівній поверхні вододілу, 

розчистка 1 – нижче. В похованих ґрунтах, скоріш за все, внаслідок 

антропогенної діяльності, окарбоначення профілю починається з верхніх 

горизонтів, а гумусовий горизонт сучасного ґрунту – безкарбонатний. Ґрунт 
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часу черняхівської культури, у межах даної археологічної пам’ятки, можна 

віднести до типу чорнозем звичайний, на відміну від сучасного чорнозему 

типового. Отже, робимо висновок, що природні умови 1600 років тому 

відрізнялися від сучасних з степовими обстановками, з контрастними умовами 

між холодною зимою і жарким літом, і як наслідок, можна говорити про 

зміщення меж природних зон в час черняхівської культури на північ, в 

порівнянні із сучасними. 

 

Голоценові та верхньоплейстоценові відклади в межах могильника 

черняхівської культури (III-IV  ст.) біля смт. Шишаки 

В серпні 2012 р співробітниками Інституту географії НАН України було 

досліджено могильник черняхівської культури III-IV ст. Роботи проводились у 

складі археологічної експедиції Інституту археології НАН України під 

керівництвом Р.М. Рейди та А.В. Гейко. Даний археологічний об’єкт 

розміщений поблизу смт. Шишаки Полтавської області. Поховання 

розташовуються в межах піщаного кар’єру на південний-захід від його окраїни, 

за 1 км від дамби, на вододілі (рис.3.39, 3.40 г).  

 

 
Рис.3.39. Дослідження могильника черняхівської культури. Робочий момент. 
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Рис. 3.40. Шишаки, могильник черняхівської культури. Загальне 

місцеположення розчистки (а), голоценові відклади у розрізі, польова кольорова зарисовка з 

примазками природного матеріалу та індексацією стратиграфічних горизонтів за 

Ж.М. Матвіїшиною (в), карта розташування археологічного об’єкту. 
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Вивчені дві розчистки голоценового ґрунту (похованого та фонового) та 

плейстоценові відклади під ними. Обидві розчистки розташовувались в різних 

стінках піщаного кар’єру, який, в даний час, активно не функціонує. Зверху 

вниз простежена така стратиграфія відкладів по всьому периметру кар’єра: 

голоценовий ґрунт (hl), причорноморський лес (рč), дофінівські ґрунти (df), 

бузький лес (bg).  

Дані детального палеопедологічного опису з макро- і 

мікроморфологічними характеристиками подані в додатку К. Короткі 

результати подано нижче  

 

Розчистка 1. Могильник черняхівської культури. 

Розташована безпосередньо на площі археологічних досліджень на краю 

кар’єра (див. рис. 3.39, 3.40). Досить чітко простежується умовна межа з 

культурним шаром черняхівської культури у вигляді горизонтальної границі, 

але це також може бути лінія поховання.  

Профіль ґрунту включає поверхневий гумусовий сучасний ґрунт 0,3 м 

потужністю і нижній ґрунт, що існував у часи черняхівської культури 

(див. рис.3.40 б). З даного профілю відібрано зразки ґрунту, що досліджені під 

мікроскопом (рис. 3.41). Характеристика відкладів така. 

Голоценовий ґрунт (hl) — потужністю до 1,3 м темно-сірий до чорного, 

іноді частково зрізаний. Сучасний ґрунт – чорнозем типовий, похований 

голоценовий ґрунт часу черняхівської культури – наближений до чорнозему 

звичайного.  
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Рис. 3.41. Мікробудова сучасного ґрунту і ґрунту з артефактами 

черняхівської культури. Шишаки, розчистка 1. а, б — гумусовий горизонт (Нк) 

сучасного чорнозему: складні (до IV порядку) мікроагрегати, сітка звивистих пор (а), 

просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; ґрунт з артефактами черняхівської 

культури: в – складні гумусово-карбонатно-глинисті мікроагрегати в гумусовому (Нк2) 

горизонті; г – округлі карбонатно-глинисті мікроагрегати; гумусово-перехідний горизонт 

(Нрк): д,е – скоагульований гумус, нечіткі складні мікроагрегати (д), просочення плазми 

мікрокристалічним кальцитом (е); перехідний горизонт (Phk): є,ж,з — мікроагрегати і 

просоченна мікрокристалічним кальцитом плазма в паралельних і схрещених ніколях, 

розвинута сітка пор; карбонатний ілювій: е,и — освітлена і зцементована 

мікрокристалічним кальцитом плазма (з), видно концентрація мікрокристалічного кальциту 

навколо пор (и). Зб. 70, а, в, г, д, ж, е — нік. ║, б, е, з, і — нік. +. 

 

Верхньоплейстоценові відклади – причорноморський (рč) — 

лесоподібний суглинок до 1 м потужністю; до 1,5 м і більше, в невеличкій 

западинці й по всьому кар’єру видно 2 стадії розвитку дофінівських (df) ґрунтів, 

що змінюють свою потужність в залежності від рельєфу; нижче холодний 

бузький лес (bg), білястий карбонатний ілювій.  
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Рис. 3.42. Мікробудова причорноморського (pč) лесу, дофінівських (df) 

ґрунтів, бузького (bg) лесу. Шишаки, розчистка 1. Причорноморський лес: а, б — 

лесові часточки, пухке складення з сіткою звивистих пор (а), плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитом. Дофінівські ґрунти (в-ї): веррхньодофінівський ґрунт (dfc): 

в,г — складні мікроагрегати розділені сіткою звивистих пор; д, е — верхи ґрунту (dfb), 

перероблені карбонатним ілювієм ґрунту dfc, пухке складення, карбонатно-глинисті слабо 

профарбовані гумусом мікроагрегати (д), концентрація мікрокристалічного кальциту біля 

країв пор; гумусово-перехідний (Нрк) горизонт (dfb) — прості і складні мікроагрегати 

розділені сіткою звивистих пор (є), просочення плазми мікрокристалічним кальцитом (ж); 

перехідний гумусово-карбонатний (Phk) горизонт (dfb) — пухка губчата мікробудова в 

паралельних і схрещених ніколях (з, и); карбонатний ілювій (Рк) — лесові мікроагрегати, 

зцементовані карбонатами, розділені звивистими порами. Бузький лес (bg): й,к — пухке 

складення, освітлена маса, лесові карбонатно-глинисті часточки, велика кількість 

середньопилуватих зерен. Зб. 70, а, в, г, д, е, є, з, ї, й — нік. ║, б, ж, и, і, к — нік. +. 
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Розчистка 2. Фоновий ґрунт. 

Розташований за межами могильника за 100 м на північний-схід від 

розчистки №1, в урвищі старого кар’єру. Між цими двома розчистками (№1 і 

№2) знаходиться основна площа поховань могильника черняхівської культури. 

На поверхні ґрунту різнотравно-злакова рослинність з типчаком, полином, 

деревієм та іншими травами. (рис 3.43). Дані детального палеопедологічного 

опису з макро- і мікроморфологічними характеристиками подані в додатку К. З 

даного профілю відібрано зразки ґрунту, що досліджені під мікроскопом 

(Рис. 3.44). Короткі результати подано нижче. 

Фоновий ґрунт є типовим чорноземом. Це — основний генетичний тип 

ґрунту в межах Полтавської рівнини, сформований завдяки сукупній взаємодії 

ряду факторів. Похований ґрунт (III-IV ст.н.е.), за своїми 

макроморфологічними характеристиками, як то менш потужний (до 30 см) 

гумусовий профіль, високе залягання карбонатів за профілем, що також 

підтверджується мікроморфологічними даними (добра агрегованість, 

просочення мікрокристалічним кальцитом і т.д.), може бути віднесений до 

чорнозему звичайного. Останній характеризується більш посушливими умовами 

утворення і властивий сучасним степовим природним обстановкам. На основі 

цього, можемо робити висновок про зміщення сучасних природних зон на 

північ 1600 років тому. 

Територія степу характеризувалася менш родючими, ніж зараз ґрунтами, 

але на яких в умовах землеробства можна було вирощувати злаки. Проте, 

основним заняттям було, звичайно тваринництво – випасання худоби та коней, 

що потребувало великих площ випасів, які й переважали на той час на сучасній 

території поселення і прилеглих до неї просторах. 
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Рис. 3.43. Шишаки. Голоценові та верхньоплейстоценові відклади 

кар’єра. Фоновий розріз голоценового ґрунту.  

 

 
Рис. 3.44. Мікробудова фонового ґрунту (типовий чорнозем). Шишаки. 

Розчистка 2 (фоновий ґрунт і плейстоценові відклади). Гумусовий горизонт (Нк): а, 

б — складні мікроагрегати до IV порядку, розвинута сітка між- і внутрішньоагрегатних 

пор в паралельних (а) і схрещених (б) ніколях; нижня частина гумусового горизонту: в,г — 

крупніші, складні мікроагрегати з розвинутою сіткою звивистих пор (в), просочення плазми 

мікрокристалічним СаСО3; перехідний гумусово-карбонатний (Нрк) горизонт: д, е — складні 

карбонатно-глинисті лесові часточки і округлі карбонатно-глинисті агрегати (д), 

просочення плазми мікрокристалічним кальцитом (е); лесові карбонатно-глинисті часточки 

(є, ж) розділені розвинутою сіткою звивистих пор, пухке складання (ж), мікрокристалічний 

кальцит просочує плазму, видно крупні кристали СаСО3. Зб. 70, а, в, д, ж — нік. ║, б, г, е, к 

— нік.+ 
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Голоценові відклади в межах поселення черняхівської культури (IV 

ст.) біля с. Дмитрівка 

 

У 2012 р. в ході археологічних розвідок Полтавського краєзнавчого 

музею (керівник Луговий Р.С) було досліджено ґрунти в межах археологічного 

об’єкту – поселення черняхівської культури (IV ст.). 

Розчистка закладена посеред сільськогосподарського поля, за 1500 м 

східніше від с. Дмитрівка Оржицького району Полтавської області (рис. 3.45 а). 

В розчистці досліджено голоценові відклади з артефактами черняхівської 

культури (IV ст.) (див. рис. 3.45 б).  

 
Рис. 3.45. Дмитрівка. Поселення черняхівської культури. Місце 

розташування розчистки, картосхема розміщення археологічного пам’ятки (а) біля 

с. Дмитрівка, фото розчистки з артефактами черняхівської культури (б).      – артефакти 

черняхівської культури. 

 

В орографічному відношенні це схил великої балки. Згідно з фізико-

географічним районуванням [184], розріз знаходиться у 

Північнопридніпровській терасовій низовинній області 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю. У геоморфологічному 

відношенні [168] це територія Придніпровської пластово-акумулятивної 

рівнини на палеогенових та неогенових відкладах, а саме – Яготинської 
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алювіальної (терасової) слабо розчленованої рівнини у екзараційно-ерозійному 

зниженні пізньольодовикового рельєфу [86]. В східній стінці шурфу 

простежено такі генетичні горизонти ґрунту. 

Н орн. (0-0,30 м) – темно-сірий до чорного, пухкий, піщано-пилуватий 

легкий суглинок, структура грудкувато-зерниста, розсипчаста. Матеріал 

пронизаний корінцями трав с карбонатним міцелієм і окремими карбонатами, 

кипить з 10% розчином НСІ. Зустрічаються матеріальні рештки черняхівської 

культури. Горизонт з окремими кротовинами, перехід і межа поступові за 

щільністю і деяким посвітлінням забарвлення. 

Нk1 (0,30-0,50 м) ― темно-сірий до чорного пухкий матеріал, але 

щільніший за орний горизонт, до низу освітлюється, чітко грудкувато-

зернистий, структурований, добре гумусований. Багато кротовин з світлим та 

темним матеріалом заповнення. Перехід і межа поступові, але дуже чіткі за 

різким зменшенням гумусованості, палевими тонами забарвлення, межа 

хвиляста із затьоками гумусу.  

Н(k)2 (0,5-0,65 м) ― палево-сіруватий, освітлюється до низу, пухкий але з 

міцними структурними окремостями, зернистий, карбонати у вигляді 

просочення, кількість якого збільшується до низу. Вступає в активну реакцію з 

10% розчином НСІ, багато кротовин діаметром 8-16 см з чорним, сірим та 

палевим заповненням. Перехід і межа чітко помітні за переважанням палевих 

тонів забарвлення, межа із затьоками гумусу.  

P(h)k (0,65-0,9 м) ― світлий, буровато-сіруватий-палевий, грудкувато-

зернистий пилуватий легкий суглинок, бурно кипить з 10% розчином НСl. Як 

наслідок інтенсивної фауністичної діяльності ― це горизонт кротовин темно-

сірого кольору з численними ходами землериїв 5-13 см в діаметрі, багато 

червоточин.  

Pk (0,9-1,2 м) – світло-палевий з буруватим відтінком, пухкий, 

грудкувато-розсипчастий, перетворенний червоточинами, з темно-сірими та 

білястими кротовинами та ходами кротів, видно карбонатний міцелій. 
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За макроморфологічними ознаками представленний ґрунт відноситься до 

чорнозему типового середньогумусного. Матеріал перетворений активною 

діяльністю землериїв. Артефакти черняхівської культури зустрічаються з 

поверхні до глибини 0,5 м. Поверхневий гумусовий горизонт сучасного ґрунту, 

ймовірно, відсутній або перероблений активною фауністичною діяльністю, 

залишки артефактів винесені землериями на поверхню, а ґрунт черняхівської 

культури, більш за все, також відносився до чорнозему типового. 

 

3.2. Нові дані комплексного палеопедологічного та 

ґрунтогеохімічного аналізу. Приклад застосування. 

Дослідження еволюції ґрунтів вимагають детального аналізу якомога 

ширшого кола показників і властивостей, а також використання хронорядів з 

різновіковими утвореннями. Особливий інтерес у цьому контексті 

представляють поховані ґрунти.  

Нами проведені палеогеографічні інтерпретації, виконані на основі даних 

34 результатів аналізу щодо вмісту й розподілу гумусу та органічного вуглецю 

у викопних та похованих ґрунтах і даних спектрального аналізу по 4 

компонентах. Нижче наведені результати отриманих даних у вигляді графіків 

(аналізи по вмісту гумусу і карбонатів виконані Г.П. Задвернюк в Інституті 

геохімії навколишнього середовища НАН України (див. рис.3.46 б, в), 

спектральний аналіз проводився В.Й. Манічевим в Інституті геохімії, 

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Симененка НАН України 

(див. рис.3.46 а). 

Дослідження гумусових складових похованих  і сучасних ґрунтів, є 

безсумнівно цінною палеогеографічною інформацією. Кількісні показники 

вмісту гумусу свідчать  про інтенсивність ґрунтоутворення, вказують на 

співвідношення процесів ґрунтоутворення і седиментації. В основі 

інтерпретації даних, щодо органічних речовин лежить принцип системності, 

актуалізму, зональності, синхронності, направленості та ритмічності, що 

дозволяє використовувати ці дані при палеогеографічних реконструкціях [71]. 
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Проведені дослідження кількісних показників органічних речовин у 

похованих ґрунтах у співставленні із сучасними, несуть інформацію про 

фізико-географічні умови часу спорудження археологічної пам’ятки. 

 

Рис.3.46. Вміст металів в голоценових та плейстоценових ґрунтах. Розріз 

Сторожове К.22 (А); порівняння вмісту гумусу та органічного вуглецю в похованих ґрунтах 

та фоновому ґрунті, розчисток 2 і 3 Сердюки (Б, Б фоновий) та Сторожове, К.14 і фонового 

розрізу (В, В фоновий).  

 

Порівнюючи дані отримані із розрізу Сердюки, можна говорити про 

зменшення кількості гумусу (на 1%) та карбонатів (на 0,5%) у верхніх 

генетичних горизонтах сучасних ґрунтів в порівнянні із датованими (1700 ВР) 

похованими ґрунтами. Дані є підтвердженням про більшу посушливість 

природних умов того часу, в порівнянні із сучасними. При порівнянні 

похованих ґрунтів сарматської культури (1600 ВР) із сучасними в межах 

ключової ділянки Сторожове, робимо висновок про значний вміст гумусу (7%) 

в гумусово-карбонатному горизонті фонового розрізу, в порівнянні із 

горизонтом похованого ґрунту на відповідній глибині. Це є свідченням 

накопичення великої кількості фітомаси і сприятливими природними умовами 
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(значна кількість вологи і сонячного тепла у співвідношенні) після часу 

утворення пам’ятки.  

Прикладом, що ілюструє палеогеографічну інтерпретацію даних за вмістом 

гумусу, органічного вуглецю та важких металів, є вивчений нами розріз 

козацького бурту, який є частиною майданного комплексу біля с. Сторожове 

Полтавської області (рис.3.47) [247].  

 
Рис.3.47. Сторожове, насипний бурт козацького часу (XVIII ст.). 

Розташування розчистки (а), будова профілю (б), польова кольорова зарисовка з примазками 

природного матеріалу та індексацією генетичних горизонтів за Ж.М. Матвіїшиною (в), 

вигляд козацького бурту до початку дослідження (г, д, 1 позначення місця закладання 

розрізу).  

 

На основі цих показників  проведено оцінку еволюції умов середовища та 

відповідних їм ґрунтів на основі аналізу гранулометричного та геохімічного 
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складу з використанням коефіцієнтів перерозподілу. Особливо це важливо для 

оцінки діагенетичних змін чорноземних ґрунтів, які зазнають інтенсивного 

антропопресингу в сучасних умовах. Цей розріз цікавий тим, що в його товщі 

виокремлено три ґрунти: верхній, утворений на поверхні насипу земляного валу 

козацької доби за останні близько 300 років; середній, який нами названо 

«козацьким» ґрунтом – це ґрунт, який був перекритий насипом майже 300 років 

тому, і нижній, слабо розвинутий на бузькому лесі матеріал під «козацьким 

ґрунтом» (див. рис. 3.47). Закладання розрізу, розчленування його на генетичні 

горизонти, макроморфологічний опис, відбір зразків та мікроморфологічний 

аналіз здійснено Ж.М. Матвіїшиною та А.С. Кушніром, геохімічний аналіз з 

аналітичними даними та висновками стосовно розподілу важких металів 

здійснений Ю.М. Дмитруком. Дані детального макроморфологічного опису та 

мікроморфологічного аналізу подані у додатку Л. Нижче наведено короткі 

результати фізико- та геохімічних досліджень ґрунту з їх палеогеографічним 

значенням у реконструкціях природніх обстановок минулого. 

При описі розрізів ґрунтів використана, як і в попередніх дослідженнях, 

українська індексація генетичних горизонтів О.Н. Соколовського. Аналізи 

проводили згідно: вміст гумусу – І.В. Тюріна в модифікації М.С. Симакової 

[67]; кислотність – потенціометрично; гранулометричний склад – за методом 

Н.А.Качинського; валовий вміст важких металів – з допомогою атомно-

адсорбційної спектрофотометрії у витяжці HNO3 при випаровуванні H2O [52]. 

Отримані дані гранулометричного складу, вмісту важких металів, вмісту 

гумусу та величини рН (табл. 3.1, 3.2) 

Характерною особливістю геохімії ґрунту на насипу є найменший у 

розрізі, за винятком кадмію, вміст важких металів (див. табл. 3.1). Кількість 

кадмію, на загал, близька для всіх трьох різновікових ґрунтових товщ. Низький 

вміст біогенних елементів свідчить про незначну їх акумуляцію як результат 

функціонування сучасного біотопу. Очевидно, концентрація хімічних елементів 

ґрунтовою біосистемою на насипному матеріалі за час після будівництва валу 

ослаблена, порівняно з непорушеним екотопом. 
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Водночас, понижена кількість важких металів засвідчує й відсутність 

антропогенних чинників, які б могли вплинути на накопичення хімічних 

елементів. Отже, ця ділянка може вважатися фоновою за кількістю важких 

металів, а їх величини доцільно використати для моніторингу хімічного 

забруднення антропогенно перетворених ландшафтів у регіоні дослідження. 

Вміст важких металів у ґрунті часу насипання бурту, порівняно з породою 

більший (див. табл. 3.1). Відсутність накопичення металів у верхніх, 

гумусованих горизонтах, де індекси насиченості близькі до одиниці, 

пояснюється вираженою їх акумуляцією на межі ґрунт ― порода (за винятком 

кадмію). Морфологічна та мікроморфологічна будова останніх тотожна з 

похованим, як і їх потужність. Це свідчить, що останні кілька (не менше 300 

років) століть чорноземи цього регіону розвивалися в більш-менш стабільних 

рослинно-кліматичних умовах. 

Таблиця 3.1. 

Дані по вмісту важких металів, гумусу та величини рН в похованому 

козацькому та сучасному ґрунті (приставка, f- фоновий). 

 
 

У підгумусовому горизонті з незначним елювіюванням мулу 

переважають процеси виносу важких металів, ймовірно, разом з органо-

мінеральними комплексами, а також по причині меншого вмісту гумусу та 

глинистих мінералів (див. табл. 3.2). В ілювійованому найнижчому горизонті 
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цього ґрунту (нижчий вміст гумусу, але максимум кількості дрібнодисперсних 

часток) спостерігається середня кількість важких металів, умовно кажучи, 

баланс між міграцією та акумуляцією.  

Таблиця 3.2. 

Дані гранулометричного складу в похованому козацькому  

та сучасному ґрунті (приставка, f- фоновий) 

 

 
 

Диференціація цього ґрунту за мулом – найменша в розрізі, що свідчить 

про сповільненість процесів профільної диференціації (елювіювання – 

ілювіювання, лесиважу, опідзолення). Опосередковано це пов’язано, також, з 

антропогенним впливом, сутність якого в гомогенізації товщі за гранскладом. 

Тут виявлено і максимум вмісту піщаних фракцій, та найменша кількість 

дрібного пилу і фізичної глини загалом. Отож, у двох верхніх горизонтах 

накопичується крупний пил, інші пилуваті фракції виносяться. Деяка 

акумуляція дрібнодисперсних часток виявлена тільки для найнижчого, власне 

ілювіального горизонту. Вміст гумусу невисокий, але його розподіл 

рівномірний, як і кислотності. Остання слабо змінюється в розрізі й саме 

поверхневі горизонти мають близькі до нейтральних значення, тоді як вниз до 

найдавніших горизонтів число рН зростає (див. табл. 3.1). 
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Похований ґрунт близько 300 років тому, найповніше представлений у 

розрізі, з чіткішою диференціацією на горизонти до лесової породи включно. 

Геохімічні особливості ґрунту – це, насамперед, максимальний вміст важких 

металів, порівняно зі всією товщею розрізу, за винятком свинцю. Незважаючи 

на підвищену кількість важких металів (див. табл. 3.1), їх варіабельність 

мінімальна. Отже, формування геохімічного статусу чорноземного ґрунту 

відбувалося загалом за більш-менш однорідних умов (крім літології – 

рослинність, клімат) та без вираженого антропогенного впливу.  

Материнська порода характеризується пониженим вмістом важких 

металів, що не властиво для ґрунтоутворювальних порід, які в основному 

вважаються джерелом хімічних елементів. Очевидно, що знижений вміст 

важких металів для цієї території взагалі зумовлений саме невеликою їхньою 

кількістю в ґрунтоутворювальних породах. Тому, тільки під дією елементарних 

процесів педогенезу відбувався перерозподіл металів, у тому числі й їхнє 

накопичення внаслідок життєдіяльності організмів як ґрунтових, так і 

рослинного  покриву. Це підтверджується елювіально-акумулятивними 

коефіцієнтами: в усіх генетичних горизонтах вміст важких металів, порівняно з 

породою, більший (таблиця 3.1). Відсутність накопичення металів у верхніх, 

найбільш гумусованих горизонтах, де індекси насиченості близькі до одиниці, 

пояснюється вираженою їх акумуляцією на межі ґрунт – порода (за винятком 

кадмію). Останній, разом з міддю і марганцем, концентрується в гумусовому 

горизонті, тоді як у породі дещо більше нікелю та свинцю. Горизонтів 

однозначного розсіювання не виявлено, що також підтверджує обумовленість 

пониженого вмісту важких металів ґенезою ґрунту на збіднених ними породах.  

Диференціація профілю цього ґрунту за мулом середня. Очевидно, це 

свідчить про можливі лісові умови (більш вологі) генезису ґрунту на 

початкових стадіях його формування та їхню докорінну зміну в другій половині 

педогенезу. При цьому вміст мулистої фракції тут мінімальний, а фізичної 

глини – максимальний (через максимум середнього пилу), порівняно з нижнім і 

верхнім ґрунтами (таблиця 3.2). Деяке збіднення на мул характерне для 
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середньої частини профілю, найперше – верхнього перехідного горизонту. 

Поступове його зростання в напрямку до породи свідчить, найшвидше, про 

слабкі процеси вилуговування, ніж опідзолення чи елювіювання. А підвищена 

кількість мулу у верхньому гумусовому горизонті може бути і результатом 

впливу насипу, в якому кількість дрібнодисперсних часток більша. Кількісно 

(середній вміст) лесова фракція цього ґрунту найменша, без вираженого 

накопичення у породі чи верхньому горизонті. Опосередковано це також 

підтверджує панування трав’янистої рослинності, під якою пил практично не 

накопичується. Піску в профілі цього ґрунту менше, ніж у верхньому, проте 

істотно більше, порівняно з нижнім. 

Генезис відкладів, на яких сформований давній під насипом ґрунт, 

відбувався за дії процесів еолової акумуляції. Ініціальний ґрунт (2,17-2,46 м) з 

добре вираженою материнською породою, яка включає борошнисті карбонати, 

за аналізом гранулометричного складу виявляє гідроморфну стадію первинно 

сформованого ініціального ґрунту. Ґрунт під насипом (козацького часу) 

характеризується найбільшим вмістом гумусу і важких металів. Хоча він й 

однотипний із сучасними фоновими, проте сформувався в прохолодніших, 

порівняно із сучасними умовах (типовий чорнозем). Серед процесів генезису 

сучасного ґрунту переважають дернові та гумусової акумуляції, ускладнені 

розвитком на підвищеній ділянці поверхні ґрунту. Впродовж утворення 

сучасних ґрунтів на території дослідження панували лісостепові ландшафти. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Автором отримано новий фактичний матеріал для з’ясування динаміки 

часових та просторових змін різновікових ґрунтів в межах 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю. За допомогою макро- та 

мікроморфологічних досліджень виявлено ґрунтоутворюючі особливості в 

сучасних ґрунтах (гумусоутворення, окарбоначення плазми, опідзолення та ін.), 

що дозволило ідентифікувати типовий чорнозем на усіх досліджених ключових 

ділянках (Сторожове, Шишаки, Дмитрівка, Колодне, Сердюки), який є 
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зональним типом ґрунту та сірого опідзоленого ґрунту на ключовій ділянці 

Більськ. Похованими ґрунтами в межах археологічних пам’ятників виявилися 

чорноземи звичайні (Сердюки, Сторожове) та чорнозем типові (Шишаки, 

Дмитрівка). 

2. В дофінівський кліматичний оптимум формувалися чорноземоподібні 

реліктові ґрунти сухостепових ландшафтів (розрізи Шишаки, Сторожове), а в 

заключну стадію – світло-бурий матеріал з борошнистими карбонатами. У 

витачівський час формувалися складні полігенетичні утворення ґрунтових світ, 

що складалися із ґрунту двох кліматичних оптимумів: нижнього темно-бурого 

(vtb1) та верхнього бурого (vtb2) (розріз Більськ) і слаборозвиненого ґрунту, 

сильно розбитого морозобійними тріщинами (розріз Сторожове). Ґрунтові світи 

прилуцького часу представлені ґрунтами двох кліматичних оптимумів (розрізи 

Більськ, Сторожове): plb2 – карбонатного степового чорнозему, plb1 – 

вилуженого, лучно-чорноземного ґрунту.  

3. Седиментогенез холодних етапів розвитку природи наприкінці 

середнього та в пізньому плейстоцені відображається в лесових відкладах. Ці 

відклади досить потужні, що залежить безпосередньо від геоморфологічного 

положення розрізу, а також від інтенсивності та тривалості лесонакопичення. В 

межах Лівобережнодніпровського лісостепового краю серед досліджених 

розрізів найбільш потужними (близько 4 м) є відклади бузького та 

дніпровського часу (Сторожове, Більськ, Колодне, Шишаки). Потужності 

причорноморського та удайського горизонту менші (розрізи Більськ, 

Сторожове), а їхнє поширення дещо обмежене, що пов’язано з несприятливими 

умовами для акумуляції відкладів, геоморфологічним положенням, процесами 

ерозії тощо. 

4. Вивчення різновікових похованих голоценових ґрунтів в межах 

археологічних пам'яток (Сторожове, Більськ, Шишаки, Сердюки, Дмитрівка) 

дало змогу уточнити та деталізувати дрібну етапність розвитку природніх 

обстановок Лівобережнодніпровського лісостепу. Досліджені ґрунти таких 

культурно-історичних спільнот як ямної (XXI-XIX ст. до .н.е.), катакомбної 
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(ХХІ-XVIII ст. до н.е.), скіфської (VII-III ст. до н.е), сарматської (III-IV ст. н.е.), 

черняхівської (IV ст.н.е.) та козацької доби (XVII-XVIII ст..н.е). Результати 

свідчать, що в розвитку природного середовища, який вивчається, панували 

степові умови ґрунтоутворення. Дана територія в часи ямної і на початку 

існування катакомбної культур характеризувалася помірними температурними 

умовами клімату, кількістю опадів та вологи, що випаровується, в середній 

рівновазі. Водний режим був переважно непромивним, окрім деяких 

виключень. В умовах загального дефіциту атмосферного зволоження 

розкладання органічних решток відбувалося при неповному насиченні ґрунту 

вологою, переважно в аеробних умовах при високих температурах. Висихання 

ґрунту влітку і промерзання взимку супроводжувалось різким затуханням 

біохімічних процесів, що призводило до денудації органічної речовини, 

ущільнення гумусових кислот. 

Профілі всіх вивчених похованих ґрунтів характеризуються більш аридним 

станом у порівнянні з їх сучасними аналогами. Отже, можна говорити про 

зміщення меж природних зон на північ, у порівнянні із теперішніми. Зона степу 

простягалася аж до межиріччя річок Сули і Псла, і поступово «відходила» до 

сучасних меж. 

Діяльність населення території, що була заселена представниками різних 

культурно-історичних спільнот, стадіально формувала різного роду 

археологічні пам’ятки і протікала в умовах більш низького природно-

ресурсного потенціалу в порівнянні із сучасним: у кожен досліджуваний період 

запаси наземної фітомаси трав, природна родючість ґрунтів, глибина ґрунтових 

вод були нижчими за сучасні показники. 

5. Ґрунтово-геохімічний аналіз сучасних та похованих ґрунтів, що включав 

дані на вміст гумусу і карбонатів у горизонтах як сучасних, так і похованих 

ґрунтів, надає інформацію про палеогеографічні умови формування відкладів. 

Про більш сприятливі умови протікання біогенно-акумулятивних процесів, і як 

наслідок, інтенсивнішого ґрунтоутворення свідчить збільшення кількості 

гумусу в горизонтах сучасного ґрунту в порівнянні з похованим (розріз 
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Сторожове). Невелика кількість хімічних елементів у ґрунтах визначили 

геохімічний статус всієї товщі як слабо забрудненої території. Серед 

досліджених автором верхньоплейстоценових відкладів найбільший вміст 

гумусу в дофінівських ґрунтах (Шишаки), хоча за літературними даними, 

такими є прилуцькі світи. Найбільший вміст первинних карбонатів 

спостерігається у бузькому лесі (Сердюки). За даними спектрального аналізу 

вміст важких металів (Cu, Ni, Pl, Cr) по стратиграфічних горизонтах майже 

однаковий (розріз Сторожове), що пояснюється поступовим розвитком природи 

в дрібні етапи на даній ключовій ділянці. 
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РОЗДІЛ 4 

ҐРУНТИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ОБСТАНОВОК І 

УМОВ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ 

 

Ґрунти є похідним утворенням комплексної дії факторів ґрунтоутворення, 

за В.В. Докучаєвим – «дзеркалом ландшафту». Індикаторами для відображення 

природних обстановок території сучасного Лівобережнодніпровського 

лісостепу можуть слугувати викопні та поховані ґрунтові утворення – ґрунти, 

ґрунтові породи та ґрунтові відклади. На території дослідження вони поширені 

майже повсюдно. Викопні ґрунти – це різні типи і види давніх ґрунтів, що 

зміненні процесами фосилізації, але зберігають індивідуальні риси генезису й 

специфічності побудови ґрунтових світ і педокомплексів на різних вікових 

етапах. На території, що досліджується, серед пізньоплейстоценових ґрунтів 

виявлені переважно суббореальні (різні чорноземи, каштанові, сірі лісові, лучні 

тощо), серед похованих ґрунтів голоценового утворення в межах археологічних 

об’єктів, представлені переважно ґрунти чорноземів типових та звичайних.  

У верхньоплейстоценових континентальних відкладах викопні ґрунти і 

ґрунтові утворення перешаровуються лесами, лесоподібними супісками, 

суглинками, глинами, іноді лесоподібними пісками, а в деяких товщах – не 

ґрунтовими континентальними відкладами. Леси досить різні за походженням 

(переважно еолові та еолово-делювіальні), умовами зволоження і температурою 

(сухі, відносно холодні, сухі холодні, відносно вологі, холодні тощо). На 

відміну від викопних ґрунтів, у яких головною корелятивною ознакою є типи 

ґрунту і будова педокомплексів, леси визначаються здебільшого за потужністю, 

літологічним складом, кольором, що змінюються зонально і залежно від 

геоморфологічного положення. Найвиразнішими є леси, які пов’язані з 

тривалими етапами зледеніння або піками похолодання клімату. У пізньому 

плейстоцені на території Лівобережнодніпровського лісостепу це відклади 

бузького часу. Додатковим корелятивним критерієм можуть слугувати 

особливості прояву кріогенезу над шарами ґрунтів і всередині лесів.  
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4.1. Еволюція ґрунтів та палеогеографічні обстановки в окремі етапи 

пізнього плейстоцену 

Пізній плейстоцен представляє собою єдиний останній міжльодовиково-

льодовиковий макроцикл, вивчення якого є найбільш цікавим для 

еволюційного аналізу сучасних природних процесів. На території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу в цей період відбувається помітна 

перебудова природних обстановок, що проявляється в посиленні ритмічності та 

контрастності змін клімату, інтенсивності та спрямованості педогенезу. 

Помірний клімат теплих і відносно теплих етапів змінювався періодично 

холодним, перегляціальним. Більш контрастними стали і біокліматичні зміни в 

окремі теплі та холодні етапи [268]. 

Згідно із стратиграфічною схемою четвертинних відкладів рівнинної 

частини України [215] верхньоплейстоценові відклади поділяються на 6 

горизонтів. Нижче наведена їхня характеристика в межах території, що 

вивчалася. 

 

4.1.1. Прилуцький час 

Прилуцький стратиграфічний горизонт встановлений В.І. Крокосом під 

назвою дніпровсько-удайського інтервалу [260]. Стратотип – у кар’єрі 

цегляного заводу м. Прилуки, описаний М.Ф. Векличем, Н.О. Сіренко [268], 

Ж.М. Матвіїшиною [132]. Характеризується відкладами теплого етапу, для 

якого властивими є процеси активного ґрунтоутворення. Корелюється в 

стратиграфічному плані з горохівським комплексом [13], микулинським 

інетерстадіалом [152], ізотопно-кисневими підстадіями 5 а-с [188], рис-

вюрмським інтерстадіалом [27]. Вважається типовим міжльодовиковим 

періодом. У стратиграфічному відношенні прилуцькі ґрунти відповідають 

відкладам теплої фази ІV (pl-ts) надзаплавної тераси. В товщі 

верхньоплейстоценових відкладів горизонт представлений викопними 

ґрунтами, що залягають на тясминських лесах або лесоподібних суглинках. У 

вивчених автором розрізах – на кайдацькому ґрунті середньоплейстоценових 
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відкладів (розрізи Сторожове [133], Більськ [207] та Кліщинці). При 

характеристиці ґрунтів проаналізовано опубліковані дані з опорних розрізів 

Прилуки, Ламане, Вязівок [268], Кагамлик, Клішинці [101]. 

За даними стратиграфічної схеми [215], район дослідження 

характеризується наступними якісними та кількісними ознаками. У лесовій 

області дніпровського льодовикового язика розвинуті прилуцькі бурі, 

дерновоподібні ґрунти (plc), чорноземи лучних степів опідзолені, вилугувані 

(plb1) бурі і сірі лісові ґрунти (plb2). Дані споро-пилкового аналізу [203] 

вказують на формування у цей етап лісостепових палеоландшафтів. Абсолютне 

датування відкладів 100-120 тис років тому, потужність 0,5-3,0 м.  

У північній лесовій області позальодовикової зони ґрунти – малопотужні 

бурі (plc), чорноземи лучних степів (plb3), сірі опідзолені лісові (plb1) [215], 

потужність 0,5-3 м. За даними малакофауністичного аналізу палеоландшафти 

лугові, лісові та лучностепові [117]. За останніми даними Н.П. Герасименко вік 

прилуцького горизонту складає 104-74 тисячі років [44] 

Палеотемператури визначені за допомогою різних методів, свідчать про 

те, що на цей час формувалися ландшафти з середньорічними температурами і 

вологістю, вищими за сучасні [147]. У межах сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу, в оптимум прилуцького етапу клімат 

характеризувавсяя більшою океанічністю, у порівнянні із сучасним. Він був 

теплим і вологим, із середньорічними температурами +6,5°С, кількістю опадів 

550-600 мм/рік. Січневі ізотерми, ймовірно, були на рівні 0-3°С, що на 6-8°С 

вище за сучасні, липневі температури слабо відрізнялися від сучасних, біля 

+20°С (табл. 1). У складі широколистяних лісів більш вагомою була частка 

граб,у в порівнянні із сучасними [203]. 

У працях В.П. Гринчука [57] і наступних дослідників зазначається, що 

загальний план зональності рослинного покриву в прилуцький час, загалом 

подібний до існуючих зараз зон. Основна відмінність, на його думку, була, у 

зміщені меж лісової зони на північ і південь, в порівнянні із сучасними. 
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Таблиця 4.1 

Зведені дані основних показників змін природних обстановок етапів  

пізнього плейстоцену в межах сучасного  

Лівобережнодніпровського лісостепу України 

 
 

Стратиграфічний 

горизонт 

Дані автора Дані М.Ф. Веклич, 1987, Н.О. Сіренко, 

С.І. Турло, 1986 та інші 

 

Клімат 

Досліджені 

розрізи 

Загальний характер 

відкладів 

Кількість 

опадів, 

мм/рік 

Температури, °С 

Хол. 

період 

Теп. 

період 

 

Причорноморський 

(рč) 

 

Сторожове 

Шишаки 

 

Жовтувато-палеві, 

пухкі, вертикально 

стовбчасті, карбонатні 

легкосуглинкові леси 
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о
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Дофінівський  

(df) 

 

Сторожове 

Шишаки 

 

Ґрунти 

чорноземоподібні 

оптимуму та світло-

бурими, заключної 

стадії 

 

400-450 

(оптимум) 

300-350 

(заключна) 

 

-7…-6 

 

+17…+18 
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о
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Бузький  

(bg) 

 

Сердюки 

Сторожове 

Більськ 

Шишаки 

Колодна 

Кліщинці 

 

Білясто-палеві, 

однорідні, 

вертикально-

стовбчасті, пухкі, 

грудкувато-

розсипчасті типові 

леси 

 

200-250 
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о
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Витачівський  

(vt) 

 

Сторожове 

Більськ 

Кліщинці 

 

Короткопрофільні, 

буруваті 

часто озалізнені, 

оглинені та 

окарбоначені 

 

400-450 

(північ) 

300-350 

(південь) 
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о
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Удайський  

(ud) 

 

Сторожове 

Більськ 

 

 

Однорідні лесоподібні 

суглинки та леси 

 

350-400 
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+7…+8 
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Прилуцький  

(pl) 

Сторожове 

Більськ 

Кліщинці 

Ґрунти чорноземного 

типу 

карбонатні раннього 

оптимуму та вилужені 

пізнього оптимуму  

 

550-650 

(рн.оптимум) 

500-600 

(піз.оптимум) 

 

-1…-+1 
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о
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Автором відклади прилуцького часу вивчалися в розрізах плейстоценових 

відкладів Більськ та Сторожове, виконано макро- та мікроморфологічний аналіз 

відкладів. Це відклади потужністю до 1 м ― представлені декількома ґрунтами 

червонувато-сірувато-коричневими, піщано-пилуватими, важко суглинистими, 

загіпсованими. Як правило, зверху горизонт розбитий генераціями 

морозобійних тріщин з кишенями глибиною до 1,1 м. Іноді, матеріал з гіпсом 
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по тріщинах (засолений), як, наприклад, розріз Сторожове (рис.3.12 д), в основі 

кожної стадії ґрунту є гіпсовий ілювій. В даному розрізі вся товща прилуцьких 

ґрунтів з іржаво-червонувато-коричневими тонами забарвлення: 

мікроморфологічний аналіз фіксує складну агрегованість з розвинутою сіткою 

між- і внутрішньоагрегатних пор, просочення плазми мікрокристалічним 

кальцитом у верхній частині профілю, та гумусовані новоутворення, а також 

друзи гіпсу у нижній частині (див. рис. 3.15, 3.16). 

У переважній більшості випадків, відклади прилуцького часу не є 

засоленими, на що вказує їх дослідження в інших розрізах (див. рис. 3.4 б, 3.6). 

Так у розрізі Більськ прилуцька ґрунтова світа, складається з двох ґрунтів 

кліматичних оптимумів: plb2 (карбонатний степовий чорнозем) та 

plb1 (вилужений, лучно-чорноземний). 

Обидва ґрунти сильно побиті морозобійними тріщинами, які заповнені 

світлим лесовим матеріалом. Верхній ґрунт – темно-коричнево-бурий за 

кольором; нижній - коричнювато-бурувато-темний з рясною марганцевою 

пунктацією, неоднорідний легкий-середній суглинок, перехід помітний за 

зміною забарвлення, межа різка. У непорушеному стані матеріал нижнього 

ґрунту зустрічається фрагментарно внаслідок розбитості морозобійними 

тріщинами, які виповнені світлим лесовим матеріалом. 

За літературними даними [262] в розрізі поблизу м. Прилуки, яке і дало 

йому назву, даний горизонт представлений в деяких розчистках однією, у 

інших (на давніх схилах) двома викопними ґрунтами. У зв’язку з цим його 

потужність коливається в межах 1,0-3,2 м. Своїм морфологічними ознаками 

вони нагадують вилугувані чорноземоподібні ґрунти лучних степів. У 

прилуцький час на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу у 

верхній течії р. Ворскла були поширені опідзолені сірі лісові ґрунти, які у 

верхній частині представлені перевідкладеним шаруватим матеріалом, глибина 

залягання 5,2-5,3 м [256]. В басейні р. Орчик описаний карбонатний чорнозем 

прилуцького часу потужністю до 1,3 м [268]. Спираючись на дослідження 

конкретних опорних розрізів, можна вважати, що ґрунти прилуцького часу в 
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розрізі Ламане дещо нагадують сучасні (в межах території, що вивчається), це – 

ґрунти вилугуваних лучних степів. Але межі ґрунтових та фізико-географічних 

зон проходять дещо по-іншому, а головне – типи ґрунтів є свідченням 

теплішого, ніж сучасний клімат. За споро-пилковими даними [203] рослинний 

покрив цієї території в прилуцький час характеризується розповсюдженням 

хвойно-широколистяних лісів, котрі чергуються з відкритими ділянками. Це 

були, в основному, сосново-широколистяні ліси з домішками берези, вільхи і 

великою кількості ліщини. В фазу кліматичного оптимуму роль 

широколистяних лісів значно збільшується. Відкриті ділянки були зайняті, в 

основному, лучно-степовою та степовою рослинністю. В розрізі В’язівок 

прилуцький ґрунт представлений трьома викопними ґрунтами, які також, як і в 

попередньому розрізі, за морфологічними особливостями нагадують сучасний 

ґрунт: нижній – сірий опідзолений лісовий глейовий, середній – ілювіальний 

горизонт опідзоленого чорнозему і верхній – вилугуваний чорнозем. 

Дослідження Ж.М. Матвіїшиної та О.Г. Пархоменка [165] проілюстрували 

наявність у прилуцький час чорноземоподібних опідзолених ґрунтів двох стадій 

кліматичного оптимуму, загальною потужністю близько 2 м у розрізі Гінці. У 

розрізі Кліщинці прилуцький горизонт представлений чорноземами 

вилугуваними, в розрізі Градизьк – чорноземами міцелярно-карбонатними і 

також чорноземами вилугуваними [101]. 

Прилуцький споро-пилковий спектр складається з пилку деревної та 

трав’янистої рослинності, за переважанням деревної, а саме сосни, рідше дуба, 

липи, вільхи. В середній частині горизонту з’являється пилок грабу, 

зменшується кількість пилку сосни. Наприкінці прилуцького часу 

спостерігається зменшення кількості пилку деревної рослинності і збільшення 

трав’яної, що може свідчити про більш сухіший клімат [203]. 

За картою палеоландшафтів прилуцького часу (автр. Ж.М. Матвіїшина, 

Н.П. Герасименко), що вміщена в Національному атласу України [157], в 

кліматичний оптимум прилуцького часу територія сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю знаходилась під 
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південнобореальними ландшафтами лісостепу та рідколісся. На заході 

сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю панували низовини з 

лучними та дерново-боровими ґрунтами на алювіальних відкладах під 

сосновими лісами при участі широколистяних порід, які чергувалися з 

ділянками із різнотравними луками. Дещо східніше на рівнинах з вилугуваними 

та міцелярно-карбонатними чорноземами на лесах формувалися ландшафти 

різнотравно-злакового степу, що чергувалися з ландшафтами соснових 

рідколісь з поодинокими широколистяними породами. 

 

4.1.2. Удайський час 

Удайський горизонт представлений відкладами холодного етапу, 

встановлений В.І. Крокосом. Стратотипом його є колишній кар’єр цегляного 

заводу в м. Прилуки. За альпійською схемою корелюється з ранньовюрмським 

зледенінням [27] та нижнім горизонтом верхньоплейстоценових лесових 

відкладів [13], 4-ю ізотопно-кисневою стадією [188]. Серед 

верхньоплейстоценових відкладів представлений лесоподібними суглинками та 

лесами, на яких формується витачівська ґрунтова світа, а у стратиграфічному 

відношенні – відклади удайського горизонту відповідають ІІІ надзаплавній 

терасі. По території Лівобережнодніпровського лісостепу ці відклади 

представлені не повсюдно, що призводить іноді до залягання пізнішого 

витачівського ґрунту безпосередньо на ґрунтах прилуцького часу. 

Повсюдна однорідність товщі відкладів удайського часу вказує на те, що 

їх накопичення розпочалося в період активізації мерзлотних процесів і тривало 

у більш стабільних умовах зниження інтенсивності рельєфоутворення та 

седиментаційних процесів. Згодом, удайський горизонт був практично 

повністю поглинений ґрунтоутворенням витачівського часу. Середньорічні 

температури повітря, більш за все, були близько -4 … - 6°С, температури січня -

12 ... -16°С. Річна кількість опадів наближалась до 500 мм. (табл. 4.1). Клімат 

цього часу був наближений до клімату сучасних регіонів розповсюдження 

вічної мерзлоти. Фауна ссавців представлена тваринами верхньопалеолітичного 
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комплексу. Найбільш характерними представниками її були мамонти, 

шерстисті носороги, коні, бізони, північні та благородні олені, лемінги та ін. 

[26, 29, 53]. 

Удайський горизонт особисто нами досліджений у розрізі Сторожове 

[126], Кліщинці та двох розрізах поблизу Більська [196]. Проаналізовано також 

літературні дані з характеристиками відкладів у розрізах Прилуки, Вязівок, 

Ламане, Кліщинці, Градизьк а також за описами їх в свердловинах відкладів 

річки Орчик.  

Згідно із стратиграфічною схемою [215], відклади удайського горизонту в 

лесовій області дніпровського льодовикового язика представлені лесами та 

лесоподібними суглинками потужністю 0,3-2,0 м. За споро-пилковими 

визначеннями на той час панували перегляціальні ландшафти, для них був 

характерний кріогенез. Абсолютний вік за палеомагнітним та 

термолюмісцентним датуванням складає 83 тисячі років, а за даними 

Н.П. Герасименко – 55-74 тис. р. [44]. У північній лісостеповій 

позальодовиковій області відклади даного часу представлені лесовими та 

лесовидними суглинками, пісками потужністю 0,2-1 м; за малакофауністичним 

аналізом ландшафти характеризувалися як тундро-лісостепові і холодного 

степу з елементами арко-альпійського ландшафту [117]. 

При дослідженні палеопедологічним методом із застосуванням 

мікроморфологічного аналізу – удайські відклади безпосередньо представлені 

малопотужними лесовими утвореннями жовтувато-світло-бурого кольору 

(Більськ, рис. 3.4 б) та білясто-буруватим неоднорідним карбонатним легким 

лесоподібним суглинком. У верхній частині спостерігаються затьоки, виповнені 

темно-бурим матеріалом з витачівського горизонту (Більськ, рис. 3.4 г). При 

дослідженні мікроморфологічних особливостей (розріз Сторожове), це 

матеріал частково перероблений витачівським ґрунтоутворенням, з лесовими 

часточками, плазма просочена і зцементована мікрокристалічним кальцитом. 

Мінеральний скелет складає до 60% площі шліфа представлений крупно-

пилуватими зернами кварца, халцедона та ін (рис.3.14 є,ж). 
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В опорному розрізі Прилуки удайський горизонт складений бурувато-

палевим лесом, не шаруватий, карбонатний середній суглинок, потужність 0,2-

1,75 м. У верхній частині світліший, карбонатний з кротовинами, а також із 

залізисто-марганцевою пунктуацією, кількість якої зростає до низу. Споро-

пилковий спектр, головним чином, складається з пилку трав’янистих рослин 

полину (Artemisia), зустрічаються поодинокі пилуваті зерна сосни (Pinus). З 

огляду на результати споро-пилкового аналізу, рослинність району була 

трав’янистою, ландшафти характеризувалися своєрідними ценозами згаданих 

вище рослин [203]. У розрізі В’язівок споро-пилковий спектр даного горизонту 

відноситься до степового типу і вказує на аридний клімат удайського часу, але 

вологіший ніж у бузький час, на що вказує невелика частка пилку деревних 

рослин [203]. За даними з розрізу Ламане, удайські леси розташовуються нижче 

бузьких і вище дніпровських відкладів та відрізняються більшим вмістом 

глинистої (фракції 0,005 мм) у 1,5-2 рази [252]. У розрізі Кліщинці удайський 

горизонт дуже світлий, характеризуються білясто-жовтувато-палевими 

лесовими відкладами, а в розрізі Градизьк він представлений, сизо-білясто-

бурувато-палевими лесоподібними суглинками [101]. У зведеному розрізі 

субаеральних відкладів антропогенових утворень басейну р. Орчик удайський 

горизонт є, як правило, бурувато-палевим лесом [252].  

Згідно з палеогеографічними реконструкціями за даними 

малакофауністичного аналізу в межах сучасного Лівобережнодніпровського 

лісостепу в удайський час формувалась Придніпровська провінція підзони 

тундролугостепових ландшафтів [117]. 

 

4.1.3. Витачівський час 

Витачівський стратиграфічний горизонт, представлений відкладами 

теплого етапу пізнього плейстоцену, визначений В.І. Крокосом як ґрунти 

удайські-бузького інтервалу, названий М.Ф. Векличем відповідно до назви 

с. Витачів. У схемах етапності розвитку природи корелюється з дубнівським 

ґрунтом [13], брянським інтерстадіалом [27], нижньоволзьким інтерстадіалом 
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калінінського ярусу [152]. Серед верхньоплейстоценових відкладів, даний 

горизонт представлений викопними ґрунтами, що формуються на удайських 

лесах та лесоподібних суглинках (розрізи Сторожове, Більськ, Кліщинці). На 

геоморфологічному рівні, за М.Ф. Векличем це ІІІ надзаплавна тераса [27].  

Автором досліджено відклади витачівського горизонту в розрізах 

Сторожове [126], Більськ [196], Кліщинці. Враховані дані інших дослідників з 

вивчення розрізів В'язівок, Прилуки [262], Ламане [238], Градизьк [101], а 

також фондові матеріали.  

Згідно із стратиграфічною схемою четвертинних відкладів України [215], 

витачівські відклади в межах лесової області дніпровського льодовикового 

язика представлені буроземоподібними, бурими, темно-бурими ґрунтами, рідко 

з прошарками лесів. За даними малакофауністичним та споро-пилковим 

аналізом підтверджується існування у витачівський час лісових та лісостепових 

ландшафтів. Палеофауна представлена ховрахами, великими тушканчиками, 

вузькочерепною мишею полівкою та ін. [268]. На основі екологічної 

приуроченості видів А.К. Маркова (1975) вважає, що в цей час клімат був 

континентальним, більш сухішим і прохолоднішим, ніж сучасний: температура 

січня -7°С, липня +19°С, річна кількість опадів близько 275 мм [130]. 

У північній лесовій позальодовиковій зоні витачівський горизонт 

представлений середньо-важкосуглинистими ґрунтами, часто опіщаненими. 

Палеомагнітне та термолюмісцентне датування вказує вік близько 71 тисяча 

років. (за даними Н.П. Герасименко – 55-27 тисячі років) [188]. 

Малакофауністичний та споро-пилковий аналізи вказують на розповсюдження 

в цей час степових та лісостепових ландшафтів.  

У досліджених нами розрізах витачівський горизонт є: ґрунтовою світою 

двох стадій кліматичних оптимумів потужністю 1,5 м (розріз Більськ-1); 

ґрунтоутворювальною породою бурувато-палевого кольору потужністю 0,85 м 

(розріз Більськ, рис. 3.4 г). У розчистці Сторожове (рис. 3.12) – це 

слаборозвинений ґрунтовий профіль побитий морозобійними тріщинами 

потужністю 0,5 м, з наступними мікроморфологічними ознаками: маса 
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пилувато-плазмової мікробудови, складена карботанто-глинистими округлими 

мікроагрегатами діаметром 0,2-0,5 мм. Характерне скуплення органно-

глинистої речовини. Плазма просочена та зцементована мікрокристалічним 

кальцитом. У мінеральному скелеті переважають окатані зерна піску 

діаметром до 0,5 мм, скелет займає до 50% площі шліфа (рис.4.3). У розрізі 

Кліщинці (див. рис. 3.6) відклади витачівського часу представлені ґрунтами 

двох кліматичних оптимумів, останнього степового посушливого ритму та 

раннього – більш вологішого, коли сформувався чорноземоподібний ґрунт на 

малопотужних суглинкових лесових відкладах удайського горизонту. Ці ознаки 

свідчать про формування відкладів у теплому міжльодовиковому етапі.  

За літературними даними у розрізі В’язівок  витачівський горизонт має 

потужність 2,0-2,2 м, і представлений, частіше за все, двома ґрунтами: верхній 

бурий вилугуваний і темно-бурий опідзолений. Перша стадія формування 

відкладів витачівського часу проходила в більш теплих умовах з відносно 

вологим, але контрастним за сезонами кліматом, що зумовило високу 

оглиненість і значне скупчення напівоксидів заліза і алюмінію в нижніх 

відкладах. Друга стадія формування – більш прохолодна і більш волога, що 

сприяла частковому перерозподілу речовин у верхньому горизонті даного 

ґрунту [268]. 

У розрізі Прилуки витачівський горизонт представлений викопними 

ґрунтами, потужність яких коливається від 0,7 до 1,8 м в залежності від 

палеорельєфу. Ґрунтоутворення у ранній період оптимуму (vtb1) витачівського 

часу було буроземне (сліди оглеєння без ознак перерозподілу мінеральної 

речовини), а у пізній оптимум – за степовим типом (гуміфікація, оглинення, 

підняття карбонатів, інтенсивне вивітрювання) при сезонній контрастності 

клімату. Але тривалість процесів ґрунтоутворення, скоріш за все, була 

невеликою, про що може свідчити незначна потужність ґрунтового профілю у 

даному опорному розрізі. У розрізі Ламане витачівські ґрунти 

перешаровуються неґрунтовими відкладами і мають потужність в середньому 

до 1 м, представляють собою темно-бурий ґрунт [238]. Під час дослідження 
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розрізу Гінці [165] було виявлено три стадії формування витачівського ґрунту: 

заключної стадії та двох кліматичних оптимумів, з бурими і темно-бурими 

ґрунтами. У розрізі Кліщинці витачівський матеріал представлений ґрунтами 

двох кліматичних оптимумів: нижній темно-бурий, верхній бурий. У розрізі 

Градизьк це ґрунт кліматичного оптимуму vtb1, що є темно-бурим лісовим 

[101]. Палеоландшафти витачівського часу на півночі сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу були представлені помірно теплим 

кліматом з буроземовидними і темно-бурими лісовими ґрунтами під 

широколистяно-сосновими лісами, в південній частині даної фізико-

географічної одиниці панував помірно теплий, перемінно-вологий клімат, що 

сформував бурувато-коричнюваті та коричнево-бурі ґрунти під 

широколистяно-сосновими лісами і злаково-різнотравними степами [203]. За 

даними малакофауністичного аналізу ґрунтів М.О. Куницею [117] 

палеоландшафти міжстадіалу витачівського часу становили собою зони 

лісостепових ландшафтів. У розрізах басейнів Сули, Псла і Ворскли вивчалися 

ґрунти витачівського часу, що містили раковини наземних і прісноводних 

широко розповсюджених видів, і ряд форм сухо- і теплолюбних молюсків 

Pupilla sterri, Chondrulla thidens, Helicopsis striata та ін. 

За комплексним Атласом України (аврт. карт Ж.М. Матвіїшина, 

Н.П. Герасименко) [109], у витачівський час (50-40 тис.р.т.) на території 

сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю формувалися 

південнобореальні ландшафти світлих лісів. На півночі це були соснові ліси з 

домішкою ялини, дуба, граба на бурих глейових ґрунтах та різнотравні луки на 

лучно-болотних ґрунтах, на південному-заході була невелика частка 

лісостепового ландшафту з переважанням степів зі злаково-різнотравною 

степовою рослинністю та березово-сосновими лісами з домішкою граба, дуба 

на темно-бурих ґрунтах. Найбільшу площу займали злаково-різнотравні степи 

та соснові ліси з домішкою дуба на темно-бурих ґрунтах. 
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4.1.4. Бузький час 

Представлений відкладами холодного етапу і є одним із найпотужніших 

лесових горизонтів території, що вивчається. Бузький стратиграфічний 

горизонт встановлений В.І. Крокосом у басейні р. Південний Буг, а як 

стратотип описаний М.Ф. Векличем [262], Н.О. Сіренко, Ж.М. Матвіїшиною 

між селами Широка Балка і Станіслав. Він корелюється із головною фазою 

калінінського ярусу [152], середньовіслинською стадією віслинського гляціалу 

вюрмського зледеніння [27], є початком 2-ї ізотопно-кисневої стадії [188]. 

Відклади є типовими лесами та лесоподібними суглинками, що широко 

розповсюдженні й зустрічаються вище ІІ надзаплавної тераси майже повсюдно. 

Дослідження показали, що бузькі відклади ґрунтоутворювальна порода як 

сучасного голоценового ґрунту (Сторожове, Сердюки, Більськ, Кліщинці), так і 

дофінівського ґрунту (Шишаки).  

Згідно із стратиграфічною схемою четвертинних відкладів [215], у 

лесовій області дніпровського льодовикового язика бузькі відклади 

представлені лесами та лесоподібними суглинками, супісками, до низу з 1-3 

ембріональними ґрунтами; фауна – пізньомамонтова, мікрофлора 

психомезофільна з аркто-альпійськими видами, тундро-лісостепова; 

палеоландшафти – перегляціальні. Потужність горизонту (1,0-15 м). 

Абсолютний вік за термолюмісцентним датуванням склдає 58-70 тисяч років 

(за радіовуглицевим датуванням Н.П. Герасименко – 27-18 тис.р.т [44]). У 

межах північної лесової позальодовикової зони відклади представлені 1-2 

ембріональними ґрунтами, мікрофлора тундро-лісостепова і холодно степова з 

аркто-альпійськими видами потужністю 0,4-12 м [215]. 

Автором палеопедологічним методом були досліджені відклади бузького 

горизонту із застосуванням мікроморфологічного аналізу (вивчено 11 шліфів) у 

майже всіх розчистках, включаючи фонові, окрім Більськ-2 та Дмитрівка. У 

межах Сторожівського археологічного об’єкту та розчисток Сердюки і Колодна 

це є ґрунтоутворювальна порода сучасного голоценового ґрунту, що являє 

собою білясто-палевий однорідний за кольором, вертикально стовбчастий, 
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пухкий, грудкувато-розсипчастий типовий лес, потужність його від 0,7 до 3,9 м. 

Зустрічаються різноманітного роду карбонатні утворення, активно скипає з 

10% розчином НСl. Горизонт часто вміщує кротовини із темно-сірим і 

бурувато-сірим матеріалом заповнення. За мікроморфологічними даними – це 

світла, слабко агрегована маса, складена карбонатно-глинистими лесовими 

часточками та співрозмірними з ними зернами пилу з плівками і оболонками, з 

найрізноманітнішими утвореннями СаСО3 із інтенсивно розвинутою сіткою 

міжагрегатних пор, мікроструктура пухка пилувато-плазмова. Мінеральний 

скелет зазвичай займає більше 70% площі шліфа і представлений крупно 

пилуватими, з присутністю також піщаних зерн (рис. 3.13). Вище наведені 

ознаки відносять масу до утворень холодних перегляціальний умов, які 

особливо погіршилися наприкінці етапу (рис.4.4.). Також відклади бузького 

періоду зустрічаються в розрізі Сердюки (див. рис. 3.35 є) і являють собою 

світло-палевий лесовидний суглинок потужністю більше 2 м, що є 

ґрунтоутворювальною породою вищележачого голоценового ґрунту.  

За фондовими матеріалами [262] осадові породи пов’язані з вюрмським 

льодовиковим циклом і на вододілах представлені лесами, лесовидними 

палевими і білясто-палевими суглинками. Вюрмська лесоподібна серія має 

потужність близько 2-3 м [147]. Під час досліджень відкладів у ряді свердловин 

по долині р. Орчик у зведеному розрізі виявлено, що бузький горизонт 

представлений лесом, зазвичай білясто-жовтувато-палевим, на схилах терас з 

прошарками дрібнозернистого піску [252] 

За літературними даними, бузький стратиграфічний горизонт 

охарактеризовано наступним чином: в розрізі Прилуки це жовто-палевий 

крупнопилуватий, не шаруватий легкий суглинок потужністю 4,3-6,2 м. У 

ньому досить добре виділено 2 прошарки ембріональних ґрунтів – верхній, 

сірого кольору і потужністю 0,1-0,2 м та нижній – білясто-палевий зі 

скупченням борошнистих карбонатів потужністю 0,2 м. На відміну від вище 

залягаючого причорноморського лесу, в даному розрізі бузький лес більш 

карбонатний, але менш гумусований, у механічному складі якого переважають 
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фракції крупного пилу, лише в переході до нижчого витачівського матеріалу 

переважатимуть фракції мулистої речовини [262]. У розрізі Вязівок бузький 

горизонт складений крупнопилуватим середньосуглинистим карбонатним 

лесом потужністю 0,6-2,6 м. У верхній частині до глибини 2 м він жовтувато-

палевий, з великою кількістю карбонатних трубочок, у нижній – палевий з 

буруватим відтінком, а кількість трубочок до кінця інтервалу стає близькою до 

нуля. Розподіл гумусу та механічний склад за горизонтом – рівномірний [262]. 

У розрізі Градизьк бузький матеріал представлений жовтувато-палевими 

лесами потужністю близько 1,5 м [101]. В дослідженнях Ж.М. Матвіїшиної та 

О.Г. Пархоменка Гінцівської пізньопалеолітичної стоянки та розрізу Вільшанка 

бузькі відклади характеризуються білястим (Гінці) та білясто-палевим 

(Вільшанка) лесом потужністю від 1 до 2 м. Мають типові ознаки, пухкі, 

пористі, вертикально-стовбчасті, з великим вмістом крупнопилуватих часточок. 

За споро-пилковими даними С.І. Турло [203], палеоландшафти на 

території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу характеризувалися 

перегляціальним степом, зі злаково-полинно-маревими степами з поодинокими 

березово-сосновими групами на карбонатних середньо і легко суглинистих 

лесах, із одним-двома ініціальними ґрунтами. Кліматичні показники були 

такими: середньорічна кількість опадів становила 200-250 мм, середня 

температура найхолоднішогомісяця -18 … -19°С, найтеплішого  +6 … +7°С. 

Під час лесонакопичення як у бузький, так і в дніпровський час природні 

обстановки не були постійні. Так, накопичення органічних часточок 

ембріональних ґрунтів у нижній частині бузького лесу свідчить про більш теплі 

і вологі умови, з деякими ґрунтоутворювальними процесами, про що свідчать і 

вищезгадані ініціальні ґрунти. Накопичення верхньої частини бузького лесу 

(більш класичного) проходило в умовах сухих і холодних природних 

обстановок. 

За палеонтологічними рештками, виявленими М.О. Куницею [117], в 

бузьких відкладах даної території переважали молюски, котрі характеризують 

тундрові та лісотундрові ландшафти, зустрічається також малакофауністичний 
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матеріал лісових, лучних і лучно-степових ландшафтів. Аркто-бореальні види 

переходять у ксерофітні асоціації.  

 

4.1.5 Дофінівський час 

Стратиграфічний горизонт представлений відкладами теплого етапу, 

названий М.Ф. Векличем за с. Нова Дофінівка поблизу м. Одеси. Це стратотип 

маркуючого горизонту верхнього плейстоцену у позальодовиковій області. Він 

корелюється з рівненським ґрунтом [13], серединою 2-ї ізотопно-кисневої стадії 

[188], другим інтерстадіалом вюрмського гляціалу [27], мологолошексненським 

інтерстадіалом [152]. Відклади даного горизонту залягають переважно на 

бузькому лесі починаючи з ІІ надзаплавної тераси.  

Згідно із стратиграфічною схемою четвертинних відкладів [215], 

дофінівський горизонт, зазвичай, представлений 2 ґрунтами стадій: dfc 

(заключна) – бурі, світло-бурі – і стадії dfb (оптимуму) – чорноземоподібні. 

Розвивалися вони в межах лесової області дніпровського льодовикового язика, 

малопотужні (0,3-1,5 м). Для часу їх утворення характерна пізньомамонтова 

фауна, палеоландшафти лісостепові. На відміну від попередньої зони, в 

північній лесовій позальодовиковій зоні ґрунти потужніші (0,2-1,8 м), 

представлені бурими (степовим варіантом) , чорноземами. Малакофауністичні 

рештки в них степові, ксерофітні. Абсолютний вік відкладів горизонту за 

радіовуглецевим та термолюмісцентним методами 21-22 тисячі років (за 

Н.П. Герасименко – 18-15 тисяч років [188]). В історичній періодизації 

території, що вивчається, це епоха пізнього палеоліту.  

Автором досліджено палеопедологічним методом із застосуванням 

мікроморфологічного аналізу (вивчено 5 шліфів з непорушеною будовою 

ґрунту) відклади дофінівського горизонту в двох розрізах: перший – поблизу 

с. Сторожове, другий – у межах археологічного об’єкту поблизу смт. Шишаки. 

У першому випадку це відклади заключної та оптимальної стадій (потужність 

0,6 м), у останній з яких простежені гумусово-карбонатний та перехідний 

гумусово-карбонатний горизонт. Розріз Шишаки представлений потужнішими 
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відкладами дофінівської стадії педогенезу (близько 1,3 м), тут також 

простежено дві стадії розвитку: заключна та оптимальна, які розділені ледь 

помітним Pk-горизонтом. Мікроморфологічними особливостями дофінівського 

ґрунту можна вважати складні мікроагрегати, розділені сіткою звивистих пор, 

пухку губчасту мікробудову, карбонатно-глиниста, слабо профарбована 

гумусом плазма. Просочення плазми мікрокристалічним кальцитом сприяє 

укрупненню агрегатів, зерна мінерального скелету слабо упаковані в плазмі і 

займають 30-40% площі шліфа, переважають зерна пилу, але на окремих 

мікроділянках виокремлюються окатані зерна піску (рис. 4.5).  

Проаналізовано літературні та фондові матеріали по розрізах в межах 

території, що вивчається, з відкладами дофінівського горизонту. Варто 

відзначити, що відклади саме даного часу вивчені досить слабко. Це пов’язано, 

насамперед, із незначним їх поширенням в межах фізико-географічної зони 

Лівобережнодніпровського лісостепу. У розрізі Кліщинці, за даними 

С.П. Кармазиненка [101], дофінівські відклади представлені ґрунтами 

заключної (dfc) та оптимальної (dfb2) стадій ґрунтоутворення. На першому етапі 

формування даних відкладів це були чорноземоподібні ґрунти потужністю 

близько 0,6 м з генетичними горизонтами H-Hp-Pk, і забарвленням від темно-

сірого до сірувато-палевого з верху до низу. Верхній шар відкладів (dfb2) 

характеризувався розвитком дерново-карбонатних ґрунтів потужністю 0,4 м, 

світло-бурих за кольором, пухких, грудкуватих, мікропористих, піщано-

пилуватих легкосуглинкових, з мангановими цятками і червоточинами. За 

фондовими матеріалами, які характеризують відклади у свердловинах зведених 

розрізів басейнів річок Ворскла та Орчик, такі результати: відклади 

дофінівського часу басейну р. Ворскла представлені двома світло-бурими 

ґрунтами однакової потужності, нижній з яких наближений до ґрунту 

чорноземного типу, загальна потужність відкладів від 0 до 2-4 м. Відклади 

басейну р. Орчик даного стратиграфічного горизонту складається трьома 
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ґрунтами: dfb1– світло-бурий ґрунт, dfb2– малопотужний карбонатний чорнозем, 

dfc – світло-бурий [268]. 

За даними споро-пилкового вивчення відкладів [203], у дофінівський час 

в межах сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю панували 

палеоландшафти помірного, перемінного-волого клімату, ґрунти були 

переважно дернові, дерново-карбонатні та чорнозеподібні під березово-

сосновими лісами з домішкою широколистяних порід і різнотрав’яним степом. 

Загальний вигляд ландшафтів відрізнявся ще меншою диференціацією 

зональних типів ландшафтів, ніж попередній теплий витачівський етап. 

Дофінівські відклади слабо перетворенні ґрунтоутворювальними процесами 

(слабке гумусоутворення, мікроагрегованість, акумуляція і перерозподіл 

вторинних карбонатів без їх вилуговування), розвивалися в континентальному 

аридному, більш прохолодному, ніж у витачівський час, кліматі. Фізичне 

вивітрювання в даних умовах переважало над хімічним, кріоморфізм внаслідок 

сухості фактично не проявлявся. Річна кількість опадів в стадії оптимуму 

складала 400-450 мм, в заключну – 300-350 мм. Температури холодного періоду 

часу формування відкладів могла дорівнювати -6…-9°С, теплого +17…+18°С. 

За даними малакофауністичного аналізу М.О. Куниці [117], 

палеоландшафти Лівобережжя р. Дніпро мали лісостеповий характер, тут 

домінували ксерофітні трав’янисті та чагарникові ландшафти, що займали 

простори поміж рік. Серед деревної рослинності найпоширенішими були 

мезофільні, долинно-терасові змішані ліси. Мельничук І.В [147] клімат даного 

етапу в межах цієї території характеризує як континентальний, помірний, 

аридніший за сучасний. 

 

4.1.6. Причорноморський горизонт 

Горизонт сформований відкладами останнього холодного 

стратиграфічного етапу, виділеного А.І. Москвітіним як осташківський [152]. У 

межах України описаний як стратотип біля сіл Приморське і Курортне. 
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Корелюється у стратиграфічних схемах з кінцем 2-ї ізотопно-кисневої стадії 

[188] та алтиновським горизонтом, ІІІ лесом валдайського зледеніння. Один із 

найпосушливіших етапів, характеризувався холодним або перегляціальним 

лесоутворенням, загалом, у нетривалі періоди деякого потепління і підвищення 

вологості в середині горизонту формувалися світло-бурі і бурі пустельно-

степові ґрунти. Верхньопричорноморські відклади нерідко виступають 

ґрунтоутворювальною породою сучасного ґрунту. 

Причорноморський горизонт описаний автором у двох розрізах – 

Сторожове та Шишаки. Проаналізовані літературні дані з розрізів Прилуки 

[262], Гінці [172], Кліщинці [101], Градизьк [165] та фондові матеріали [268]. 

Згідно із стратиграфічною схемою четвертинних відкладів [215], у 

лесовій області дніпровського льодовикового язика відклади представлені 

лесами, лесоподібними суглинками, супісками, пісками потужністю 0,3-2,0 м. 

Фауна хребетних пізньомамонтова, малакофауністичні рештки тундро-

лісостепові, споро-пилкові дані вказують на розвиток перегляціальних 

палеоландшафтів. У лесовій позальодовиковій зоні зустрічаються переважно 

малопотужні ґрунти, малакофауністичні рештки яких характеризуються як 

степові, ксерофітні. Абсолютний вік відкладів за стратиграфічною схемою 

четвертинних відкладів [215] 21 тисяча років. За датуванням Н.П. Герасименко 

– 10-15 тисяч років [44]. В історичному контексті – це час існування 

пізньопалеолітичної матеріальної культурної спільноти.  

Досліджені нами відклади у розрізах Сторожове і Шишаки вивчалися 

палеопедологічним методом із детальним макроморфологічним описом та 

мікроморфологічним аналізом. Результати такі: в морфологічному відношенні 

це переважно жовтувато-палевий легко суглинистий матеріал, пухкий у сухому 

стані, вертикально-стовбчастий, карбонатний, але без видимих форм останніх, 

частково перетворений сучасними ґрунтоутворювальними процесами (рис. 

3.40, 3.41). У мікроморфології він характеризується, як матеріал лесової 

будови. Маса складена карбонатно-глинистими лесовими часточками, окремі з 

яких розділені звивистими між- і внутрішньоагрегатними порами різної 
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ширини. Простежуються концентрації мікрокристалічного кальциту у вигляді 

мікробілозірки. Зерна мінерального скелету складають до 80% площі шліфа з 

чергуванням ділянок де переважають пилуваті зерна і ділянок з накопиченням 

окатаних зерен піску до 0,1-0,15 мм діаметром (рис. 3.42). 

Причорноморський горизонт охарактеризований у розрізі Прилуки [203], 

як сірувато-палевий з буруватим відтінком лес, карбонатний крупнопилуватий 

суглинок потужністю 0,6-1,2 м, місцями переходить в супісок. У розрізах 

Кліщинці та Градизьк – це палеві, світло-сірі лесоподібні суглинки потужністю 

до 1 м. За дослідженнями Ж.М. Матвіїшиної та О.Г. Пархоменка [172] 

пізньопалеолітичної стоянки Гінці, причорноморський стратиграфічний 

горизонт представлений пилуватим легким суглинком, з ним пов’язані 

матеріальні рештки пізньопалеолітичної межирицької культури, що 

стратиграфічно датуються 15 000 років. 

За палінологічними даними С.І. Турло [203], у причорноморський час 

домінували ландшафти перегляціального лісостепу, що являли собою березово-

соснові рідколісся і злаково-марево-полинні формації на лесах та лесоподібних 

суглинках. 

За малакофауністичними даними М.О. Куниці [117], в басейні річки 

Ворскла (південна частина території) фауна молюсків складається з широко 

розповсюджених видів, холодолюбивого аркто-бореально-альпійського 

комплексу, рідких ксерофітів, та молюсків долинних лісів. На північ кількість 

ксерофітів збільшується, що вказує на формування тундролучностепових 

ландшафтів. Мельничуком І.В. ландшафти даної території у причорноморський 

етап характеризуються поширенням перегляціальних тундро-степових 

ландшафтів з різнотравно-злаковою рослинністю і березово-сосновими 

угрупуваннями на лесах та лесоподібних суглинках на слаборозвинених 

глейових ґрунтах; клімат був холодний, континентальний, відносно сухий 

[147].  

Відповідно до карт (автр. Ж.М. Матвіїшина, Н.П. Герасименко) 

Комплексного атласу України [109], причорноморський час характеризується 



160 

розповсюдженням степових та сухо-степових ландшафтів. На півночі це 

ксерофітні різнотравно-злакові степи з поодинокими чагарниково-березовими 

угрупуваннями на лесах та еолових пісках, південніше ландшафти 

відрізняються розповсюдженням ксерофітної різнотравно-полинової степової 

рослинності з поодинокими включеннями чагарників та берези, сформованих 

на лесових породах. Найпівденніші території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю займали різнотравно-злакові 

степової з ксерофітними елементами на лесах.  

Підбиваючи підсумок розвитку природних умов пізнього плейстоцену в 

межах сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу у зведеній порівняльній 

таблиці, комплексно охарактеризуємо основні показники природніх обстановок 

в етапи утворення верхньоплейстоценових відкладів, базуючись на 

літературних джерелах та власних дослідженнях (див. табл. 4.1). 

 

4.2. Еволюція ґрунтів та палеогеографічні обстановки в окремі етапи 

голоцену 

Кінець плейстоцену та початок голоцену відзначився, загалом в Україні і 

та межах сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу, зокрема, частими 

контрастними переходами від похолодань до потеплінь, інтенсивність яких 

знижувалась до півдня. Причому, такі зміни відбувалися майже миттєво – 

впродовж перших десятиріч. Природні умови цього часу суттєво впливали на 

розвиток людства, а також на рослинний і тваринний світ [26]. 

Голоцен у геологічній історії землі – досить короткотривалий етап. Це 

остання післяльодовикова епоха в антропогеновому (четвертинному) етапі 

розвитку природи. Незважаючи на це, в позатропічних областях з ним 

пов’язана значна перебудова навколишнього середовища, що зумовило 

виникнення сучасної широтної зональності. Палеоландшафтні зміни впродовж 

голоцену були пов’язані з палеоатмосферними подіями, що активно 

відбувалися в голоцені. Визначення останніх, з точки зору геологічної історії, 

міграції повітряних мас, все ще не мають єдиного погляду. Це відноситься до 
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зміни рівня внутрішніх вод, але частина цих подій пов’язана не лише з 

кліматичними змінами, але і з процесами, що проходять у земній корі [237]. 

Голоцен триває останні 13,3 тисяч років і є порівняно значно коротшим, 

за будь які міжльодовикові етапи плейстоценового розвитку природи. Це 

пояснюється тим, що він триває і є незавершеним гіпоетапом [26].  

Періодизацію голоцену розроблено ще на початку ХХ ст., яку 

деталізовано на основі нових палеопедологічних, палеоботанічних та 

радіовуглецевих даних у схемі М.А. Хотинського [232]. Схеми глобальної 

етапності голоцену розроблені В.А. Зубаковим і М.Ф. Векличем. Ми, в свою 

чергу, дотримуємось схеми М.А. Хотинського з доповненнями М.Ф. Веклича 

[26] (у скороченому вигляді вона подана у пункті 1.3 даної роботи).  

За схемою Блітта-Сернандера та ін., голоцен поділяється на 10 етапів, це: 

ранній дріас (DR-1), беллінг (BL), середній дріас (DR-2), алерьод (AL), пізній 

дріас (DR-3), пребореал (PB), бореал (BO), атлантичний (AT), суббореал (SB), 

субатлантичний (SA) [26, 232].  

Наедена періодизація голоцену заснована на динаміці його природи, і 

бере початок близько 14 тисяч років тому, коли відбувся відступ льодовика від 

брацлавських кінцевих морен на північ, і звільненням від криги Південної 

Балтії [26, 35]. 

На думку К.К. Маркова [123], початок голоцену відноситься до рубежу 

пізнього дріасу та пребореалу (10300 років тому), коли відбулася перебудова 

ландшафтної обстановки. 

Голоценовий етап – це час складної геологічної історії давньої людини, 

розвиток і зміна культур якої нерідко були тісно пов’язані не лише з 

соціальними причинами, але й з короткотривалими змінами природного 

середовища, що можна співставити з екзогенними природними аномаліями 

регіонального характеру.  

Автором було досліджено 23 ґрунтових розчистки з голоценовими 

відкладами. Профілі даного періоду ґрунтоутворення досліджувалися 

комплексним палеопедологічним методом із застосуванням 
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мікромофролоічного аналізу, а також використовувався геоархеологічний 

метод (суть і значення в пункті 2.5). Наявність культурних шарів, і як наслідок 

– похованого ґрунту, дали змогу вивчити природні умови формування 

голоценового ґрунту в суббореальний (розріз Більськ, Сторожове) (див. рис. 

3.9, 3.10, 3.12, 3.32) та в субатлантичний (розрізи Сторожове, Сердюки, 

Шишаки) (див. рис. 3.24, 3.35, 3.40) етапи голоцену. Проаналізовано 

літературні джерела розвитку голоценового ґрунтоутворення території 

сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу та прилеглих територій для 

комплексної характеристики генезису ґрунтів [36-44, 101, 165]. 

 

4.2.1. Давній голоцен 

Ранній дріас (DR-1 – 13,3-12,8 тис. р. т.). У часовому значенні його 

нижня межа співставляється з фінальною стадією причорноморського 

стратиграфічного етапу. Відклади даного часу представлені лесоподібними 

суглинками, він характеризується низьким вмістом гумусу, великою кількістю 

карбонатів, оксидів натрію та сірки, що є ознаками холодних посушливих умов. 

Відклади раннього дріасу часто виступають ґрунтоутворюючою породою. З 

огляду на це, пізньопалеолітична людина, що проживала на даній місцевості, 

повинна була поселятися поблизу прісних водойм та в захищених (передусім, 

яружно-балкових) рельєфних умовах, чому сприяло розповсюдження лесових 

відкладів [44]. Процеси вітрової ерозії на поверхні відкладів і холодні 

кліматичні умови перешкоджали утворенню ґрунту. Дані про ранній дріас, як 

малий льодовиковий період, коли формувалися холодні і посушливі кліматичні 

умови території півночі сучасної України знаходимо і  у зарубіжних 

публікаціях [232 та ін]. 

Беллінг (BL – 12,8 – 12,2 тис. р. т.). За даними Н.П.Герасименко [44], 

характеризується потеплінням, збільшується частка лісових груп, формуються 

малопотужні ембріональні ґрунти на зміну лесовим утворенням. Ґрунти 

вилугувані, з ознаками декальцифікації, ініціального гумусонакопичення та 

оглинення, і, за паліноданими, формувалися у бореальному лісостепу (лучні 
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степи та соснові ліси, поодиноко ліщина та дуб) із відносно зволоженим 

кліматом. 

Середньолипневі температури підвищилися на 2-3°С. Замість 

прильодовикових тундростепів поширилися сосново-березові ліси. Плакори 

вкривали лучні степи. На схилах росли світлі ліси, головним чином, соснові, в 

пониженнях – березові, з домішками вільхи та верби. На узліссях зустрічалася 

обліпиха [3, 8]. 

Середній дріас (DR-2 – 12,2-11,8 тис. р. т.). Період різкого похолодання, 

що призупинив скорочення льодовика. Клімат став посушливим та холодним. 

Середнолипненва температура була близько +10°С. Відбувається відновлення 

комплексу рослинності близького до перегляціального, з посиленням 

компонентів пізньольодовикової флори. Значно скоротилися площі лісових 

масивів, збіднів їх склад. Натомість, поширилась ксерофітна рослинність, 

з’явився карликовий різновид беріз. Трав’янисті ценози були переважно 

дерново-злаковими, на схилах березові формації переважали над сосновими. 

Відклади характеризуються світлим за кольором прошарком. Відмічаються 

затухання ґрунтоутворюючих процесів і посилення процесів 

осадонагромадження, набувають розповсюдження безлісі ландшафти [29, 189].  

Аллеред (AL – 11,8 – 11,1 тис. р. т.). Початок формування ґрунтових 

утворень при близькому заляганні прошарку багаторічної мерзлоти, що 

зумовило появу ознак гідроморфізму. Не схилах плакорів формувалися ґрунти 

зі слабким розвитком бурозабарвленного профілю, незначним 

гумусонакопиченням, деяким розвитком ґрунтового оглеєння та ініціальною 

текстурною диференціацією ґрунтового профілю [165]. Впродовж даного 

інтерстадіалу територію, що досліджується, вкривали бореальні ліси та 

лісостеп. Клімат алереду був теплішим і вологішим від клімату белінгу [44]. 

Потепління мало планетарний характер і тривало близько 900 років. 

Відбувається трансгресія Чорного моря, рівень якого був нижчим на 60-65 м у 

порівнянні із сучасним. Зникає тундростепова рослинність, що панувала 

раніше. Сосново-березові ліси займали більшу частину території [44, 189]. 
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Розвиток природного середовища і ґрунту на території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу охарактеризувати важко, що пов’язано з 

відсутністю достатньої кількості розрізів, які належать до цього періоду. 

Палеогеографічні інтерпретації даного хроноінтервалу ґрунтуються, головним 

чином, на дослідженні споро-пилкових спектрів, що датовані пролювіальними 

та заплавними відкладами, котрі складені певними культурними шарами давніх 

археологічних культур (пізнього палеоліта, мезоліта).  

Пізній дріас (DR-3 – 11,1-10,3 тис. р. т.). Фінальне похолодання давнього 

голоцену почалося із того, що гирло Балтії в районі Ютландії перегородив 

наступаючий льодовик. Рівень Чорного моря понизився на 85 метрів у 

порівняні із сучасним. Відбувається вимерзання аллерьодських лісів, що 

замінюються сухими північними степами з фауною північного оленя. Степи з 

сосново-березовими перелісками, при невеликих ділянках липи, дуба 

простягалися у річкових долинах та балках. На мулувато-суглинистих 

відкладах, ймовірно, зустрічалася ялина. На плакорах були розвинуті степи з 

великою кількістю маревих і полину. Максимальна деградація деревної 

рослинності припала на середину дріасу ІІІ, в спектрах кінця періоду питома 

вага пилку дерев зросла за рахунок трав [44, 178, 237]. 

У лісостеповій зоні в пізньому дріасі простежуються малопотужні лесові 

прошарки між алередськими та голоценовими ґрунтами, що за палінологічними 

даними, сформовані під різнотравні-злаковими степами із значним поширенням 

чагарникових беріз. Ландшафти були перегляціальними, проте підвищення ролі 

мезофітного різнотрав’я, порівняно з попереднім етапом, засвідчує більше 

зволоження впродовж пізнього дріасу [3, 237].  

 

4.2.2. Ранній голоцен. 

Пребореал (PB – 10.3-9.0 тис. р. т.) та бореал (BO). Даний часовий 

проміжок (10,3-8,4 тис.р.т.) характеризувався відносно стабільними 

кліматичними умовами, при яких позиція лісової і степової рослинності 

змінювалася слабо [44].  
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Про пребореальний період можна говорити як про початковий етап 

формування сучасної широтної зональності природи, а ядром цього процесу 

стало гіперзональне розповсюдження лісових ландшафтів. Саму зміну 

кліматичної ситуації пов’язують із, так званою Білінгенською катастрофою, 

коли води Балтійського моря розмили льодовий кряж, який відокремлював його 

від Атлантичного океану. Відбувається підвищення рівня Світового океану і 

затоплення берегів, рівень води в Чорному морі піднявся на 30 м [211]. 

Пребореал, тривалістю близько 1000 років, в кліматичному відношенні не 

був однорідним [232]. Загалом він відзначається як прохолодний і вологий 

субарктичний період, однак, порівняно з тріасовим, відзначається теплотою та 

сухістю. Його початок характеризується потужним половецьким потеплінням, а 

кінець – переяславським похолоданням. Інтенсивніше деградують 

перигляціальні ландшафти, зникають представники флори і фауни відкритих 

прильодовикових просторів. Прохолодний клімат, заболочення ґрунтів 

внаслідок відтавання багаторічної мерзлоти, створили сприятливі умови для 

поширення березо-соснових лісів. Внаслідок коливального прогресуючого 

росту температур, профіль ґрунтів не встигав приходити до рівноваги із 

середовищем. Ґрунтовий профіль розвивався внаслідок збільшення потужності 

та диференційованості, хоча швидкості ґрунтоутворювальних процесів могли 

послаблюватися. Режим зволоження був несприятливим для 

гумусонакопичення. Під час першої міграції лісостепу на південь до складу 

лісів входила ялина, під час другої – з’явилися липа та дуб. Степові ландшафти  

складалися з різнотравно-злакових та злаково-полинових угруповань, причому, 

на початку пребореалу значну роль відігравали реліктові елементи ксерофітної 

перигляціальної флори [44, 234].  

Відмічається значна успадкованість рослинного покриву бореалу ( BO – 

9,0 – 8,0 тис. р. т.) від перигляціальних обстановок пізнього плейстоцену 

(сосново-березовий лісостеп). Сам бореал поділяється на ранній бореал ВО-1 

(9,0 – 8,4 тис. р.т.), що відзначався появою широколистяних порід, 

мезофітикацією трав’янистих ценозів; пізній ВО-2 (8,4 – 8,0 тис.р.т.) – 
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редукцією широколистяних, посиленням ксерофітних ценозів у лісостепу. 

Субаеральними відкладами бореалу у лісостепу та північному степу є дернові 

ґрунти і бурозабарвлені перехідні горизонти різночасових голоценових ґрунтів 

– 8,6, 8,5, 8,1 тис. р.т., VII тис.до н.е. (в археології – епоха мезоліту). На 

заплавах формувалися лучні ґрунти, більш гумусовані, ніж пребореальні. Під 

час ВО-1 у межах лісостепу існували південно-бореальні ліси, у північному 

степу – лісостеп. Присутні домішки дуба, в’яза, липи, проте значнішою є роль 

беріз – клімат холодніший і вологіший від сучасного. Аридизація підчас ВО-2 

виражена у зниженні залісення, в степу – у зникненні широколистяних порід і 

поширенні бореальних різнотравно-злакових степів [3, 8, 44]. 

На півночі території сосна поступово витісняла березу, а південніше 

набули поширення широколистяні породи, перш за все, ліщина. Почалося 

поступове заболочування заплав. Рослинність була представлена степовим 

типом відносно мезофільного різнотрав’я. Припускають, що потужність 

гумусових профілів чорноземних ґрунтів в цьому часі голоцену могла сягати 

35-40 см. Наприкінці бореального періоду наступає похолодання та аридизація 

клімату, що сприяло зміщенню природних зон, зокрема степової, на північ 

[237]. У пізньому бореалі зростає посушливість клімату [35]. Мезолітичні 

пам’ятки подекуди перекриваються еоловими пісками. В долинах річок, 

мабуть, проходила деградація лісів, а загальні запаси біомаси зменшувалися. 

Такі тренди змін клімату простежуються в багатьох регіонах Землі [92]. У 

межах Лівобережнодніпровського лісостепу бореал характеризується 

потеплінням та наявністю суттєвих коливань клімату. У цей час алювіальне 

дернове ґрунтоутворення змінюється на заплаві спочатку дерновим, а потім 

лучним, що свідчить про процеси гумусонакопичення. На прилеглих територіях 

бореальний період вивчений краще і поділяється на п’ять часових інтервалів 

[8]. За І.В. Мельничуком [147] спостерігалось поступове потепління клімату і 

зростання вологості. На бореально-атлантичній межі відбулось похолодання і 

посилилось вилуговування ґрунтів [9]. За своїми наслідками цей процес 
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розглядається, як палеоекологічна криза, спричинена різкою аридизацією 

клімату та  поширенням процесів опустелюванням далеко на північ [44, 188]. 

 

4.2.3. Середній голоцен. 

Атлантичний (AT – 8,0 – 4,6 тис. р. т.) етап характеризується теплішим і 

вологішим кліматом порівняно з іншими етапами голоцену. Це був останній 

кліматичний оптимум в голоцені [3, 232]. При переході від бореального до 

атлантичного періоду відбулося різке підвищення зимових температур, що 

спостерігалося на прилеглих до досліджуваної території місцевостях (Курська 

область, Росія) [237]. Переважаючими були степові ландшафти, але і в них 

можна виділити декілька біокліматичних етапів [188]. На першому етапі 

проходило затухання еолових процесів бореального періоду і регенерація 

рослинного покриву, виросла частка широколистяних лісів. Наступний інтервал 

характеризувався аридизацією клімату, котра проявилася по всьому заходу 

Східноєвропейської рівнини [3]. Подальша фаза відзначалася стабільністю і 

збереженням меж природних зон. У середині атлантичного періоду 

спостерігається підвищення кількості алювіальних відкладів, з якими 

ґрунтоутворювальні процеси не встигають впоратися. Потім процеси 

накопичення алювіальних відкладів зменшуються. [237].  

Про природні умови атлантичного етапу голоцену території сучасного 

лісостепу можна говорити, за результатами проведених нами досліджень 

археологічної пам’ятки часу трипільської культури (5300-5000 ВР) на території 

прилеглій з північного заходу до Лівобережнодніпровського лісостепового 

краю (територія сучасної Житомирської області), що є якісним кореляційним 

показником. Похований ґрунт трипільської культури близький до чорноземів 

опідзолених або темно-сірих лісових, з артефактами трипільського часу. Ґрунт 

більш темнозабарвлений і гумусований, ніж сучасний дерновий, сильно 

опідзолений. Отже, можна говорити про те, що степові ландшафти того часу, у 

порівнянні із сучасними, розвивались у теплішому, ніж сучасний кліматі. 
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Для вирішення питання про розміщення і динаміку меж між лісостепом і 

степом впродовж атлантичного періоду голоцену потрібно провести ще ряд 

досліджень, адже в літературі дані по географічно близьким регіонам досить 

дискусійні. Наприклад, А.О.Величко відмічає, що в оптимумі голоцена (6000-

5000 років тому) південна межа лісостепу не тільки не була зміщена на південь, 

але навіть в деяких районах зміщена була на північ, порівняно із сучасними 

[189]. За результатами дослідження Т.А. Серебряної [199] у басейні річки Псел 

переважала степова дерново-злакова рослинність, а в басейні річки Ворскла 

були відсутні заплавні ліси. В працях Чичагової О.А. [241] є припущення, що в 

сучасних лісостепових умовах атлантичного етапу голоцену, могли існувати 

лучно-степові спільноти, ліси проростали в балках і на вододільних схилах, а 

природна обстановка загалом, була реконструйована як лісостепова. 

Дослідження проведені нами дозволяють більш конкретно 

охарактеризувати другий етап середнього голоцену. 

Суббореал (SB – 4,6-2,6 тис. р. т.). Друга половина голоцену на території 

сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю вивчена більш 

детально. Цьому сприяло дослідження палеоґрунтів під археологічними 

пам’ятками доби бронзи та раннього залізного віку, як додаткових розрізів для 

палеогеографічних реконструкцій. При порівнянні властивостей похованих 

ґрунтів із властивостями сучасних, можна простежити деякі тренди розвитку 

природних умов за останні 4100 років. Клімат суббореального етапу 

відзначався найконтрастнішими змінами ландшафтів у голоцені. Загалом 

клімат був прохолоднішим, ніж впродовж атлантичного періоду [188].  

Автором було досліджено поховані ґрунти суббореального періоду у 

розрізах Більськ і Сторожове, також проаналізовано літературні дані щодо 

розвитку ґрунтового покриву в цей час. 

Мікроетапність розвитку ландшафтів у суббореалі, є такою: 

Ранній суббореал SB-1 (4,6 – 4,1 тис. р. т.) – різке зменшення кількості 

широколистяних порід у лісах, зникнення в’яза, посилення ролі берези, вільхи, 

сосни, мезофікація степів. Зона лісостепу зміщувалася на північ. Клімат був 
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прохолоднішими і вологішим від сучасного, з поширенням південно-

бореальних ландшафтів [44, 92]. З похолоданням клімату на початку 

суббореального періоду пов’язане накопичення паводкового алювію [237]. На 

заплавах прилеглих територій ґрунти і відклади впродовж усього часу 

піддавалися впливу процесу заболочування. Тому, ґрунти і алювій містять 

рештки рослин, наявні ознаки оглеєння. Профіль ґрунтів має меншу потужність 

і підвищений вміст органічної речовини, в порівнянні з ґрунтами заплави, що 

віддзеркалюється у темному гумусовому забарвленні. Все це свідчить про 

формування ґрунтів в умовах підвищеного зволоження, періодичного 

накопичення гумусу, характерного для лучних і алювіальних ґрунтів [165]. 

Автором досліджено похований ґрунт ямної культури (4100 ВР). Він 

характеризується короткопрофільною будовою, наближений до профілю 

чорнозему звичайного. Це є свідченням більш сухих (аридних) природних 

обстановок того часу, в порівнянні із сучасними. Кількість опадів була 

незначною – до 300-350 мм/рік (таблиця 4.2), непромивний водний режим та 

переважання східного і північного переносу повітряних мас в межах даної 

території. Рослинність була переважного степового та сухостепового типу з 

низькорослими травами та поодинокими деревами. 

Середній суббореал SB-2 (4,1 – 3,4 тис р. т.). Посушлива фаза 4,1-3,7 тис. 

років тому проявляється у засоленості, низькій гумусності підкурганних ґрунтів 

Придніпров’я [188]. Дані палеогеографічні реконструкції простежено також у 

працях Е. Спиридонової.  

Дослідження ґрунтів Центрального лісостепу Ю.Г. Чендєва [237] виявили 

ознаки аридизації даного кліматичного етапу в мередіальному напрямі від зони 

степів Східноєвропейської рівнини до зони тайги. У сучасній лісостеповій зоні 

відбулась деградація лісів навіть в долинах річок. У ґрунтовому покриві, за 

дослідженням І. Іванова [92], це виявилося за зменшенням гумусового профілю, 

підвищенням кількості карбонатів, ознаками засолення і солонцюватості 

ґрунту. Схожу характеристику зміну ландшафтів на даному проміжку часу ми 

зустрічаємо у працях Н.П. Герасименко [44]: найбільше у середньому голоцені 
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скорочення площ лісів, у лісостепу зниження ролі граба, зміна лучних степів 

різнотравно-злаковими; у північному степу – злакові степи, зміна процесів 

лесиважу гумусонакопиченням. 

Таблиця 4.2 

Гіпотетичні показники змін природних обстановок в межах сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу на основі дослідження ключових ділянок  

 
Ключова 

ділянка 

Індексакція 

етапів 

голоцену за 

схемою 

Блітта 

Сернандер 

та ін 

Вік 

ґрунту, 

років 

Тип ґрунту Показники природних обстановок 

t°C, липня t°C, 

січня 

Середня кількість  

опадів 

мм/рік 

 

Сторожове  

 

 

SA 

0 Чорнозем 

типовий 

+19…+20 -8…-7 550-600 

300 Чорнозем 

типовий 

+19…+20 -8…-7 550-600 

1600 Чорнозем 

звичайний 

+21…+23 -6…-3 400-550 

 

 

SB 

3800 Чорнозем 

звичайний 

+21…+23 -6…-3 400-550 

4100 Чорнозем 

звичайний 

+21…+23 -6…-3 400-550 

 

Більськ  

 

 

SB 

 

0 Чорнозем 

типовий 

+19…+20 -8…-7 550-600 

2400 Чорнозем 

вилугуваний 

+18…+19 -7…-6 600-650 

2500 Темно-сірий 

опідзолений 

+18…+19 -5…-4 600-700 

2700 Чорнозем 

вилугуваний 

+18…+19 -7…-6 600-650 

 

Сердюки  

 

SA 

0 Чорнозем 

типовий 

+20…+21 -7…-6 500-550 

1500 Чорнозем 

звичайний 

+21…+23 -5…-4 400-550 

1600 Чорнозем  

звичайний 

+21…+23 -5…-4 400-550 

 

Шишаки  

 

SA 

0 Чорнозем 

типовий 

+19…+20 -8…-7 550-600 

1700 Чорнозем 

звичайний 

+21…+23 -7…-6 400-550 

 

Дмитрівка  

SA 

 

0 Чорнозем 

типовий 

+19…+20 -7…-6 550-600 

1600 Чорнозем 

типовий 

+19…+20 -7…-6 550-600 
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Дослідженні нами поховані ґрунти в розрізі Сторожове катакомбного 

часу (XVIII ст. до н.е.), що належать до даної фази розвитку природи в 

голоцені, визначені як близькі до чорнозему звичайного. Дана територія в часи 

катакомбної культури характеризувалася температурами, що характерні для 

сучасного помірного поясу. Коефіцієнт випаровування був більшим або 

дорівнював одиниці. Водний режим переважно непромивний. В умовах 

загального дефіциту атмосферного зволоження розклад органічних решток 

відбувався при неповному насиченні ґрунту вологою, переважно в аеробних 

умовах за високих температур. Висихання ґрунту влітку і промерзання взимку 

супроводжувалося різким затуханням біохімічних процесів, що призводило до 

денудації органічної речовини, ущільненню гумусу. 

Пізній суббореал поділяється на мікроетапи підвищеного і низького 

зволоження (відповідно SB-3А – 3,4-2,9 тис. і SB-3В, 2,9-2,6 тис. р. т.). 

За дослідженнями Н.П. Герасименко [44], лісостеп поширювався на 

південь. Клімат був вологішим від сучасного, теплішим, ніж на етапі SB-1. 

У лісостепу волога фаза, з поширенням дубово-липово-грабових лісів на світло-

сірих ґрунтах, виражена наприкінці XII – початку XI ст. до н.е. (3,1-3,0 тис. р.т.) 

У степу в XII-XI ст. до н.е. почалося зниження зволоження – зміна лесиважу 

гумусонакопиченням під різнотравно-злаковими степами (клімат близький до 

сучасного). У лісостепу зростання посушливості SB-3В почалося із зникненням 

граба (кінець Х ст. до.н.е., після 3,0 – 2,9 тис. р.т.) і досягло кульмінації у ІХ ст. 

до н.е. (2,7 тис .р.т.) – зменшення залісення, зміна процесів лесиважу 

гумусонакопиченням під різнотравно-злаковими степами. 

У розчистці Більськ під насипним захисним валом скіфського часу (VІІ-

V ст. до н.е.) нами досліджений ґрунт, що належить до мікроетапу низького 

зволоження (SB-3В). Похований ґрунт схожий, за морфологічними ознаками, 

на темно-сірий опідзолений потужністю близько 1,2 м. з наступними 

генетичними горизонтами Не, Ні, Ih, Ip, Pk. Даний тип ґрунту формувався під 

лісовою рослинністю в умовах недостатньої кількості тепла та перезволоження 
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(таблиця 4.2). Малопотужний гумусовий горизонт підтверджує, деякою мірою, 

лісовий тип рослинності на момент утворення валу. 

 

4.2.4. Пізній голоцен.  

Субатлантичний період (SA). Розпочався близько 2,6 тис. р. т. 

Характеризується меншою контрастністю ландшафтних змін, ніж 

суббореальний, та прохолоднішим кліматом, ніж атлантичний період [9]. 

Початок субатлантичного періоду у працях Ю.Г. Чендєва [237] 

характеризувався похолоданням і зволоженням клімату, на річках регулярними 

були паводки, що призводило до накопичення річкового алювію.  

Інші дослідники оцінюють субатлантичний період голоцену як епоху 

досить стабільних ландшафтів з незначними змінами в часі складу рослинних 

груп [232]. У свою чергу, праці Б. Ахтирцева [9], І.Іванова [92], В. Дьомкіна 

[68] та ін., вказують на строкатість змін палеоландшафтних комплексів на 

початку пізнього голоцену. 

Нами досліджено ряд похованих ґрунтів субатлантичного періоду під 

культурними шарами у межах археологічних об’єктів (розчистки Сторожове, 

Шишаки, Сердюки), результати підтверджують загальні тренди змін 

навколишніх ландшафтів.  

Мікроетапність розвитку ландшафтів даного періоду з короткою 

характеристикою для території Лівобережнодніпровського лісостепу [44]. 

SA-1A (2.6-2.2 тис. р.т.) – прохолодний і вологий. Відбувається 

заліснення території із відновленням граба у складі лісів. Меншою, ніж на 

мікроетапі SA-3А, була участь широколистяних порід і більшим – поширення 

степових ландшафтів. 

SA-1В (2,2 – 1,6 тис. р. т.) – теплий і посушливий. Відбувається вже 

зменшення попереднього заліснення, зниження ролі мезофільних порід і 

ксерофітізація степів.  
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Нами досліджено поховані ґрунти даного мікроетапу у межах 

археологічних об’єктів черняхівської культури (III-IV ст.) на ключових 

ділянках Шишаки і Сердюки.  

Похований ґрунт SA-1В під поселенням черняхівської культури, 

(с. Сердюки) враховуючи всі його макро- та мікроморфологічні ознаки, можна 

визначити як чорнозем звичайний. Сучасний ґрунт, що сформувався після IV ст, 

став потужнішим на 30 см., і може бути визначений як чорнозем типовий. За 

більшою карбонатністю і менш розвинутим профілем ґрунту, в порівнянні із 

сучасними, можна говорити про давні аридніші степові кліматичні умови часу 

перебування племен черняхівської культури на цій території (ІІІ-IV ст.). У 

межах території, ймовірніше за все, переважала типчаково-ковилова 

рослинність, коефіцієнт зволоження був менше 1, а сумарна кількість опадів 

складала до 400 мм/рік (табл. 4.2). 

На ділянці Шишаки, що розміщується північніше від попередньої, ґрунт 

другої фази субатлантичного етапу формувася в подібних умовах. За нашими 

дослідженнями умови утворення ґрунту того часу були також ариднішими за 

сучасні, оскільки давні ґрунти можна визначити як чорноземи звичайні. 

Природні зони були дещо зміщені, у порівнянні із сучасними, на південь. 

Панували обстановки схожі із сучасними обстановками середнього і південного 

степу з широкими просторами, критими злаково-різнотравними степами. 

SA-2A (1,6 – 1,2 тис. р. т.) – прохолодний із підфазами: 1) зволоження, 

1,6-1,5 тис. років тому; 2) зростання посушливості, 1,5-1,2 тис. років тому. 

Відбувалась мезофікація степів, зросла лісистість за невеликої участі 

широколистяних порід дерев, поширювався граб. 

Автором досліджено ряд похованих ґрунтів сарматської культури (IV ст. 

н.е) на археологічному об’єкті Сторожівський курганний могильник. Вони 

також відносяться до фази більшого посушення, ніж сучасні. 

У цьому природному регіоні кількість атмосферних опадів закономірно 

зменшується з північного заходу на південний схід і в середньому становить від 

400-450 мм/рік до 350-300 мм/ рік (див. табл. 4.2). Зміна ґрунтових  підтипів 



174 

відбувається також в напрямку до сухіших, при послідовному зниженні 

кількості опадів (див. рис. 4.1). Отже, можна вважати, що еволюційні 

перетворення ґрунтів регіону на типових рівнях могли відбуватися в 

історичному минулому лише при зменшенні/збільшенні середньорічної норми 

опадів на 60-70 мм і більше. У зв'язку з цим виявлено, що на всіх досліджених 

об'єктах бронзового та залізного віку зміни властивостей палеоґрунтів 

приводили до їх еволюції на рівні типу. Тому ми маємо підстави вважати, що 

динаміка середньорічної кількості атмосферних опадів на території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу в хроноінтервалі 4100-1600 р. т. 

перевищувала ± (100-150) мм (див. табл. 4.2.). 

 

 

Рис. 4.1. Картосхема ґрунтового покриву території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю у першій половині SA 

(субатлантичного) часу голоцену. 
Умовні позначення. Генетичні типи ґрунтів: 1 – опідзолені (сірі ясно-сірі та темно-

сірі); 2 – лучні; 3 – дернові; 4 – чорноземи типові; 5 – чорноземи звичайні; 6 – азональні 

ґрунти. Гранулометричний склад: 7 – легкосуглинисті; 8 – середньосуглинисті; 9 – 

важкосуглинисті; 10– піщані. 
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Встановлено, що на той час спрямованість природних та антропогенних 

трендів, спровокованих еволюцією ґрунтово-рослинного покриву, в 

лісостеповій зоні часто мала протилежне значення. Природні процеси сприяли 

посиленню гумідізаціі ландшафтів і ґрунтів (тільки розпочинається природна 

експансія лісу на степ), тоді як людина своїми впливами ініціювала остепнення 

території та очерноземнення ґрунтів. 

У зонах давніх антропогенних впливів, якими є території курганів та 

поселень раннього залізного віку, а також суміжні з ними угіддя, ґрунтовий 

покрив пережив досить складну історію розвитку, зумовлену динамікою у часі, 

форм і способів землекористування. В основі сучасних ґрунтових профілів 

збереглися ознаки давньої антропогенної трансформації у вигляді староорних, 

еродованих ґрунтових горизонтів тощо. 

SA-2B (1,2 – 0,8 тис. р. т.) – теплий і переважно вологий мікроетап. 

Відбувається мезофікація, обводнюються заплави, закріплюються піски на 

терасах, датованих салтівською культурою (VIII-X ст.), яка фрагментарно 

поширена на сході території, що вивчається. У працях О.Л. Александровського 

[3] говориться, що клімат був вологим, збільшується кількість лісів на борових 

терасах і паралельно розпочалося антропогенне навантаження на територію 

Східноєвропейської рівнини.  

SA-3А (0,8 – 0,15 тис. р. т.) прохолодний (малий льодовиковий період). 

Зменшується кількість заліснення і роль широколистяних лісів. Ландшафти 

наближаються до північностепових.  

Автором досліджено похований ґрунт (XVIII ст.) під насипним буртом 

селітроварщиків козацької доби [231]. Ґрунт добре зберігся і за характером 

профілю можна говорити про розвиток його, як і сучасного, за чорноземним 

типом. Потужність гумусового горизонту свідчить про його формування на 

відкритих просторах з високим травостоєм. У порівнянні з фоновим, 

спостерігається збільшення гумусового горизонту в сучасному ґрунті. Робимо 

висновок про прохолодніші умови формування ґрунтового покриву 300 років 
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тому. Дані вписуються в загальну тенденцію розвитку ґрунтового пориву на 

даному мікроетапі.  

SA-3В (від 150 р. т.) сучасний етап розвитку природи, дещо тепліший та 

вологіший за попередній. На території Лівобережнодніпровського лісостепу 

автором досліджено ряд ґрунтових розчисток основних ґрунтових формацій 

території. Це, насамперед, чорнозем типовий, який займає найбільшу площу 

(розчистки Сторожове, Сердюки) на півдні невеликим ареалом поширений 

чорнозем звичайний, що зафіксований у розчистці Шишаки. У розчистці 

Більськ під лісовими насадженнями спостерігаються профілі чорнозему 

вилугуваного.  

Отже, поховані голоценові ґрунти вивчались під різночасовими 

культурними шарами археологічних пам'яток. У межах Сторожівського 

курганного могильника були досліджені поховані ґрунти ямної (XXI-XIX ст. до 

н.е.), катакомбної (ХХІ-XVIII ст. до н.е.) сарматської (III-IV ст.н.е.) культур та 

козацької доби (XVIII ст. н.е.), на території Більського городища ґрунти 

скіфського часу VII-III ст. до н.е., ґрунти черняхівської культури (III-IV ст. н.е.) 

дослідженні в межах поселення біля с. Сердюки та ґрунтового могильника біля 

смт. Шишаки. Наявність датованих культурних шарів, і, як наслідок, 

похованого ґрунту, дало змогу вивчити природні умови формування 

різночасових голоценових ґрунтів у дрібні хроноінтервали суббореального 

(Більськ, Сторожове) та субатлантичного (Сторожове, Сердюки, Шишаки) 

етапів голоценової природи. Основні морфометричні характеристики ґрунтових 

профілів сучасних та похованих ґрунтів наведені на рисунку 4.2. 

Результатом дослідження похованих ґрунтів суббореального та 

субатлантичного часу на території сучасного Лівобережнодніпровського 

лісостепу стало складання картосхеми ґрунтового покриву даної території 

(див. рис. 4.1). Порівнюючи її з картою сучасного ґрунтового покриву (див. рис. 

1.4), відмічаємо дещо більше розповсюдження чорнозему звичайного на півдні 

території, починаючи із середини суббореального часу (підетап SA-2A), що 

пояснюється певною аридизацією клімату на той час. Природні зони були дещо 
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зміщені на північ, що підтверджується також літературними даними [3, 9, 232, 

237]. За відсутності каскаду водосховищ по р. Дніпру на той час, враховуючи 

принцип актуалізму розвитку природи, з великою долею вірогідності можемо 

говорити про формування на територіях, що зараз затоплені, певного спектру 

азональних ґрунтів.  

 
Рис. 4.2. Порівняння морфометричних показників профілів сучасних та 

похованих ґрунтів за результатами дослідження на ключових ділянках.  

Умовні позначення: 1 – потужність повного профілю ґрунту; 2 – 

потужність гумусового (Н) горизонту; 3 – потужність гумусово-карбонатного 

(Hk) горизонту; 4 – потужність перехідного (Ph) горизонту; 5 – потужність 

перехідного слабо карбонатного (Ph(k)) горизонту; 6 – глибина залягання 

карбонатів. 
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При виділенні етапів педогенезу і проведенні реконструкцій 

палеосередовища, за О.Л. Александровським [3], потрібно враховувати 

наступне: 1) Зміна клімату в голоцені складається в результаті нашарування 

коливань різної тривалості та амплітуди. Але варто розрізняти основні етапи, 

що пов’язані із загальною направленістю змін клімату – потепління в першій 

половині голоцену і похолодання в другій, та коротші коливання – ритмічні чи 

квазіперіодичні. Основні короткоперіодичні зміни клімату мають різну природу 

і по-різному проявляються в ґрунті. 2) Накопичення палеогрунтознавчої 

інформації веде до все більшої деталізації і поділу схем розвитку ґрунту на 

періоди та напівперіоди. 3) При проведенні палеокліматичних кореляцій 

важливо пам’ятати, що у різних методів дослідження різні можливості, і що для 

зміни ґрунтів і середовища характерні регіональні відмінності. Отримані дані 

стосовно змін основних морфометричних показників, і, як наслідок, типу 

ґрунту, на різних часових проміжках голоцену та згідно з історико-культурною 

періодизацією, з короткою ландшафтною характеристикою (див. рис.4.2) 

дозволяють говорити про зміну кліматичних умов в напрямку збільшення 

кількості вологи та зменшення температури з другої половини суббореального 

періоду до сучасності. 

Суть і протікання голоценової еволюції ґрунту є найбільш важливим 

поняттями для розуміння просторово-часової організації сучасного ґрунтового 

покриву і має першочергове значення для розуміння взаємозв’язку ґрунту і 

факторів географічного середовища. 

 

4.3. Природні умови проживання людини за результатами 

геоархеологічних досліджень на ключових ділянках 

Комплексні ґрунтово-археологічні дослідження, проведені нами на 

території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу та дані досліджень 

попередніх років дозволяють розглянути природні умови проживання людини 

на даній території у різні історичні періоди.  
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Природні умови (за визначенням П.О. Масляка) — це тіла й сили 

природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил мають істотне 

значення для життя й діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої 

участі у виробничій та обслуговуючій діяльності людей. До них належать 

рельєф, клімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ і вода, як умови розвитку 

господарства. 

За даними дослідження ґрунту і ґрунтових відкладів на ключових 

ділянках, ми можемо охарактеризувати основні тренди змін саме клімату, як 

одного із найвагоміших чинників істування людини на тій чи іншій місцевості. 

Зміни клімату – це важливий фактор еволюції ґрунту і географічного 

середовища. Діяльність людини характеризується великим спектром впливу на 

ґрунти як прямого, так і опосередкованого характеру. Опосередкований вплив – 

це ті природні процеси, що спровоковані людиною, здійснюються через 

трансформацію біоти, процеси седиментації, ерозії. Серед прямого впливу 

найбільш поширеним є обробіток (розорювання) земель, вирубування та 

насадження лісів та забудова територій при їх освоєнні. 

Головним методом, який використовувався під час досліджень, був метод 

ґрунтових хронорядів, що проілюстрований в пункті 2.3.2. Суть його полягає у 

порівняльному досліджені ґрунтів, поєднаних із земляними археологічними 

пам’ятками (курганами, валами, культурними шарами давніх поселень). Ґрунти 

взаємодіють з рослинністю і приземним шаром атмосфери, записують 

інформацію про біокліматичне середовище, в якому відбувається їхній 

розвиток. Після перекриття штучним шаром ґрунт «виключається» зі сфери 

активного ґрунтоутворення і тривалий час зберігає у своїх властивостях ту 

комбінацію факторів середовища, яка існувала до моменту його перекриття 

(поховання). Через порівняння їхніх ознак із сучасним (фоновим ґрунтом), який 

продовжував розвиватися і змінюватися до теперішнього часу, є можливість 

виявити спрямованість і швидкість еволюційного розвитку ґрунту, а також 

провести реконструкцію природного середовища, у якому проживало 

населення тієї чи іншої історичної епохи. Чим більш на території, що 
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досліджується (ключовій ділянці), є різночасових земляних насипів з 

похованими під ними ґрунтами, тим детальнішу інформацію про зміну в часі 

природного середовища можна отримати, порівнюючи між собою компоненти 

ґрунтового хроноряда. 

Геоархеологічний підхід використовувався при досліджені в комплексі з 

палеопедологічним методом, що включав застосуванням детального 

макроморфологічного опису та його мікрофологічний аналіз з виходом на 

генезис ґрунту.  

Проведені нами дослідження дають змогу реконструювати природні 

умови проживання людини на різних історичних та природних етапах, з 

характеристикою останніх, на п’яти ключових ділянках у межах 

Лівобережнодніпровського лісостепового краю. Це археологічні пам’ятки: 

Сторожівський курганний могильник (с. Сторожове), городище скіфського часу 

(с. Більськ), ґрунтовий могильник черняхівської культури (смт. Шишаки), 

поселення черняхівської культури (с. Сердюки та с.Дмитрівка). Загалом, якщо 

простежити розвиток голоценового ґрунту, за даними, наведеними в розділі 3, у 

межах ключових ділянок території дослідження, можна говорити про 

однорідність розвитку (основі показники сучасних та похованих ґрунтових 

профілів представлені на рисунку 4.2).  

Основні результати досліджень стосовно природних обстановок в межах 

ключових ділянок подано нижче. 

 

Ключова ділянка с. Сторожове 

На північ від с. Сторожове Чутівського району Полтавської області 

(ди. рис.3.2 а) знаходиться археологічний об’єкт Сторожівський курганний 

могильник. Він є не лише унікальною археологічною пам’яткою, а й цінним 

об’єктом дослідження з точки зору палеогеографії, оскільки на досить 

обмеженій ділянці (площею близько 2 га) розташовані різночасові археологічні 

пам’ятки. На сьогодні в складі комплексу Сторожівського курганного 

могильника нараховується понад 20 курганів та майданний комплекс (див. рис. 
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3.8). Вік їх утворення коливається від 4100 років (поховання ямної культури) до 

300 років тому (пам’ятки козацької доби), що дає можливість, за допомогою 

палеогеографічного методу простежити тренди розвитку ґрунтів в часі на 

обмеженій і досить однорідній території. Наші роботи розпочалися з 

дослідження різновікових археологічних об’єктів, що надало можливість 

з’ясувати інтенсивність та спрямованість ґрунтових процесів на окремих 

відрізках історії формування ґрунтів. Датовані культурні шари, зафіксовані в 

різновікових ґрунтах, дозволяють роздільно вивчати прояви педогенезу до і 

після їх утворення. Загалом було досліджено близько 15 розрізів голоценових і 

плейстоценових відкладів в межах археологічних об’єктів, природних 

відслонень, кар’єрів.  

Для відтворення природних умов проживання людини на даній ключовій 

ділянці, нами проаналізовано поховані ґрунти чотирьох історичних періодів, які 

найбільш широко представлені у межах даного археологічного комплексу. Це 

поховані ґрунти ямної (4100 років тому), катакомбної (3800 років тому), 

сарматської (1600 років тому) культур та козацької доби (300 р. тому) (рис.4.3). 

 

Рис.4.3. Ілюстрація тривалого ґрунтового хроноряда на ключовій ділянці 

«Сторожове». а – похований ґрунт, б – фоновий ґрунт 

 

На даний момент більша частина курганного могильника вкрита 

штучними насадженнями (1950-1960-х рр.) широколистяних дерев (тополя 

звичайна, клен гостролистий та інші). Природна лучно-різнотравна рослинність 

збереглася по периферії курганного могильника (рис.4.4). Дослідження 

фонового ґрунту проводилося в межах останніх.  

Фонові ґрунти у межах дослідження представлено типовими 

середньосуглинистими чорноземами середньої потужності. Їхнє дослідження 
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проводилося у порівнянні з похованими ґрунтами під насипами. Застосовувався 

палеопедологічний метод із використанням мікроморфологічного аналізу. 

Останній доповнював макроморфологічні дані і дозволив, за 

мікроморфологічними ознаками, уточнити генезис ґрунту. 

Морфологічна (рис. 4.5) та мікроморфологічна будова (рис. 4.6) фонових 

розчисток є досить подібною, тому зважаючи на обсяг дисертаційного 

дослідження, подається характеристика лише одного розрізу. Детальний 

макроморфологічний опис та мікроморфологічний аналіз ґрунту наведений в 

додатку М. Всі макро- і мікроморфологічні ознаки є рисами чорнозема 

типового середньої потужності, близького до потужного, сформованого на 

карбонатному лесовидному суглинку та суглинистих піщаних шаруватих 

давньоалювіальних відкладах.  

 

 

Рис. 4.4. Ключова ділянка «Сторожове». Фрагмент типової рослинності 

на периферії курганного могильника. 
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Рис. 4.5. Сторожове. Профілі досліджених фонових ґрунтів. а – менш 

карбонатний профіль плакорних умов, б,в – сильно окарбоначені профілі. 

 

 

Рис. 4.6. Сторожове. Мікробудова профілю фонового ґрунту. 

Мікробудова горизонтів сучасного ґрунту: а- гумусовий горизонт, складні 

мікроагрегати (III-IV порядку), насиченість плазми гумусом типу муль; б – гумусово-слабо 

карбонатний, складні мікроагрегати, розділені системою звивистих пор; в – гумусовий 

карбонатно-перехідний, темні згустки гумусу рівномірно розсіяні у карбонатній плазмі; г – 

перехідний гумусово-карбонатний, зерна мінерального скелету із гумусовими оболонками; д 

– горизонт карбонатного ілювію, зерна кварцу, скупчення мікро- та дрібнокристалічного 

кальциту. Зб. 70; а нік. ‖., б, в нік х 
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Поховані ґрунти, як зазначалося, мають різний вік і характеризуються по-

різному. 

Поховані ґрунти часу ямної культури (XXI-XIX ст. до н.е.) досліджені в 

кургані 26 (див. рис. 3.9).  

Курган представлений різночасовими пам’ятками і містить в собі 6 

поховань. На сьогодні отримані певні уявлення про особливості будови насипу. 

Він споруджувався, вірогідно, у три етапи. Курган зведений за доби ранньої 

бронзи представниками пізньоямного племені (XXI-XIX ст. до н.е.), про що 

свідчить поховання того часу (рис. 4.7 а). Судячи з південної частини кургана, 

насип часу даної культурно-історичної спільноти мав діаметр 14-15 м, та висоту 

до 1,5 м (наведена реконструйована висота насипу І, максимальна зафіксована 

висота цього насипу 1,1 м) [257]. Похований чорнозем часу ямної культури 

виявлений на глибині 2,32 м. Він характеризується коротким профілем 

(ймовірно зрізаним у давнину) коричнево-жовто-темнувато-сірого кольору, 

слабо скипає із 10% розчином НСl. По краю цього насипу (по південній полі) 

на похованому чорноземі зафіксований ущільнений ґрунт. 

 

Рис. 4.7. Дослідження Сторожівського курганного могильника: а – 

поховання ямного часу в кургані 26; б – посудина катакомбного часу; в – поховання 

катакомбного часу в кургані 26 
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Впускне в південно-східний край поли кургану наступне поховання, 

катакомбного часу (див. рис. 4.7 в), пов’язана досипка – насип ІІ. Він чітко 

простежувався у профілях бровок кургану, вирізняючись чорним насиченим 

чорноземним ґрунтом, його поверхня відділена світлою лінією органіки. Його 

діаметр 5 м, висота 0,5-0,6 м, він перекрив південно-східну полу насипу І.  

Значно збільшився курган після спорудження насипу ІІІ більш пізнішими 

племенами бабинської культури (XVII-XV ст. н.е.) та бережнівсько-маївської 

зрубної (XIV-XIII ст. до .н.е.) культурно–історичної спільноти епохи бронзи 

[33]. Він повністю перекрив насипи І та ІІ. Складений із чорноземного щільного 

ґрунту, з глибини 0,6 – 0,8 м – більш жовтуватий, утворенний з дернин. Діаметр 

насипу 22-26 м, висота могла бути близько 3 м (максимальна зафіксована 

висота насипу ІІІ – 2,65 м) [257]. 

Похований ґрунт часу ямної культури визначений як чорнозем звичайний. 

Профіль характеризується більш аридним станом у порівнянні з їх сучасними 

аналогами. Діяльність населення території, що була заселена представниками 

різних культурно-історичних спільнот, стадіально формувала різного роду 

археологічні пам’ятки і протікала в умовах більш низького природно-

ресурсного потенціалу в порівнянні з сучасним. 

Похований ґрунт ямної культури відповідає початковому етапу 

суббореального етапу голоцену. Останній відрізняється швидким 

перетворенням палеоландшафтів. Для лісостепової зони, як зазначалося, 

характерна інтенсивна аридизація і потепління клімату. В південних районах 

сучасного степу формувалися навіть напівпустелі, це зумовлено збільшенням 

ролі арктичного та сибірського і мінімальним впливом атлантичного переносу 

повітряних мас, про що свідчать палеоботанічні дані [3, 203] та літературні 

джерела [96, 211]. 

Поховані ґрунти часу катакомбної культури (XVIII ст. до н.е.) 

представлені в кургані 3 (див. рис. 3.10) та 22 (див. рис.3.12).  

Датування курганів проводилося за рядом сакральних пам'яток того часу, 

як то характер насипу кургану, зафіксована поховальна яма з ритуальними 
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спорудами, характерними для того часу, та, безпосередньо, за артефактами 

(глиняний посуд, знаряддя праці, ритуальне обладнання), що й дозволяє нам 

віднести похований ґрунт до XVIII ст. до н.е. 

При проведенні дослідження похованого ґрунту часу створення курганів 

(3800 ВР) встановлено, що він близький до чорнозему звичайного. На це, 

передусім, вказує його окарбоначеність, формування на лесі, потужний 

гумусовий горизонт при денудації верхньої частини профілю. Відсутня 

білозірка, тільки просочення борошнистими карбонатами, проявляється 

переробка ґрунту людиною (розпушення), сліди високої фауністичної 

активності. 

Дана територія в часи катакомбної культури характеризувалася 

помірними температурними умовами, кількість опадів та вологи, що 

випаровується, була майже однакова. Водний режим був переважно 

непромивний, лише за деякими виключеннями. Розклад органічних решток 

проходив в умовах загального дефіциту атмосферного зволоження та при 

високих температурах. Висихання ґрунту влітку і промерзання взимку 

супроводжувалося різким затуханням біохімічних процесів, що привело до 

денудації органічної речовини, ущільненню гумусових кислот. Таким чином, 

переважаючі природні обстановки в цей час, були характерні сучасним півдня 

України, із різкою диференціацією лісових та степових ділянок при провідній 

ролі останніх. 

Поховані ґрунти часу пізньосарматської культури (IV ст. н.е.) 

представлені в курганах 10 (див. рис. 3.21), 13 (див. рис. 3.23) та 14 

(див. рис. 3.24).  

Артефакти пізньо сарматського часу знайдені у тілі курганів дозволяють 

датувати похований ґрунт 1600 ВР.  

Враховуючи всі макро- та мікроморфологічні ознаки, похований ґрунт 

можна визначити як чорнозем звичайний, але без чіткого горизонту Нрк з 

яскраво вираженим переходом до Phk- горизонту, з добре вираженим 

карбонатним горизонтом. Ознаки профілю є свідченням близькості 
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кліматичних умов того часу, що властиві сучасним степовим ландшафтам та 

ландшафтам півдня лісостепу України з ґрунтами потужністю гумусового 

горизонту біля 50 см, карбонатними з поверхні. Природні обстановки, як ми 

бачимо, були посушливішими, але, скоріш за все, з того часу ґрунт 

продовжував розвиватися за чорноземним типом, що в умовах панування 

степового злакового різнотрав’я, призвело до формування потужного темно-

сірого до чорного гумусового горизонту. Отже, на час перебування на цій 

території сарматських племен клімат був помірно континентальним, сезонно-

змінним, відносно посушливим, теплішим і сухішим за сучасний. 

Ґрунтоутворення як в давній час перебування на цій території племен 

сарматської культури (IV ст.н.е.), так і зараз розвивається за чорноземним 

типом, про що свідчать характери профілів. Після насипки кургану поширення 

лучно-степової рослинності призвело до формування потужних гумусових 

горизонтів, при збільшенні, у порівнянні з давніми умовами річної суми опадів. 

Наслідком цього стало формування профілю ґрунту типового чорнозему, на 

відміну від тогочасного ґрунту чорнозему звичайного. Короткий профіль, 

менша його гумусованість і карбонатність свідчать про посушливіші та більш 

наближені до степових, південностепових умов формування давніх ґрунтів при 

зміщені природних зон на північ. Територія степу характеризувалася менш 

родючими, ніж зараз ґрунтами, профілі ґрунтів були на 70 см коротші, але на 

таких при землеробстві можна було вирощувати злаки. Основним заняттям 

було, звичайно, тваринництво, випасання худоби та коней, що потребувало 

великих площ випасів, які й переважали на той час на сучасній території 

курганного могильника. 

Похований ґрунт козацької доби (XVII ст.) під насипним буртом 

(див. рис.3.47). 

Майданний комплекс, розташований поряд з буртом дозволяє датувати 

похований ґрунт під ним 300 ВР. Ґрунт козацької доби відноситься до 

чорнозему типового акумулятивного, легкосуглинистий з чітким Рк, з 

карбонатними конкреціями. В нижній частині в інтервалі 0,8-1,0 м матеріал з 
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буруватим відтінком забарвлення. Порівнюючи профіль ґрунту XVII-XVIII ст. з 

фоновим, можна визначити збільшення потужності гумусового горизонту, хоча 

загалом, ґрунт зберіг ті самі генетичні горизонти: тобто ґрунтоутворення 

проявлялося в межах  одного ґрунтоутворювального типу. Для перебудови 

напряму ґрунтоутворення пройшов надто короткий період часу і зміни 

відобразилися лише в потужності профілів. Дерновий ґрунт на поверхні валу 

зафіксував вплив рельєфу, на підвищенні валу, більшою мірою, проявлялися 

процеси виносу гумусу на глибину, а акумулятивні процеси були заторможені. 

Горизонт Н (гумусовий), який є класичним для чорноземів, дещо маскується 

ознаками присутності СаСО3 його потужність 0,6-0,7 м. Досить добре 

простежується гідроморфна стадія, що переробляє нижчезалягаючу породу. 

Ґрунти характеризуються рисами надзвичайно активної діяльності землериїв, 

зафіксовані первинні гідроморфні стадії розвитку ґрунтів, виокремленої 

формуванням горизонту борошнистих карбонатів. 

Риси макроморфології ґрунту часу насипу козацького валу виявляють 

ознаки тих самих процесів ґрунтоутворення, що характерні загалом для 

сучасних чорноземів, тобто основними були процеси гумусонакопичення в 

умовах досить сприятливих обстановок півдня лісостепу або північного степу. 

Розвиток і потужність гумусового горизонту свідчать про формування ґрунтів 

на відкритих просторах з високим травостоєм. За характером профілю ґрунту 

він близький до сучасних типових чорноземів. Відмічається ще і гідроморфна 

фаза формування ґрунтів на початку голоцену, зафіксовано горизонт 

борошнистих карбонатів з палево-буруватими відтінками забарвлення, 

формування якого пов’язано з таненням льодовиків на півночі під час останньої 

фази передголоценового зледеніння. У порівняні з фоновим, ґрунт впродовж 

350 років зберігав тенденції розвитку гумусово-акумулятивних процесів 

чорноземного типу в умовах лісостепу, але для сучасного фонового ґрунту 

характерним є потужніший гумусовий профіль. 

Результати дослідження ґрунтового хроноряда, що складається з 

чорноземів типових різних періодів формування, показало наступне: на ділянці 
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«Сторожеве» впродовж, принаймні, останніх 4100 років розвитку природного 

середовища панували степові умови ґрунтоутворення. Ґрунти всіх вивчених 

часових відрізків формувалися під різнотравно-злаковими або злаково-

різнотравними ценозами. У розвитку чорноземів звичайних відбувались процеси 

спрямовані до збільшення потужності гумусових профілів і глибини залягання 

карбонатів. Простежуються тенденції, що відповідають загальноприйнятим 

уявленням про закономірні зміни в часі морфологічної будови профілів 

чорноземів з нарощуванням гумусово-акумулятивного шару. 

На класифікаційному рівні пізньоголоценова еволюція лісостепових 

чорноземів даної території не виходила за межі роду (чорноземи типові 

малопотужні суббореального періоду голоцену – чорноземи типові середньої 

потужності сучасного періоду). 

Профілі всіх вивчених палеочорноземів характеризуються більш аридним 

виглядом у порівнянні з їхніми сучасними аналогами. Діяльність населення 

території, що було представниками різних культурно-історичних спільнот, 

стадіально формувала курганний комплекс могильнику «Сторожове». 

Територія і населення розвивалися в умовах більш низького природно-

ресурсного потенціалу в порівнянні з сучасним: у кожен досліджуваний період 

запаси наземної фітомаси трав, природна родючість ґрунтів , глибина ґрунтових 

вод були нижчими від сучасних показників. 

 

Ключова ділянка Більськ 

Похованні ґрунти скіфського часу (ранній залізний вік – кінець VIII-

початок III ст. до н.е.) 

Більське городище є найбільшим укріпленим поселенням доби раннього 

залізного віку (рис. 4.9) не лише в Україні, а й на території Європи взагалі. За 

даними останніх обмірів, здійснених у 1990-х рр. Р. Ролле і Є.В. Черненко, воно 

має площу понад 5 000 га . Більське городище розташоване на правобережжі 

р. Ворскли, за 50 км на північ від м. Полтави. Дана археологічна пам’ятка 

знаходиться переважно в межах с. Більськ (Східне, Західне та більша частина 
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Великого Більського городища), а також с. Куземин Охтирського району 

Сумської області (північна частина Великого Більського городища, 

Куземинське укріплення) [11].  

 

 

Рис.4.9. Фрагменти валів Західного укріплення Більського городища 

збудованих скіфами близько 2,7-2,3 тис. р. т. 

 

Проведені палеоґрунтознавчі дослідження у межах Більського городища 

скіфського часу надали змогу дійти таких висновків: 

– Сучасний ґрунтовий покрив досить різноманітний і яскраво відображає 

сучасні природні умови території дослідження. Це, насамперед, зональні ґрунти 

лісостепової зони – переважно чорноземи типові представлені в розрізах на 

рисунках 3.38б, 3.40, 3.42а, а також чорноземи вилугувані (див. рис. 3.4 г, 

3.38 г) і темно-сірі опідзолені (див. рис. 3.4 б).  

– Поховані голоценові ґрунти скіфського часу представлені переважно 

чорноземами вилугуваними (див. 3.32) або темно-сірими опідзоленими 

(Рис. 3.36 г). Цей факт вказує на те, що природні умови на цій території у 

скіфський час, порівняно з теперішніми, були вологішими, тобто кількість 

атмосферних опадів переважала над їх випаровуванням. Утворювався 

періодичний промивний режим з низхідними рухами ґрунтової вологи, що і 

спричиняло вилуговування чорноземного профілю.  

– Припущення про більш широке поширення лісів у скіфський час на 

території Більського городища не підтверджується палеопедологічними 

даними, оскільки впливу лісової рослинності на голоценові ґрунти скіфського 

часу у вивчених розрізах практично не спостерігається: відсутня присипка SiO2, 
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немає ущільнення матеріалу в середній частині ґрунтового профілю, що 

характерно для ілювіального горизонту: під мікроскопом не виявлено натічних 

новоутворень органо-мінерально-глинистих речовин (крім незначної кількості 

замаскованих новоутворень полиніту у масі гумусово-перехідного горизонту 

чорнозему типового див. рис. 3.30 а-б).  

Ґрунти скіфського часу вирізняються значною потужністю гумусового 

горизонту, що вказує на їх високу родючість, яка, у свою чергу, мала бути 

додатковим аргументом для створення скіфським населенням городища у 

цьому місці. 

За даними [40] природні умови 2,6 – 2,2 тис. р. т., порівняно із сучасними, 

були прохолодніші і вологіші. Відбувалося залісення території з відновленням 

граба у складі лісів. Протягом 500 років участь широколистяних порід 

поступово зменшувалась і, відповідно, більшого поширення набували степові 

ландшафти. У період 2,2 – 1,6 тис. р. т. настають тепліші і посушливіші 

природні умови. Відбувається зменшення кількості лісів, зниження ролі 

мезофільних порід і ксерофітізація степів.  

Результати дослідження голоценових ґрунтів під курганами й валами 

ранньозалізного віку на археологічних розрізах Лівобережнодніпровського 

лісостепу свідчать про зональну спрямованість педогенезу в другій половині 

голоцену. Педогенез кінця суббореального і початку субатлантичного періодів 

розвивався в степових умовах посушливого клімату. В суббореалі завершується 

формування чорноземних профілів, вони змінюються на рівні типу: від 

чорнозему звичайного і вилугуваного (середина суббореалу – початок 

субатлантики) до чорнозему типового у наш час.  

У природокористуванні населення скіфської доби переважало 

землеробство. На луках і вододілах випасали худобу. На території Більського 

городища та інших досить великих скіфських селищах, за археологічними 

даними [33, 228], працювали ремісники, які обробляли деревину, кістку, шкіру, 

кольорові метали та залізо. Гончарі виліплювали посуд, іграшки, культові 

вироби для жертовників і хатніх вівтарів. Сировиною для гончарства слугували 
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пізньоплейстоценові лесові відклади. Було розвинуте прядіння й ткацтво. У V–

IV ст. до н. е. скіфське населення Поворскля знаходилося на рівні глибокого 

розладу родоплемінного ладу та формування ранньокласових відносин. 

Необхідність додаткових площ під посіви пшениці, жита, овочевих культур 

потребувала освоєння нових земель, переважно на плато високих берегів рік і 

струмків, а після їх виснаження – перенесення селищ ближче до нових ділянок 

з посівами [11]. 

Отримані нами результати палеогеографічних досліджень надають 

можливість реконструювати окремі компоненти природи у скіфський час. 

Зокрема, порівняння похованих ґрунтів скіфського часу (чорноземи вилугувані, 

темно-сірі опідзолені) із сучасними фоновими ґрунтами (переважно чорноземи 

типові, а також чорноземи вилугувані, темно-сірі опідзолені) вказує на те, що 

природні умови у час існування скіфського населення були подібні до 

сучасних, проте формування скіфських чорноземів пов’язане з обстановками 

вологішого, порівняно з сучасним, клімату. Палеопедологічні дані засвідчують, 

що територія дослідження в добу ранньозалізного віку перебувала в умовах 

лісостепового режиму, де степові ділянки з чорноземами вилугуваним 

чергувались з лісовими ландшафтами у місцях поширення сірих опідзолених 

ґрунтів. У зв’язку з більшою кількістю опадів у даний хроноінтервал голоцену 

рівень води у Ворсклі мав бути вищим за сучасний. Рельєф та геологічна 

будова були ідентичні сучасним (за винятком місць, змінених у наступні етапи 

розвитку людського суспільства – вали, кургани, траншеї, господарчі ями, 

місця селітроваріння, дороги тощо).  

 

Ключова ділянка Шишаки 

Даний археологічний об’єкт розміщений поблизу смт. Шишаки 

Полтавської області. Поховання розташовуються в межах піщаного кар’єру, на 

південно-західній його окраїні, за 1 км від дамби на території вододілу 

(рис. 3.22).  
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Поверхня  тераси (vt-bg) (рис. 3.40 а,б), де знаходиться об’єкт, плоска, 

рослинність характеризується трав’янистим покривом з переважаючою 

типчаково-ковиловою рослинністю, з елементами чагарників. Кар'єр, над яким 

розташовується поселення займає площу близько 2 га. Серія різноорієнтованих 

за сторонами світу черняхівських поховань, датованих (III-IV ст. н.е.), серед 

яких переважають східної та західної орієнтації, рідше південної, залягають на 

глибині близько 30 см від поверхні. Отже, можна зробити висновок про те, що 

від часу створення могильника до сучасності грунтовий профіль зріс на 30 см.  

Сучасний ґрунт характеризують такі морфологічні ознаки: темно-сірий 

колір ґрунту, грудкувато-зерниста структура, потужний профіль з поступовими 

переходами між генетичними горизонтами зі зменшенням кількості гумусу до 

низу, досить висока лінія скипання з НСl, наявність різного роду карбонатів в 

Рк-горизонті (дрібно- і мікрокристалічний кальцит), характерні для чорнозему 

типового. В мікробудові його ознаками є складні (до IV порядку) 

мікроагрегати, які укрупнюються і спрощуються у перехідних горизонтах, але 

залишаються складними, переважно темно-сірий скоагульований гумус, що 

концентрується в первинних мікроагрегатах згустках і грудочках ― 

екскрементах червів, поступове зниження вмісту гумусу з глибиною і чіткий 

карбонатний ілювій з просоченням або цементацією плазми мікрокристалічним 

кальцитом, виокремлення концентрацій СаСО3, наявність крупних кристалів.  

Подібні риси, властиві типовому чорнозему, виявлені й в профілі ґрунту 

основної розчистки, де артефакти черняхівської культури виокремлюють 

давніший похований ґрунт в інтервалі 0,3-1,2 м., який має потужність до 90 см., 

з вищим положенням карбонатного ілювію і матеріалом, що насичений 

карбонатами. За складністю агрегованості по всьому профілю, сірими тонами 

забарвлення гумусового профілю і характером генетичних горизонтів у ґрунті 

відбиваються риси чорноземного ґрунтоутворення при переважанні гумусово-

акумулятивних процесів. Це підтверджується ознаками активної діяльності 

землериїв, а саме кротів і червів — останні формують грудкувато-зернисту 
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структуру чорноземів. Саме в інтервалі 0,3-0,6 м спостережені основні 

знахідки часу черняхівської культури.  

За палеогеографічними даними умови формування ґрунту того часу були 

ариднішими за сучасні, оскільки давні ґрунти можна визначити, як чорноземи 

звичайні, а природні зони були зміщені, у порівнянні із сучасними, дещо на 

північ. Панували обстановки схожі із сучасними обстановками середнього і 

південного степу з широкими просторами, вкритими злаково-різнотравними 

степами. Ґрунти були родючими, що сприяло розвитку землеробства, степи 

могли слугувати пасовищами для свійських тварин, а клімат був сприятливий 

для проживання. Все це сприяло розселенню на цих просторах давньої людини, 

про що й свідчить існування могильника черняхівської культури. 

При порівнянні профілів сучасних і давніх ґрунтів з’ясовується, що 

природні умови на час черняхівської культури були дещо іншими. Насамперед, 

вони були більш посушливі, але все ж були сприятливими для розвитку 

землеробства і тваринництва, забезпечували людей зерном. Землі були 

родючими і гарно оброблялися через легкий механічний склад ґрунтів на лесах, 

супісках. Ліси по долинах річок слугували будівельним матеріалом, в них 

можна було полювати на диких тварин. Заплави, скоріш за все, були вкриті 

луками, трави також забезпечували їжею свійських тварин, населення 

займалось і рибальством. Ймовірніше за все, на території переважали 

ландшафти відкритого степу, де на підвищених ділянках поблизу водойм, 

розміщалися поселення, а територія могильника розташовувалась неподалік. 

 

Ключова ділянка Сердюки 

При порівнянні даних детального макроморфологічного опису і 

мікроморфологічного аналізу розрізів з артефактами черняхівської культури 

(IV-V ст. н.е.) і фонового розрізу наведених у пункті 3.1, виявляється: 

ґрунтоутворення як в давній час перебування на цій території племен 

черняхівської культури, так і зараз розвивається по чорноземному типу, про що 

свідчать характери профілів. Після часу існування тут поселення широкого 
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розповсюдження набула лучно-степова рослинність, що призвело до 

формування потужних гумусових горизонтів в зв’язку зі збільшенням, у 

порівнянні з давніми умовами, річної суми опадів. Наслідком цього стало 

формування профілю ґрунту типового чорнозему, на відміну від тогочасного 

ґрунту чорнозему звичайного. Зосередження гумусу вждовж корінців рослин, 

властиві гумусовому горизонту фонового ґрунту, не відзначається у давніх 

ґрунтах, що підтверджує поширення трав’янистої рослинності.  

Коротший профіль, менша його гумусованість і карбонатність свідчать 

про посушливіші, степові, південностепові умови формування давніх ґрунтів 

при переміщені природних зон на північ. На території панування сучасних 

лісостепових ландшафтів (кінець IV ст. – початок V н.е.) були поширені 

посушливіші південно-степові ландшафти.  

Для черняхівської культури визначальним був басейновий принцип 

розселення. Проте під впливом політичних, економічних, природних, 

господарських, демографічних та інших чинників способи заселення залежали 

від сукупності місцевих обставин. Спосіб життя носіїв цієї культури досить 

добре вивчено [33 та ін.]. Відомо, наприклад, що вони селились на схилах 

берегів невеликих річок. Житла їх, у вигляді обмазаних напівземлянок, 

складали одну або декілька вулиць. Люди  займались землеробством. Основним 

знаряддям оранки було дерев’яне рало з залізним наконечником (наральником). 

Існував уже й примітивний плуг. Висівали пшеницю, ячмінь, просо, гречку. 

Збирали урожай серпами. Борошно отримували від розмелювання зерна на 

жорнах. Тримали худобу, займались полюванням, рибальством, збирали мед 

диких бджіл. 

Зміни основних показників природних обстановок минулого по ключових 

ділянках, проілюстровано в таблиці 4.2, в якій відображаються результати 

власних досліджень та літературних джерел. Дані отримані автором в ході 

досліджень, підтверджують аридизацію клімату і зміщення існуючих 

природних зон на північ в межах території дослідження у першій половині 

субатлантичного часу голоцену. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. Характер верхньоплейстоценових відкладів території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу визначається його положенням у двох 

зонах, перша – дніпровського льодовикового язика, друга північної 

позальодовикової. Найпоширенішими є леси еолово-делювіального та ґрунти 

елювіального генезису. У межах долин рік поширені алювіальні відклади.  

2. Впродовж всього плейстоцену, і зокрема пізнього, відбувалися 

ритмічні чергування холодних і теплих етапів розвитку природи. Це 

підтверджується стратиграфічною зміною у плейстоценових відкладах лесового 

матеріалу та викопних ґрунтів.  

3. На території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу 

досліджено відклади усіх етапів пізньоплейстоценової ритміки, а саме: 

прилуцького, удайського, витачівського, бузького, дофінівського, 

причорноморського стратиграфічних горизонтів, а також сучасні голоценові 

відклади.  

4. Викопні ґрунти у розрізах представлені полігенетичними утвореннями. 

Простежується стадійність формування викопного ґрунту: початкова, одна-дві 

стадії ґрунту кліматичного оптимуму та заключна стадія. Генетичні типи 

відкладів вказують, що найкращі умови ґрунтоутворення були у стадії 

кліматичного оптимуму, на початковій стадії природні умови були дещо 

прохолоднішими, а в заключну – недостатньо вологими. Найбільш поширеними 

і вираженими викопними ґрунтами з диференціацією на генетичні горизонти є 

прилуцькі, найменш – дофінівські ґрунти, у межах території, що вивчалася. 

Ґрунтова зональність прилуцького часу найбільш подібна до сучасної, коли 

формувалися ґрунти чорноземоподібного профілю, у витачівський час – 

буроземовидні, у дофінівський – континентальні короткопрофільні слабко 

розвинені чорноземи. Сучасний голоценовий покрив представлений, 

переважно, чорноземами типовими та звичайними.  

5. Лесові утворення холодних етапів розвитку природи спостерігаються у 

всіх товщах розрізів верхньоплейстоценових відкладів. Найвиразнішим і 
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найпотужнішим є бузький стратиграфічний горизонт, що представлений 

типовими лесовими відкладами. Менш потужними, і часто не вираженими у 

окремо взятих розчистках, є стратиграфічні горизонти удайського та 

причорноморського часу.  

6. Досліджені голоценові відклади відображають загальну ритміку 

розвитку природи цього часу. Давньоголоценові відклади (до аллереду) 

характеризувалися незначним вмістом гумусової речовини, у другій половині 

давньоголоценового ґрунтоутворення спостерігаються формування типів 

ґрунтів наближених до сучасних. Пребореал та бореал характеризувались 

відносно стабільними кліматичними умовами, при яких позиція лісової і 

степової рослинності змінювалася слабо. Атлантичний час характеризується 

теплішим і вологішим кліматом, порівняно з іншими етапами голоцену. Це був 

останній кліматичний оптимум у голоцені. Клімат суббореалу відзначався 

найконтрастнішими змінами ландшафтів у голоцені. Загалом, природні 

обстановки були прохолоднішими ніж впродовж атлантики. Субатлантичний 

час характеризується меншою контрастністю ландшафтних змін, ніж 

суббореальний, та прохолоднішим кліматом ніж атлантичний період.  

7. Власні дослідження різночасових похованих ґрунтів на окремих 

ключових ділянках знайшли своє відображення в текстах і таблицях та 

підтвердили літературні дані, і зокрема, що в першій половині SA 

(субатлантичного) етапу спостерігається зміщення існуючих природних зон на 

північ в межах сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі виконано наукове завдання – простежено зміни 

природних умов проживання людини на території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені – 

голоцені на основі палеопедологічних та геоархеологічних даних. 

 

У дисертаційній роботі виконано наукове завдання – простежено зміни 

природних умов проживання людини на території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені – 

голоцені на основі палеопедологічних та геоархеологічних даних.  

1. Аналіз відкладів верхнього плейстоцену та голоцену в досліджених 

нових розрізах, при застосуванні палеопедологічного методу (з використанням 

мікроморфологічного аналізу) у поєднанні з геоархеологічним підходом, дав 

змогу розв’язати питання, що стосуються генезису та типології відкладів, а 

також діагностувати ґрунтоутворювальні процеси, і, як наслідок, природні 

обстановки на мікрорівнях в різні часові відрізки. Визначено стратиграфічне 

положення та потужність відкладів, охарактеризовано їх мікроморфологічну 

будову, отримано дані щодо вмісту в ґрунтах гумусу, карбонатів і важких 

металів.  

2. Людина проживала в межах сучасного Лівобережнодніпровського 

лісостепового краю на всіх етапах пізньоплейстоценового розвитку природи, це 

неандертальці та кроманьйонці середнього та пізнього палеоліту, а в голоцені – 

племена епохи мезоліту, неоліту, мідного, бронзового та ранньозалізного віку. 

При співставленні змін історико-культурних періодів з кривою змін 

середньорічної глобальної температури голоцену виявляється, що такі знакові 

події в історії розвитку людини, як «неолітична революція» чи перехід на 

металеві знаряддя праці, припадають на максимуми похолодання в 

післяльодовиковий голоценовий час. Це дає змогу говорити, що розвиток 

господарства людини був зумовлений пристосуванням до більш прохолодних 
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кліматичних умов. Потепління в першій половині суббореального періоду 

спричинило невеликі посухи в південних регіонах Євразії, що спонукало до 

значних переміщень племен епохи бронзи переважно із південного-сходу на 

захід, зокрема на територію сучасної України. Культурний обмін між 

місцевими і прийшлими спільнотами привів до появи більш універсальних 

бронзових знарядь для праці та полювання. На похолодання в кінці 

суббореального періоду припадає початок залізного віку. Отже, 

характеризуючи природні умови дрібних етапів розвитку природи пізнього 

плейстоцену та голоцену, ми тим самим визначаємо природні умови 

проживання людини в цей час. 

3. Зміни палеогеографічних обстановок на території сучасного 

Лівобережнодніпровського лісостепу у пізньому плейстоцені відображають 

тренд змін клімату та загальні закономірності розвитку природи: ритміку – у 

чергуванні теплих і холодних етапів, що проявляється відповідно у чергуванні 

ґрунтових і лесових відкладів пізнього плейстоцену; спрямованість – у 

розвитку процесів похолодання та аридизації впродовж усього часу; стадійність 

– у будові ґрунтових товщ прилуцького, витачівського, дофінівського етапу та 

голоценових відкладів. 

У прилуцький етап у межах сучасного Лівобережнодніпровського 

лісостепу формувалися найбільш подібні до сучасних ґрунти, і відповідно, 

схожими були й природні обстановки. Вилужений лучно-чорноземний ґрунт в 

ранній кліматичний оптимум свідчить про ймовірно вищий рівень зволоження. 

Дещо нижчі температурні показники відображені у формуванні дернових та 

темно-сірих опідзолених ґрунтах різних стадій педогенезу. В південно-східній 

частині кліматичні умови були майже ідентичні із сучасними, про що свідчать 

прилуцькі відклади з розчистки кургану 22 в Сторожовому. У витачівський 

етап на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу формувалися 

короткопрофільні ґрунти, аналоги яких відсутні у сучасному ґрунтовому 

покриві України. Незначна потужність ґрунтового профілю, окарбоначеність та 

озалізненість матеріалу, оглиненість (в північній частині території) вказують на 
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специфічні змінно-вологі на півночі та аридніші на півдні природні обстановки 

того часу. У дофінівський етап в межах сучасного Лівобережнодніпровського 

лісостепу України формувались ґрунтові відклади декількох стадій. Досліджено 

відклади представлені чорноземоподібним ґрунтом оптимуму і світло-бурим 

ґрунтом заключної стадії. Такий тип відкладів вказує на їх утворення в умовах 

більш сухішого та прохолодного, ніж сучасний, клімату. Ґрунти оптимальної та 

заключної стадій свідчать про формування їх у континентальних контрастних 

умовах, які в сучасній природній зональності відповідають степовим. 

На несприятливі умови для акумуляції відкладів вказують малопотужні 

лесові товщі удайського часу, а їх відсутність у розрізах може бути пов’язана із 

розташуванням деяких розрізів в зоні денудації. Відклади бузького етапу 

являють собою білясто-палевий однорідний за кольором, вертикально 

стовбчастий, пухкий, грудкувато-розсипчастий типовий лес потужністю до 5 м, 

в якому іноді спостерігаються ініціальні ґрунти. Відклади причорноморського 

етапу представлені жовтувато-палевими, пухкими, вертикально-стовбчастими, 

карбонатними легкосуглиниковими лесами. Морфогенетичні особливості усіх 

лесових відкладів вказують на те, що кліматичні умови цих етапів були 

наближені до перигляціальних. Середньорічні температури повітря ймовірно 

були від’ємними, а сумарна річна кількість опадів була менша від сучасної. 

4. Досліджено різночасові поховані ґрунти суббореального та 

субатлантичного часів голоцену. Це ґрунти ямної (XXI ст. до н. е.), катакомбної 

(XVIII ст. до н. е.), скіфської (VII-III ст. до н. е.), черняхівської (III ст. н. е. - V 

ст. н. е.), сарматської (IV ст. н. е) культур та козацької доби (XVIII ст. н.е.). 

Дана територія в часи ямної та на початку існування катакомбної культур 

характеризувалася кліматичними умовами, що зараз характерні для центральної 

та північної частини лівобережного степу України. Вилуговані ґрунти 

скіфського часу вказують на кращі умови зволоження на межі суббореалу та 

субатлантики. Формування профілів похованих ґрунтів черняхівської та 

сарматської культур відбувалось в аридніших природних обстановках, а в 

козацьку добу – наближених до сучасних. 
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Результати досліджень та літературні дані свідчать, що у голоцені 

природні обстановки розвивалися у напрямку потепління і зволоження від 

початку давнього голоцену до початку атлантичного часу, з чергуванням 

холодних посушливих і теплих вологих інтервалів у середині періоду, 

потепління і зволоження від початку атлантики до термічного оптимуму 

голоцену. Також у цей час відбуваються періодичні зміни теплих посушливих і 

вологих прохолодних інтервалів. Для кінця SB – початку SA характерне 

зволоження клімату. Незначні зміни кліматичних показників у порівнянні з 

сучасними простежуються з середини субатлантики. 

5. Порівнюючи дані отримані із розрізу Сердюки, можна говорити про 

збільшення кількості гумусу (на 1%) та карбонатів (на 0,5%) у верхніх 

генетичних горизонтах сучасних ґрунтів в порівнянні із датованими (1700 ВР) 

похованими ґрунтами. Дані є підтвердженням про більшу посушливість 

природних умов того часу, в порівнянні із сучасними. При порівнянні 

похованих ґрунтів сарматської культури (1600 ВР) із сучасними в межах 

ключової ділянки Сторожове, робимо висновок про значний вміст гумусу (7%) 

в гумусово-карбонатному горизонті фонового розрізу. В порівнянні із 

горизонтом похованого ґрунту на відповідній глибині, це є свідченням 

накопичення великої кількості фітомаси в сприятливих природних умовах 

(значна кількість вологи). 

За даними спектрального аналізу вміст важких металів (Cu, Ni, Pb, Cr) у 

стратиграфічних горизонтах майже однаковий (Сторожове), що вказує на 

стабільні екологічні умови у пізньому плейстоцені – голоцені. 

6. Реконструкція ґрунтового покриву початку субатлантичного часового 

інтервалу голоцену відображає характеристику зональних та азональних 

природних обстановок: на вододілах і терасах на рівні зональних генетичних 

типів формуються чорноземи опідзолені, типові та звичайні, при переважанні 

останніх; на борових терасах і високих заплавах річок – дернові та лучні; у 

заплавах річок, як у минулому так і в наш час, простежується азональне 

ґрунтоутворення. 
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7. На прикладі дослідження різновікових похованих ґрунтів на 

археологічних пам’ятках, показано можливості застосування комплексного 

палеопедологічного методу у поєднанні з геоархеологічним підходом. 

Отримані дані, спираючись на актуалістичні позиції розвитку природи, можуть 

бути складовою інформаційної бази для створення моделей прогнозування 

природних змін в майбутньому та частиною фундаментальних досліджень з 

історії розвитку природи. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Результати детального палеопедологічного дослідження з 

макроморфологічними характеристиками розрізу плейстоценових відкладів 

біля с. Сторожове 

 

Розріз знаходиться в кар’єрі, з якого в минулому видобували сировину 

для цегельно-черепичного виробництва. Він розташований на північно-західній 

окраїні с. Сторожове Чутівського району Полтавської області (3 км на захід від 

траси Київ-Харків) в тілі високої надзаплавної тераси р. Коломак, що є 

притокою другого порядку р. Дніпро. Згідно з фізико-географічним 

районування даний розріз знаходиться в межах Східнополтавської височинної 

області [184]; за геоморфологічним – в межах Полтавсько-Карлівської 

алювіальної (давньотерасової) увалистої, середньо розчленованої рівнини [168]. 

В північній стінці кар’єру описана розчистка, в якій досліджено 

голоценовий (hl), причорноморський (pč), бузький (bg) та дніпровський (dn) 

стратиграфічні горизонти. Результати дослідження наступні. 

Голоценовий горизонт (0,0-0,8 м) – представлений сучасним ґрунтом 

чорнозему типового з генетичними горизонтами Нd, H(k), H(pk), Phk та. 

Ґрунтоутворюючою породою виступає нижче лежачий причорноморський лес. 

Нd (0,0-0,05 м) – дернина. 

Н (k) (0,05-0,40 м) – Н ― 0,02-0,2 м ― темно-сірий до чорного, пухкий, 

грудкувато-зернистий, піщано-пилуватий легкий суглинок. Багато коріння трав, 

кротовини діаметром 3-6 см з сірим заповненням. Слабо вскипає з 10% 

розчином HCI, але без видимих форм карбонатів. Перехід і межа поступові за 

забарвленням, донизу з’являються палеві відтінки.  

H (pk) (0,40-0,60 м) – палево-сірий, до низу поступово освітлюється і стає 

сіро-палевим, пухкий, зернистий, легко розсипчастий. Велика кількість 

кротовин діаметром 5-7 см, та червориїн з чорним та палевим заповненням, 
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залишки корінців трав. Перехід і межа поступові, дуже чіткі за посвітлінням 

кольору, межа слабо хвиляста. 

Phk (0,60-0,80 м) – бурувато-сірувато-палевий, у сухому стані пухкий, 

грудкувато-зернистий, іноді слабко ущільнений матеріал з червориїнами, з 

корінцями трав, видно сірі та палево-сірі кротовини діаметром 4-6 см. Вступає 

в реакцію з HCl, але без видимих форм карбонатів. Перехід і межа поступові за 

освітленням кольору. 

Причорноморський горизонт рč + Рk (0,80-0,90 м) – палевий до грязно-

палевого, пухкий, піщано-пилуватий легкий суглинок, структура розсипчаста, з 

видимими формами карбонатів у вигляді просочень, кротовини з темним 

заповненням. Перехід та межа поступові за потемнінням кольору.  

Дофінівський горизонт (df) (0,90-1,5 м) – представлений ґрунтами 

заключної (dfc) та оптимальної (dfb) стадій формування: dfc (0,90-1,1 м) – світло-

бурий матеріал, з кротовинами із матеріалом сучасного ґрунту. До низу буріє, в 

нижній частині з карбонатами у формі білих  борошнистих виокремлень. 

dfb (1,1-1,5 м) – ґрунт оптимальної стадії з ледь помітним профілем, в 

якому виділяється гумусовий (Нk) та перехідний (Phk) генетичний горизонти. 

Нk (1,1-1,3 м) – сірувато-бурий до палево-бурого з грудкувато-

розсипчатою структурою, пилуватий легкий суглинок.  

Phk (1,3-1,5 м) – буріший за вище лежачий, пилуватий легкий суглинок з 

грудкувато-розсипчастою структурою. Перехід помітний по освітленню 

кольору.  

Бузький горизонт (bg) (1,5-2,0 м) – світло-буровато-палевий, однорідний 

за кольором, пухкий, грудкувато-розсипчастий легкий суглинок, з міцелярними 

формами карбонатів, багато кротовин діаметром до 10 см з темно-сірим 

заповненням. Перехід помітний за незначним посвітлінням кольору та зміною 

структури матеріалу.  

Дніпровський горизонт (dn) (2,0-6,0 м видно) – простежується 

алювіальний дрібнозернистий пісок світло-жовтого кольору, матеріал мішаний. 
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Додаток Б 

Результати детального палеопедологічного дослідження з 

макроморфологічними характеристиками розрізу плейстоценових відкладів 

біля смт. Шишаки 

 

Розріз знаходиться в кар’єрі, практично в центральній частині 

смт. Шишаки, в специфічній горбистій місцевості, на високому 

геоморфологічному рівні (плакор на лівому березі р. Псел). У цій місцевості 

гарно простежуються сліди зсувів, проте відслонення знаходиться у 

природному стані  

У розрізі досліджено четвертинні відклади дніпровського (dn), 

завадівського (zv), тилігульського (tl) та лубенського віку (lb). Результати 

дослідження такі.  

Дніпровський горизонт (dn) (умовно 0,0-1,4 м) у верхній частині 

перекритий сучасним голоценовим ґрунтом з підстеляючими його породами, 

потужністю близько 1,5 м. Представлений неоднорідними сизувато-палевими 

лесоподібними карбонатними суглинками, а також супісками та пісками 

бурими, іржаво-бурими.  

Завадівський горизонт (zv) (1,4-4,2 м) – потужна ґрунтова світа, що 

складається не менш як з чотирьох викопних ґрунтів умовно визначених як zv3, 

zv1b2, zv1b1 та zva. Їх морфогенетичні ознаки наступні. 

zv3 (1,4-2,0 м) – неоднорідний палево-коричнево-сизувато-бурий, 

опіщанений, грудкуватий, карбонатний легкий суглинок-супісок. Перехід 

помітний за зміною кольору та підвищенням щільності – близький до 

дернового ґрунту. 

zv1b2 (2,0-2,6 м) – неоднорідний за кольором, коричнювато-бурий з сизими 

плямами, ущільнений, призматично-грудкуватий, карбонатний середній 

суглинок, по гранях структурних виокремлень плівки гідрооксидів заліза. 

Перехід чіткий за зміною забарвлення. 
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zv1b1 (2,6-3,3 м) – найтемніший завадівської світи ґрунт. Вилужений від 

карбонатів, щільний, середній до важкого суглинок, з глибокими гумусовими 

затьоками, що пронизують нижчележачі ґрунти світи. Скоріш за все – це 

лучний або лучно-болотний ґрунт. У нижній частині виявлено велику кількість 

кремнієво-карбонатних конкрецій до 10 см в діаметрі. 

zva2 (3,3-3,8 м) – коричнево-іржаво-бурий за кольором ґрунт, найбільш 

озалізнений в даній світі, практично вилужений від карбонатів (ледь помітно 

скипає з розчином соляної кислоти), з кротовинами, заповненими темним 

матеріалом. Морфологічно схожий на ілювіальний горизонт лісового ґрунту. У 

нижній частині горизонту є скупчення карбонатних конкрецій. Монолітність 

профілю ґрунту значно порушена глибокими гумусовими затьоками 

вищележачого ґрунту zv1b1. Складається враження, що лучно-чорноземний 

ґрунт пізнього оптимуму залягає на ілювіальному горизонті бурого лісового 

ґрунту раннього оптимуму. Перехід чіткий за зміною кольору. 

zva1 (3,8-4,2 м) – нижній алювіальний ґрунт завадівської світи. Маса 

неоднорідно забарвлена, білясто-бурувато-палева, карбонатна, 

легкосуглинкова, з різноманітними карбонатними новоутвореннями у вигляді 

вицвітів і плям, монолітність профілю сильно поруйнована кротовинами та 

кротовинними камерами, які виповнені бурим і темним матеріалом. Перехід 

чіткий за зміною забарвлення. 

Тилігульський горизонт  (tl) (4,2-5,6 м видно) – світло-палевий 

карбонатний вертикально-стовпчастий лес, до глибини 5,0 м зустрічаються 

кротовини, які виповнені чорним та бурим матеріалом. По всьому горизонту 

кремнієво-карбонатні конкреції. Перехід чіткий за кольором, межа розмита. 

Лубенський горизонт (lb) (5,6-8,2 м видно) – потужна ґрунтова світа 

складена з трьох ґрунтів: lbc, lbb2 та lbb1. Зверху до низу поступово інтенсивність 

темного забарвлення підсилюється. 

lbc (5,6-6,2 м) – доволі неоднорідний, коричнювато-бурий, грудкуватий 

легкий суглинок, освітлений за рахунок видимих білястих форм карбонатів 

кальцію, скипає з 10 % розчином соляної кислоти, зі щільними та крупними (до 
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5 см) карбонатиними конкреціями. Перехід поступовий за більшою щільностю і 

посиленню темних відтінків забарвлення. 

lbb2 (6,2-7,0 м) – коричнювато-темно-бурий, щільніший від вище 

лежачого, карбонатний середній суглинок, приховано опіщанений, з 

марганцевою пунктацією та бобовинами, з концентрацією карбонатів по 

тріщинах у вигляді плям, вицвітів, конкрецій. У нижній частині з’являються 

сизуваті плями. Перехід поступовий за потемнінням матеріалу та збільшенням 

щільності. 

lbb1 (7,0-8,2 м видно) – сизувато-темно-коричневий важкий суглинок, 

оглинений, з щільними карбонатними конкреціями та іншими формами 

новоутворень карбонатів і гідрооксидів мангану (плями, бобовини), з плівками 

гідрооксидів заліза та мангану по гранях структурних виокремлень. 
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Додаток В 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом плейстоценових та голоценових відкладів біля 

с. Більськ 

 

Досліджено 2 розрізи плейстоценових та голоценових  відкладів. Дані 

об’єкти дослідження розташовані поблизу с. Більськ Котелевського району 

Полтавської області в тілі високої надзаплавної тераси р. Ворскла на її правому 

березі 

Розріз 1. Знаходиться у відслоненнях колишнього кар’єру, який зараз не 

розробляється, а на його місці знаходиться смітник. Розчистка закладена у 

найбільш потужнішому відслоненні кар’єру, практично у самому центрі, в його 

північній стінці. Безпосередньо кар’єр розташований на відстані 200-300 м на 

схід від східних валів Великого Більського городища, на високому 

геоморфологічному рівні. З поверхні кар’єр вкритий переважно чагарниковою 

рослинністю з глодом та трав’янистим покривом з переважанням злакових. В 

кар’єрі досліджено наступні стратиграфічні горизонти: голоценовий (hl), 

бузький (bg), витачівський (vt), удайський (ud), прилуцький (pl), кайдацький 

(kd) та дніпровський (dn). Результати палеопедологічного дослідження із 

детальним макроморфологічним описом наступні. 

Голоценовий горизонт (hl) (0,0-1,3 м) – представлений сірим 

опідзоленим ґрунтом з наступними генетичними горизонтами  

HE (0,0-0,3 м) – гумусово-елювіальний горизонт, неоднорідно 

забарвлений бурувато-сірий, темний за кольором, з наявними слідами 

опідзолення, структура грудкувато-зерниста, середній суглинок, перетворенний 

діяльністю землериїв, з кротовинами, велика кількість корінців трав. Перехід 

поступовий за побурінням кольору. 

Ih (0,3-0,6 м) – ілювійований, слабогумусований, забарвлення буре до 

темно-бурого, грудкувато-горіхувата структура, середній суглинок, 
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прослідковуються червороїни, сліди корінців трав та рослин. Перехід 

поступовий. 

Ihp (0,6-1,0 м) – бурувато-сірий до бурого, ілювійований, легкий до 

середнього суглинок, структура грудкувато-горіхувата, видно окремі 

червороїни та корінці рослин. 

Pi (1,0-1,2 м) – світло-бурий за кольором, структура горіхувата, легкий до 

середнього суглинок, перехід за посвітлінням кольору.  

Pk+bg (1,2-1,3 м) – білясто-буруватий легкий суглинок, структура 

грудкувато-розсипчаста. Перехід помітний за інтенсивнішим посвітлінням 

забарвлення. 

Бузький горизонт (bg) (1,3-2,1 м) – білясто-палевий лес, пухкий, 

вертикально-стовбчастий, наявні кротовини з темним матеріалом заповнення, 

карбонати у формі просочення.  

Витачівський горизонт (vt) (2,1-3,6 м) – ґрунтова світа, яка складається з 

двох карбонатних ґрунтів: нижнього – темно-бурого (vtb1) та верхнього бурого 

(vtb2). 

vtb1 (2,1-2,7 м) – бурий, слабко ущільнений, грудкувато-горіхуватий, 

середній суглинок, вскипає з 10% розчином НСl. Кротовини в горизонті до 5 см 

в діаметрі, з червоточинами. Перехід і межа за посвітлінням забарвлення. 

vtb2 (2,7-3,6 м) – світло-бурий, світліший за вищележачий, грудкувато-

горіхуватий середній суглинок, вскипає з 10% розчином НСl. Межа хвиляста, 

перехід поступовий за посвітлінням кольору. 

Удайський горизонт (ud) (3,6-4,0 м) – жовтувато-світло-бурий, з 

окремими кротовинами, що заповнені vt (бурим) матеріалом. Лесоподібний 

дрібнопилуватий, вертикально стовбчастий, грудкувато-розсипчастий з 

дрібною марганцевою пунктуацією по всьому горизонту.  

Прилуцький горизонт (pl) (4,0-5,5 м) – ґрунтова світа, яка складається з 

двох ґрунтів кліматичних оптимумів: plb2 (карбонатний степовий чорнозем) та 

plb1 (вилужений, лучно-чорноземний ґрунт). Обидва ґрунти сильно побиті 

морозобійними тріщинами, які заповнені світлим лесовим матеріалом. Верхній 
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ґрунт – темно-коричнево-бурий за кольором; нижній - коричнювато-бурувато-

сірий з великою кількістю марганцевих включень, неоднорідний легкий-

середній суглинок, перехід помітний за зміною забарвлення, межа різка. У 

непорушеному стані матеріал нижнього ґрунту зустрічається фрагментарно між 

морозобійними тріщинами з лесом. 

Кайдацький горизонт  (kd) (5,5-6,2 м) – бурий за кольором викопний 

ґрунт, доволі неоднорідний за будовою (поруйновані морозобійними 

тріщинами та гумусовими затьоками), пухкий, легко-середньо суглинковий, 

оглинений та озалізнений, з марганцевими бобовинами, матеріал вилужений. 

Перехід чіткий за кольором та гранулометричним складом, межа чітка, 

хвиляста, помітна за кольором. 

Дніпровський горизонт (dn) (6,2-7,0 м видно) – жовтувато-бурі 

неоднорідні за кольором, опіщанені лесоподібні суглинки. Масу 

субвертикально пронизують затьоки гумусу з ґрунту plb1, по всій товщі 

зустрічаються дрібні (1-3 см) карбонатні конкреції та журавчики. 

 

Розріз 2. Розташований в стінці колишнього глиняного кар’єру, який 

знаходиться у внутрішній частині Великого Більського городища на відстані 

близько 30 м від західної частини валу Малого Східного городища. Розчистка 

розміщується у північній стінці кар’єру. Нижче наводиться опис відкладів. 

Голоценовий горизонт (hl) (0,0-1,4 м) – чорноземний ґрунт з такими 

генетичним горизонтами: 

Н d. (0,0-0,05 м) – сірий, середній суглинок, сухий, з великою кількістю 

коріння рослин. 

Н1 (0,05-0,2 м) – сірий за кольором середній суглинок, сухий, грудкувато-

зернистий, пухкий, з корінням рослин, червоточинами. Перехід поступовий за 

зміною структури. 

Н2(е) (0,2-0,5 м) – сірий, горіхуватий середній суглинок, з корінням 

рослин і червоточинами. Ледь помітні ознаки присипки SiO2. Перехід 

поступовий за збільшенням щільності. 
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Ihe (0,5-0,8 м) – сірий, грудкувато-горіхуватий середній суглинок 

щільніший від вищележачого, з корінням рослин і червоточинами. 

Проявляється біляста присипка SiO2. Перехід помітний за зміною забарвлення, 

межа слабко хвиляста. Ihpe (0,8-1,1 м) – бурувато-сірий, неоднорідний за 

кольором, з рясними білястовими плямами, ущільнений, горіхувато-

призматичний середній-важкий суглинок, озалізнений з плівками гідрооксидів 

заліза по гранях структурних виокремлень, з корінцями рослин та 

червоточинами. Найкраще у профілі виражена присипка SiO2. Перехід 

помітний за щільністю, зміною забарвлення, межа дрібнозатічна. Ipe (1,1-1,4 м) 

– коричнювато-світло-бурий, неоднорідний за кольором, з палевим відтінком і 

білясто-сірими затьоками, щільний важкий суглинок, поглинений та 

озалізнений, з корінцями рослин, мікропористий. Структура призматична. 

Перехід дуже поступовий за відсутністю присипки SiO2 і незначним 

посвітлінням забарвлення. 

Витачівський горизонт (vt) P+vt (1,4-2,25 м) – бурувато-палевий, 

неоднорідний, плямистий (наявність більш темних плям по всьому профілі), 

структура горіхувата, гострогранно-горіхувата, з плівками гідрооксидів заліза 

по гранях структурних виокремлень, зустрічається ледь помітна марганцева 

пунктація, дуже щільний, озалізнений, оглинений важкий суглинок. Перехід 

помітний за появою карбонатів, межа нерівна. Pk+vt (2,25-2,65 м) – темно-

бурий, одночасно є Pk сучасного ґрунту неоднорідний, плямистий, 

щільний (менш щільний за вище лежачий), структура гострогранно-горіхувата. 

Маса просочена карбонатами (інтенсивно скипає з 10 % розчином HCl), 

зустрічаються карбонатні новоутворення у формі міцелію та трубочок. 

Кротовини заповнені темним і палевим матеріалом. Перехід чіткий, межа 

хвиляста. 

Удайський горизонт (ud) (2,65-3,1 м видно) – білясто-буруватий 

неоднорідний за кольором карбонатний легкий лесоподібний суглинок, з 

карбонатами, слабко ущільнений. У верхній частині спостерігаються тріщини, 

які виповнені темно-бурим матеріалом з витачівського горизонту. 
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Додаток Г 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом плейстоценових та голоценових відкладів біля 

с. Кліщинці 

 

Серія розрізів розташовується на лівому березі р. Дніпро в гирлі р. Сули, 

що впадає в Кременчуцьке водосховище. В стратиграфічному плані чітко 

виділяються наступні горизонти плейстоценових відкладів різної потужності (в 

залежності від висоти берега): голоценовий (hl), бузький (bg), витачівський (vt), 

тясминський (ts), прилуцький (pl), удайський (ud) та дніпровські (dn) 

флювіогляціальні відклади з моренним матеріалом, іноді в найнижчих 

відкладах прослідковуються відклади завадівського часу. Опис відкладів 

наступний. 

Розріз 1. 

Розташований у підніжжі вододілу поблизу ґрунтової дороги в межах 

старого кар’єру, що використовувався для потреб місцевого населення (в 500 м 

на північ від водонасосної станції) (Рис.3.6). 

Зверху вниз простежені наступні горизонти. 

Голоценовий горизонт (hl) (0,0-1,2 м). Зберігся короткопрофільний 

ґрунт з наступними генетичними горизонтами: Нd (0,00-0,1 м.) – сірий, 

легкосуглинистий, з корінцями трав; Нр (0,1-0,4 м.) – темно-сірий до чорного, 

перехід поступовий за кольором;. Hpk (0,4-0,8 м.) – сірувато-палевий, 

пилуватий легкий суглинок, наявні кротовини з сірим та палевим заповненням. 

По профілю простежуються затьоки гумусу. Перехід проявляється за 

збільшенням кількості карбонатів; Phk (0,8-1,1 м) – світло-сірий (світліший за 

вищележачий горизонт), матеріал з палевими кротовинами; Pk (1,2-1,4 м.) – з 

міцелярними формами карбонатів.  

Бузький горизонт (bg) (1,4-3,0 м) бурувато-світло-палевий, пилуватий 

легкий суглинок з великою кількістю борошнистих та у вигляді трубочок 
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карбонатів. Простежується велика кількість кротовин та житлових камер з 

темно-сірим матеріалом заповнення. 

Витачівський горизонт (vt) (3,0-4,2 м) – представлений двома стадіями 

ґрунтоутворення vtb2 і vtb1. 

vtb2 (3,0-3,3 м) світло-бурий до палево-світло-бурого ґрунт з наступними 

генетичними горизонтами.  

Hk (3,0-3,1 м) – сірувато-світло-бурий легкосуглинистий матеріал, 

структура грудкувато-розсипчаста, велика кількість кротовин з бурим та темно-

сірим заповненням.  

Phk (3,1-3,3 м) – бурувато-палево-сірий, грудкувато-розсипчастий, легкий 

суглинок, з великою кількістю кротовин із темно-сірим матеріалом. 

Pk(vtb2) перекриває нижче розміщений витачівський ґрунт попередньої 

стадії vtb1. Це світло-білясто-палевий матеріал, дуже світлий, з великою 

кількістю карбонатів білозірки і дрібними округлими карбонатними 

конкреціями. Ґрунт можна визначити, як бурий пустельно-степовий ґрунт.  

vtb1 (3,3-4,2 м) бурувато-сірий ґрунт з наступними генетичними 

горизонтами:  

Hk (3,3-3,5 м) – бурувато-сірий до світло-сірого легкий суглинок, 

структура грудкувато-розсипчаста з великою кількістю кротовин із світлішим 

матеріалом заповнення. Перехід поступовий за зміною кольору.  

Hрk (3,5-3,9 м) – бурувато-сірий легкий суглинок, структура грудкувато-

розсипчаста. Матеріал розпушений діяльністю земляних червів та кротів, 

просочений борошнистими карбонатами.  

Phk (3,9-4,2 м) – сірувато-палевий легкий суглинок з великою кількістю 

кротовин з темнішим матеріалом.  

Pk (4,2-4,4 м) – палевий суглинок, білястий від просочення СаСО3 

перероблений землериями, з натьоками карбонатів та великою кількістю сірих і 

буруватих кротовин. Ґрунт – бурувато-сірий 
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Удайський горизонт (ud) (4,4-5,3 м) представлений бурувато-палевим 

світлим матеріалом. Це – шаруватий піщано-палевий суглинок з великою 

кількістю карбонатів у вигляді присипки. 

Прилуцький горизонт (pl) (5,3-7,8 м) – представлений ґрунтами 

заключної (plc) і оптимальних (plb2 і plb1) стадій ґрунтоутворення.  

plc (5,3-6,2 м.) – коричнювато-буровато-сірі ґрунтові відклади заключної 

стадії прилуцького ґрунтоутворення, матеріал до низу сірішає. Велика кількість 

кротовин, а також слідів діагенетичної карбонатизації горизонту. Найбільш 

подібний до дернового ґрунту.  

plb2 (6,2-7,1 м.) – коричнювато-сірий, легкосуглинистий, 

чорноземоподібний ґрунт з наступними генетичними горизонтами:  

Нk (6,2-6,5 м.) – коричнювато-сірий ґрунтовий матеріал, з великою 

кількістю кротовин, зернисто-грудкуватою структурою, вскипає з 10% 

розчином НСl. Перехід за змінами кольору.  

Нpk (6,5-6,8 м.) – сірувато-буро-коричнюватий з великою кількістю 

карбонатів, на що вказує активна реакція з 10% розчином НСl, структура 

грудкувато-пилувата, легкий до середнього суглинок, наявні затьоки гумусу і 

карбонатів з великою кількістю кротовин із темно-бурим матеріалом.  

Phk (6,8-7,0 м.) – сірувато-палевий легкий суглинок, структура 

грудкувато-розсипчаста, просочення матеріалу карбонатами по всьому 

горизонту, наявні кротовини. Перехід поступовий за освітленням кольору. 

Ґрунт найбільш подібний до сучасних степових чорноземів. 

plb1 (7,1-7,8 м.) – ґрунт подібний до темно-сірого опідзоленого лісового з 

наступними генетичними горизонтами:  

Н (7,1-7,3 м.) – темно-сірий до чорного, структура грудкувата, наявна 

присипка SiO2.  

Hpk (7,3-7,5 м.) – сірий легкий до середнього суглинок, затьоки гумусу, 

грудкувато-розсипчастий матеріал.  

Pk (7,5-7,8 м.) – ґрунтоутворювальною породою для даного ґрунту є 

горизонт (до 7,9 м.) лесових відкладів. 
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Тясминський горизонт (ts) (7,8-7,9 м). Лесовий матеріал для якого 

характерна велика кількість карбонатів, на що вказує активна взаємодія із 10% 

розчином НСІ, проявляється фрагментарно. 

Кайдацький горизонт (kd) (7,9-8,6 м.). представлений ілювіальним 

горизонтом, карбонати у профілі не проявляються до глибини 8,6 м. і 

з’являються вже в нижче лежачих лесах. 

Дніпровський горизонт (dn) (8,6-10,0 м). Даний горизонт представлений 

лесовими та іншими морфологічно різними типами моренних відкладів, яких 

тут налічується до 5. Від 8,4 м. до 10 м – це жовтувато-палевий лесовидний 

суглинок зі грудкувато-розсипчастою структурою. Морена 1 в інтервалі від 

10,0 до 10,2 м – представлена піщано-лесовим карбонатовмісним матеріалом, 

сизуватого кольору. Наявні гравій, галька. Морена 2  в інтервалі від 10,2 до 

10,7 м представлена бурим до сизувато-бурого кольору моренними відкладами, 

найбільш озалізненими, у верхній частині з карбонатними конкреціями. Морена 

3 в інтервалі 10,7-10,9 м – спостерігається досить інтенсивно оглеєний матеріал, 

середній до легкого суглинок. Морена 4 в інтервалі 10,9-11,6 м – матеріал 

озалізнений, найщільніший серед відкладів з великою кількістю Fe-Mn 

натьоків. Перехід за зменшенням щільності. Морена 5 в інтервалі 11,6-13,0 м – 

менш щільний за попередній через велику кількість включень гравію, та 

різного роду валунчиків кристалічних порід. Найбільш однорідний матеріал з 

моренних відкладів у профілі. 
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Додаток Д 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом та мікроморфологічним аналізом  голоценових та 

верхньоплейстоценових відкладів з похованими ґрунтами катакомбної (ХХІ-

XVIII ст. до н.е.) культури біля с.Сторожове 

 

Археологічних об’єкти курганного могильника розташовуються  поблизу 

с. Сторожове Чутівського району Полтавської області на високому правому 

березі р. Коломак. 

Палеогеографічні вивчення корелюються з археологічними даними і 

проводилось паралельно із дослідженнями ґрунтових розрізів, які знаходились 

в подібних геоморфологічних умовах, але в яких природній процес формування 

профілю не переривався прямим антропогенним впливом і такий ґрунт 

являється фоновим. 

Курган 3. Розчистка закладена в тілі кургану у його північно-західному 

секторі. В східній стінці простежено голоценові (hl) відклади ґрунту 

чорноземного типу, а ґрунтоутворювальна порода представлена лесовими 

відкладами бузького часу (bg)  

Голоценовий горизонт (hl) (0,00-1,30 м) – представлений двома 

різночасовими насипами тіла кургану потужністю 0,55 м., (перша до 0,37 м.) та 

похованим ґрунтом чорноземного типу до 1,3 м. У профілі ґрунту простежені 

наступні генетичні горизонти: 

Н (0,00-0,05 м) – дернина. 

Н (0,05-0,40 м) – сірий, грудкувато-горіхуватий, сухий, 

середньосуглинистий, вскипає з 10% розчином НСl, карбонати у вигляді 

білястого-жовтих трубочок, велика кількість кротовин з сірим та палевим 

матеріалом заповнення, перехід поступовий, межа хвиляста.  

Нр (0,40-0,66 м) – неоднорідний за кольором, сірувато-палевий з 

окремими плямами побуріння, сухий, грудкуватий, середньосуглинистий, 

активно вскипає з 10% розчином НСl, весь горизонт просочений борошнистими 
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карбонатами, велика кількість кротовин з палево-сірим та світло-сірим 

матеріалом заповнення, перехід поступовий, межа слабо хвиляста. Саме тут 

зустрічаються артефакти катакомбного часу (3800 ВР). 

Phk (0,66-0,80 м) – бурувато-жовтуватий, грудкуватий за структурою, 

середній суглинок, бурхливо вскипає з 10% розчином НСl, карбонати 

борошнисті у формі просочення, трубочок, міцелію та борошнистих плям по 

гранях структурних виокремлень, поодинокі білясті журавчики до 1,5 см., 

перехід поступовий, межа слабо хвиляста. 

При вивчені даного археологічного об’єкту, як і попереднього, також 

застосовувався метод перекидних траншей. 

Бузький горизонт (bg) (1,3-2,7 м видно) – палевий, місцями з побурінням 

матеріал, грудкувато-розсипчастий, середній суглинок, вскипання з 10% 

розчином НСl з глибиною послаблюється, з глибини 1,2 м зустрічаються 

білясто-жовтуваті плями, білоглазка розміром 0,5-0,8 м. 

Фоновий ґрунт до кургану 3. 

Розріз розташовується на пологому вододільному схилі в 50 м на схід від 

кургану 3 на ідентичному геоморфологічному рівні (Рис. 3.10 а). Поверхня 

задернована, трав’янистий рослинний покрив представлений типчаково-

ковиловою рослинністю з полином, чебрецем та ін. Розріз є фоновим до 

кургану 3, закладений для порівняння в профілі сучасного ґрунту (Рис. 3.9. г, д). 

У західній стінці простежені наступні генетичні горизонти.  

Голоценовий горизонт (0,00-0,76 м) – представлений ґрунтом 

чорноземного типу.  

Нd. (0,00-0,05 м) – сірувато-бура дернина з густо переплетиними 

корінцями трав. 

Н (0,05-0,35 м) – сірий до темно-сірого, до низу світлішає, структура 

зернисто-грудкувата, середній суглинок, пронизаний корінцями трав по всьому 

горизонті, кількість корінців до низу зменшується, перехід поступовий, межа 

слабо хвиляста. 
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Нр (0,35-0,60 м) – бурувато-сіруватий, світліший за попередній горизонт, 

структура зернисто-грудкувата, суглинок від середнього до важкого, зі слідами 

діяльності фауни землериїв, перехід поступовий, межа слабо хвиляста.  

Phk (0,60-0,76 м) – сірувато-бурий, структура зернисто-грудкувата, 

суглинок середній до важкого, з великою кількістю кротовин з бурувато-сірим 

матеріалом заповнення, перехід помітний, межа хвиляста.  

bg + Pk (0,76-1,00 м) – жовтувато-світло-бурий з білястими плямами 

СаСО3, грудкуватою структурою, активно вскипає з НСl, карбонати 

представлені тоненькими плівками по гранях структурних виокремлень та 

рівномірно розподіленим карбонатним міцелієм, велика кількість кротовин та 

житлових камер з пухким сірувато-жовтуватим матеріалом. 

Бузький горизонт (bg) (1,00-2,00 м видно) – є ґрунтоутворювальною 

породою, середній суглинок, палевий, грудкувато-розсипчастий, лес 

тонкопористий, карбонати у вигляді просочення матеріалу СаСО3 та плівок по 

гранях лесових грудочок.  

Фоновий розріз сучасного ґрунту представлений голоценовими 

відкладами чорнозему типового, з потужним гумусовим профілем, зверху слабо 

вскипає з 10% розчином НСІ, утворений на бузькому лесовидному суглинку. 

Похований ґрунт чорнозему звичайного формувався в більш аридніших 

природних умовах в порівнянні із сучасними, що наближені до умов півдня 

степу сучасної території України. 

Курган 22. Об’єкт розташований окремо від основної групи курганів у 

800 м на північ від населеного пункту Сторожове і в 150 м від майданного 

комплексу. Культурний шар розташований на 0,5 м від поверхні з артефактами 

катакомбної культури дніпровського типу (XVIII ст. до н.е.). Досліджено 

наступні стратиграфічні горизонти: голоценовий (hl), бузький (bg), 

витачівський (vt), удайський (ud), прилуцький (pl), кайдацький (kd), 

дніпровський (dn). Результати палеопедологічних досліджень з детальним 

макроморфологічним описом та мікроморфологічним аналізом подані нижче. 
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Голоценовий горизонт (0,00-1,3 м) – представлений сучасним орним 

шаром типового чорнозему (0,00-0,20 м) і похованим ґрунтом з артефактами 

катакомбної культури (XVIII ст. до н.е.) в чорноземі звичайному. 

Виокремлюються наступні генетичні горизонти: 

Норн. (0,0-0,2 м) ― темно-сірий до чорного, пухкий, піщано-пилуватий 

легкий суглинок, структура грудкувато-зерниста, розсипчаста. Матеріал 

пронизаний корінцями трав з карбонатним міцелієм і окремими твердими 

карбонатами, кипить з 10% розчином НСІ, видно окремі кротовини, перехід і 

межа поступові за посвітлінням забарвлення. 

При вивченні під мікроскопом матеріалу виявлено ознаки гумусового 

горизонту чорноземного типу. Про це свідчать: пухка губчаста мікробудова зі 

складними до ІІІ-ІV порядку мікроагрегатами діаметром до 0,15-0,3 мм, основу 

яких складають згустки і грудочки гумусу діаметром 0,02-0,04 м, які являють 

собою екскременти червів; розвинена сітка між- і внутрішньоагрегатних пор. 

Всі зерна первинних мінералів мають плівки та оболонки, лише невелика 

частина гумусу знаходиться в диспергованому стані, плазма – ізотропна. 

Мінеральний скелет складає до 70% площі шліфа, представлений переважно 

середньопилуватими зернами, представлені також окатані і напівокатані 

зерна піску діаметром до 0,15 мм
1
. 

Нk (0,2-0,35 м) ― коричнювато-темно-сірий до чорного, пухкий. 

Структура грудкувато-зерниста, пилувато-легкосуглинистий, з великою 

кількістю корінців трав. В матеріалі горизонту зустрічаються залишки 

кераміки, ймовірно винесені землериями. Горизонт переритий червоточинами 

та кротовинами діаметром 4-8 см з матеріалом заповнення палевого кольору,. 

Перехід і межа досить поступові за посвітлінням кольору. 

При вивченні під мікроскопом виявлено наступні ознаки: пухке губчате 

складення, мікроагрегати ІІ-ІV порядку. В структурі переважає карбонатно-

глинистий матеріал, просочений мікрокристалічним кальцитом, останній 

                                                 
1
Тут і далі результати мікроморфологічного дослідження подаватимуться курсивом 



248 

приймає участь в складі мікроагрегатів. Рельєф плоский, пористість 

інтенсивна. Плазма нерівномірно насичена карбонатами. Мінеральний скелет 

складає 60-70% площі шліфа, в основному це крупно-пилуваті окатані зерна, а 

також уламки кварцу розміром до 0,25 мм і більш.  

Н(р)k (0,35-0,55 м) ― палево-сірий, профарбований гумусом, із 

залишками давньої кераміки. Структура грудкувато-зерниста, піщано-пилувата, 

легкосуглиниста, просочена карбонатами, кипить з НСl. Маса інтенсивно 

перероблена діяльністю червів і кротів, наявна велика кількість корінців трав. 

Перехід і межа поступові за освітленням забарвлення і проявом палевих 

відтінків.  

Нрk (0,55-0,8 м) ― представлений гумусовим горизонтом ґрунту часу 

катакомбної культури, палево-сірий (до світло-сірого), світліший за вище 

лежачий, освітлений до низу. Структура грудкувато-зерниста, піщано-

пилуватий легкий суглинок. Наявні карбонати у формі міцелію, активно кипить 

з НСl, велика кількість кротовин діаметром 7-10 см, матеріал заповнення 

чорний та палевий. Перехід і межа хвилясті, затьочні, поступові за різкою 

зміною забарвлення на палеве. 

У шліфі з перехідно-гумусового горизонту відмічається пухка губчаста 

мікробудова з розвиненою сіткою звивистих пор. У порівнянні з гумусовим 

горизонтом агрегати також складні (ІІІ-ІV порядку), але крупніші за 

розмірами, на їх формування впливає карбонатність маси. Гумус 

зкоагульований, концентрується у згустках і грудочках, рухомий лише в межах 

горизонту. Завдяки карбонатності маси поряд зі складними гумусово-

глинисто-карбонатними мікроагрегатами сформовані ще й дрібніші 

карбонатно-глинисті, гумусно-карбонатні мікроагрегати. Частина гумусу 

знаходиться у диспергованому стані, частина – концентрується біля пор. 

Мінеральний скелет – 60-70% площі шліфа, в основному представлений 

пилуватими і поодинокими піщаними зернами, що занурені у гумусову плазму. 

Поряд зі звивистими порами наявні також пори-тріщини. 
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Phk (0,8-1,04 м) ― палево-світло-сірий до грязно-палевого, пухкий, 

грудкувато-зернисто-розсипчастий. Просочений карбонатами по тріщинам, 

велика кількість кротовин і червоточин із сірим, палевим та темно-сірим 

матеріалом заповнення з корінцями рослин. Перехід і межа дуже поступові за 

наявним нерівномірно-палевим забарвленням.  

У шліфі з перехідно-карбонатного горизонту плазма зцементована 

мікрокристалічним кальцитом, помітні карбонатно-глинисті агрегати 0,07-

0,12 мм в діаметрі, зерна мінерального скелету мають карбонатні плівки і 

оболонки, проявляються щільні  темно-бурі мікроортштейни (діаметром 0,15 

мм). Мінеральний скелет – до 80% площі шліфа, переважно – це однорідні 

пилуваті зерна.  

bg+Pk (1,04-1,3 м) ― буровато-палевий у вологому, та білясто-палевий у 

сухому станах, пухкий, грудкувато-розсипчастий, піщано-пилуватий легкий 

суглинок проявляється у вигляді смуги, активно кипить з НСl. Кротовини з 

чорним, палевим та мішаним матеріалом. Перехід і межа поступові за 

однорідністю палевого забарвлення. 

Вивчення зразка ґрунту під мікроскопом характеризує його в цілому як 

добре агрегований, маса губчатого складення з карбонатно-глинистими 

мікроагрегатами, що розділені системою звивистих пор Місцями плазма 

карбонатно-глиниста. Маса має плоский рельєф і неоднорідно світло-бурий 

колір забарвлення. В мінеральному скелеті (становить близько 70% площі 

шліфа) переважають окатані крупні та середні зерна кварцу d 0,01-0,3 мм. В 

скелеті переважають зерна середнього пилу. 

Бузький горизонт (1,3-2,0 м) ― білясто-палевий, однорідний за 

кольором, пухкий, грудкувато-розсипчастий. Карбонати у вигляді білоглазки, 

велика кількість кротовин, вони з чорним заповненням діаметром до 10 см, 

багато ходів землериїв, червоточин В інтервалі 1,9-2,0 м ― світліший і з 

більшою кількістю карбонатів над витачівським горизонтом, де представлений 

типовий лес. Перехід і межа поступові за посвітленням червонувато-бурих 

тонів забарвлення.  
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Під мікроскопом з глибини 1,3-2,0 м — матеріал світлий, досить пухкий, 

складається із лесових частинок та зерен первинних мінералів з карбонатно-

глинистими оболонками, маса просочена мікрокристалічним кальцитом, 

присутні великі кристали СаСО3, є пори від ходів корінців рослин. Це — 

типовий лес. В мінеральному скелеті (до 70% площі шліфа), переважають 

середні та великі пилові зерна з окремими зернами кварцу. 

Бузький матеріал представлений типовим крупнопилуватим легким 

суглинком субаерального походження, сформованого в холодний етап розвитку 

природи. 

В процесі дослідження археологами шахтним способом (Рис. 3.19 д) 

культурно-історичного комплексу катакомбного часу, нами були вивчені 

плейстоценові відклади витачівського, удайського, прилуцького, тясминського, 

та дніпровського горизонту, з алювіальними відкладами останнього. 

Витачівський горизонт (2,0-2,5 м) ― бурий ґрунт, інтенсивно розбитий 

морозобійними тріщинами заповненими світло-палевим матеріалом. Зберігся 

фрагментарно між тріщинами і займає 2/3 маси горизонту, не 

диференційований на генетичні горизонти, темніше забарвлений в середній та 

нижній частині. По всьому профілю, по тріщинах виділяються кристали гіпсу, а 

в нижній частині – гіпсовий ілювій з конкреціями і визерунками гіпсу. Матеріал 

жовтуватий, з включеннями марганцю, оглинений, озалізнений і псевдо 

піщаний.  

Під мікроскопом простежується маса пилувато-плазмової мікробудови, 

складена карботанто-глинистими круглими мікроагрегатами діаметром 0,2-

0,5 мм. Плазма просочена та зцементована мікрокристалічним кальцитом. В 

мінеральному скелеті, поряд з пилуватими спостерігаються окатані зерна 

піску діаметром до 0,5 мм, скелет займає до 50% площі шліфа. 

Умовно можна виділити такі шари.  

Верхній 2,0-2,1 м ― світло-бурий слабко ущільнений, грудкувато-

горіхуватий, пилуватий середній суглинок, розбитий тріщинами в основному 

шириною 5-6 см, псевдоопіщаний. Видно кротовини до 9 см в діаметрі з 
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витачівським матеріалом, червороїни – з органічним матеріалом. Перехід і 

межа за потемнінням забарвлення.  

Середня частина 2,1-2,3 м ― жовтувато-бурий, темніший і більш 

оглинений за вищележачий, проявляється фрагментарно між морозобійними 

тріщинами, грудкувато-горіхувато-пилуватий середній до важкого суглинок, 

неоднорідно забарвлений, з марганцево-залізистими плівками по гранях 

структурних окремостей, видно плями гідроксидів заліза і марганцю. Перехід і 

межа поступові за освітленням забарвлення. 

Низ 2,3-2,5 м ― світло-бурий, світліший за вищележачий, матеріал з 

вклиненням друз гіпсу, є бурі кротовини, перехід і межа затічні, помітно за 

освітленням забарвлення.  

Під мікроскопом матеріал з тріщини представлений карбонатно-

глинистими простими та округлими утвореннями. Глинисті агрегати нещільно 

упаковані, маса рівномірно профарбована, мікробудова пилувато-плазмова, по 

краях пор простежуються кристали кальциту, досить велика кількість 

окатаних зерен піску до 0,5 мм в діаметрі. 

Ґрунт представлений варіантом короткопрофільного бурого за кольором 

(верхній кліматичний оптимум vtb2) та темно-бурого (оптимуму vtb1), вони 

профарбовані гумусом та частково гідроксидами заліза, значно оглинені, піщані 

та солонцюваті.  

Удайський горизонт (2,5-2,6 м) ― жовтувато-світло-бурий, з окремими 

кротовинами, що заповнені витачівським (бурим) матеріалом. Пилуватий 

суглинок, грудкувато-розсипчастий, по всьому горизонту друзи гіпсу. Перехід 

до прилуцького горизонту по морозобійним тріщинам з кишенями (до 1,5 

глибиною), які розбивають майже весь горизонт і є тонко хвилясті знизу, 

порівняно з бузьким матеріалом ― лес буруватий.  

Під мікроскопом в шліфах маса розділена сіткою пор від рослин, 

прослідковується просочення плазми мікрокристалічним кальцитом, 

зустрічаються поодинокі крупні зерна кальциту. Матеріал губчастий з 
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розвинутими звивистими порами. Мінеральний скелет складає до 60% площі 

шліфа представлений крупно-пилуватими зернами кварца, халцедона та ін.  

Наявність морозобійних тріщин може свідчити про стратиграфічну межу. 

Матеріал під мікроскопом представлений дрібнопилуватими лесовими 

часточками, буроватим до жовто-бурого легким суглинком.  

Прилуцький горизонт (2,6-3,5 м) ― представлений декількома ґрунтами 

з червонувато-сірувато-коричнюватими відтінками, піщано-пилуватого 

важкосуглинистого, загіпсованого матеріалу. Зверху горизонт розбитий 

генераціями морозобійних тріщин з кишенями глибиною до 1,1 м. Гіпсові 

виокремлення зосереджені по тріщинах, в основі кожного ґрунту 

прослідковується гіпсовий ілювій. Вся товща прилуцьких ґрунтів – з іржаво-

червонувато-коричневими тонами забарвлення. Умовно в межах цього 

горизонту, можна виділити такі ґрунти. 

Верхній ґрунт plb2 (2,6-3,0 м) ― сірувато-бурувато-коричневий за 

кольором ґрунт, деякою мірою схожий з витачівським за озалізненістю і бурим 

забарвленням внаслідок засолення. Зверху чітко прослідковується розбиття 

горизонту морозобійними тріщинами до 1,5 м глибиною з удайським 

матеріалом, тому ґрунт простежується фрагментарно між тріщинами, ґрунт 

схожий з чорноземами Румунії, по тріщинах є дрібні вицвіти кристалів гіпсу, 

що вірогідно пов’язано з вищезалягаючими витачівськими ґрунтами.  

Ґрунт під мікроскопом з верхньої частини горизонту представляє 

губчасту масу з мікроагрегатами до III-IV порядку, основу їх представляють 

згустки і грудочки гумусу, місцями матеріал більш щільного складу, з 

інтенсивно розвинутою системою звивистих між- і внутрішньоагрегатних 

пор. Мінеральний скелет займає до 70% площі шліфа, представлений в 

основному середніми і дрібними пилуватими зернами, є також окатані зерна 

піску до 0,5 мм в діаметрі, маса просочена мікрокристалічним кальцитом.  

Виділяються такі генетичні горизонти. 
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Нр (2,6-2,8 м) ― сірувато-червонувато-коричневий, пухкий, з 

грудкуватою структурою, піщано-пилуватий середній до важкого суглинок з 

окремими кротовинами заповненими червоно-коричневим і бурим матеріалом.  

НірSO4 (2,8-3,0 м) ― темно-коричневий з червонуватими відтінком, 

піщано-пилуватий важкий суглинок з грудкуватою структурою. По всій товщі в 

незначній кількості дрібні кристали гіпсу, в нижній частині матеріал дещо 

освітлюється і там простежуються поряд з кристалами гіпсу на певному рівні, 

карбонатні або кременисто-карбонатні конкреції діаметром до 1,5 см, 

довжиною до 3 см, що розміщені вертикально. 

Під мікроскопом маса глинисто-карбонатна, зцементована мікро- і 

крупнокристалічним кальцитом. Майже не простежуються складні 

мікроагрегати, прості агрегати представлені карбонатно-глинистими 

утвореннями округлої форми. Мінеральний скелет займає до 80% площі шліфа, 

це в основному великі зерна пилу, зерна піску до 0,3 мм в діаметрі, друзи гіпсу, 

нечіткі мікрооршейни. 

Ґрунт засолений ( з гіпсом, на що вказує темніше забарвлення середньої і 

нижньої частини профілю) – солонцюватий горизонт. 

Велика кількість кротовин з темно-сірим (із сучасного ґрунту), бурим (з 

витачівського горизонту) і коричнево-бурим матеріалом заповнення. Є житлові 

камери землериїв (з чорним матеріалом) деякі камери діаметром 40 см, на іншій 

стінці простежена нора лисиці до 1 м в діаметрі, заповнена темно-сірим 

матеріалом. У заповненні кротовин, нір в досить великій кількості 

спостерігаються кристали гіпсу (гіпси зосередженні в кротовинах). Перехід і 

межа чітко проявляються за появою морозобійних тріщин, коротших ніж 

зверху (можливо вони є продовженням останніх). В основі цього ґрунту 

прослідковуються світлі смуги з карбонатами (РкSO4-ґрунту), що розділяє два 

ґрунти. Можливо, на зосередження гіпсів в кротовинах і житлових камерах 

вплинула діяльність людини (створення сакральних споруд і поховальних 

камер), що сприяло розпушенню ґрунту.  
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Ґрунт можна визначити як чорнозем солонцюватий, що розвивався в 

тепло-помірних умовах степу з присутністю жаркого літнього сезону. 

Нижній ґрунт plb1 (3,0-3,5 м) ― сірувато-коричнюватий з червонуватим 

відтінком, грудкувато-зернистий, просочений карбонатами, з багатьма 

сіруватими кротовинами. Цей ґрунт майже не диференційований на генетичні 

горизонти, озалізнений, псевдоопіщанений, важко суглинистий, на глибині біля 

3,3-3,5 м велика кількість виокремлень борошнистих карбонатів по тріщинах, 

сформований Рк, перекриває нижчележачий сірій ґрунт на глибині 3,2 м при 

відсутності лесового матеріалу. Ґрунт поступово переходить у нищележачий 

лучний коричнево-сірий кайдацький ґрунт кліматичного оптимуму. 

Під мікроскопом видно палево-сіру масу, пухкого, губчатого складу, слабо 

карбонатну, складену простими окремими утвореннями, округлими 

мікроагрегатами до ІІІ порядку діаметром до 0,3 мм. Мікробудова пилувато-

плазмова, маса місцями просочена мікрокристалічним кальцитом, яким 

заповнені майже всі пори, наявні окремі великі кристали кальциту, розвинута 

сітка міжагрегатних пор, маса пухка. Мінеральний скелет складає до 60% 

площі шліфа, представлений крупно пилуватими зернами кварцу і великою 

кількістю зерен піску, як окатаних так і уламкових. 

В нижній частині ґрунту під мікроскопом простежений світло-бурий 

середньосуглинистий, досить слабко просочений мікрокристалічним 

кальцитом, мінеральний скелет складає до 80% площі шліфа, зерна – з 

глинистими оболонками, діаметром 0,4 мм. 

Кайдацький горизонт (3,5-4,6 м) ― представлений двома добре 

вираженими ґрунтами оптимуму, верхній із яких ― сірий, а нижній бурувато-

сірий. Над шаром бурувато-сірого ґрунту, чітко простежується смуга з 

крупними гіпсовими конкреціями до 3-4 см в діаметрі з кристалами гіпсу 

всередині, можливо мав місце підток води по схилу.  

kdb2 (3,7-3,9 м) ― найяскравіший, найбільш сірий і чіткий в розрізі ґрунт, 

зверху на 20 см перекриття натіками з карбонатами (Рк ґрунту plb1), в нижній 
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частині чітко простежується смуга гіпсів в конкреціях і дрібних карбонатів. По 

профілю в нижній частині дрібні виокремлення кристалів гіпсу.  

Виділяються генетичні горизонти. 

НркSO4 (3,7-3,9 м) ― коричнювато-темно-сірий, у вологому стані з 

червонувато-буруватими відтінками, зверху перекритий натіками карбонатів, 

добре виражена грудкувато-зерниста структура, видно окремі кротовини з 

коричнювато-сірим матеріалом, це – піщано-пилуватий середній до важкого 

суглинок, озалізнений і оглиненний, кипить з НСl, зустрічаються дрібні 

кристали гіпсу. Перехід і межа поступові за зменшенням кількості натіків 

карбонатів і більш однорідним освітленням забарвлення та прояву гіпсових 

конкрецій.  

Для мікробудови ґрунту характерний розвиток складних мікроагрегатів 

ІІ-ІІІ порядку, розділених звивистими порами. Забарвлені органічною речовиною 

мікроділянки горизонту чергуються з освітленими пухкішими. Гумус типу муль 

концентрується у вигляді згустків і грудочок, що чітко виділяються на фоні 

сірувато-бурої плазми. Мінеральний скелет займає 50-60% площі шліфа . 

Phi (CaSO4) (3,9-4,2 м) ― сірувато-світло–бурий, пухкий, піщано-

пилуватий однорідний суглинок, насичений карбонатами, в т.ч. по натіках, 

гіпсові конкреції 3-4 см в діаметрі, присутні кротовини з темно-сірим 

матеріалом заповнення кайдацького ґрунту. Перехід і межа дуже поступові за 

освітленням забарвлення, прояву в натіках борошнистих карбонатів з 

буруватим відтінком кольору.  

Під мікроскопом матеріал має буре забарвлення. Відсутні складні 

мікроагрегати. Простежується пухке пакування зерен у глинисто-карбонатну 

плазму, яка частково просочена мікрокристалічним кальцитом, що 

концентрується також навколо пор. 

kdb1 (4,2-4,6 м) ― бурувато-коричнюватий з сіруватим відтінком ґрунт. 

Світліший за вищележачий, весь просочений борошнистими карбонатами із 

ґрунту kdb2, велика кількість кротовин, в нижній частині на глибині 3,9 м ― 

прояв борошнистих карбонатів (типу крупної білозірки діаметром 2-3 см, по 
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всьому профілю натіки з СаСО3), гумус з цього горизонту затікає у нищележачі 

відклади. Перехід чіткий, межа слабо хвиляста, прослідковується за кольором і 

зміною механічного складу.  

У мікробудові гумусового горизонту наявні округлі згустки і грудочки 

гумусу, які об’єднуються і утворюють складні мікроагрегати до ІІІ порядку, 

прослідковуються ділянки збіднені на гумус. Зерна мінерального скелету 

мають гумусові оболонки, частина гумусу диспергована. Плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитом. 

Нижній ґрунт оптимуму (kdb1) значно перероблений карбонатним 

ілювієм верхнього ґрунту, за своїми ознаками не зберігся повністю, 

проявляється лише його карбонатна частина. Ґрунт має профіль лучно-

чорноземних ґрунтів. Для ґрунту kdb2 властива велика кількість кротовин, які 

заповнені темно-сірим матеріалом, що пов’язано з діяльністю землериїв як в 

кайдацький, так і у прилуцький етап. Після відступу морени дніпровського 

зледеніння, почали формуватися ґрунти, наближені до тих, що зараз 

зустрічаються в ґрунтовому покриві України: kdb1 — представлені буроземно-

чорноземовидними лісовим середньо суглинистим ґрунтом; kdb2  – лучно-

чорноземним, близькими до чорноземовидних, але ґрунт kdb2 солонцюватий, з 

гіпсами.  

Дніпровський горизонт (4,6-5,0 м) ― жовтувато-білясто-палевий, 

пухкий, структура грудкувато-розсипчаста, вертикально стовбчастий 

карбонатний з дрібними карбонатними трубочками, плямами борошнистого 

СаСО3, із окремими карбонатно-кременистими конкреціями. Багато кротовин, 

ходів землериїв з темно-сірим, буро-сірим, коричнювато-палево-сірим 

матеріалом заповнення. Розгалужена сітка ходів землериїв, що заповнені 

піщано-пилуватим легким розсипчастим суглинковим матеріалом.  

В шліфах матеріал з невеликим вмістом карбонатів, чітко 

простежується полігональний розподіл зерен скелету, які упаковані в плазму, 

зерна мінерального скелету представлені дрібним та середнім пилом і 

займають близько 50% площі шліфа. 



257 

Даний горизонт був найбільш сприятливим для будівництва сакральних 

та погребальних ходів та ям, які і простежені в даному горизонті.  

dn al (5,0-6,0 м) ― прослідковується розсипчастий алювіальний 

дрібнозернистий пісок світло-жовтого кольору, над яким прокладалися 

ритуальні ходи катакомбного часу.  

В шліфах матеріал – світло-бура безкарбонатна маса. Плазма піщано-

глиниста з переважанням піщаних окатаних зерен, розділених системою 

звивистих пор, також зустрічаються великі уламкові зерна піску, площа 

мінерального скелету складає до 60%. 

У відкладах стратиграфічних горизонтів розрізу простежені ґрунти 

чотирьох етапів розвитку природи: голоценовий горизонт представлений 

сучасним ґрунтом чорнозему типового та похованим чорноземом звичайним, 

витачівський горизонт зі слаборозвиненим бурим солонцюватим ґрунтом, 

прилуцький та кайдацький горизонти представлені розвиненими ґрунтовими 

профілями з поділом на генетичні горизонти. Відклади розділені лесовими 

горизонтами холодних етапів, які сформувалися в низькотемпературному 

режимі бузького, удайського та дніпровського часів. Потужні шари першого і 

останнього характеризують їх тривалий розвиток в плейстоцені. Наявність 

алювіальних відкладів дніпровського горизонту підтверджує існуванням п’ятої 

надзаплавної тераси.  

Фоновий ґрунт до кургану 22. Об’єкт розташовується на 200 м 

південніше від польового стану і на 50 м східніше від основної розчистки, на 

одному геоморфологічному рівні з останньою в межах сільськогосподарського 

поля, яке щорічно засаджується. Голоценовий ґрунт сформований на лесових 

відкладах. Зверху-вниз простежені такі генетичні горизонти: 

Норн. (0,00-0,38 м) ― темно-сірий до чорного, пухкий, чітко 

структурований, грудкувато-зернистий, із залишками тонких корінців трав, 

пилуватий середній суглинок. Горизонт не кипить з НСІ, перехід і межа дуже 

поступові, за межею орного шару.  
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Під мікроскопом прослідковується: палево-сірий матеріал, який 

компонується карбонатно-гумусовими мікроагрегатами до 0,1 мм в діаметрі. 

Велику площу займають міжагрегатні пори (роздільна агрегатна структура). 

Агрегати округлі, II-IV порядків до 0,4 мм в діаметрі, розділені системою 

звивистих пор, мікрокристалічний СаСо3 просочує плазму, переважає гумус 

типу муль. Мінеральний скелет займає 60-70% площі шліфа, з яких 10-12% 

представлено піщаними зернами, останні слабко прослідковуються, оскільки 

маскуються гумусно-глинистою плазмою Видно окремі кристали СаСО3 . 

Нk (0,38-0,50 м) ― темно-сірий до чорного пухкий матеріал, але 

щільніший за орний горизонт, до низу майже не освітлюється, чітко 

грудкувато-зернистий, структурований, добре гумусований. Велика кількість 

корінців трав. Перехід і межа поступові, але дуже чіткі за різким зменшенням 

гумусованості, палевими тонами забарвлення і появою міцелярних карбонатів, 

межа хвиляста із затьоками гумусу. І в Норн. і в Н горизонтах є чорні 

кротовини діаметром 3-5 см.  

Під мікроскопом маса губчаста, з чіткими складними мікроагрегатами 

до ІІІ-IV порядку, діаметром до 0,5 мм, плазма просочена гумусом, основою 

складних мікроагрегатів є згустки і грудочки гумусу діаметром 0,02-0,04 мм, 

розділяє агрегати сітка звивистих пор. Мінеральний скелет представлений 

окатаними зернами піску та дрібного пилу. 

Нрk (0,5-0,65 м) ― палево-сіруватий, освітлюється до низу, пухкий але з 

міцними структурними окремостями, зернистий, з тонкими корінцями трав, 

карбонати у вигляді міцелію, кількість якого збільшується до низу. Вступає в 

активну реакцію з 10% розчином НСl, багато кротовин діаметром 6-15 см з 

чорним, сірим, палевим заповненням. Перехід і межа чітко помітні за 

переважанням палевих тонів забарвлення, межа із затіками гумусу.  

В шліфах матеріал перехідно-гумусового горизонту сірувато-палевий, 

переважає мульовий гумус. Первинні агрегати (0,02-0,04 мм в d), об'єднанні в 

мікроагрегати III-IV порядку. Слабо розвинута сітка між- та 

внутрішньоагрегатних пор. Мікроагрегати, переважно складні, мають округлу 
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або овальну форму Маса губчатого складення з екскрементами червів та 

згустками гумусу. Плазма просочена мікрокристалічним кальцитом. 

Мінеральний скелет займає до 70 % площі шліфа. 

P(h)k (0,65-0,9 м) ― світлий, буровато-сіруватий-палевий матеріал, 

грудкувато-зернистий пилуватий легкий суглинок, бурно кипить з 10% 

розчином НСІ, з СаСО3 у формі міцелію, м’яких виокремлень і 

виокремленнями по краях тріщин.  

Як наслідок інтенсивної фауністичної діяльності ― горизонт кротовин 

темно-сірого кольору, 6-18 см в діаметрі, з численними ходами землериїв, 

зрізами корінців трав, багато червоточинами.  

Під мікроскопом спостерігається сірувато-палева плазма, 

мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку, карбонатно-глинисті, нечіткі 0,2-0,4 мм в d 

Видно округлі карбонатно-глинисті утворення з плоским рельєфом. Гумус типу 

муль, вміст його незначний і він частково диспергований. Плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитом, матеріал на більшій частині шліфа 

складається з лесових часточок. Розвинута сітка звивистих внутрішньо- і 

міжагрегатних пор. Мінеральний скелет складає до 80% площі шліфа, видно 

окремі крупні кристали СаСО3, значна доля піщаних та уламкових зерен d 0,3-

0,6 мм. В скелеті переважають крупно- і середньопилуваті зерна. 

Pk (0,9-1,2 м) – світло-палевий з буруватим відтінком, пухкий, 

грудкувато-розсипчастий, переритий червоточинами, з темно-сірими та 

білястими кротовинами і ходами кротів, видно карбонатний міцелій. 

Під мікроскопом матеріал Рk світло-палевий, маса складається із 

лесових часточок, розділених системою звивистих пор, плазма пилувата, різко 

переважають часточки пилу – до 90%. Наявні поодинокі зерна піску, плазма 

просочена мікрокристалічним кальцитом. 

Загалом, якщо враховувати вище наведені показники то ґрунт відноситься 

до чорнозему типового акумулятивного, легкосуглинистого з чітким Рк, з 

карбонатними конкреціями. В нижній частині в інтервалі 1-1,4 м матеріал з 

відтінком буруватого забарвлення.  
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Додаток Е 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом та мікроморфологічним аналізом  голоценових та 

верхньоплейстоценових відкладів з похованими ґрунтами сарматської (III-

IV ст. н.е.) культури біля с.Сторожове 

 

Курган 10. Курган розташований в центральній частині археологічного 

комплексу під молодими (30-40 річними) лісовими насадженнями, що 

представленні переважно дубом, осикою, кленом та має розріджено 

трав’янистий покрив типчаково-ковилової рослинності. 

Зверху вниз описані голоценові (hl) і бузькі (bg) відклади. Паралельно з 

детальним макроморфологічним описом подаються дані мікроморфологічного 

аналізу. В південній стінці східної бровки кургану спостерігались наступні 

генетичні горизонти: 

Голоценовий горизонт (0,00-1,10 м) – складається з похованого ґрунту 

сарматського часу (IV ст. н.е.) та насипу, що його перекриває. 

Ґрунт над похованим сарматським має наступні генетичні горизонти. 

Нd (0,00-0,05 м) – темно-сірий до чорного, свіжий, грудковато-зернистою 

структурою, піщано-пилуватий легкий суглинок з корінням трав та зрізами 

коренів дерев. 

Н (0,05-0,25 м) – темно-сірий до чорного, однорідний за кольором, з 

грудковато-зернистою структурою, пилуватий легкий до середнього суглинок, 

багато коріння трав, округлих ходів землериїв діаметром 5-7 см з темно-сірим 

заповненням. Перехід і межа чітка за пухким матеріалом. 

Під мікроскопом в шліфі з верхнього шару (Hd) прослідковується плазма 

темно-бурого до чорного кольору, пилувато-плазмова мікробудову. 

Виділяються складні мікроагрегати IІI-IV порядку, пори розгалужені, звивисті, 

основою складних мікроагрегатів є грудочки і згустки гумуса, екскременти 

червів. 
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В шліфі зразка з Н-горизонту також спостерігаємо однорідне буре до 

сіро-бурого забарвлення, добре виражену агрегованість, пилувато-плазмова 

мікробудову, агрегати переважно IІI-IV порядку, розвинена система складних 

звивистих міжагрегатних та внутрішньоагрегатних пор. 

Н(р) (0,25-0,4 м) – мішано-сірий до темно-сірого, дуже пухкий. Горизонт 

насичений великою кількістю кротовин, палево-сірого кольору внизу, з 

прошарком світлого матеріалу, по якому чітко відбивається ущільнення складу 

і зміни структури (більш за все лес-матеріал, занесений під час засипки 

кургану). Структура зернисто-грудкувато розсипчаста.  

Ґрунт сарматського часу (IV ст. н.е.) 

Стратиграфічне розчленування насипу і похованого ґрунту в «тілі» 

кургану простежується досить чітко, можна виділити конкретні генетичні 

профілі ґрунту часу пізніших «досипок» кургану досить складно.  

Нк (0,4-0,6 м) – сірий до темно-сірого, зернисто-грудкуватий, пухкий, 

піщано-пилуватий середній суглинок; простежуються кротовини діаметром 6-

10 см, заповнені темно-сірим та палево-сірим матеріалом. Перехід і межа чітко 

проявляється за змінами кольору матеріалу. 

Під мікроскопом прослідковується темно-буре забарвлення маси, 

глиниста плазма, добре виражена агрегованість, але агрегати переважно 

нижчих (І-ІІ) порядків розділені системою тонких звивистих пор, гумус 

скоагульований, частково диспергований. 

Phk (0,7-0,9 м) – сірувато-палевий  легкий суглинок, бурно вскипає з 10% 

розчином НСІ, структура крупно-грудкувата, перехід і межа чітко проявляється 

за зміною кольору, переритий ходами землериїв,. 

Під мікроскопом прослідковується темно-палевий матеріал з 

карбонатно-глинистою плазмою, яка просочена і зцементована 

мікрокристалічним кальцитом, останній також виокремлюється навколо пор. 

В мінеральному скелеті переважають крупні зерна пилу, але поодиноко 

зустрічаються і окатані зерна піску. 

bg+Pk (0,9-1,10 м) – палевий, піщано-пилуватий суглинок, стовпчастий, 
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структура грудкувато-розсипчаста, з білозіркою, під ґрунтом світла смужка з 

карбонатів, видно світло-сірі і палеві кротовини, неоднорідне забарвлення 

внаслідок діяльності кротів. Під мікроскопом простежується значний вміст 

мікрокристалічного кальциту, що рівномірно просочує карбонатно-глинисту 

плазму, мінеральний скелет представлений великим окатаними зернами кварцу, 

рогової обманки, включаючи пилуваті зерна і складає близько 70% площі шліфа. 

Бузький горизонт (1,1-2,00 м) – білястий світло-палевий типовий лес, 

пилуватий легкий суглинок, грудкувато-розсипчастий, на глибині 1,2-1,3 м 

простежено карбонатні конкреції, по всьому шару багато кротовин і ходів 

землериїв з темно-сірим та чорним матеріалом заповнення.  

Під мікроскопом прослідковується типова лесова будова з лесовими 

часточками і співрозмірними з ними зернами скелету з карбонатно-

глинистими оболонками. Мінеральний скелет представлений переважно 

кварцем, роговою обманкою та ін., переважають зерна крупного та 

середнього пилу, з включеннями великих зерен піску. Плазма рівномірно 

просочена мікро- та дрібнокристалічним кальцитом. 

 

Курган 13. Об'єкт розташований в південній групі курганів в межах 

штучної лісопосадки з тополями, осиками, кленами, ліщиною і з розвинутим  

трав’яним покривом типчаково-ковилової рослинності.  

Курган відноситься до часу пізньосарматської культури і датується 

кінцем IV ст. В розчистці описані голоценові ґрунти чорноземного типу. Зверху 

вниз простежені наступні генетичні горизонти: 

Нd. (0,00-0,05 м) – темно-сірий до чорного, пилуватий середній суглинок 

пилуватий, пухкий, пронизаний корінням рослин. 

Нk (0,05-0,4 м) – темно-сірий до чорного, пухкий, грудкувато-зернистий 

пилуватий середній суглинок з великою кількістю коріння трав і поодинокими 

коріннями дерев. Зустрічаються  кротовини заповнені чорним матеріалом, уся 

маса значно перероблена діяльністю землериїв, багато червоточин. Перехід і 

межа поступові за потемнінням гумусового горизонту. 
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Нk2 (0,4-0,7 м) – темно-сірий до чорного освітляється до низу, темніший 

за той, що розміщений вище, пухкий, грудкувато-зернистий. Кипить з HCІ, але 

без видимих форм карбонатів, з великою кількістю корінців трав. Багато 

видимих слідів землериїв, кротовин діаметром до 45 см, з чорним матеріалом. 

Перехід і межа досить поступові. Нечітко простежується межа із ґрунтом 

сарматського часу (майже умовно), лише по деякому посвітлінню матеріалу. 

Похований ґрунт з матеріальними рештками сарматської (IV ст.н.е.) 

культури. 

Нрk (0,7-0,9 м) – сірий, світліший за вищележачий і до низу освітлюється 

до палево-сірого, горизонт життєдіяльності кротів, пухкий з кротовинами 

діаметром до 7 см, заповнений змішаним чорним та палево-чорним матеріалом. 

Перехід і межа поступові за освітленням забарвлення до низу. 

Рhk (0,9-1,1 м) – палево-сірий, світлішає до низу до палевого, із 

просоченням гумусу. Неоднорідно забарвлений , з великою кількістю кротовин 

та червоїн з сірим та палево-сірим матеріалом. Наявні коріння рослин, кипить з 

HCІ, але без видимих форм карбонатів. Перехід і межа поступові за зміною 

забарвлення на палевий. 

P(h)k (1,1-1,2 м) – буруватий сірувато-палевий,  пухкий, грудкувато-

розсипчастий, просочений карбонатами, опіщанений легкий лесовидний 

суглинок, білястий, з великою кількістю кротовин та червориїн із сірим та 

палевим заповненням, кипить з 10% розчином HCІ, але без видимих форм 

карбонатів. Перехід і межа поступові. 

Рk (1,2-1,5 м видно) – білясто-палевий, пилуватий легкий суглинок, 

просочений борошнистими формами карбонатів, розсипчастий, однорідний з 

великою кількістю сірих та світло-сірих кротовин і окремими червориїнами. 

За інтерпретацією детального макроморфологічного опису, характер 

профілю ґрунту можна визначити як легкосуглинковий  акумулятивний 

чорнозем з потужним гумусовим горизонтом, сформований на лесах. 
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Курган 14. Дана розчистка знаходиться в майже ідентичних природних 

умовах, що і попередня розчистка в кургані 13, лише на 40 м східніше і по 

характеру ґрунтового профілю та часу утворення ці два об’єкти співпадають  

Розріз характеризує голоценові (hl) ґрунтові відклади. Дані макро- та 

мікроморфологічного аналізу наведені нижче. 

Нd. (0,00-0,05м) – темно-сірий, пухкий, піщано-пилуватий легкий 

суглинок із зернистою структурою, з великою кількістю корінців злакових трав. 

Нk (0,05-0,3 м) – темно-сірий до чорного, пухкий, грудкувато-зернистий, 

піщано-пилуватий легкий суглинок, із залишками корінців дерев і трав. 

Наявність карбонатів підтверджується реакцією з 10% HCІ. Багато кротовин з 

темно-сірим заповненням. Перехід і межа поступові, ледь помітні за дуже 

слабким посвітлінням кольору. 

Під мікроскопом прослідковується гумусова плазма темно-бурого до 

чорного кольору, пилувато-плазмова мікробудова. Виділяються складні 

мікроагрегати IІI-IV порядку, їх основою є грудочки і згустки гумусово-

глинистої речовини, пори розгалужені, звивисті, первинні мікроагрегати – 

згустки та грудочки гумусу створені екскрементами червів. 

Н2k (0,3-0,5 м) – темно-сірий до чорного, пухкий, дещо освітлюється до 

низу, грудкувато-зернистий, з корінцями рослин (дерев і трав), кипить з HCІ. 

Видно поодинокі кротовини з темним заповненням діаметром до 7 см. Перехід і 

межа досить чіткі за посвітлінням кольору, із натіками гумусу і появою палевих 

кротовин. 

Під мікроскопом прослідковується однорідна маса буруго до сіро-бурого 

забарвлення, губчаста структура добре агрегована, пилувато-плазменна 

мікробудова, агрегати переважно IІI-IV порядку, розвинена система складних 

звивистих між агрегатних та внутрішньоагрегатних пор. 

Похований ґрунт (з матеріальними рештками сарматської культури 

IV ст. н.е.). 

Н(р)k (0,5-0,8 м) – сірий до темно-сірого, пухкий піщано-пилуватий 

легкий суглинок, неоднорідно забарвлений, внаслідок великої кількості 
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кротовин діаметром до 7 см із заповненням різного кольору. Перероблений 

діяльністю землерийної фауни. В нижній частині присутні крупні карбонатні 

конкреції. 

Під мікроскопом прослідковується темно-буре забарвлення маси з 

гумусово-глинистою плазмою, висока ступінь агрегованісті, але агрегати 

переважно нижчих (І-ІІ) порядків, хоча і розділені системою тонких звивистих 

внутрішньоагрегатних пор, плазма просочена диспергованим гумусом. 

Нрk (0,8-1,0 м) – сірий, донизу сіро-палевий, але загальний фон має сірий 

відтінок. Пухкий, з великою кількістю кротовин з палевим наповненням. 

Грудкувато-зерниста структура, кипить з 10% розчином HCl. Перехід і межа 

чіткі за посвітлінням кольору, із напливами гумусу. 

Під мікроскопом простежуються темнозабарвлений гумусом горизонт, 

здебільшого розвинуті мікроагрегати І-ІІІ порядку, карбонатно-глиниста 

плазма, гумусово-глинисті оболонки навколо невеликих зерен кварцу, губчасте 

складення з тонкими між агрегатними звивистими порами. 

Рk (1,0-1,2 м) – білясто-палевий лесовидний суглинок, просочений 

білястими борошнистими карбонатами, грудкувато-розсипчастий, виділяється 

як білуватий прошарок внаслідок насиченості карбонатами, багато кротовин з 

сірим, темно-сірим, палево-сірим матеріалом заповнення. Кипить інтенсивно з 

10% розчином HCІ. Перехід і межа не чіткі, прослідковуються по деякому 

слабкому побурінню забарвлення. 

Під мікроскопом прослідковується палевий матеріал з карбонатно-

глинистою плазмою, яка просочена і зцементована мікрокристалічним 

кальцитом, останній також концентрується навколо пор. 

bg+Рk (1,2-1,5 м видно) – світло-буровато-палевий лес, однорідний, 

пухкий, грудкувато-розсипчастий, з міцелярними формами карбонатів, багато 

кротовин діаметром до 15 см з темно-сірим заповненням. 

Під мікроскопом матеріал палевий, виявляється, значна кількість 

мікрокристалічного кальциту, що рівномірно просочує карбонатно-глинисту 

плазму. Мінеральний скелет, представлений як пилуватими так великим 
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окатаними зернами кварцу, рогової обманки, загалом складає близько 70% 

площі шліфа. 

Враховуючи всі макро- та мікроморфологічні ознаки, похований ґрунт 

можна визначити як чорнозем звичайний, але без чіткого горизонту Нрk, з 

яскраво вираженим переходом до Phk- горизонту і добре вираженим 

карбонатним горизонтом. Ґрунт, сформований над ним є також чорноземного 

типу, але природні обстановки, більш за все, є вологішими від тих, що панували 

близько 1600 років тому. 

Фоновий ґрунт до кургану 13 і 14. Розчистка закладена в 20 м на пн.-сх. 

від кургану №14. Розташована вона у штучних широколистяних насадженнях із 

клену, груші, ліщини, тополі, трав’янистий покрив складає кропива, ковила та 

ін.. Розріз являє собою ґрунт голоценового часу. Поряд з макроморфологічним 

опис ґрунту, виконаний його мікроморфологічний аналіз 

Нo ― 0,00-0,02 м ― дерновий, темно-сірий, з великою кількістю 

листяного опаду та з корінням трав. 

Н ― 0,02-0,2 м ― темно-сірий до чорного, дуже пухкий до 

борошноподібного, піщано-пилуватий легкий суглинок, грудкувато-зернистий, 

з коріннями дерев і трав. Окремі кротовини діаметром 4-6 см з чорним 

заповненням, переритий червориїнами, перехід і межа дуже поступові за 

слабкою реакцією з 10% розчином HCI до низу. 

Під мікроскопом простежується темно-сірий до чорного матеріал, 

складні мікроагрегати ІІІ-IV порядку, розділені сіткою звивистих пор та пор-

каналів, плазма профарбована гумусом типу муль. 

Нк ― 0,2-0,4 м ― темно-сірий, до чорного, пухкий, грудкувато-

зернистий, піщано-пилуватий легкий суглинок. Багато коріння трав і окремі 

корінці дерев діаметром до 1 см, кротовини діаметром 3-6 см з сірим 

заповненням. Кипить з 10% розчином HCI, але без видимих карбонатів. Перехід 

і межа поступові за забарвленням, до низу з’являються палеві відтінки.  

При дослідженні під мікроскопом простежується темно-бура до 

чорного маса, система звивистих пор, що розділяє складні мікроагрегати ІІІ-IV 
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порядків, прослідковуються темні грудочки і згустки гумусу – копроліти, зерна 

мінерального скелету мають  гумусові оболонки. 

Нрк ― 0,4-0,6 м ― палево-сірий, до низу поступово освітлюється і стає 

сіро-палевим, пухкий, зернистий, розсипчастий. Велика кількість кротовин та 

червориїн з чорним та палевим заповненням, залишки трав та коріння дерев 

(деякі до 0,5 см в діаметрі),  багато кротовин діаметром 5-7 см з чорним 

заповненням. Перехід і межа поступові, дуже чіткі за посвітлінням кольору, 

межа слабо хвиляста. 

Під мікроскопом прослідковується темно-бура маса, темні згустки 

гумусу рівномірно розсіяні у плазмі, в мінеральному скелеті спостерігаються 

великі зерна піску, мікроагрегати ІІІ-IV порядку розділені системою. 

Phk ― 0,6-0,8 ― бурувато-сірувато-палевий, пухкий у сухому стані, 

грудкувато-зернистий, ущільнений, з червориїнами, з корінням рослин, видно 

сірі та палево-сірі кротовини діаметром 4-6 см; вступає в реакцію з HCI, але без 

видимих форм карбонатів. Перехід і межа поступові за освітленням 

забарвлення. 

При дослідженні під мікроскопом спостерігаються гумусові згустки, 

зерна мінерального скелету з гумусними оболонками, плазма просочена 

гумусно-карбонатною речовиною. 

Рк ― 0,8-1,0 м ― білясто-палевий, пухкий, просочений карбонатами та з 

великою кількістю білозірки, окремі виокремлення СаСО3  діаметром до 1 см. 

Вступає в бурну реакцію з 10% розчином HCI.  

Під мікроскопом прослідковується мінеральний скелет, що складається 

як зернами піску, та зернами кварцу, рогової обманка та ін. Плазма рівномірно 

просочена мікро- та дрібнокристалічним кальцитом. 

Фоновий сучасний ґрунт може бути визначений, як типовий чорнозем 

лісостепової зони, про що свідчать типовий чорноземний профіль і глибока 

гумусованість. За останні 1600 років від сарматського часу гумусовий горизонт 

став потужнішим порівняно із чорноземом звичайним, що свідчить про більш 

вологі природні обстановки сучасності. 



268 

Додаток Ж 

 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом та мікроморфологічним аналізом голоценових та 

верхньоплейстоценових відкладів з похованими ґрунтами скіфської (VII-III ст. 

до н.е.) культури біля с.Більськ 

 

Дана археологічна пам’ятка знаходиться переважно в межах с. Більськ та 

земель Більської сільської ради Котелевського району Полтавської області 

(Східне, Західне та більша частина Великого Більського городища), а також с. 

Куземин Охтирського району Сумської області (північна частина Великого 

Більського городища, Куземинське укріплення). Територія займає більшу 

частину межиріччя Ворскли і Псла на ділянці від Полтави на півдні до річок 

Груні і Ташані (лівих приток  р.Псла) на півночі. 

Нижче наведено макроморфологічний опис відкладів із стратиграфічним 

розчленуванням генетичних горизонтів профілю і характеристикою 

голоценових відкладів та частково з результатами мікроморфологічного 

аналізу. 

Розчистка 1. Знаходиться на межі сільськогосподарського поля 

Ґрунт потужністю 1,5 м – потужний чорноземний ґрунт з наступними 

генетичними горизонтами (зверху вниз): 

Н орн. (0,0-0,45 м) – темно-сірий до чорного, щільний (щільніший у 

верхній частині – інтервал 0,0-0,2 м), грудкувато-горіхуватий, середній 

суглинок. З глибини 0,2 м спостерігається велика кількість артефактів скіфської 

культури у вигляді уламків кераміки та кісток, велика кількість кротовин, 

червоточин та коріння рослин. Межа рівна, перехід різкий. 

При вивченні ґрунту під мікроскопом прослідковується пилувато-

плазмова мікробудова, добре агрегована структура (агрегати III-IV порядку) 

розділена системою міжагрегатних звивистих пор, насичена гумусом типу 
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муль, зустрічаються часточки гумусу у вигляді екскрементів земляної фауни, а 

також напіврозкладені рештки рослин (Рис. 3.39 а-в). 

Н (0,45-0,7 м) – темно-сірий середній суглинок ущільнений, грудкувато-

зернистий, у верхній частині, до глибини 0,55 м спостерігаються включення у 

вигляді артефактів скіфського часу (кераміка та кістки), велика кількість 

червоточин та кротовин, коріння рослин. Перехід поступовий за зміною 

щільності та освітленням матеріалу. 

Під мікроскопом спостерігається буровато-темно-сіра пилувато-

плазмова добре агрегована мікробудова, скупчення гумусу навколо зерен 

скелету, добре розкладені органічні рештки; в схрещених ніколях 

прослідковується рівномірне розміщення мікрокристалічного кальциту, зерна 

мінерального скелету щільно упаковані в плазмі (Рис. 3.39 г-е). 

Нр (0,7-0,9 м) – бурувато-сірий легкий-середній суглинок, розсипчастий, 

пилуватий, грудкувато-зернистий, з червоточинами та кротовинами, 

заповненими темним та палевим матеріалом. Перехід поступовий за 

зменшенням щільності та посвітлінням матеріалу. 

Під мікроскопом безкарбонатна маса добре агрегована (агрегати III-IV 

порядку), бурувато-сіра пилувато-плазмова мікробудова, зустрічаються 

новоутворення полиніту, а також залізисті новоутворення, просочення 

гумусом нерівномірне з поодинокими скупченням гумусової речовини навколо 

зерен мінерального скелету (Рис. 3.39 ж-з). 

Рh (0,9-1,4 м) – неоднорідний, палево-світло-сірий, пухкий, вилужений, 

розсипчастий, пилуватий легкий суглинок, побитий кротовинами, заповненими 

темно-сірим матеріалом, з червоточинами, з окремими крупними дендритами 

коріння рослин (дерев). Перехід поступовий, межа затічна. 

Під мікроскопом прослідковується темно-бура безкарбонатна пилувато-

глиниста плазма, навколо деяких зерен мінерального скелету спостерігається 

скупчення гумусової речовини. В мінеральному скелеті переважають однорідні 

пилуваті зерна (Рис. 3.39 з-и). 
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Pk (1,4-1,5 м видно) – жовтувато-палевий, пухкий, мікропористий легкий 

суглинок, скипає з 10 % розчином соляної кислоти. Горизонт просочений 

карбонатами, проте без видимих форм. 

Вивчення ґрунту під мікроскопом характеризує його вцілому як добре 

агрегований матеріал, маса губчатого складення з карбонатно-глинистими 

агрегатам, що розділені системою пор, забарвлення однорідне світло-буре. В 

мінеральному скелеті переважають зерна дрібного та середнього пилу (Рис. 

3.39 к-л). 

Дані макро- та мікроморфологічних досліджень дозволяють визначити 

сучасний ґрунт як чорнозем вилугований. В гумусово-перехідному горизонті 

виявлено слабковиражені ознаки лісового ґрунтоутворення у вигляді 

замаскованих за доброю агрегованістю маси новоутворень, що може вказувати 

на лісовий генезис ґрунту на попередній, більш ранній стадії голоценового 

ґрунтоутворення. 

Розчистка 2. 

Розташована на тій самій поверхні, що й розчистка 1, приблизно в 100-

150 м від неї, у межах лісового масиву. Розмір шурфа 0,8 на 2,0 м. Опис 

південної стінки (зверху-вниз).  

Н ліс.підст. (0,0-0,05 м) – лісова підстилка, добре розкладене та 

напіврозкладене листя широколистяних порід, пилуватий, сірий з білястим 

відтінком, з корінням рослин. Перехід поступовий за щільністю та посвітлінням 

кольору. 

Н1  (0,05-0,2 м) – сірий, грудкувато-зернистий, пухкий середній суглинок 

пронизаний корінням рослин, з червоточинами. Під час підготовки шурфа в 

даному генетичному горизонті виявлено один уламок кераміки. Перехід 

поступовий за підвищенням щільності. 

Н2 (0,2-0,35 м) – сірий, морфологічно схожий з вище лежачим, 

відрізняється за підвищенням щільності. Перехід поступовий за змінною 

забарвлення. 
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Нр (0,35-0,5 м) – сірий, неоднорідний, горіхувато-зернистий середній 

суглинок, з білястими вкрапленнями по гранях структурних виокремлень, 

світліший за вище лежачий, з корінням трав та дерев. Перехід помітний за 

підвищенням щільності, межа затічна. 

НР (0,5-0,75 м) – сірий, неоднорідний, з білястою присипкою, яка 

найбільш яскраво виражена у даному генетичному горизонті, пилуватий 

середній суглинок, приховано опіщанений, грудкувато-горіхуватий, з 

червоточинами та окремими кротовинами. Перехід помітний за кольором та 

щільністю. 

НР1(0,75-1,1 м) – бурувато-сірий, неоднорідний, ущільнений (найбільш 

щільний в профілі), грудкувато-призматичний, середній до важкого суглинок, з 

кротовинами та червоточинами, виповненими бурим і сірим матеріалом, з 

корінням рослин. Перехід помітний за зменшенням щільності, межа чітка. 

Рh (1,1-1,5 м) – неоднорідний сірувато-бурувато-палевий, пухкіший від 

вище залягаючого, оглинений, піщано-пилуватий суглинок грудкуватої 

структури, з великою кількістю кротовин. Перехід помітний за забарвленням, 

зменшенням щільності, появою карбонатів. 

Pk+bg (1,5-1,75 м видно) – палевий легкий карбонатний суглинок, пухкий, 

інтенсивно скипає з 10 % розчином HCl. 

Представлений ґрунт є чорноземом вилугованим, що пояснюється перш 

за все, невскипанням ґрунту з 10% розчином НСІ по всьому профілю, окрім 

ґрунтоутворюючої породи та відсутністю карбонатів у мікроструктурі 

гумусових горизонтів. 

 

Розчистка 3. Розташована в шурфі глибиною 2,15 м розміром 0,8 м на 

1,5 м, в межах Західного городища, у 200 м на захід від його східних валів на 

археологічному об’єкті «Зольник 10», в його західній частині  

В дослідженому шурфі виділено та описано наступні горизонти: 

Н орн. (0,0-0,15 м) – сірий, пухкий, зернистий, легкий до середнього 

суглинок, з корінцями рослин. В горизонті зустрічаються включення попелу із 
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зольника, що залягає нижче. Перехід чіткий за кольором та щільністю, межа 

рівна. 

Під мікроскопом спостерігається добре агрегована пилувато-плазмова  

мікробудова (мікроагрегати III-IV порядку), розділена системою звивистих 

між- та внутрішньо агрегатних пор, основою мікроагрегатів є грудочки і 

згустки гумусової речовини, екскременти червів. Зустрічаються включення, 

пов’язані безпосередньо із зольником, це попіл, сажа, вуглинки і т.п. 

КУЛЬТУРНИЙ ШАР з артефактами скіфського часу (0,15-0,8 м) – 

білясто-попелясто-світло-сірий, дуже пухкий горизонт (за археологічною 

термінологією – зольник), з корінням рослин, червоточинами, з частими 

включеннями білих щільних карбонатних прошарків. Містить величезну 

кількість артефактів скіфського часу (під час зачистки шурфа було піднято на 

поверхню біля 15 кг різноманітних знахідок – кераміки, кісток тварин, вуглинок 

та ін.). У самій нижній частині виявлено напіврозкладені рештки, рослинного 

походження. Перехід чіткий, межа рівна, слабо нахилена на північний захід. 

При дослідженні під мікроскопом простежується складна 

мікроагрегованість маси, з мікроагрегатами до IV порядку, які розділені 

системою звивистих між- і внутрішньо агрегатних пор. Матеріал просочений 

гумусово-карбонатною речовиною, із численними включеннями матеріалу із 

зольника, як то сажа, попіл, вуглинки. 

Ґрунт скіфського часу. 

Н1 (0,8-0,9 м) – бурувато-темно-сірий, свіжий, з корінням рослин, 

ущільнений, грудкувато-горіхуватий, з червоточинами. Перехід поступовий за 

потемнінням матеріалу. 

Під мікроскопом спостерігається темно-бура добре агрегована маса, з 

мікроагрегатами до IV порядку, розділених сіткою між- і внутрішньо 

агрегатних звивистих пор, основою мікроагрегатів є гумусово-глиниста 

речовина, зустрічаються згустки гумусу по зернах мінерального скелету. 

Н2 (0,9-1,1 м) – темно-сірий, ущільнений, грудкувато-горіхуватий 

середній суглинок, найбільш темний в профілі, з корінням рослин, з 
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червоточинами та кротовинами. Перехід поступовий за зміною кольору та 

появою залізистих новоутворень. 

При дослідженні під мікроскопом даного зразка ґрунту спостерігається, 

як і в попередньому шліфі, складна мікроагрегованість, розділена системою 

звивистих пор. В даному горизонті зустрічаються натеки коломорфних глин і 

гумусової речовини по зернах мінерального скелету і пор.  

Нр (1,1-1,3 м) – сірий до світло-сірого, неоднорідний, з’являються бурі 

новоутворення схожі на плівки та плями гідроксидів заліза, з червоточинами, 

корінцями рослин. Перехід чіткий, межа дрібнохвиляста. 

Під мікроскопом спостерігається пилувато-плазмова мікробудова, маса 

палево-бурувато-сіра, вилужена. Мікроагрегованість висока, але агрегати 

меншого порядку, ніж в вищих горизонтах. Просочення гумусом, та не велика 

кількість згусточок гумусу по зернах мінерального скелету. 

Hp(k) (1,3-1,7 м) – сизувато-бурувато-сірий, горіхуватий, ущільнений 

середній суглинок, з кротовинами та червоточинами, активно скипає з 

розчином соляної кислоти, проте без видимих форм карбонатів. Перехід 

поступовий за появою видимих форм карбонатів. 

В мікроструктурі прослідковується пилувато-плазмова мікробудова, з 

поодинокими скупченнями карбонатів в порах. Мікроагрегованість висока, 

проте агрегати менш складні, ніж у вищих горизонтах та розділені системою 

пор-каналів і звивистих пор. В мінеральному скелеті присутні зерна 

мікрокристалічного кальциту. 

Phk (1,7-2,0 м) – бурувато-сірувато-палевий, ущільнений, грудкуватий, 

середній суглинок, карбонати у формі міцелію, трубочок, вицвітів, плям, 

зустрічаються бурі плями озалізнення, червоточини, кротовини. Перехід 

поступовий за посвітлінням матеріалу. 

Під мікроскопом прослідковується палево-буровато-сіра маса, плазма 

зцементована мікрокристалічним кальцитом, помітні карбонатно-глинисті 

мікроагрегати, та скупчення глинистої речовини біля пор. Мінеральний скелет 
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займає до 80% площі шліфа і представлений переважно однорідними 

пилуватими зернами. 

Pk (2,0-2,15 м видно) – сірувато-жовтувато-палевий лесоподібний 

суглинок, пухкіший від вище лежачого, з червоточинами, кротовинами, 

карбонатами у формі просочення, вицвітів, плям. 

Вивчення зразка під мікроскопом характеризує його як бурувато-світло-

сіру масу губчатого складення з карбонатно-глинистими агрегатами, що 

розділені системою пор. Місцями плазма карбонатно-глиниста. Мінеральний 

скелет складається переважно з дрібно пилових зерен.  

У Норн. та культурному шарі велика кількість включень, що пов’язана із 

функціональною приналежністю даного археологічного об’єкту – зольника. Це 

насамперед сажа, вуглинки, попіл і т.п. Проте, маса Н орн. добре агрегована, 

що вказує на розвиток біогенно-акумулятивних процесів, притаманних 

сучасним ґрунтам території дослідження – чорноземам типовим. Під шаром 

золи залягає власне ґрунт скіфського часу.  

В мікробудові звертається увага на досить добру мікроагрегованість 

гумусових горизонтів, маса вилужена. Карбонати зустрічаються лише у Ph(k)-

горизонті. Ґрунт, безсумнівно, чорноземного типу, проте низький рівень 

положення карбонатів та гарна гумусованість верхніх шарів похованого 

ґрунту вказують на те що, його формування відбувалося у більш вологих 

кліматичних умовах, порівняно із сучасними. За сумою макро- та 

мікроморфологічних ознак, його можна віднести до чорнозему вилуженого. 

Розчистка 4. Розчистка виконана у та під насипним валом скіфської доби 

в межах східного валу Східного городища. 

Зверху до низу морфогенетична характеристика відкладів наступна  

Дерновий ґрунт (0,0-0,6 м) з горизонтами Н дер. (0,05 м), Нр (0,05-0,3 м), 

Рh (0,3-0,5 м) та Pk (0,5-0,6 м). Причому, Pk ґрунту виступають перевідкладені 

карбонатні лесоподібні суглинки з верхньої частини тіла валу.  
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ТІЛО ВАЛУ верх (0,6-1,0 м) – палево-сірі, неоднорідні, пухкі, карбонатні 

лесоподібні суглинки.  

ТІЛО ВАЛУ низ (1,0-2,9 м) – потужна гумусована товща в нижній частині 

тіла валу, яка складена кількома насипними шарами. Їх характеристика зверху 

до низу наступна:  

Шар І (1,8-2,3 м) – темно-сірі, неоднорідні, гумусовані суглинки, з 

включеннями конкрецій карбонатів різної щільності. Сам матеріал горизонту 

пухкий, в товщі зустрічаються включення вуглинок.  

Шар ІІ (2,3-2,4 м) – неоднорідний шар з сильно перемішаним матеріалом 

темного та бурого кольору, щільніший від вищезалягаючого. 

Шар ІІІ (2,4-2,6 м) – попелясто-сірий, неоднорідний, з білими 

вкрапленнями, дуже пухкий, легкого гранулометричного складу. Шар 

карбонатний, інтенсивно скипає з 10 % розчином HCl. Спостерігаються 

новоутворення карбонатів, які формують своєрідну межу у нижній частині 

шару, означену білою смугою (тонкий прошарок карбонатів товщиною 0,5-1,0 

см). Складається враження, що шар ІІІ схожий на золу. 

Шар IV (2,6-2,9 м) – коричнювато-сірий, гумусований шар, неоднорідний, 

середньосуглинковий, грудкувато-горіхуватий, з поодинокими включеннями 

кераміки. Перехід за тонкою смугою (0,25-0,5 см) карбонатів, яка чітко відбиває 

межу між тілом валу та похованим ґрунтом скіфського часу. 

ПОХОВАНИЙ ґрунт скіфського часу (V ст. до н. е.) (2,9-4,1 м видно) – 

схожий, за морфологічними ознаками на темно-сірий опідзолений з такими 

генетичними горизонтами: 

He (2,9-3,1 м) – темно-сірий, грудкувато-горіхуватий, ущільнений. 

Перехід поступовий за збільшенням щільності та зміною забарвлення. 

Hi (3,1-3,2 м) – бурувато-сірий, щільніший від вищележачого, грудкувато-

горіхуватий середній суглинок, з бурими плівками гідроксидів заліза по гранях 

структурних виокремлень. Перехід поступовий за забарвленням і підвищенням 

щільності. 
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Ih (3,2-3,7 м) – сірувато-бурий, неоднорідний, призматичної структури, 

середній до важкого суглинок, приховано опіщанений, щільний, щільність 

зростає в напрямку до нижньої частини горизонту. По ходах від коріння рослин 

спостерігаються поодинокі карбонатні новоутворення у вигляді трубочок (у 

загальній вилуженій масі). Перехід помітний за зміною забарвлення, межа 

дрібнозатічна. 

Ip (3,7-3,9 м) – палево-бурий, ущільнений (пухкіший від вищележачого), 

крупногоріхувато-грудкуватий важкий суглинок. Перехід чіткий за появою 

карбонатів, межа хвиляста. 

Pk (3,9-4,1 м видно) – білясто-палевий, слабоущільнений карбонатний 

лесоподібний суглинок, з карбонатними новоутвореннями у вигляді трубочок, 

міцелію, просочень та інших форм. У верхній частині – карбонатних конкрецій. 

В розчистці, загальною потужністю понад 4,0 м, виділено сучасний 

дерновий ґрунт, тіло валу (сформоване насипними відкладами чорноземного 

ґрунту скіфського часу та лесоподібними суглинками, які його підстеляли), а 

також профіль темно-сірого опідзоленого ґрунту, який був законсервований під 

валом у скіфський час. В тілі валу простежується декілька етапів його 

будівництва за особливостями шарів, які його складають. 

Розчистка № 5. Розташована в межах Більського Східного городища на 

відстані 30 м від північного валу. Досліджено сучасний ґрунт з артефактами 

скіфського часу. Характеристика генетичних горизонтів наступна: 

Hd (0,0-0,1 м) – темно-сірий, грудкувато-зернистий пилуватий середній 

суглинок, пронизаний корінням рослин. Перехід помітний за підвищенням 

щільності. 

H орн. (0,1-0,3 м) – бурувато-темно-сірий, ущільнений, грудкувато-

зернистий середній суглинок, з включеннями артефактів скіфського часу. У 

нижній частині спостерігається деяке посвітління матеріалу. Перехід помітний 

за підвищенням щільності та ледь помітним оглиненням матеріалу (плівки 

гідроксидів заліза по гранях структурних виокремлень). 
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Нр (0,3-0,7 м) – сірувато-бурий за кольором, ущільнений, неоднорідний, 

призматично-грудкуватий середній суглинок, з кротовинами, в яких часто 

зустрічаються артефакти. У нижній частині ледь помітно проявляється біляста 

присипка. Перехід чіткий, межа хвиляста. 

Ph (0,7-0,9 м) – бурувато-палевий, неоднорідний з сірими плямами від 

кротовин, грудкуватий, середній-важкий суглинок, з червоточинами та 

кротовинами. По всьому горизонті, особливо яскраво в межах вертикальних 

тріщин, спостерігається біляста присипка. Перехід поступовий за зменшенням 

щільності та посвітлінням матеріалу. 

P (0,9-1,1 м) – бурувато-палевий, неоднорідний, доволі пухкий, 

мікропористий, легкий-середній суглинок, маса вилужена від карбонатів, з 

корінням рослин, окремими червоточинами та кротовинами. Перехід чіткий, 

межа хвиляста. 

Pk+bg (1,1-1,25 м видно) – білясто-палевий, пухкий, мікропористий, 

легкий-середній суглинок, маса карбонатна (активно скипає з 10 % розчином 

соляної кислоти) з великою кількістю новоутворень у вигляді міцелію та 

трубочок. Зустрічаються окремі кротовини виповнені матеріалом з вище 

лежачих горизонтів. 

Так як сучасний ґрунт малопотужний і сильно підданий с/г роботам, то 

його ідентифікувати досить складно. Він, безперечно, є  чорноземом, 

найвірогідніше чорноземом типовим, що зараз характерний для цієї території. 

По морфологічним ознакам похований ґрунт скіфського часу можна 

інтерпретувати, як чорнозем вилугований, про що свідчить, перш за все 

потужний гумусовий профіль та низька лінія залягання карбонатів у профілі. 

Провівши палеопедологічні дослідження в межах Більського городища 

скіфського часу (VII-III ст. до н.е.), ми прийшли до наступних висновків: 

– сучасний ґрунтовий покрив території дослідження досить 

різноманітний, це чорноземи вилуговані та звичайні, а також дернові ґрунти в 

межах заліснених ділянок скіфського городища та заплавах р. Ворскла.  
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– поховані ґрунти скіфського часу переважно представлені чорноземами 

вилугованими (це розчистки 1-4), що підтверджено і мікроморфологічною 

будовою цих ґрунтів. 

– природні умови формування чорнозему вилугуваного на даній території 

у скіфський час, порівняно з теперішніми, були більш вологі, тобто кількість 

опадів була дещо більшою. Спостерігався, напевне, позитивний баланс вологи, 

тобто, кількість опадів переважала над кількістю ймовірного випаровування на 

даній території. Утворювався періодичний промивний режим з низхідними 

рухами ґрунтової вологи, що і спричиняло вилуговуванню чорноземного 

профілю. Але впливу лісу на ґрунти тут практично не спостерігається: 

відсутність присипки SiO2 (крім незначної кількості у розчистці 2), ні 

ущільнення в середній частині ґрунтового профілю. Відбувається вже 

зменшення попереднього заліснення, зниження ролі мезофільних порід і 

ксерофітізація степів. 
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Додаток З 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом та мікроморфологічним аналізом голоценових та 

верхньоплейстоценових відкладів з похованими ґрунтами черняхівської (ІV-III 

ст. н.е.) культури біля с.Сердюки 

 

Поселення черняхівської культури розміщалось поблизу с. Сердюки 

Полтавського району Полтавської області на схилах балки V-подібної форми в 

межах вододілу поблизу сучасного кар’єру для видобутку будівельних 

матеріалів. Досліджено 3 ґрунтові розчистки, дві з яких знаходяться в межах 

поселення черняхівської культури, та одна – поза ним – (фоновий ґрунт). 

Нижче наведено описи ґрунту з результатами мікроморфологічного аналізу. 

Розчистка 1. Територія поселення черняхівської культури. 

Закладена на пологому схилі балки ІІ-го порядку, в межах археологічної 

пам’ятки біля с. Сердюки, під трав’янистою та злаковою рослинністю, що, в 

основній масі, представлена деревієм, полином та ін.  

В розрізі виявлено ґрунт із залишками артефактів черняхівської культури 

(III-IV ст. н.е.) на глибині переважно 0,35-0,66 м, хоча деякі уламки знаходяться 

і вище, в орному шарі, і нижче – в ґрунтоутворювальних породах, що пов’язано 

з переміщенням фрагментів матеріальних решток земляною фауною 

(Рис. 3.43 в, г). 

Профіль ґрунту зверху-вниз представлений наступними генетичними 

горизонтами: 

Нd (0,0-0,08 м) – темно-сірий до чорного, пухкий піщано-пилуватий 

легко- та середньосуглинистий, з великою кількістю корінців трав. 

Н(k)орн (0,08-,030 м) – темно-сірий до чорного, дуже пухкий, структура 

чітка, грудкувато-зерниста, піщано-пилуватий середній суглинок, з великою 

кількістю тонких корінців трав, слабо кипить з 10% розчином НСІ, але без 

видимих форм карбонатів, багато кротовин діаметром 5-7 см, заповнених 

темно-сірим та бурим матеріалом. Перехід і межа поступові за посиленням 
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ущільненості маси, посвітлінню кольору, та більшій перемішаності матеріалу 

ґрунту з артефактами з глибини 0,35 м.  

Н(рk) (0,3-0,65 м) – мішаний матеріал, особливо з глибини 0,35 м. В 

інтервалі 0,30-0,35 м інтенсивно темно-сірий, пухкий, зернистий, з глибини 

0,35 м – слабко ущільнений пилуватий середній суглинок з великою кількістю 

ходів землериїв та червів, кротовини (5-15 см) в діаметрі, заповнені темно-

сірим, сірим іноді палевим матеріалом. Артефакти трапляються в інтервалі 

0,35-0,65 м, це переважно уламки керамічних посуду черняхівської культури. 

Основна маса шару кипить з 10% розчином НСІ, але без видимих форм 

карбонатів. Перехід і межа поступові, за деяким освітленням кольору, наявності 

в більшій кількості палевих ходів землериїв, по всьому горизонту багато 

корінців.  

Нрk(0,65-0,82 м) – палево-сірий матеріал, у верхній частині (0,65-0,70 м) 

із артефактами, які нижче майже не виявляються. Мішаний склад маси з 

великою кількістю ходів землериїв з палевим та сірим матеріалом, це 

кротовинний горизонт, з більшістю вертикальних ходів з виходом на житлові 

камери до 20-30 см в d, що заповнені лесовим матеріалом. Кипить з 10% 

розчином НСІ, освітлюється до низу. Перехід і межа чіткі за освітленням 

кольору. 

P(h)k (0,82-1,00 м) – сірувато-палевий, грудкувато-розсипчастий 

пилуватий легкий суглинок з міцелярними карбонатами, переритий 

землериями, кротовини заповнені сірим, темно-сірим, палевим матеріалом. 

Рк (1,0-1,20 м видно) ― бурувато-палевий пилуватий легкий лесовидний 

суглинок, слабо ущільнений, завдяки великій кількості міцелярних і 

пластинчатих форм карбонатів. В невеликій кількості проявляється білозірка. 

Сучасний ґрунт в розчистці відноситься до чорноземного типу 

ґрунтоутворення і визначається, як чорноземом типовий. Про останнє свідчить 

характерна будова його профілю із генетичними горизонтами Н(k)орн — Нk — 

Нрк — Рhк — Рк. Розвивається ґрунт під порівняно потужним трав’янистим 

покривом, в умовах помірно волого клімату, а ґрунтоутворювальною породою 
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слугує карбонатний легкий бузький (bg) лесовидний суглинок. Ґрунт часу 

черняхівської культури формувався майже в таких самих умовах, але дещо 

сухіших, про що свідчить велика кількість карбонатів в ньому. Сучасне 

ґрунтоутворення відбувається при посиленні гумусово-акумулятивних 

процесів. 

Розчистка 2. Житло черняхівської культури.  

Розміщується на вершині місцевого кар’єра  по видобутку будівельної 

сировини близько 4 м висотою, на місці поселення з житлом черняхівської 

культури. 

Голоценовий горизонт (hl) — 0,0-1,1 м – представлений сучасним 

ґрунтом, що переробив профіль ґрунту з артефактами черняхівської культури, 

які зосередженні в шарі на 0,32 м нижче від поверхні. 

Зверху-вниз в ґрунті прослідковуються наступні генетичні горизонти.  

Hd (0,0-0,08 м) ― темно-сірий до чорного матеріал, пухкий зернистий 

легкий суглинок з корінцями трав,. 

Нк (0,08-0,32 м) ― темно-сірий до чорного до низу слабко світлішає, 

пухкий, структура зерниста, пилуватий легкий суглинок, з корінцями рослин. В 

нижній частині на глибині 0,30 м дрібні залишки кераміки черняхівської 

культури. Велика кількість кротовин, але вони слабко прослідковуються 

внаслідок заповнення таким же по забарвленню і складу матеріалом. Перехід і 

межа чіткі, прослідковуються за посвітлінням кольору і значним збільшеням 

кількості кераміки. Кипить з 10% розчином НСІ, але без видимих форм 

карбонатів. 

Під мікроскопом прослідковується плазма темно-бурого до чорного 

кольору, пилувато-плазмова мікробудова. Виділяються складні мікроагрегати 

IІI-IV порядку, їх основою є грудочки і згустки гумусово-глинистої речовини, 

присутні екскременти червів, пори розгалужені, звивисті. 

Нрк (0,32-0,62 м) ― бурувато-коричнювато-сірий, до низу освітлюється, 

продуктивний шар із дрібними залишками уламків кераміки, значно переритий 

землериями, із ходами останніх. Піщано-пилуватий легкий суглинок з 
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зернистою структурою, кротовини 5-8 см в діаметрі з темно-сірим матеріалом 

заповнення та корінцями трав, одна житлова камера з палевим заповненням до 

20 см в d. Кипить з 10% розчином НСІ, перехід і межа поступові за освітленням 

забарвлення, зменшенням кількості артефактів, останні – лише в кротовинах. 

В шліфах видно сірувато-палевий матеріал, переважає мульовий гумус. 

Первинні агрегати – 0,02-0,04 мм. в d – об'єднанні в мікроагрегати III-IV 

порядку. Надзвичайно розвинута сітка між- та внутрішньоагрегатних пор. 

Мікроагрегати переважно складні, мають округлу, або овальну форму. Маса 

губчатого складення, з екскрементами червів. Плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитом. Мінеральний скелет займає до 70 % площі 

шліфа і представлений, в основному, зернами пилу. 

Phk (0,62-0,92 м) ― палево-буровато-світло-сірий, слабко ущільнений, з 

грудкувато-зернистою структурою, пухкий зернистий середній суглинок, 

кипить з 10% розчином НСІ, карбонати у формі просочення. Кротовини 5-7 см 

в діаметрі, житлові камери до 20 см, заповнення їх темно-сірим та палево-

бурим матеріалом. Перехід і межа поступові за освітленням кольору та 

залишками уламків кераміки, особливо в кротовинах. 

Під мікроскопом в шліфах спостерігається сірувато-палева плазма. 

Порівняно з попереднім зразком менше складних мікроагрегатів, форми 

останніх спрощуються. Агрегати карбонатно-глинисті, нечіткі, 0,2-0,4 мм в d. 

Видно округлі карбонатно-глинисті утворення з плоским рельєфом. Гумус типу 

муль. Частково диспергований, плазма просочена мікрокристалічним 

кальцитом, матеріал представлений лесовими частинками, що розділені 

звивистими порами. Розвинута сітка внутрішньо- і міжагрегатних пор. 

Мінеральний скелет складає до 80% площі шліфа, видно окремі крупні 

кристали СаСо3. Значна доля піщаних та уламкових зерен d 0,3-0,6 мм. В 

скелеті переважають крупно- і середньопилуваті зерна. 

P(h)k (0,92-1,10 м) ― сірувато-буровато-палевий, чітко грудкуватий, з 

карбонатами у формі міцелію, піщано-пилуватий легкий або середній суглинок, 

з кротовинами і ходами землериїв 5-8 см в діаметрі, заповнених чорним і 
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палево-бурим матеріалом. Перехід і межа поступові, але чіткі за посвітлінням 

забарвлення. 

Під мікроскопом видно: колір маси сірувато-палевий, глиниста плазма 

просочена і зцементована карбонатами. Не чітко простежуються глинисто-

карбонатні агрегати ІІ та ІІІ порядку. В порівнянні з вище лежачим 

горизонтом, збільшена кількість піщаних зерен d близько 0,5мм. Сітка пор 

інтенсивно розвинута. Виокремлення СаСо3 простежується в різноманітних 

формах: просочення плазми, мікрокристалів кальциту, окремі з них до 0,3 мм в 

діаметрі. Мінеральний скелет займає до 70% площі шліфа. Велика кількість 

окатаних піщаних зерен, але переважають крупно-пилуваті зерна, які 

складають основну масу скелету. 

Бузький горизонт (1,1-4,0 м видно). 

bg+Pk (1,10-1,30 м) ― світло-палевий матеріал, грудкувато-розсипчастий, 

пилуватий легкий суглинок з великою кількістю карбонатів у формі міцелію, 

просочення, білих плям, білозірки. Багато ходів землериїв з палевим та світло-

сірим заповненням. 

Під мікроскопом матеріал палево-бурий, виявляється значна кількість 

мікрокристалічного кальциту, що рівномірно просочує глинисту плазму. 

Мінеральний скелет представлений в основному пилом і поодинокими піщаними 

великим окатаними зернами кварцу, рогової обманки складає близько 70% 

площі шліфа. 

bg (бузький горизонт) (1,3-4,0 м видно) — продовження розчистки 

знаходиться безпосередньо в кар’єрі, видно палевий лесовидний суглинок, 

пухкий, розсипчастий. По всьому горизонту прослідковуються карбонатні 

плями, СаСО3 у формі трубочок, видно окремі карбонатні конкреції. Значно 

переритий землериями у верхній частині, кротовини з сірим, чорним, палевим і 

білясто-палевим матеріалом. Кипить з НСІ. В нижній лесовій частині 

посилюються жовтуваті кольори забарвлення. 

При дослідженні шліфа було виявлено пухке складення з лесовими 

часточками співрозмірними із пилуватими зернами з карбонатно-глинистими 
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плівками і оболочками, розвинута сітка міжагрегатних пор. Велика кількість 

різноманітних новоутворень СаСо3  переважно у вигляді просочення плазми 

мікрокристалічним кальцитом, виокремлень останнього в порах та окремих 

крупних кристалів. Мінеральний скелет займає 70-80% площі шліфа, в ньому 

присутні переважно зерна крупного і середнього пилу, а також поодинокі 

зерна піску до 0,05мм в діаметрі. Серед мінералів, переважно кварц. 

Враховуючи всі макро- та мікроморфологічні ознаки похований ґрунт з 

артефактами черняхівської культури можна визначити як короткопрофільний 

чорнозем звичайний, але без чіткого горизонту Нрк з яскраво вираженим 

переходом до Phk горизонту і з добре вираженим карбонатним ілювієм, а 

сучасний ґрунт після IVст, став більш потужніший на 30 см. І може бути 

визначений, як чорнозем типовий. 

Розчистка 3. Фоновий ґрунт до розчисток 1, 2 поселення 

черняхівської культури біля с. Сердюки 

Розташовується за межами археологічного об’єкту в 50 м на північний-

захід та в 300-350 м в тому ж напрямку від розчисток №1 і №2. Ґрунт 

сформований під різнотрав’ям, неподалік від деревних насаджень дуба, клена, 

липи та ін.. 

Зверху-вниз простежуються наступні генетичні горизонти голоценового 

ґрунту: 

Hd (0,00-0,10 м) ― темно-сірий до чорного, дернина з великою кількістю 

корінців трав. Перехід помітний лише за слабким кипінням матеріалу з 10% 

розчином НСІ. 

Н орн (0,10-0,34 м) ― темно-сірий до чорного з зернистою структурою, 

пилуватий легкий суглинок, з великою кількістю кротовин із темно-сірим 

матеріалом заповнення. Дуже слабо кипить з 10% розчином НСІ. Перехід і 

межа поступові за посвітлінням забарвлення. 

Під мікроскопом прослідковується однорідне буре до сіро-бурого 

забарвлення, з пилувато-плазмовою мікробудовою, добре агрегований, агрегати 
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переважно IІI-IV порядку, розвинена система звивистих міжагрегатних та 

внутрішньоагрегатних пор. 

Нр(k) (0,34-0,66 м) ― сірий, пухкий з грудкувато-зернистою структурою, 

з кротовинами та червоїнами (5-8 см в діаметрі) які заповнені темно-сірим 

матеріалом.  

По всій площі шліфа матеріал палево-сірий з гумусово-глинистою 

плазмою. Гумус зосереджений в згустках та грудочках, які складають основу 

агрегатів до IV порядку, діаметр яких досягає 0,8 мм. Рельєф плоский. Гумус 

типу муль скоагульований і лише частково диспергований. Видно великі 

концентрації гумусу навколо пор. Сітка звивистих пор добре розвинута, 

каналовидні пори від корінців трав розділяють окремі агрегати. Зерна 

мінерального скелету займають до 60-70% площі шліфа, це, насамперед, крупні 

пилуваті фракції, які представлені також поодинокими уламками кварцу та 

зернами піску. 

Нрk (0,66-0,80 м) ― сірувато-палевий, пилуватий легко суглинистий, 

структура грудкувато-зерниста, активно кипить з 10% розчином НСІ. 

Під мікроскопом прослідковується темно-бура маса, темні згустки і 

грудочки мулевого гумусу складають основу, мікроагрегати ІІІ-IV порядку 

розділені системою звивистих пор. Частина гумусу диспергована. В 

мінеральному скелеті переважають пилові фації, а також спостерігаються 

великі зерна піску. 

Phk (0,80-1,00 м) ― сірувато-буроватий, з великою кількістю міцелярних 

і борошнистих форм карбонатів. Перехід поступовий за освітленням кольору. 

При дослідженні під мікроскопом спостерігаються часточки гумусової 

речовини, зерна мінерального скелету мають карбонатно-глинисті оболонки, 

плазма просочена мікрокристалічним кальцитом. 

Рк 1,0-1,10 м (видно) ― світло-палевий, палевий карбонатний суглинок, з 

великою кількістю міцелярних формам карбонатів, кротовини – 6-8 см в 

діаметрі з темно-сірим матеріалом заповнення.  
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Під мікроскопом прослідковується маса мінерального скелету, який 

представлений переважно крупно пилуватими фракціями, переважно 

прослідковуються зерна піску, а також кварцу, рогової обманки та ін. Плазма 

рівномірно просочена і зцементована мікро- та дрібнокристалічним 

кальцитом. 

Фоновий сучасний ґрунт є прикладом чорнозему типового лісостепової 

зони, з генетичними горизонтами Нk – Нр – Нрk – Рhk – Рk. На це вказують ряд 

макроморфологічних показників, такі як формування на лесах, потужність 

гумусового горизонту (до 0,8 м), поступовість переходів між горизонтами 

нижча, порівняні з звичайними чорноземами, лінія вскипання карбонатів з 10% 

розчином НСІ, сформований карбонатний ілювій. Серед ознак мікроморфології 

слід виділити складну мікроагрегованість матеріалу (агрегати ІІІ-IV порядку), 

потужний гумусовий горизонт, карбонати у формі дрібнокристалічного 

кальциту, який рівномірно просочує плазму, або цементує плазму у 

карбонатному ілювії. 
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Додаток К 

 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом та мікроморфологічним аналізом голоценових та 

верхньоплейстоценових відкладів з похованими ґрунтами черняхівської (ІV ст. 

н.е.) культури біля смт. Шишаки 

 

Даний археологічний об’єкт розміщений поблизу смт. Шишаки 

Полтавської області. Поховання розташовуються в межах піщаного кар’єру на 

південний-захід від його окраїни, в 1 км від дамби, на території вододілу 

Вивчені 2 розчистки голоценового ґрунту у порівнянні з фоновим та 

плейстоценовий розріз. Обидві розчистки розташовувались в різних стінках 

піщаного кар’єру, який, в даний час, активно не функціонує. Зверху вниз 

простежена наступна стратиграфія відкладів по всьому периметру кар’єра: 

голоценовий ґрунт (hl), причорноморський лес (рč), дофінівські ґрунти (df), 

бузький лес (bg).  

Нижче наведено описи ґрунту з результатами мікроморфологічного 

аналізу  

Розчистка 1. Могильник черняхівської культури. Розташована 

безпосередньо на площі археологічних досліджень на краю кар’єра. Досить 

чітко простежується умовна межа з культурним шаром черняхівської культури 

у вигляді горизонтальної границі, але це також може бути лінія поховання. 

Профіль ґрунту включає поверхневий гумусовий сучасний ґрунт 0,3 м 

потужністю і нижній ґрунт, що існував у часи черняхівської культури.  

Зверху вниз простежені наступні генетичні горизонти сучасного 

ґрунтового профілю.  

Голоценовий горизонт (0,00-1,3 м) 

Hd — 0,00-0,05 м — дернина, коричнюватий до темно-сірого матеріал з 

корінцями трав, переважно злакових, типчаку, деревію. Перехід і межа за 

зменшенням кількості корінців трав. 



288 

Нk (0,05-0,30 м) – темно-сірий до чорного, в сухому стані ущільнений, у 

вологому – пухкий, грудкувато-зернистий з чіткою структурою. Велика 

кількість кротовин, заповнених темно-сірим матеріалом (6-7 см в діаметрі). 

Інтенсивно переритий червами, з тонкими корінцями рослин, кипить з 10% 

розчином НСl, але без видимих форм карбонатів. Перехід і межа дуже чіткі у 

вигляді горизонтальної смуги, перехід помітний за освітленням забарвлення і 

появі великої кількості карбонатного міцелію. 

При вивченні під мікроскопом виявлено наступні ознаки: пухке губчате 

складення, мікроагрегати ІІ-ІV порядку, в основі яких — згустки і грудочки 

гумусу (екскременти червів). Плазма гумусово-карбонатно-глиниста, 

просочена мікрокристалами кальциту, який також приймає участь в складі 

мікроагрегатів. Рельєф плоский, інтенсивно розвинута сітка звивистих між- і 

внутрішньоагрегатних пор. Плазма нерівномірно насичена карбонатами. 

Мінеральний скелет складає 60-70% площі шліфа, в основному – це крупно-

пилуваті зерна кварцу, які мають карбонатно-глинисті оболонки, їх розміри до 

0,25 мм і більше.  

Можливо ці шари є ґрунтовим перекриттям часу черняхівської культури 

які перероблені сучасними ґрунтоутворюючими процесами. 

Ґрунт з матеріальними рештками черняхівської культури  

Нk2 (0,3-0,6 м) – дещо світліший за вище лежачий, темно-сірий, 

однорідно забарвлений, пухкий, крупно-грудкувато-зернистий, у сухому стані 

слабо ущільнений. До низу структура стає пухкішою. Надзвичайно інтенсивно 

переритий землериями, кротовини з різнокольоровим матеріалом заповнення; 

Це — піщано-пилуватий легкий суглинок з великою кількістю міцелярних та 

борошнистих форм карбонатів (по тріщинах), активно кипить з 10% розчином 

НСІ. Перехід і межа досить поступові за посвітлінням кольору, збільшенню 

кількості кротовин і зменшенням інтенсивності прояву міцелярних форм 

карбонатів. В матеріалі зафіксовано артефакти черняхівської культури.  

При дослідженні під мікроскопом простежується темно-бура маса, з 

пилувато-плазмовою структурою система звивистих пор розділяє складні 
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мікроагрегати ІІІ-IV порядку, прослідковуються темні грудочки і згустки 

гумусу-копроліти, всі зерна мінерального скелету (переважають середньо- і 

крупнопилуваті фракції), мають гумусові оболонки. 

Нрk (0,60-0,84 м) – сірий неоднорідно забарвлений, з невеликими 

плямами, явно світлішого матеріалу. Весь горизонт переритий землериями, 

ходи кротів 7-20 см в діаметрі, заповненні темно-сірим матеріалом з горизонту 

Нк, а також палево-сірим матеріалом з нижніх горизонтів. Пухкий, грудкувато-

зернисто-розсипчастий, піщано-пилувато-легкосуглинистий, кипить з 10% 

розчином НСІ. Видно міцелярні форми карбонатів, борошнисті виокремлення 

СаСО3; з корінцями рослин, що зустрічаються по ходах і в житлових камерах 

землериїв. Це – кротовинний горизонт, значно переритий землериями. Перехід і 

межа досить поступові, за посиленням палевих відтінків забарвлення.  

Під мікроскопом прослідковується сірувато-палева маса, мікроагрегати 

ІІІ-IV порядку розділені системою звивистих пор, темні згустки гумусу 

рівномірно розсіяні у плазмі, в мінеральному скелеті, поряд з переважаючими 

пиловими фаціями, спостерігаються великі зерна піску. 

Phk (0,84-1,10 м) – сірувато-палевий, неоднорідно забарвлений, з великою 

кількість кротовин і ходів землериїв з палевим, сірим до темного-сірого 

матеріалом заповнення. Піщано-пилуватий легкий суглинок із грудкувато-

розсипчастою структурою. До низу світлішає.  

У зразках з перехідного до породи горизонту в шліфах спрощуються 

форми мікроагрегованості, збільшується вміст карбонатів. Маса 

представлена як складними, так і лесовими карбонатно-глинистими 

сегрегаційними округлими мікроагрегатами. Мікрокристалічний кальцит, 

нерівномірно розподілений в плазмі, утворює концентрації, в тому числі 

навколо пор від корінців рослин. Мінеральний скелет –70-80% площі шліфа 

складається, переважно, крупнопилуватими зернами, поодинокими піщаними 

та уламковими зернами кварцу. 
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Рk+рč (1,10-1,20 м) – палевий до грязно-палевого колір матеріалу, пухкий, 

піщано-пилуватий легкий суглинок, структура розсипчаста, з карбонатами у 

формі просочень і трубочок.  

 Під мікроскопом маса має пухку будову завдяки більшому вмісту великої 

кількості карбонатів при відсутності органіки. Матеріал лесової будови. Маса 

складена карбонатно-глинистими лесовими часточками, окремі з яких 

розділені різної ширини звивистими між- і внутрішньоагрегатними порами. 

Простежуються концентрації мікрокристалічного кальциту у вигляді 

мікробілозірки. Зерна мінерального скелету складають до 80% площі шліфа з 

чергуванням ділянок де переважають пилуваті зерна і ділянок із накопиченням 

окатаних зерен піску (до 0,1-0,15 мм діаметром). 

Сучасний ґрунт представлений чорноземом типовим, як і ґрунт 

черняхівської культури, що розвивався по чорноземному типу, але в сухішому 

середовищі. Профіль ґрунту в ІІІ-ІV ст. був коротший на 30 см, подібним до 

профілю міцелярних карбонатних чорноземів. 

Нижче лежачі відклади описані у вертикальній стінці кар’єру. 

Причорноморський горизонт (1,2-2,2 м) – жовтувато-палевий матеріал, 

вертикально-стовбчастий крупно грудкуватий , з великою кількістю кротовин, в 

горизонті карбонати у формі просочення і трубочок.  

Дофінівський горизонт (2,2-3,2 м) – представлений ґрунтами заключної 

та оптимальної стадії формування (dfc i dfb). 

dfc (2,2-2,6 м) – світло-бурий ґрунт, з кротовинами із сучасним 

матеріалом заповнення. До низу бурішає, в нижній частині з карбонатами у 

формі білих борошнистих виокремлень і смуг. Описано такі горизонти:  

Нk (2,2-2,4 м) – світло-бурий, піщано-пилуватий, слабо перетворений 

ґрунтоутворювальними процесами, пухкий, грудкувато-розсипчастий, 

пилуватий легкий суглинок.  

Під мікроскопом простежуються темно-бурі до бурого забарвлення 

гумусово-карбонатні маси, середня ступінь агрегованості, агрегати І-ІІІ 

порядку розділені сіткою звивистих пор, матеріал плазми рівномірно 
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просочений мікрокристалічним кальцитом. Мінеральний скелет займає 70-80% 

площі шліфа, при переважанні пилуватих фацій, зустрічаються поодинокі 

великі зерна піску. 

Phk (2,4-2,5 м) – буріший за вище лежачий матеріал. 

Рk (2,5-2,6 м) – простежується у вигляді світлої полоси.  

У шліфі дуже чітко видно карбонатно-глинисті мікроагрегати  округлої 

форми діаметром 0,15-0,3 мм, які розділені розвиненою сіткою звивистих пор. 

Поодиноко зустрічаються окатані (до 0,2 мм) піщані зерна. Основну ж масу в 

скелеті складають пилуваті зерна. 

Слабо перетворений ґрунтоутворенням, короткопрофільний карбонатний 

ґрунт, за своїми ознаками міг утворитися у сухостепових ландшафтах.  

dfb — 2,6-3,2 м — профіль ґрунту оптимуму з наступними генетичними 

горизонтами: 

Нk — 2,6-2,8 м — сірувато-бурий до палево-бурого з грудкувато-

розсипчатою структурою. 

У шліфі чітко виражені складні (до IV порядку) мікроагрегати з 

розвиненою сіткою звивистих між- і внутрішньо агрегатних пор. Основу 

агрегатів складають світлі згустки і грудочки гумусу, часто скріплені 

карбонатним матеріалом, рельєф агрегатів  плоский. Мінеральний скелет – 

50-60% площі шліфа, складений переважно крупно- і середньопилуватими 

зернами, поодинокими окатаними зернами дрібного піску. 

Нрk — 2,8-3,0 м — бурий, пухкий, грудкувато-розсипчастий, з 

карбонатами у формі просочення і борошнистого СаСО3 по тріщинах.  

В шліфі з горизонту Нрк матеріал досить агрегований, губчастий зі 

складними мікроагрегатами до III-IV порядків, іноді округлих, розділених 

сіткою звивистих пор, відрізняється гумусовим забарвленням плазми, включає 

зерна піску до 0,3 мм в діаметрі. Просочення плазми мікрокристалічним 

кальцитом сприяє укрупненню агрегатів, зерна мінерального скелету слабо 

упаковані в плазмі і займають 30-40% площі шліфа, переважають зерна пилу, 

але на окремих мікроділянках виокремлюються окатані зерна піску. Плазма 
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просочена мікрокристалічним кальцитом, окремими концентраціями 

останнього в плазмі. 

Phk — 3,0-3,2 м — буровато-світло-палевий матеріал з затьоками 

карбонатів, з борошнистими карбонатами по тріщинах, пухкий, пилуватий 

легкий суглинок, окремі бурі і сірі кротовини. Перехід добре помітний за 

збільшенням кількості карбонатів.  

При дослідженні під мікроскопом спостерігаються часточки гумусної 

речовини, зерна мінерального скелету мають карбонатно-глинисті оболонки, 

агрегати нечіткі ІІ-ІІІ порядку, плазма просочена мікрокристалічним 

кальцитом. Мінеральний скелет займає до 75% площі шліфа. 

Бузький горизонт (3,2-5,4  м видно) – представлений лесом. 

Рk + bg (3,2-3,6 м) – білястий борошнистий карбонатний ілювій, до низу 

— лучне вапно, де кількість карбонатів значно збільшена.  

У шліфі з перехідно-карбонатного горизонту плазма зцементована 

мікрокристалічним кальцитом, помітні карбонатно-глинисті агрегати 0,07-

0,12 мм, зерна мінерального скелету, переважно, мають карбонатні плівки і 

оболонки, проявляються щільні (діаметром 0,15 мм) темно-бурі мікро- 

ортштейни. Мінеральний скелет – до 80% площі шліфа, переважно, це 

однорідні пилуваті зерна. 

bg (3,4-5,4 м) – світло-палевий лессовидний суглинок, структура 

однорідна, грудкувато-розсипчаста, з карбонатами у формі просочення, міцелію 

і трубочок. 

Під мікроскопом простежується зцементований мікрокристалічним 

кальцитом матеріал, складений карбонатно-глинистими лесовими 

часточками, розділеними розвиненою сіткою пор. Місцями плазма із 

сегрегаційними карбонатно-глинистими часточками. 

Короткі результати наступні. Голоценовий ґрунт (hl) — потужністю до 

1,3 м темно-сірий до чорного, іноді частково зрізаний. Сучасний ґрунт – 

чорнозем типовий, похований голоценовий ґрунт часу черняхівської культури – 

наближений до чорнозему звичайного. Верхньоплейстоценові відклади –
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причорноморський (рč) — лесоподібний суглинок до 1 м потужністю; до 1,5 м і 

більше, в невеличкій западинці і по всьому кар’єру видно 2 стадії розвитку 

дофінівських (df) ґрунтів часу ґрунтоутворення; нижче холодний бузький лес 

(bg), білястий карбонатний ілювій. Дофінівський (df) горизонт змінює 

потужність залежно від рельєфу. 

Розчистка 2. Фоновий ґрунт. Розташований за межами могильника в 

100 м на північний-схід від розчистки №1 в урвищі старого кар’єру. Між цими 

двома розчистками (№1 і №2), знаходиться основна площа поховань 

могильника черняхівської культури. На поверхні ґрунту різнотравно-злакова 

рослинність з типчаком, полином, деревієм та іншими травами.  

Зверху вниз простежені наступні генетичні горизонти ґрунтового 

профілю. 

Hd (0,0-0,10 м) – дернина, темно-сірий до чорного, пухкий, грудкувато-

розсипчастий, з корінцями трав, зернистий, піщано-пилуватий легкий суглинок. 

Нk (0,1-0,30 м) – темно-сірий до чорного, ущільнений в сухому стані, 

пухкий у вологому, з чіткою зернистою структурою. Кипить з 10% розчином 

НСІ, але без видимих форм карбонатів, з корінцями трав, переритий 

землериями і діяльністю червів, що і утворює його структуру. Кротовини 

діаметром 6-7 см і заповнені темно-сірим матеріалом. Перехід і межа нерівні, 

простежується за появою великої кількості міцелярних форм карбонатів.  

Маса просочена карбонатами, основою складних мікроагрегатів є 

згустки і грудочки гумусу – екскременти червів. Інтенсивно розвинена сітка 

між- і внутрішньоагрегатних пор, місцями помітні добре агреговані 

мікроділянки. В схрещених ніколях простежується просочення плазми 

мікрокристалічним кальцитом. В шліфі дуже чітко визначені губчаста 

структура, складна мікроагрегованість з агрегатами до ІV порядку, 

інтенсивно розвинута сітка між- і внутрішньо агрегатних пор. 

Н2k (0,30-0,55 м) – сірий, дещо світліший за вище лежачий, грудкувато-

зернистий, окремості крупніші, ніж у вище описаному горизонті, ущільнений в 

сухому та пухкий у вологому стані, це — грудкувато-зернистий піщано-
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пилуватий легкий суглинок, по тріщинах і по гранях грудочок велика кількість 

виокремлень міцелярних карбонатів. Спостерігається велика кількість кротовин 

(5-7 см в діаметрі), зустрічаються кротовини зі змішаним палево-сірим 

матеріалом. Перехід і межа досить поступові за посвітлінням кольору.  

У шліфі простежено складні мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку із згустками 

та грудочками гумусу. Структура губчаста, мікроагрегати розділені 

розвиненою сіткою звивистих пор. Мул скоагульований, перерозподіляється в 

межах горизонту, частина гумусу диспергована. У мінеральному скелеті – 60-

70% площі шліфа – переважають зерна крупного пилу, зустрічаються зерна 

піску (до 0,3-0,5 мм). В схрещених ніколях маса ізотропна. 

Нрk (0,55-0,80 м) – сірий, донизу освітлюється, пухкий, грудкувато-

зернистий піщано-пилуватий легкий суглинок, з міцелярними і борошнистими 

формами карбонатів, поодиноко зустрічається білозірка, з корінцями трав і 

великою кількістю кротовин 6-7 см в діаметрі, в т.ч. заповнених палевим 

матеріалом, з окремими житловими камерами. Перехід і межа поступові за 

переважанням палевих відтінків забарвлення.  

В шліфі з перехідного горизонту відмічається пухка губчаста 

мікробудова з розвиненою сіткою звивистих пор. Агрегати складні (ІІІ-ІV 

порядку), крупні за розмірами, на їх формування впливає карбонатність маси. 

Гумус скоагульований, концентрується у згустках і грудочках, рухомий лише в 

межах горизонту. Завдяки карбонатності маси, поряд зі складними гумусово-

глинисто-карбонатними агрегатами, сформовані ще й дрібніші карбонатно-

глинисті, гумусно-карбонатні агрегати. Частина гумусу знаходиться у 

диспергованому стані, частина — концентрується біля пор. Мінеральний 

скелет – 60-70% площі шліфа, в основному представлений пилуватими і 

поодинокими піщаними зернами, зануреними у гумусову плазму. 

Phk (0,80-1,0 м) – сірувато-палевий, пухкий, грудкувато-розсипчастий, 

пилуватий легкий суглинок з великою кількістю кротовин діаметром 5-6 см., є 

червориїни з різнокольоровим матеріалом заповнення, житлові камери кротів – 

до 20 см в діаметрі, корінці рослин, карбонати у формі просочення плазми, 
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білозірки і міцелію. Перехід поступовий за кольором і збільшенням кількості 

карбонатів.  

Під мікроскопом виявляється зцементована карбонатами світла плазма, 

видно округлі мікроагрегати, але на деяких ділянках нечітко проявляються 

складні мікроагрегати з елементами злитості. Сітка пор іноді розвинена, але 

місцями чітко проявляється зцементовані карбонатами мікроділянки. Зерна 

мінерального скелету щільно упаковані в плазмі. Ґрунтові процеси виражені 

слабко. Мінеральний скелет складає 50-60% площі шліфа, в ньому 

переважають зерна пилу,  зустрічаються зерна піску. 

Рk+рč (1,0-1,2 м) – палевий піщано-пилуватий легкий суглинок, 

вертикально стовбчастий, просочений карбонатами, з білозіркою і 

борошнистими виокремленнями. Перехід і межа по деякому побурінню 

кольору.  

Нижче простежуються дофінівські ґрунти і бузький лес.  

df (1,2-3,7 м) – виражені 2 стадії дофінівського ґрунтоутворення – dfc і 

dfb, розділені нечітко вираженим Рk, матеріал легкосуглинковий.  

bg — 3,7-5,7 м (видно) — білясто-палевий лес — типовий, карбонатний, 

вертикально стовбчастий.  

Фоновий ґрунт є типовим чорноземом. Це — основний генетичний тип 

ґрунту в межах Полтавської рівнини і сформований завдяки сукупній взаємодії 

ряду факторів. Похований ґрунт (III-IV ст.н.е.), за своїми 

макроморфологічними характеристиками, як то менш потужний (до 30 см) 

гумусовий профіль, високе залягання карбонатів за профілем, що також 

підтверджується мікроморфологічними даними (добра агрегованість, 

просочення мікрокристалічним кальцитом і т.д.), може бути віднесений до 

чорнозему звичайного. Останній характеризується більш посушливими умовами 

утворення і є властивим сучасним степовим природним обстановкам. На основі 

цього, можемо робити висновок про зміщення сучасних природних зон на 

північ 1600 років тому. 
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Додаток Л 

Результати палеопедологічного дослідження з детальним 

макроморфологічних описом та мікроморфологічним аналізом голоценових та 

верхньоплейстоценових відкладів з похованими ґрунтами козацької (ХVІІ-

ХVІІІст. н.е.) доби біля с.Сторожове 

 

Розчистка розташованана правому березі р. Коломак. Це – насипний 

селітроваренний вал козацької доби (ХVІІ-XVIII cт). На північ від нього 

розташовується майданний комплекс цього ж часу, який безпосередньо 

пов'язаний з насипом. 

Нами досліджено ґрунти під насипом, на насипу і фоновий розріз 

сучасного ґрунту. 

В розчистці 1 представлено насип різнорідного за кольором переважно 

чорного матеріалу, з рештками корінців трав. Межа між давнім ґрунтом насипу 

валу та сучасним гумусовим горизонтом становить 0,25 м.  

Нижче смуги гумусового горизонту знаходиться вилугуваний сірий 

матеріал в інтервалі 1,3-1,35 м. Під насипом зберігся законсервований чорнозем 

козацького часу 0,6-0,7 м потужності з чорними кротовинами. В 

нижчележачому лесі простежено буруватий ґрунт з чітким Рk, в якому 

простежено іншого типу і кольору бурувато-сірі і бурі кротовини з 

карбонатним міцелієм. З глибини 1,9 м видно розсипчасті алювіальні 

безкарбонатні алювіальні піски р. Коломак. 

Ймовірно, первинно тут існувала ділянка заплави, на алювіальних пісках 

якої сформувався нечітко виражений гідроморфний ґрунт. 

Сучасний голоценовий ґрунт, сформований на відкладах валу над ґрунтом 

козацької доби має такі горизонти профілю. 

Н – 0,0-0,05 м – буровато-коричнювато-сірий, слабо ущільнений, 

піщаного типу, кипить з НСІ, з великою кількістю корінців, переважно 

залишків трав.  
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Нk – 0,05-0,2 м – буровато-мишино-сірий (не чорний), карбонатний, слабо 

ущільнений, з бурими і світлими плямами в пилуватому суглинку, грудковато-

зернистий з горизонтальними смужками, відносно пухкий з багатьма світло-

сірими кротовинами d 6-8 см із сірим заповненням, слабо кипить з 10% 

розчином НСl, з окремими дрібними карбонатами (1-3мм). Перехід досить 

чіткий за кольором, межа хвиляста.  

При вивченні під мікроскопом виявлено наступні ознаки: пухке губчате 

складення, мікроагрегати ІІ-ІV порядку. В структурі переважає карбонатно-

глинистий матеріал, просочений мікрокристалами кальциту, який приймає 

участь в складі мікроагрегатів. Рельєф плоский, інтенсивно розвита система 

міжагрегатних пор. Плазма нерівномірно насичена карбонатами. Мінеральний 

скелет складає 60-70% площі шліфа ― переважають крупно-пилуваті зерна 

кварцу, зустрічаються також піщані і окатані зерна до 0,25 мм і більш мм в 

діаметрі.(Рис. Л а). 

 
Рис. Л1. Сторожове, розчистка №1. Мікробудова ґрунту над козацьким насипом: а,в- 

гумусовий горизонт, мікроагрегати ІІ-ІV порядку, згустки і грудочки гумусу; б- 

карбонатний-ілювій, плазма зцементована мікрокристалічним кальцитом. Зб. 70; а-в нік. = 

 

Рhk — 0,2-0,32 м — ущільнений, сірувато-буроватий, частково 

горіхуватий: кипить з 10% розчином НСl, пилуватий середній суглинок з 

корінцями рослин, багато темно-сірих і буруватих кротовин. 

Р(h)k ― 0,32-0,53 м — сіро-бурувато-палевий, з плямами оксидів заліза, 

чітко горохуватий з міцними гострограними структурними окремостями, 

важкий піщано-пилуватий суглинок, декілька кротовин біля 7-20 см. в d, з 

дрібними карбонатними конкреціями, багато червориїн з бурим заповненням. 
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Рk — 0,53-1 м — бурий із сіруватим відтінком, відносно щільний 

середній суглинок, чітко горохуватий, з дрібними карбонатними конкреціями, 

корінцями рослин. Межа дуже чітка за кольором. Матеріал грязно-бурого 

кольору, неоднорідно забарвлений з бурими і сірими плямами, з дрібно-

горіхуватою структурою. Практично відсутні кротовини,але є ходи землериїв, 

корінці трав, дрібні карбонатні конкреції, матеріал бурий, вилугуваний 

суглинок ущільнений.  

Під мікроскопом простежений добре агрегований матеріал, карбонатно-

глинисті агрегати розділені системою звивистих пор. Місцями плазма 

карбонатно-глиниста, маса має плоский рельєф, неоднорідно світло-бурого 

забарвлення. В мінеральному скелеті (становить близько 70% площі шліфа) 

наявні окатані крупні та середні піщані зерна кварцу діаметром 0,1-0,3 мм., 

маса губчатого складення, в скелеті переважають зерна середнього пилу 

(Рис. Л1 б). 

Шар над ґрунтом козацької доби І — 1,0-1,35м — (в іншій стінці) 

неоднорідно забарвлений мішаний матеріал насипу, дуже щільний, грудкувато-

горіхуватий середній або важкий суглинок горіхувато-грудкуватий з корінцями 

дерев і трав, з великою кількістю червориїн сірих і бурих. Матеріал темніший, 

ніж у вищележачий шар, кротовин майже немає, видно поодинокі окремі 

карбонатні конкреції. Перехід і межа горизонтальні, дуже чіткі за кольором і 

саме на межі спостерігається велика кількість зрізів дерев. 

В мікроморфології відмічається просочення плазми гумусом сірого 

кольору і карбонатами, щільна упаковка зерен мінерального скелету в плазмі. 

Маса розбита на фрагменти, в середині яких виокремлюються мікроагрегати 

d 0,03-0,05 мм. Досить розвинена сітка між блокових пор. Просочування 

гумусом нерівномірне. Мінеральний скелет складає близько 70% площі шліфа. 

Маса являється легким суглинком. В скелеті переважають окатані дрібно- та 

середньо пилуваті зерна кварцу (Рис. Л1 в). 

Перекриваючі вал відклади дуже різнорідні і впливають на розподіл 

речовин у матеріалі насипу. Чорноземне ґрунтоутворення відбивається на фоні 
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впливу ґрунтоутворювальної породи насипу валу і короткочасного формування 

ґрунту менш гумусованого у порівнянні з фоновим, але карбонатного по всьому 

профілю. Ґрунт на поверхні валу за невиразністю процесів гумусонакопичення 

можна віднести до дернових, які формуються на більш підвищених, ніж фонові 

ділянках. Над ґрунтом козацької доби утворився ґрунт подібний до лучного, 

щільний з ознаками вторинного оглеєння. Його формування пов’язано з 

ефектом екрану важкого гранулометричного складу матеріалу, ніж з проявом 

процесів оглеєння. 

Ґрунт козацької доби ХVII-XVIII ст. 

В інтервалі 1,35-2,17м дуже чітко простежується лучний (лучно-

чорноземний) ґрунт з невеликою кількістю кротовин, глибоко гумусований з 

чітким Рk, ґрунт, сформований на лесовидних суглинках.  

Давній ґрунт перекритий насипом валу з наступними генетичними 

горизонтами. 

Нk — 1,35-1,75 м — темно-сірий до чорного, однорідно з інтенсивно 

забарвлений гумусом, не кипить з 10% розчином НСl. Пухкий, піщано-

пилуватий легкий суглинок, грудкувато-зернистий, з кротовинами 

(зустрічаються дуже рідко), з багатьма темно-сірими та палево-сірими ходами 

коріння трав і рослин. Перехід і межа дуже поступові.  

В шліфі під мікроскопом видно досить розвита сітка звивистих між і 

внутрішньоагрегатних пор агрегатних пор (пори займають 30-40% площі 

шліфа), мікроагрегати утворені діяльністю червів, вони складні (II-IV 

порядків), основу їх складають екскременти червів у вигляді грудочок та 

згустків. Плазма гумусово-глиниста, слабо просочена мікрокристалічним 

кальцитом. Мінеральний скелет займає 60-70% площі шліфа, це переважно 

обкатані дрібно-піщані зерна кварцу (Рис. Л2 а). 

Нрk — 1,75-1,9 м — палево-сірий до низу освітлюється, посилюються 

палеві відтінки забарвлення, пухкий, піщано-пилуватий суглинок, без видимих 

форм карбонатів, хоча кипить з 10% розчином НСl, з корінням трав. Містить 

СаСО3, який з’являється лише на межі з нищележачим  горизонтом, є поодинокі 
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кротовини з сірим, темно-сірим та палево-сірим заповненням. Перехід і межа 

дуже поступові за посвітлінням забарвлення. 

 Під мікроскопом видно, що по всій площі шліфа матеріал палево-сірий, з 

гумусово-глинистою плазмою. Гумус зосереджений в згустках та грудочках, 

які складають основу мікроагрегатів до IV порядку і за розмірами досягають 

0,8 мм. Рельєф плоский. Гумус типу муль скоагульований і лише частково 

диспергований. Добре розвинута сітка звивистих та каналовидних пор. 

Простежуються також прості гумусно-карбонатні утворення до 0,1 мм. в d. 

Зерна мінерального скелету складають до 60-70% площі шліфа, представлені в 

основному крупними зернами пилу і поодинокими уламковими зернами піску. 

Мікрокристалічний кальцит слабо просочує плазму (Рис. Л2 б). 

 
Рис.  Л2. Сторожове, розчистка №1. Мікробудова верхніх горизонтів ґрунту козацької 

доби. а- гумусовий горизонт, складні мікроагрегати, відокремлені від основної маси сіткою 

між агрегатних пор; б- гумусово-перехідний складні мікроагрегати, згустки і грудочки 

гумуса; в- перехідний до породи горизонт, плазма зцементована мікрокристалічним 

кальцитом. Зб. 70; а-в нік. = 

 

Phk (1,9-2,03 м) — сірувато-палевий, однорідний за забарвленням з 

карбонатами у вигляді плям, маса освітлюються до низу. Активно кипить з НСІ. 

Дуже багато кротовин, червоїн і корінців трав 

Під мікроскопом видно: колір маси сірувато-палевий, глиниста плазма 

просочена і зцементована карбонатами. Нечітко простежуються глинисто-

карбонатні агрегати ІІ та ІІІ порядку. В порівнянні з вищезалягаючим 

горизонтом збільшується кількість піщаних зерен d близько 0,5мм. Сітка пор 

інтенсивно розвинута. Виокремлення СаСО3 простежується в різноманітних 

формах: просочення плазми, мікрокристалів кальциту з яких окремі до 0,3 мм в 
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діаметрі та ін.. Мінеральний скелет займає до 70% площі шліфа. Велика 

кількість окатаних піщаних зерен, але переважають крупно-пилуваті, які 

складають основну масу скелету (Рис. Л2 в). 

bg+ Рk ― 2,03-2,17м — світло-палевий лесовидний суглинок, просочений 

карбонатами, з плямами борошнистих виокремлень СаСо3. Структура 

грудкувато-розсипчаста, піщано-пилуватий легкий суглинок, перехід і межа 

поступові за появою бурого забарвлення.  

В шліфах матеріал світло-палевий, плазма глинисто-карбонатна з 

великою кількістю СаСO3 в різних формах. Видно округлі карбонатно-глинисті 

агрегати, розвинута сітка міжагрегатних пор-каналів. Мінеральний скелет 

займає до 70% площі шліфа, наявні також поодинокі піщані зерна до 0,7 мм в 

діаметрі. В ньому переважають крупні та середні зерна піску з оболонками 

СаСO3 (Рис. Л3 а) 

 
Рис. Л3. Сторожове, розчистка №1. Мікробудова нижніх горизонтів ґрунту козацької 

доби :а,г- горизонт карбонатного ілювію, губчаста мікробудова, лесові часточки; б- 

гумусовий, складні мікроагрегати відокремлені від основної маси; в- перехідно-карбонатний, 

плазма зцементована мікрокристалічним кальцитом. Зб. 70; а-г нік. = 

 

Слаборозвинений ґрунт під ґрунтом козацького валу. 

hlb1 ― 2,17-2,67м — ґрунт ініціальний, з відносно слабкою 

диференціацією на горизонти, з чітким Рк. Слабко перетворений фауністичною 

діяльністю. Простежені відклади, що відображають гідроморфну стадію 

формування голоценових ґрунтів, матеріал палево-бурий, перенасичений 

карбонатами і, мабуть фіксує ґрунт початку голоценового ґрунтоутворення при 

слабкій переробці бузького матеріалу ґрунтовими процесами. 

Зверху вниз видно 
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Нk — 2,17-2,34 м — світло-бурий, карбонатний, пухкий. Структура 

грудкувато-нечітко-горіхувата-розсипчата, з окремими кротовинами які 

заповнені сірим матеріалом, пилуватий легкий суглинок зі слідами діяльності 

червів, по сколах і тріщинах неоднорідного забарвлення. Перехід і межа 

поступові за освітленням забарвлення. 

В шліфах у порівняні з попереднім зразком, збільшується кількість 

мікрокристалічного кальциту. Переважають глинисто-карбонатні форми. 

Видно частинки, подібні лесовим діаметром 0,02-0,04 мм, окремі округлі 

глинисто-карбонатні утворення до 0,7 мм. Надзвичайно розвинута сітка 

звивистих пор. Мінеральний скелет займає до 70% площі шліфа. Видно 

включення у плазмі уламків крупнозернистого кальциту, 10-15% скелету 

складають піщані окатані зерна діаметром 0,5-0,8мм., в масі переважають 

крупно та середньо пилуваті зерна  замасковані карбонатними плівками, шліф 

має плоский рельєф (Рис. Л3 б). 

Рhk — 2,34-2,46 м — бурого кольору, слабко ущільнений, пухкий піщано-

пилуватий легкий суглинок, з червориїнами і окремими кротовинами, видно 

білі плями карбонатів, особливо в нижній частині. Окремі кротовини з білясто-

палевим лесом, які виділяються на бурому фоні. 

Під мікроскопом видно, що маса переважно палевого кольору 

складається світлими глинистими-карбонатними часточками. Плазма 

глинисто-карбонатна, насичена карбонатами. Розвинута сітка 

міжагрегатних пор. У великій кількості присутній СаСо3 із окремими 

поодинокими крупними кристалами кальциту. Мінеральний скелет займає 60-

70 % площі шліфа. Багато окатаних піщаних зерен, але переважають дрібно-

пилуваті зерна з карбонатно-глинистими плівками (Рис. Л3 в). 

Вg+Pk ― 2,46-2,70м — білясто-палевий, пухкий грудкувато-

розсипчастий, пилуватий однорідний легкий суглинок з великою кількістю 

темно-сірих, буруватих, білясто-палевих кротовин. 

Під мікроскопом видно дуже пухкий світло-палевий матеріал, в якому 

знаходяться зерна піску представленні кварцом. Глинисто-карбонатні 
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часточки діаметром 0,2-0,4 мм., які утворюють пухкі, мікроагрегати, видно 

роздільно-агрегатні звивисті пори, матеріал просочений карбонатами. На 

відміну від попереднього шліфа збільшується кількість окатаних зерен 

мінерального скелету в т.ч. піску, який займає до 70 % площі шліфа (Рис. Л3 г). 

Риси макро- і мікроморфології ґрунту часу насипу козацького валу 

виявляють ознаки тих же процесів ґрунтоутворення, що характерні і для 

фонового ґрунту, тобто основними були процеси гумусонакопичення в умовах 

досить сприятливих обстановок півдня лісостепу, або північного степу. 

Розвиток і потужність гумусового горизонту свідчать про формування ґрунтів 

на відкритих просторах з високим травостоєм. В мікроморфології не 

відмічається жодних ознак переміщення гумусу і глин у вигляді натеків 

коломорфних глин, а характерним було створення складних мікроагрегатів, 

розділених звивистою сіткою пор, поступовість переходу між горизонтами, 

добре сформований карбонатний ілювій. За характером профіль ґрунту 

близький до сучасних типових чорноземів. Але відмічається ще і гідроморфна 

фаза формування ґрунтів на початку голоцену, зафіксована горизонт 

борошнистих карбонатів, з палево-буруватими відтінками забарвлення, яке 

пов’язано з таненням льодовиків на півночі під час останньої фази 

предголоценового зледеніння.  

Розчистка 2. Фоновий ґрунт до розчистки №1 

В розчистці №2 представлений профіль фонового сучасного 

ґрунту (Рис. Л4), розріз закладений для порівняння його з давнім ґрунтом 

козацького валу. Розчистка 2 знаходиться в 30 м на схід від основного розрізу. 

В рельєфі це рівнинна поверхня, із ландшафтами типчаково-ковилового степу з 

ділянками лісів. В 50 м на південь заходиться посадка молодих 

широколистяних порід дерев (20-30 р) з переважно дубами та кленами. 

В східній стінці розрізу з типовим чорноземом зверху вниз простежені 

такі горизонти. 
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А    Б     В 

Рис. Л4. Сторожове, розчистка 2, фоновий розріз до розчистки 1. А ― загальний 

вигляд розрізу. Б ― профіль ґрунту в розчистці. В ― кольорова польова зарисовка з 

примазками природного матеріалу. 

Нd — 0-0,05м — дернина з великою кількістю корінців рослин. Сірий до 

темно-сірого, пухкий, зернистий матеріал. Перехід і межа поступові за 

зменшенням кількості корінців, піщано-пилуватий легкий суглинок, не кипить з 

10% розчином НСІ. 

Н ― 0,05-0,35м — темно-сірий до чорного. Пухкий, слабо освітлений до 

низу, але залишається майже чорним. В масі матеріал не кипить з 10% 

розчином НСІ, грудковато-зернистий, піщано-пилуватий легкий суглинок. 

Багато кротовин і червориїн, переважно з чорним, або палево-темно-сірим 

заповненням. Перехід і межа дуже поступові за легким освітленням матеріалу. 

Під мікроскопом прослідковується палево-сірий матеріал, який складений 

карбонатно-гумусовими мікроагрегатами до 0,1 мм в діаметрі. Велику площу 

займають між агрегатні пори (роздільно агрегатна мікроструктура). 

Агрегати округлі, II-IV порядків до 0,4 мм в діаметрі, розділені системою 

звивистих пор, переважає гумус типу мул; мікрокристалічний СаСо3 просочує 

плазму. Мінеральний скелет займає 60-70% площі шліфа, з яких 10-12% 

представлено піщаними зернами, останні маскуються гумусно-глинистою 

плазмою Відмічаються окремі кристали СаСо3.(Рис. Л5 а).  
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Рис.Л5. Сторожове, розчистка №2. Мікробудова верхніх горизонтів розрізу профілю 

фонових ґрунтів: а- гумусовий горизонт, складні мікроагрегати II-IV порядків, система 

розвинених звивистих між агрегатних пор; б-гумусово-перехідний, розвинена система 

складних мікроагрегатів і сітка звивистих пор;в- перехідно-карбонатний, плазма 

зцементована мікрокристалічним кальцитом. Зб. 70; а-в нік. = 

 

Нрк — 0,35-0,6м — сірий, до темно-сірого, з легким палевим відтінком, 

що посилюється до низу. Пухкий, грудкувато-зернистий легкий суглинок. 

Видимі наслідки активної діяльності землериїв ― кротовин діаметром 10-12 см, 

корінці окремих трав та дерев. З глибини 0,45 м, починає кипіти з 10% 

розчином НСІ. З’являються міцелярні форми СаСО3 і карбонатні конкреції . 

Перехід і межа поступові.  

В шліфах матеріал сірувато-палевий забарвлений мульовим гумусом. 

Первинні агрегати 0,02-0,04 мм. в d, об'єднанні в мікроагрегати III-IV порядку. 

Надзвичайно розвинута сітка між- та внутрішньо агрегатних пор. 

Мікроагрегати переважно складні, мають округлу, або овальну форму. Маса 

губчатого складення, утворена екскрементами червів, плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитом. Мінеральний скелет займає до 70 % площі 

шліфа (Рис. Л5 б). 

Рhk — 0,6-0,75м — палево-сірий, пухкий не однорідно забарвлений, 

значно переритий землериями, крупно-грудкувато-зернистий легкий суглинок. 

Багато кротовин і червориїн сірих, палево-сірих поодиноко темно-сірих. 

Просочений карбонатними. Перехід і межа поступові за кольором.  

Під мікроскопом в шліфах сірувато-палевий матеріал, порівняно з 

попереднім зразком менше складних мікроагрегатів і форми останніх 

спрощуються. Мікроагрегати карбонатно-глинисті, з нечіткими контурами 
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0,2-0,4 мм в d. Видно округлі карбонатно-глинисті утворення з плоским 

рельєфом. Гумус типу муль, частково диспергований, плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитами, матеріал представлений також лесовими 

часточками. Розвинута сітка внутрішньо- і міжагрегатних пор. Мінеральний 

скелет складає до 80% площі шліфа, видно окремі крупні кристали СаСо3. 

Значна доля піщаних та уламкових зерен d до 0,3-0,6 мм. В скелеті 

переважають крупно- і середньо пилуваті зерна (Рис. Л5 в). 

Рk — 0,75-1,0 м, — прослідковується у вигляді світлої смуги світло-

палевий пухкий карбонатний лесовидний пилуватий легкий суглинок, з 

грудкувато-розсипчатою структурою. Багато слідів землериїв у вигляді 

кротовин, лес пористий з виокремленнями борошнистих карбонатів у формі 

трубочок. 

Під мікроскопом виявлено світло-палевий, пухкий роздільно-агрегатний 

матеріал. Плазма карбонатно-глиниста з лесовими та округлими глинисто-

карбонатними часточками  d 0,2-0,05 мм. В значній мірі присутній СаСо3, який 

представлений в основному мікрокристалічним кальцитом. Мінеральний 

скелет складає до 70% площі шліфа, переважають піщані зерна d 0,05-0,07 мм, 

крупно і дрібно пилуваті часточки (Рис. Л6 а)  

 
Рис. Л6. Сторожове, розчистка №2. Мікробудова горизонтів карбонатного ілювію 

розрізу профілю фонових ґрунтів: а- просочення і цементація плазми мікрокристалічним 

кальцитом;б,в- губчаста будова розгалужена сіткою пор. Зб. 70; а-в нік. = 

 

bg+Pk — 1,0-1,2 м — палево-буроватий, пухкий, лесовидний 

зцементований карбонатами, злегка озалізнений  легкий суглинок. З 

грудкувато-розсипчатою структурою. Багато червориїн, кротовин і житлових 

камер d до 25 см (чорні,сірі,палево-сірі). Матеріал карбонатний.  
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В шліфах під мікроскопом маса пухка, зцементована кальцитом. В 

структурі переважають округлі агрегати до 0,05 мм в d. З розвитою сіткою 

внутрішньо агрегатних пор. Плазму просочує мікрокристалічний кальцит, 

крупні зерна представлені кристалами СаСо3. Мінеральний скелет складає до 

70% площі шліфа. Глинисто-карбонатні новоутворення (Рис. Л6 б). 

bg+Pk — 1,2-1,35 м — білясто світло-палевий, просочений борошнистими 

карбонатами. Проявляється як біла смуга і поодинокі плями СаСО3 

борошнистих карбонатів та карбонатних конкрецій. Грудкувато-розсипчатий 

легкий пилуватий суглинок, з великою кількістю темно-сірих, чорних і палевих 

кротовин. Перехід і межа поступові, але чіткі за зміною забарвлення. 

При дослідженні шліфа було виявлено пухке складення з великою 

кількістю первинних мінералів, розвинута сітка внутрішньо агрегатних пор. 

Велика кількість різноманітних новоутворень СаСо3  переважно у вигляді 

просочення плазми мікрокристалічним кальцитом та окремих крупних 

кристалів. Мінеральний скелет займає 70-80% площі шліфа представлений 

кварцом, в ньому присутні зерна піску до 0,05мм. в діаметрі, переважають 

зерна пилу. (Рис. Л6 в). 

bg — 1,35-2,05 м — палевий лесовидний суглинок, пухкий розсипчастий. 

По всьому горизонту прослідковуються плями карбонатів та конкреції у формі 

трубочок. Значно переритий землериями у верхній частині, кротовини ― з 

сірим, чорним, палевим і білясто-палевим заповненням. Кипить з 10% 

розчином НСІ. В нижній частині з’являються жовтуваті відтінки.  

За сумою макро- і мікроморфологічних ознак, таких як характер профілю 

з поступовим переходом між горизонтами, потужністю гумусового горизонту 

(до 0,6-0,7 мм), наявність добре вираженого карбонатного ілювію і проявом 

активної діяльності землериїв ґрунт можна визначити як типовий чорнозем. В 

мікроморфології це підтверджуються переважанням гумусово-акумулятивних 

процесів утворені ґрунту підтверджується наявністю складних до IV порядку 

мікроагрегатів по усьому профілю, грудочками та згустками гумуса, як 

основою цих мікроагрегатів, що вказує на активну діяльність червів у 
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формуванні ґрунтової структури. Присутні різноманітні форми виокремлень 

СаСО3 (просочення, цементація плазми мікрокристалічним кальцитом, крупні 

кристали пилу та піску) та наявна велика кількість кротовин. 

Загалом, якщо враховувати вище наведені показники, то ґрунт 

відноситься до чорнозему типового акумулятивного, легкосуглинистий з чітким 

Рк, з карбонатними конкреціями. В нижній частині в інтервалі 0,8-1 м матеріал 

з буруватим відтінком забарвлення. Порівнюючи профілі ґрунтів XVII-XVIII ст. 

з фоновим можна визначити збільшення потужності гумусового горизонту, 

хоча загалом ґрунт зберіг ті ж самі генетичні горизонти: тобто ґрунтоутворення 

проявлялося в межах  одного ґрунтоутворювального типу. Для зміни напряму 

ґрунтоутворення пройшов надто короткий період часу і зміни відобразилися 

лише в потужності профілів. Дерновий ґрунт на поверхні валу зафіксував вплив 

рельєфу, на підвищенні валу більшою мірою проявлялися процеси виносу 

гумуса на глибину, а акумулятивні процеси проявлялися меншою мірою. 

Гумусовий горизонт є класичним для чорноземів типових, фонового ґрунту 0,6-

0,7 м. Досить гарно прослідковується гідроморфна стадія, що насичена 

частинками порід. Обидва ґрунти (в розчистках №1 і №2) характеризуються 

ознаками надзвичайної активності діяльності землериїв. В обох розрізах 

зафіксовані первинні гідроморфні стадії розвитку ґрунтів, виокремлено 

формування горизонту борошнистих карбонатів. Таким чином можна говорити 

про однотипність природних умов даної території впродовж останніх 300 років, 

тобто клімат суббореальний, континентальний, слабоаридний, сезонно 

контрастний, сума опадів складає від 350 до 450-500 мм/рік. Характерною 

рисою є зональність рослинного покриву, чергування широколистяних лісів та 

лісопосадок з лучною рослинністю. Ґрунт козацького бурта в порівняні з 

фоновим має меж потужніший профіль, з плямами білозірки, що може бути 

свідченням континентального сухого клімату в порівнянні із сучасним, що 

пов'язаний з епохою малого льодовикового періоду, на що вказувалося раніше в 

статті Ю.Г. Чендева та ін.. 

 



309 

Додаток М 

Макроморфологічна характеристика та мікроморфологічний аналіз 

сучасного ґрунту (чорнозем типовий) в межах археологічної пам’ятки біля 

с. Сторожове 

 

Макро- і мікроморфологічні ознаки профіля сучасного фонового ґрунту 

чорнозему типового середньо суглинистого наступні: 

Норн. (0,00-0,38 м) – темно-сірий до чорного, пухкий, чітко 

структурований, грудкувато-зернистий, із залишками тонких корінців трав, 

пилуватий середній суглинок. Горизонт не кипить з НСІ, перехід і межа дуже 

поступові, майже не помітні (тільки по межі орного шару).  

Під мікроскопом прослідковується: палево-сірий матеріал, який 

компонується карбонатно-гумусовими мікроагрегатами до 0,1 мм в діаметрі. 

Велику площу займають міжагрегатні пори (роздільна агрегатна структура). 

Агрегати округлі, II-IV порядків до 0,4 мм в діаметрі, розділені системою 

звивистих пор, мікрокристалічний СаСо3 просочує плазму, переважає гумус 

типу муль. Мінеральний скелет займає 60-70% площі шліфа, з яких 10-12% 

представлено піщаними зернами, останні слабко прослідковуються оскільки 

маскуються гумусово-глинистою плазмою. Відмічаються окремі кристали 

СаСО3  

Нk (0,38-0,50 м) – темно-сірий до чорного пухкий матеріал, але 

щільніший за орний горизонт, добре гумусований до низу майже не 

освітлюється, чітко грудкувато-зернистий, структурований. Велика кількість 

корінців трав,. Перехід і межа поступові, але дуже чіткі за різким зменшенням 

гумусованості, палевими тонами забарвлення і появою міцелярних карбонатів, 

межа хвиляста та із затеками гумусу. І в Норн. і Нk горизонтах багато чорних за 

кольором заповнення  кротовини діаметром 3-5 см.  

Під мікроскопом маса губчаста, з чітко складними агрегатами 

діаметром до 0,5 мм, плазма просочена гумусом і складається згустками і 



310 

грудочками гумусу 0,02-0,04 мм, формують складні агрегати до IV порядку 

розділяє агрегати сітка звивистих пор. Мінеральний скелет представлений 

окатаними зернами піску та великої кількості фракцій дрібного пилу . 

Нрk (0,5-0,65 м) – палево-сіруватий матеріал, освітлюється до низу, 

пухкий але з міцними структурними окремостями, зернистий, міцелярні 

карбонати, кількість міцелію збільшується до низу з тонкими корінцями трав. 

Вступає в активну реакцію з 10% розчином НСІ, багато кротовин діаметром 6-

15 см з чорним, сірим, палевим заповненням. Перехід і межа чітко помітні з 

переважанням палевих тонів забарвлення, межа – із затьоками гумусу.  

В шліфах матеріал сірувато-палевий, переважає мульовий гумус. 

Первинні агрегати 0,02-0,04 мм. в d, об'єднані в складні мікроагрегати III-IV 

порядку. Розвинута сітка між- та внутрішньоагрегатних пор. Мікроагрегати 

мають округлу або овальну форму. Маса губчатого складення з екскрементами 

червів та згустками гумусу. Плазма просочена мікрокристалічним кальцитом. 

Мінеральний скелет займає до 70 % площі шліфа при переважанні пилових 

фракцій. 

P(h)k (0,65-0,9 м) – буровато-сіруватий-палевий, світлий, грудкувато-

зернистий пилуватий легкий суглинок, бурно кипить з 10% розчином НСІ 

СаСО3 у формі міцелію, м’яких виокремлень і концентраціями по тріщинах. 

Простежуються сліди інтенсивної фауністичної діяльності ― горизонт 

кротовин 6-18 см в діаметрі, темно-сірого кольору з численними ходами 

землериїв, зрізами корінців трав, багато червоточин.  

Під мікроскопом спостерігається сірувато-палева плазма. Агрегати ІІ-

ІІІ порядку карбонатно-глинисті, нечіткі 0,2-0,4 мм.в d. Видно округлі 

карбонатно-глинисті утворення з плоским рельєфом. Плазма просочена 

мікрокристалічним кальцитом, матеріал складається з лесових часточок. 

Розвинута сітка внутрішньо- і міжагрегатних пор. Мінеральний скелет 

складає до 80% площі шліфа, видно окремі крупні кристали СаСо3. Значна доля 

піщаних та уламкових зерен d 0,3-0,6 мм, але в  скелеті переважають крупно і 

середньо пилуваті фракції. 
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Pk (0,9-1,2 м) – світло-палевий з буруватим відтінком, пухкий, 

грудкувато-розсипчастий, з червоточинами, з темно-сірими та білястими 

кротовинами та ходами кротів, у великій кількості присутній карбонатний 

міцелій. 

Під мікроскопом матеріал світло-палевий, маса складається із лесових 

часточок, розділена системою звивистих пор, структура пилувато-плазмова, 

різко переважають частинки пилу  — до 90%. Присутні поодинокі зерна піску, 

плазма просочена мікрокристалічним кальцитом . 

Всі макро- і мікроморфологічні ознаки є рисами на чорнозема типового 

середньої потужності, близького до потужного, сформованого на карбонатному 

лесовидному суглинку та суглинистих піщаних шаруватих давньоалювіальних 

відкладах.  
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Додаток Н. 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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