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Abstract. The influence of environmental factors on the formation of microforms typical for
soils of the central river floodplain Samara and mechanisms of formation of the soil profile have
been considered. The attention is paid to the identification and soil genesis of cutana.
To achieve the goals the micromorphological research methods and techniques of scanning
electron microscopy have been used. The decoding of soil thin sections has been carried out in the
standard scheme. The relief of chip surface was studied in the secondary electrons, the
homogeneity of the distribution of chemical elements - by the surface of the secondary electrons,
the chemical composition of the studied surface areas was received by a microroentgen-spectral
analysis.
The studies have shown the main features in the microstructure of these soils. In the profile
the microstructure is inhomogeneous, in the upper horizons is silty-plasma, changes with the depth
to sand-plasma and in the lower horizons – plasma-sand. The skeleton grains are characterized by
the following transfer on their surface (scratches) and by a good roundness. Plasma is humus-clay,
with the depth the clayey plasma decreases. It is typical for the clay part of the plasma two
refractive indices, the orientation and the ability to restructure. The pore space is the most
developed in the upper horizons, thanks to digging activity of earthworms. With the depth the pore
area decreases and often the pore walls cover with clayey cutanas for the illuvial processes. As a
result of intensive impacts of nutrient factors, the upper horizons are well-structured. In each
profile you can select several kaprolit horizons. For this kind of profile the humus mull is more
typical. Kutana complex is represented by clay cutana. In the upper horizons they are poorly
expressed, are not present in all pores. Down to the profile their quantity in the pores increases,
they become more pronounced.
The explanation of the chip surface using a scanning electron microscopy confirmes the
mobility of plasma and illuvial origin of cutana. The data obtained in the secondary electron mode
and microanalysis shows the monotony of addition with minor bright zones which belongs to
titanium or chromium-containing minerals.
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The features of the microstructure of the soil profile in central floodplain are conditioned by
the floodplain processes. With the reduction of their influence, because of the increase between the
periods of flood and their intensity, the forming role of biological factors increases.
Keywords: cutana, environmental factors, micromorphological features, elements of microrelief.

УДК 504.53 + 630*1

О. В. Стрижак

канд. биол. наук.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,
просп. Гагарина, 72, г. Днепропетровск, 49010, Украина,
тел.: +38066-284-11-31, e-mail: strizhak_ol@ua.fm
ЭКОЛОГО-МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЙМЫ р. САМАРА
В работе рассматривается влияние экологических факторов на образование микроформ,
характерных для почв в центральной пойме р. Самара и механизмы формирования почвенного
профиля. Также уделено внимание определению и генезису почвенных кутан. В профиле
микростроение неоднородное, в верхних горизонтах пылевато-плазменное, с глубиной
меняется на песчано-плазменное и в нижних горизонтах – плазменно-песчаное. Для зерен
скелета характерны следы переноса на их поверхности (царапины) и хорошая окатанность.
Плазма гумусо-глинистая, с глубиной, доля глинистой плазмы уменьшается. Для глинистой
части плазмы характерно двопреломление, ориентировка и способность к перестройке.
Поровое пространство наиболее развито в верхних горизонтах, благодаря роющей
деятельности дождевых червей. С глубиной площадь пор уменьшается, часто их стенки
покрыты глинистыми кутанами вследствие иллювиальных процессов. Расшифровка
поверхности сколов с помощью растрового электронного микроскопа
подтверждают
подвижность плазмы и иллювиальное происхождение кутан. Данные, полученные в режиме
вторичных электронов и микроанализ показывает однотонность сложения элементов с
незначительными светлыми зонами, которые образованы титаном или хромсодержащими
минералами.
Ключевые слова: кутаны, экологические факторы, микроморфологические
особенности, элементы микрорельефа.
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ЕКОЛОГО-МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАПЛАВИ р. САМАРА
В роботі розглянуто вплив екологічних факторів на утворення мікроформ грунтів
центральної заплави р. Самара та механізми формування грунтового профілю. Приділена увага
діагностиці та генезису грунтових кутан. В профілі мікроустрій неоднорідний, у верхніх горизонтах
пилувато-плазмовий, з глибиною змінюється на піщаноплазмовий і у самих нижніх горизонтах –
плазмово-піщаний. Для зерен скелету характерні сліди переносу і хороша окатаність. Плазма
гумусо-глиниста, з глибиною частка гумусової плазми зменшується. Для глинистої частини плазми
характерне двозаломлення, орієнтування та здатність до перебудови. Поровий простір найбільш
розвинений у верхніх горизонтах внаслідок риючої діяльності дощових черв’яків. З глибиною
площа пор зменшується, доволі часто стінки пор вистилають глинисті кутани внаслідок
ілювіальних процесів. Розшифровка поверхні сколів за допомогою растрового електронного
мікроскопу підтверджує рухомість плазми та ілювіальне походження кутан. Дані отримані в режимі
вторинних електронів та мікроаналіз показує однотонність складення елементів з незначними
світлими зонами, які складають титан або мінерали, до складу яких входить хром.
Ключові слова: кутани, екологічні фактори, мікроморфологічні особливості, елементи
мікрорельєфу.
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ВСТУП
Заплава р. Самари, за О. Л. Бельгардом (Belgard, 1950), відноситься до коротко
заплавних, в яких повеневі фактори послаблюються, а фактори зонального порядку
збільшуються. Лісова рослинність поділяється на чотири типи: Dc' – коротко
заплавні без ясеневі діброви, Dac' – коротко заплавні липо-ясеневі діброви Dn' –
коротко заплавні бересто-ясеневі і в'язоясеневі діброви, E' – коротко заплавні
бересто-чорнокленові діброви. Переважає луговий тип ґрунтотворних процесів.
Механічний склад ґрунту змінюється від легкого (в прирусловій частині) і з
переходом до середньої та притерасної частини, механічний склад стає важчим
(Belgard, 1950; Belova and Yakovenko, 1997; Belova and Travleev, 1999).
Ґрунт наділений специфічними механізмами запису та збереження інформації
про фактори та процеси свого формування, їх еволюції в часі. Ця інформація
записується на твердофазних носіях, які утворюють складно організовану ієрархічну
систему діагностичних ознак і властивостей ґрунтів – від молекул і мінералів до
ґрунтових покривів (Targulian and Goryachkin, 2008). Тому нам було важливо
встановити вплив екологічних факторів на утворення мікроформ ґрунтів центральної
заплави р. Самара та механізми формування ґрунтового профілю.
ОБ′ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження еколого-мікроморфологічних особливостей ґрунтів еталонної
центральної заплави р. Самари виконували в лабораторії мікроморфології ґрунтів
науково-дослідного інституту біології та кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та
екології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Відбір
ґрунтових монолітів проводився на моніторинговій пробній площі 209. Виготовлення
шліфів виконувалось за загально прийнятим методом, розробленим (Mochalova,
1956). Розшифрування мікроморфологічної організації ґрунтів проводилося за
загально прийнятою схемою (Parfenova, Yarilova, 1977).
Первинний опис шліфів та ґрунтових сколів проводився за допомогою
бінокуляру. Напилення сколів проводилось вуглецем, попередній опис зроблено у
РЕМ 100-У. Деталізований опис та мікроаналіз основних елементів рельєфу поверхні
ґрунтових сколів проводився в електронному мікроскопі РЕММА-2 у режимі
вторинних та відбитих електронів.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Центральні ділянки заплави р. Самари розташовані в межах другого
генерального геоморфологічного профілю і знаходяться в 150 – 300 м від русла ріки.
Пробна площа № 209 розташована на вирівняній ділянці центральної частини
заплави р. Самара. Тип лісового біогеоценозу – свіжа липово-ясенева діброва (D´ac).
Типологічна формула насадження за О.Л. Бельгардом (Belgard, 1950):

Д ас' 2

СГ 2 ЛКЗ 0,08-1,2 ІКК 3*.
Тін.ч  ІІІ

3 Д .зв.4 К .п.3 Я .зв.

ІКК 3 – індекс кутаного комплексу (Stryzhak, 2012).
Тип світлової структури – тіньовий, третього вікового ступеня. У верхньому
ярусі панують Quеrсus robur L. та Fraxinus excelsior L., у другому ярусі – Acer
campestre L., рідше зустрічаються Ulmus minor Mill., Acer platanoides L., зрідка – Tilia
cordata Mill, у підліску і підрості – Acer tataricum L., Acer campestre, Euonymus
verrucosa Scop. Вік деревостану – приблизно 80 років. Зімкненість крон – від 0,8 до
0,9. Підстилка переважно з напіврозкладеного листя дуба та ясеня, двошарова,
переривчаста, рихла, потужністю 3 см.
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У трав’янистому ярусі панують лісові та рудерально-лісові види з
переважанням лісових: Glechoma hederacea L., Viola оdоrаtа L., Galium aparine L.,
Asarum europaeum L., Anthriscus silvestris(L.) Hoffm. та інші.
У гранулометричному складі преважають дві фракції: дрібний пісок та мул.
Зволоження – атмосферно-ґрунтове, ґрунтові води на глибині 3–4 м.
Макроморфологічна характеристика ґрунтового профілю:
4–2 см
Лісова підстилка з напіврозкладених листів дуба, липи, ясена.
H 01
2–0 см
Трухоподібна маса, легко відокремлювана від ґрунту.
H 02
0–8 см
Темно-сірий, свіжий, зернистий, копролітовий, суглинистий,
Н1
дуже пухкий, корененасичений, перехід поступовий.
8–41 см
Темно-сірий,
свіжий,
дрібнозернистої
структури,
H2
копролітовий, пухкий, суглинистий, корененасичений.
41–60 см
Темно-сірий, свіжий, зернисто-грудкуватий, більш щільний,
H3
менш, корененасичений, легкий суглинок .
HР
60–82 см
Горіхувато-зернистий, щільний, незначний уміст коренів.
Ph
82–120 см
Темно-сірий з бурим відтінком, супіщаний, безструктурний,
гумусований, поступовий перехід у породу, коренів мало.
Р
120–160 см Супіщана материнська порода, алювіальна за походженням.
Ґрунти
заплавно-лучно-лісові,
середньогумусові,
середньовилуговані,
суглинисті на аллювіальних відкладеннях.
Мікроморфологічна характеристика горизонтів ґрунтового профілю
центральної заплави
Н 1 0-8 см Гумусовий горизонт, темного кольору. Горизонт складений з
копролітів, з добре розвиненим поровим простором. Мікроустрій пилуватоплазмовий. Вміст скелетних зерен від площі шліфа складає приблизно 5 %.
Розміщені нерівномірно, без орієнтування та закономірностей. Значна кількість
великих мінеральних зерен, менше середніх та дрібних (рис. 1, б). Можна виділити
такі основні форми зерен: ізометрична, таблитчаста і призматична. Скелет складений,
в основному, зернами кварцу, польових шпатів, піроксенів рогових обманок, інші
мінерали представлені в незначній кількості. Скелет представлений, в основному,
дрібно пилуватою фракцією, середні та великі за розміром зерна трапляються в
незначній кількості. За ступенем окатаності переважають окатані, добре окатані та
незначна кількість вуглуватих зерен. В більшості мінеральні зерна слабкокородовані.
Плазма гумусо-глиниста. Гумус чорний та бурий. Чорний гумус представлений
дрібними гумонами, рідко розміщеними в ґрунтовій масі та невеликою кількістю
дрібних та великих вуглеподібних (зі збереженими обрисами первинної форми)
частинок. Рослинні залишки свіжі (представлені зрізом кореня) та добре розкладені
(втратили клітинну будову або у вигляді плям темно-коричневого, або світло-бурого
кольору). Бурий гумус рівномірно просочує плазму. Глиниста частина з
двозаломленням, поровим та лускатим орієнтуванням. Схильна до перебудови.
Мікроскладення – рихле. Найбільшу площу порового простору займають
міжагрегатні пустоти, значно меншу долю складають замкнуті округлі пори, які
розташовані в агрегатах та дрібні агрегатні тріщини (рис. 1, а). Горизонт складений з
копролітів. Мікроагрегати в більшості великі за розміром, добре оформлені з чіткими
краями. Декілька мікроагрегатів можуть об'єднуватись та зливатись, утворюючи
більші. При цьому межі злиття неможливо виділити. Форма агрегатів, в основному,
округла, з м'якими згладженими кутами.
Н 2 8-41 см Горизонт повністю складений з агрегатів, з добре розвиненим
поровим простором. Однорідного темного кольору. Мікроустрій пилуватоплазмовий. Вміст скелетних зерен від площі шліфа складає приблизно 5 %. Вони
вмонтовані в агрегати різного порядку. Значна кількість великих мінеральних зерен,
менше середніх та дрібних. Можна виділити такі основні форми зерен: ізометрична,
таблитчаста і призматична. Скелет складений, в основному, зернами кварцу,
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польових шпатів, піроксенів, рогових обманок, інші мінерали представлені в
незначній кількості. За ступенем окатаності переважають окатані, добре окатані та
незначна кількість вуглуватих зерен. В більшості мінеральні зерна слабокородовані.
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Рис. 1. Мікроморфолочні особливості будови ґрунтів центральної заплави:
а– поровий простір Х 60 нік ||; б – скелет Х 60 нік+;
в – вуглеподібний залишок частково вкритий глинистими кутанами Х 120 нік +;
г – мікроагрегати Х 60 нік+; д – глинисті кутани Х 120 нік +;
е – вузькі каналоподібні пори вираженими глинистими кутанами Х 120 нік +

Плазма гумусо-глиниста. Гумус чорний та бурий. Чорний гумус представлений
гумонами, рідше за попередній горизонт розміщеними в ґрунтовій масі. Вуглеподібні
частки менші ніж в попередньому горизонті та менша їх кількість. Рослинні залишки
представлені незначною кількістю свіжих залишків, інколи вони вкриті тонкою
плівкою рухливої плазми. Бурий гумус аморфний, рівномірно промочує ґрунтову
масу. Глиниста плазма з двозаломленням. Інколи маскується гумусом. Орієнтована
порово, по деяким великим скелетним зернам, агрегатам (рис. 1, в) та інколи тонкою
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плівкою по деяким дрібним кореням. Схильна до перебудови. Рослинні залишки
представлені невеликою кількістю свіжих зрізів дрібних коренів та добре
розкладеними залишками в вигляді аморфних згустків чорного кольору, без
клітинної будови та невеликою кількістю вуглеподібних часток.
Мікроскладення по всій площі однорідне – рихле. Поровий простір
представлений міжагрегатним простором, займає значну долю від загальної площі
шліфа. В деяких великих мікроагрегатах можуть бути невеликі замкнені пори.
Горизонт складений з мікроагрегатів, в основному, великих та середніх за розміром.
Дрібних агрегатів мало. В основному це прості, добре оформлені агрегати з чіткими
краями. Новоутворення представлені глинистими кутанами, які утворюють плівки з
двозаломленням по агрегатам та деяким рослинним залишкам.
Н 3 41-60 см. Дещо світліший та щільніший за попередні горизонти.
Агрегований. Мікроустрій піщано-плазмовий. Вміст скелетних зерен від площі
шліфа складає приблизно 30 %. Вони вмонтовані в агрегати різного порядку. Значна
кількість великих та менше середніх мінеральних зерен, дрібні трапляються в
незначній кількості. Можна виділити такі основні форми зерен: ізометрична,
таблитчаста і призматична. Скелет складений, в основному, зернами кварцу,
польових шпатів, піроксенів, рогових обманок, інші мінерали представлені в
незначній кількості. По ступені окатаності переважають окатані, добре окатані та
незначна кількість вуглуватих. В більшості мінеральні зерна слабокородовані.
Плазма гумусо-глиниста. Чорний гумус представлений незначною кількістю гумонів
ріномірно розташованих в площині шліфа. Бурий гумус аморфний рівномірно
промочує ґрунтову масу. Глиниста плазма з двозаломленням, зібрана в дрібні
зернисті домени. Орієнтована порово та окреслює мікроагрегати. Рослинних
залишків мало, в основному це добре розкладені темні плями без клітинної
структури. Поровий простір добре розвинений. В площині шліфа можна виділити два
переважаючих типи мікроскладення – рихле та губчате. В рихлому поровий простір
представлений міжагрегатними пустотами. Губчате мікроскладення утворене за
рахунок зближення між собою мікроагрегатів. Поровий простір в цьому типі
представлений вузькими міжагрегатними пустотами, які в залежності від форми
агрегатів можуть звужуватись, або навпаки – розширятись чи утворювати замкнені
пори складної форми. В деяких великих мікроагрегатах можуть бути невеликі
замкнені пори. Мікроагрегати, в основному, великі та середні за розмірами (рис. 1, г).
Переважно – це прості, добре оформлені агрегати з чіткими краями. На відміну від
попереднього горизонту в площині шліфа мікроагрегати розташовані більш тісно, в
деяких мікрозонах ущільнення впливає на форму мікроагрегатів – від близької до
округлої форми, вони набирають більш схожого вигляду на багатокутники.
Новоутворення представлені глинистими кутанами, розташовуються в порах та
окреслюють мікроагрегати більш темно-коричневим забарвленням з хорошим
двозаломленням. Відокремити їх від матеріалу основи важко, немає чітко вираженої
межі. Кутани плавно вмонтовані в матеріал основи.
НР 60-82 см. Щільніший за попередній горизонт. Гірше агрегований за
попередні горизонти. Мікроустрій піщано-плазмовий. Вміст скелетних зерен від
площі шліфа складає приблизно 40 %. Значна кількість великих та менше середніх
мінеральних зерен, дрібні трапляються в незначній кількості. Можна виділити такі
основні форми зерен: ізометрична, таблитчаста і призматична. Скелет складений, в
основному, зернами кварцу, польових шпатів, піроксенів, рогових обманок, інші
мінерали представлені в незначній кількості. За ступенем окатаності переважають
окатані, добре окатані та незначна кількість вуглуватих зерен. В більшості мінеральні
зерна слабокородовані. Плазма гумусо-глиниста. Гумус, в основному, бурий,
аморфний, ґрунтову масу промочує рівномірно. Рослинних залишків мало, вони
представлені свіжими зрізами коренів або добре розкладеною аморфною масою
чорного кольору. Глиниста частина з двозаломленням, орієнтована порово та навколо
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скелетних зерен. Поровий простір займає значно менший відсоток від загальної
площини шліфу порівняно з попередніми горизонтами. Можна виділити два
домінуючих мікроскладення для данного горизонту – губчате та порове. Для
мікрозон з губчатим мікроскладенням характерні міжагрегатні пори, вузькі, складної
форми, які в залежності від розташування та форми мікроагрегатів можуть або
звужуватись, або розширятись. Для мікрозон з поровим мікроскладенням характерні
вузькі каналоподібні, та невеликі округлі замкнуті пори. Стінки пор складені
матеріалом основи та глинистими кутанами. Мікроагрегати різні за розміром. Форма
в багатьох випадках складна та не така близька до геометричних фігур як в
попередніх горизонтах. Контури мікроагрегатів чіткі, здебільшого ще й окреслені
глинистими кутанами. Новоутворення представлені глинистими кутанами.
Здебільшого – це кутани двох видів – монохромні з хорошим двозаломленням, чітко
виділяються від матеріалу основи, розташовуються в порах, та вкривають деякі
мікроагрегати та зерна мінералів. Кутани коричневого кольору, з двозаломленням.
Порівняно з попереднім горизонтом останні більш чітко сформовані та виражені
(рис. 1, д). Розташовуються, в основному, в порах.
Рh 82-120 см. Дуже щільний горизонт, не агрегований, світліший за попередні.
Мікроустрій плазмово-піщаний. Горизонт, в основному, складається з зерен мінералів,
їх вміст від загальної площини шліфа – 65 %. Значна кількість великих та менше
середніх мінеральних зерен, дрібні трапляються в незначній кількості. Можна виділити
такі основні форми зерен: ізометрична, таблитчаста і призматична. Скелет складений, в
основному, зернами кварцу, польових шпатів, піроксенів, рогових обманок, інші
мінерали представлені в незначній кількості. За ступенем окатаності переважають
окатані, добре окатані та незначна кількість вуглуватих зерен. В більшості мінеральні
зерна слабкокородовані. Плазма гумусо-глиниста. Гумус, в основному, бурий,
аморфний, ґрунтову масу промочує рівномірно. Глиниста частина з двозаломленням,
орієнтована порово та навколо скелетних зерен. Мікроскладення – компактне. Поровий
простір представлений, в основному, невеликими округлими замкненими порами.
Стінки пор, в основному, вкриті глинистими кутанами. Кутани коричневого кольору, з
двозаломленням. Чітко сформовані та виражені. Розташовуються по порах та крупних
зернах мінералів (рис. 1, е). Пору вистилають повністю, або фрагментарно.
Характеристика кутан ґрунтів ПП - 209
Глинисті кутани ілювіального походження, більш чіткіше оформлюються вниз
за профілем. З'являються в горизонті Н 2 8-41 у вигляді тонких плівок в порах. В
горизонтах Н 3 41-60 см та НР 60-82 см глинисті кутани коричневого кольору, з
двозаломленням, уривчасті, вистилають пори та мікроагрегати, а в горизонті Рh 82120 см, огортають зерна мінералів. Від матеріалу основи важко відділити, їх межі
розмиті, не чіткі (таблиця).
Особливості мікрорельєфу та мікроаналіз поверхні сколів структурних
відокремлень ґрунтів ПП 209
Сам матеріал має турбулентний рельєф, утворений за рахунок руху з верхніх
горизонтів глинистих часток та дрібних мінералів (рис. 2, а та б). Кістяк поверхні
сколів складений великими зернами мінералів (рис. 2, а), які, в основному, не щільно
розташовуються, в деяких випадках розташування дотичне. Великі та середні зерна
мінералів добре окатані, без гострих кутів, їх поверхня відносно гладенька, із
невеликими впадинками-щербинками. Дрібні за розміром мінерали мають уламкове
походження. В них ступінь окатаності дещо менший ніж у великих зерен. Простір
між ними займає ілювіальний матеріал (рис. 2, а та б), який частково, або повністю
огортає їх та скріплює між собою. В ілювіальному матеріалі розташовуються зерна
дрібних мінералів, їх розташування в цій масі хаотичне.
Аналіз поверхні у відбитих електронах відображає відносну однорідність даної
поверхні з дрібними включеннями більш світло забарвлених зон. Переважаючий
матеріал більш темного кольору вміщує, в основному, кремній та в незначних
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кількостях алюміній, залізо, калій, кальцій магній та деякі інші елементи (рис. 3).
Світлі зони надають мінерали, що містять хром та титан, зі слідовим вмістом інших
елементів.
Класифікація кутан (за Брюєром) ґрунтового профілю центральної заплави ПП-209
Класифікаційні ознаки
Горизонт
Речовинний
Внутрішня
Додаткова
Тип поверхні
Генезис
склад
будова
характеристика
розташовані
глинисті
тонкі
ілювіального немає чіткої
Н2
8-41 см
по краях
кутани
одношарові,
походження
межі від
мікроагрегатів
не суцільні,
матеріалу
та інколи по
безбарвні
основи
рослинних
рештках
розташовані
глинисті
одношарові,
ілювіального немає чіткої
Н3
41-60 см
по краях
кутани
не суцільні,
походження
межі від
мікроагрегатів
безбарвні та,
матеріалу
та стінках пор
іноді,
основи
коричневого
кольору
НР
розташовані
глинисті
одношарові,
ілювіального чіткіше
60-82 см
по краях
кутани
не суцільні
походження
виражені, ніж в
мікроагрегатів
безбарвні та
попередніх
та стінках
коричневого
горизонтах, але
пор, зернах
кольору,
межі розмиті
мінералів
частково
вкривають
зерна та
мікроагрегати
Рh
розташовані
глинисті
повністю або
ілювіального чіткіше
82-120 см по краях
кутани
частково
походження
виражені, ніж в
мікроагрегатів
вкривають
попередніх
та стінках
пори та
горизонтах, але
пор, зернах
великі
межі розмиті
мінералів
мінерали

а

б

Рис. 2. Характеристика поверхні сколів ґрунтів ПП 209:
а – особливості мікрорельєфу поверхні сколів ПП 209
б – напливний характер мікрорельєфу ПП-209
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В точці 1 мікроаналіз був взятий, щоб виявити речовинний склад великого
зерна мінералу, яке майже повністю огорнене ілювіальним матеріалом з дрібними
мінералами. Дані мікроаналізу свідчать, що це мінерал кварц, оскільки його
елементний склад представлений, в основному, кремніем (рис. 4). Точка 2 – дрібний
уламок кварцу (рис. 5). В точці 3 – алюмосилікат (рис. 6). В точках 5 та 6 розташовані
мінерали, до складу яких входить титан (рис. 7). В точці 4 – мінерал, що містить хром
(рис. 8). Хімічний склад плазми на поверхні зерна (точка 6) складається, в основному,
з кремнію, алюмінію, в меншій кількості заліза, калію кальцію магнію та в слідових
кількостях – титану, хрому, натрію, фосфору та сірки.

Рис. 3. Точки на поверхні сколу, в яких зроблено мікроаналіз. Фото відзняте в режимі
відбитих електронів

Рис. 4. Спектрограма елементів у точці 1
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Рис. 5. Спектрограма елементів у точці 4

Рис. 6. Спектрограма елементів у точці 5

Рис. 7. Спектрограма елементів у точці 7

Рис. 8. Спектрограма елементів у точці 8

ВИСНОВКИ
Велика роль у формуванні основних макро- і мікроморфологічних особливостей
ґрунтів центральної заплави належать факторам заплавності, але внаслідок
збільшення періодів між повенями та їх інтенсивності, все більше впливає на
формування мікроформ біогенний фактор (лісова рослинність та ґрунтова фауна).
Виконані дослідження дають можливість виділити такі основні особливості грунтів
центральної заплави р. Самара: 1) внаслідок намивання на підстилаючі породи з
легким механічним складом, із послабленням повеневих факторів (послаблення течії)
відкладались наноси більш важкої фракції. Це пояснює велику різницю в долі зерен
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мінералів у верхніх та нижніх горизонтах, та намивний характер плазми, яка утворює
в ілювіальних горизонтах турбулентний рельєф на поверхнях великих зерен
мінералів; 2) інтенсивна риюча діяльність ґрунтових безхребетних призводить до
змішування, утворення цілих копролітових горизонтів. Це, в свою чергу, покращує
аерацію та водний режим цих горизонтів; 3) низьке розташування, промивний тип
ґрунтів та фітоценоз призводять до алювіальних процесів. В свою чергу, алювіальні
процеси призводять до утворення глинистих кутан.
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