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Лабораторна робота № 10 

Тема: Визначення новоутворень та включень ґрунту 
 

Мета роботи: визначити наявність новоутворень та включень у ґрунті,  дати 

характеристику новоутворенням та включенням різного походження з різних 

горизонтів ґрунту. 
 

Обладнання: 

1. Зразки ґрунту 

2. Бланк оформлення зразка ґрунту 

3. Фарфорова ступка з товкачем 

4. 10 % HCl 

5. Вологі серветки для рук, пакет для сміття 
 

Класифікація новоутворень та включень 

 

Новоутворення являють собою локальні скупчення в масі ґрунту речовин 

різної форми та хімічного складу, що формуються та відкладаються у ґрунтових 

горизонтах і є наслідком ґрунтотворного процесу.  

 

 
Рис. 1 – Розмаїття новоутворень ґрунту 

 

Хімічні новоутворення:  

1. Накопичення вуглекислого кальцію та магнію найбільш розповсюджені в 

чорноземах, каштанових і сірих опідзолених ґрунтах. Вони виділяються у вигляді: а) 

нальоту, який надає ґрунту «сивини»; б) псевдоміцелію (карбонатної плісняви) — 

скупчення дуже тонких голчастих кришталів СаСО3, MgCO3;  в) білозірки – плям 

кулястої форми діаметром до 1–2 см, з різко окресленими краями; г) журавчиків — 

щільних скупчень карбонатів кальцію й магнію різної форми і розмірів; д) дутиків — 

пустих всередині кулястих скупчень карбонатів;  



 
Рис. 2 - Види новоутворень вапнякового походження: 

10. - Коричневато-сірі вапняково-глинисті кільчаті конкреції; 11. - Світло-сірі  вапняково-

глинисті спайно-кольчаті конкреції; 12- Журавчики – білесуваті вапнякові крупні овальні 

конкреції; 13. - 

Білесуваті вапнякові  крупні угловаті раковисті конкреції; 14. –Туф 

 

2. Накопичення окислів і гідратів заліза й мангану найчастіше спостерігаються 

у перезволожених ґрунтах. За формою розрізняють: а) нальоти, плівки і вицвіти 

бурого й темно-бурого забарвлення, які утворюються на поверхні структурних 

окремостей або на стінках шпарин; б) примазки, плями, натьоки різного забарвлення 

й відтінку (вохристі, брунатно-бурі, чорні тощо), псевдофібри (тонкі (до 1 см) 

скупчення Fe – в товщі пісків), ортзанди (скупчення Fe у вигляді прошарків 1–3 см), 

ортштейни (дуже щільні залізисті плити, які утворюються при дуже сильному 

контрасті окисно-відновних процесів) у піщаних ґрунтах і породах («тигрові» піски); 

г) залізисті трубочки – накопичення сполук заліза по ходах коренів; д) конкреції й 

бобовини – накопичення сполучень заліза і мангану кулястої форми величиною від 

дрібного зерна до волоського горіха; е) залізо-манганцеві пунктації – розкидані 

темно-бурі або чорні цяточки на стінках розрізу. 

3. Закисні сполуки заліза утворюються в умовах надмірного зволоження 

ґрунтів, мають вигляд сизуватих або сизувато-сірих плівок і плям, сизуватих кірочок 

на поверхні структурних окремостей і на стінках шпарин, а також вигляд блакитно-

зелених вицвітів вівіаніту. Сульфіди заліза надають оглеєному ґрунту чорного 

забарвлення. 

 

 

 



 
 

Рис.3. – Види новоутворень гігроморфних грунтів:  

1. Темно-сірі дрібні марганцево-залізисті ортштейни; 2. - Бурі дрібні залазісті ортштейни; 3. – 

бурі крупні  залізисті ортштейни; 4. – бурі крупні трубчаті конкреції (роренштейны); 5. - 

дернова руда; 6. – чорні смужки гумус-алюмінієві конкреції; 7. - 

чорні круглі марганцево-залізисті конкреції; 8. - ортзанд; 9. - Рудяк 

 

4. Накопичення кремнезему спостерігаються в елювіальних горизонтах у 

вигляді білястої борошнистої присипки, прожилок і накопичень кулястої форми в 

порах, а також у вигляді затьоків, язиків та кишень у верхній частині ілювіального 

горизонту, що надходять туди з елювію. 

 
Рис. 4. Новоутворення підзолистих ґрунтів 

 

Біологічні новоутворення (тваринного і рослинного походження) можуть 

мати такі форми: червороїни – хвилясті ходи-канальці черв’яків; копроліти –

екскременти дощових черв’яків у вигляді невеликих клубочків. Це шматочки землі, 

що пройшли крізь травний апарат черв’яків; кротовини – ходи риючих тварин 

(ховрахів, байбаків, кротів тощо); кореневини – згнилі великі корені рослин. 



 
Рис. 5 Біологічні новоутворення – копроліти дощових хробаків 

 

Скипання ґрунту від соляної кислоти. Під час морфологічного опису ґрунту 

визначають наявність у ґрунтовому профілі карбонатів, які можна побачити, 

зробивши пробу на закипання ґрунту з 10%-ним розчином НС1. Скипання буває: 

сильне, середнє, слабке і відсутність скипання. 

Включеннями називаються різні відокремлені тіла, розташовані в масі ґрунту, 

утворення яких не пов’язане з ґрунтотворним процесом. Це корені та інші частини 

рослин різного ступеня розкладу; черепашки і кістки тварин, валуни, уламки 

гірських порід, шматочки цегли, вугілля, скла, заліза тощо. Описуючи грунт 

необхідно оцінити величину біологічної маси. Цю оцінку проводять відносно до 

об’єму ґрунтового горизонту за такими градаціями кількості коренів: дуже рідкі –

менше 5%; рідкі – 5–25; звичайні – 25–50; густі – більше 50% від об’єму ґрунту. 
 

 

 

 Завдання 1. Заповнити таблицю «Групи розповсюджених новоутворень 

та їх морфологічні особливості» 
Групи новоутворень Морфологічні особливості 

Скупчення водорозчинних солей (хлоридів – NaCl, MgCl, 

KCl; сульфатів (Na
2
SO

4
, MgSO

4
) 

 

Гіпс (CaSO
4
·2H

2
SO)   

Скупчення карбонатів (CaCO
3
, MgCO

3
)   

Скупчення оксидів Fe
2
O

3
, Al

2
O

3
, MnO

2
, P

2
O5  

Скупчення закисного заліза (FeO)   

Скупчення кремнезема (SiO
2
)   

 

 

 Завдання 2. Заповнити таблицю «Типові новоутворення у зональних типах 

ґрунтів (на прикладі Східноєвропейської рівнини)» 
Природні зони Типові новоутворення 

Тайга та змішаний ліс  

Широколистяний ліс та лісостеп   

Степ  

Сухий степ на напівпустелі  

Посушливі напівпустелі  

 

 Завдання 3. Методика роботи 
1. З кожного горизонту береться представительська частина ґрунтового 

матеріалу та висипається на лист паперу. 



2. Ґрунтовий матеріал ретельно досліджується на наявність новоутворень. 

Всі виявленні новоутворення характеризуються з точки зору їх складу 

(головним чином він визначається за забарвленням), морфології, розмірів і 

частоті зустрічі  (одиничні, рідкі, дуже рідкі, часті, дуже часті, господарюючі).  
Правильність візуального (за забарвленням) визначення новоутворень 

перевіряється додатковими способами: наприклад, карбонатні новоутворення 

характеризуються не тільки своїм білуватим забарвленням, але й кипінням від 10 %-

го розчину HCl, гіпсові утворення мають таке ж забарвлення, але не киплять, проте 

мають солонувато-гіркуватий присмак.   

3. Ґрунтова маса усіх горизонті, яка не містить новоутворення, прокрапляється 

10%-вим розчином HCl, для перевірки на вміст карбонатів. Відмічається ступінь 

скипання (не скипає, слабке, середнє, сильне кипіння). Чим вона сильніша, тим 

більша концентрація карбонатних солей в ґрунті. 

Підсумкові результати по забарвленню кожного генетичного горизонту та 

наявності новоутворень вписуються у відповідну графу бланку описання 

ґрунту.  
 

Бланк морфологічного описання ґрунтового профілю 
Ґрунтовий горизонт, 

глибина, см 

Мазок Морфологічні ознаки 

  Забарвлення та ступінь його однорідності: 

 

Особливості хіміко-мінералогічного складу: 

 

Новоутворення: 

 

Включення: 

 

Характер скипання від НСl: 

 

Гранулометричний склад: 

 

Складання: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


