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Ґрунтовими дослідженнями, проведеними у 2001–2004 рр., охоплено територію північно-

західної частини Чорногірського масиву українських Карпат. Наведено характеристику і влас-
тивості ґрунтів цього регіону. На більшій частині дослідженої території розповсюджені буро-
земи щебенюваті (Dystric Cambisols). 
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SOILS OF THE NORTH-WESTERN PART OF THE CHARNOHORA MTS., 

UKRAINIAN CARPATHIANS 
 In the current article the results of the soils’ researches that were conducted in the years of 
2001–2004 and that were enveloping northwestern part of the Charnohora Mts. (Ukraine) are given. 
Characteristics and properties of this region’s soils based on the results of the researches took in the 
1920s are also presented. On the main part of the explored territory Dystric Cambisols prevail just 
like the Umbric Cambisols on the highest hypsometric levels. Lithic Leptosols and Regosols occupies 
quite small areas on the rocky slopes. 
 Keywords: mountain soils, Dystric Cambisols. 

 
 

 Чорногірський масив відноситься до високогірної частини Східних Карпат. Він 
характеризується однорідною геологічною будовою, яку репрезентують пісковики і 
глинисті сланці флішової формації. Це специфічний гірський масив Східних Карпат 
зі значними абсолютними і відносними висотами. Він є найвищим мезорегіоном між 
Татрами та найвищими у Східних Карпатах Альпами Роднянськими (г. Пєтрос – 2301 м 
н. р. м.) (рис. 1). 
 Мезорегіон Чорногора відноситься до підпровінції Східних Карпат макрорегіо-
ну Полонинські Бескиди. Довжина масиву досягає 40 км, головний хребет Чорногори 
простягається у вигляді вигнутої на північний схід дуги довжиною близько 25 км між 
вершинами г. Петрос (2020 м н. р. м.) на північному заході та г. Піп Іван (2022 м н. р. 
м.) на південному сході. Найвища вершина Чорногірського масиву знаходиться у 
південній частині (г. Говерла, 2061 м н. р. м.), від якої на північ відходить вододіль-
ний хребет Кукул, зміщуючись до Татарського перевалу (Kondracki, 1989). 
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 Ґрунтовий покрив Чорногори і його відмінності, так само як в усіх Карпат та 
інших гірських системах, зумовлений геологічною будовою, рельєфом, динамікою 
морфогенетичних процесів, висотними кліматичними поясами та пов’язаним з ними 
рослинним покривом (Skiba, 1998; Skiba, Drewnik, 2003). 
 Дослідження ґрунтів Карпат мають тривалу традицію. Перша праця К. Мічин-
ського «Про походження і хімічний склад ґрунтів Сандецької Долини» (K. Miczyński 
«O pochodzeniu i skladzie chemicznym gleb Doliny Sądeckiej») була опублікована в 1894 р. 
У міжвоєнний період дослідження у Східних Карпатах проводили ґрунтознавці сіль-
ськогосподарської академії у Дублянах, зокрема А. Мусієровіч (Musierowicz, 1939), а 
на Чорногірському масиві – ґрунтознавці Пулав – В. Сведерський і В. Шафран (Swed-
erski, Szafran, 1929; Swederski, 1931a, 1931b, 1933a, 1933b, 1933c). Після Другої світо-
вої війни ґрунти Чорногори описували ґрунтознавці Львівського університету (Гого-
лев, 1961; Шубер, 2003) та науковці Інституту екології Карпат НАН України (Mary-
skevych, 2003; Maryskevych i in., 2002; Nesteruk, 2003). 
 В останні роки зросла зацікавленість природою Чорногори, що сприяло активі-
зації польських ґрунтознавчих досліджень на цій території (Skiba, Szmuc, 1998; 
Chodorowski et al., 2003). 

 
Чорногора на карті Карпат (Kondracki, 1989) 

ОБ'ЄКТИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
 Протягом 2001–2004 рр. були проведені польові обстеження і лабораторні до-
слідження ґрунтів, які були орієнтовані на фундаментальні роботи, проведені на те-
риторії Чорногірського масиву керівником дослідної станції Пулавського інституту 
сільського господарства Валерієм Сведерським (Swederski, Szafran, 1929; Swederski 
1931a, b; 1933a, b, c). У дослідженнях також враховано інформацію та аналітичні дані 
О. Марискевич (Maryskevych, 2003) та результати робіт щодо вивчення природного 
середовища у межах околиць Чорногірського стаціонару географічного факультету 
Львівського національного університету. 
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 На ділянках, закладених В. Сведерським у 1929–1933 рр., що є характерними 
для Чорногірського масиву, нами проведено морфологічні дослідження ґрунтових 
розрізів, відібрано зразки ґрунтів та виконано аналізи згідно із загальноприйнятими у 
ґрунтознавстві методиками досліджень (Позняк, Красєха, Кіт, 2003). 
 Подані описи ґрунтових профілів і аналітичні дані (табл. 1 і 2) стосуються хара-
ктеристики ґрунтів полонин (розріз 1), заростей гірської сосни (жерепу) (розріз 2), 
смерекових лісів на верхній межі лісу (розріз 3), а також заростей вільхи зеленої 
(розріз 4). 

Таблиця 1 
Морфологічна характеристика ґрунтів 

Глибина, 
см Горизонт Колір Гранулометричний склад Рослинність Ґрунт 

Розріз № 1 (г. Пожижевська, 1822 м н. р. м.) 
0–7 
7–25 
25–(40) 
пісковики 

Ofh 
Oh 

A/C/R 
R 

7.5YR3/3 
7.5YR3/1 
7.5YR5/5 

Органічна речовина 
Глина піщано-пилувата 
Глина піщано-пилувата 

Juncetun 
trifidi- 

Vaccinietum 
myrtilli 

Бурозем щебенюва-
тий багатогумусний 
кислий 
Umbric Leptosols 

Розріз № 2 ( г. Пожижевська, 1700 м н. р. м.) 
0–6 
6–30 
30–50 
50– 

Ofh 
Abr 

Bbr/C 
C/R 

7.5YR3/3 
7.5YR4/3 
10YR5/6 

Органічна речовина 
Суглинок 
Суглинок 

Підстилаюча порода 

Pinetum 
mughi 

Буроземоподібні 
щебенюваті ґрунти 
Cambic Leptosols 

Розріз № 3 (г. Пожижевська, 1650 м н. р. м.) 
0–30 
30 (50) 

Agg 
Cgg 

2.5Y5/6 
2.5Y6/2 

Важкий суглинок 
Важкий суглинок 

Pulmonario-
Alnetum 

Буроземи дернові 
оглеєні 
Eutric Gleysols 

Розріз № 4 (г. Брескул, 1250 м н. р. м.) 
0–3 
3–12 
12–55 
55–(95) 

Ofh 
A/Bbr 
Bbr 

Bbr/C 

7.5YR2/3 
10YR3/3 
10YR5/6 
10YR5/6 

Органічна речовина 
Глина пилувата 
Глина пилувата 
Глина пилувата 

Plagiothecio-
Pinetum 
myrtilli 

Бурозем малогуму-
сний кислий 
Dystric Cambisols 

 
 

Таблиця 2 
Деякі фізико-хімічні властивості ґрунтів 

рН Глибина, 
см Горизонт Н2О KCl 

С орг., 
% 

Органічна  
речовина, % Ґрунт 

Розріз № 1 (г. Пожижевська, 1822 м н. р. м.) 
0–7 
7–25 
25–(40) 
пісковики 

Ofh 
Oh 

A/C/R 
R  

3,61 
3,86 
4,20 

2,82 
2,98 
3,65 

23,37 
7,23 
3,24 

38,57 
12,44 
5,58 

Бурозем щебенюватий  
багатогумусний кислий  
Umbric Leptosols 

Розріз № 2 (г. Пожижевська, 1700 м н. р. м.) 
0–6 
6–30 
30–50 
50– 

Ofh 
Abr 

Bbr/C 
C/R 

3,79 
4,03 
4,11 

3,07 
3,33 
3,34 

5,78 
3,95 
3,87 

10,01 
6,82 
4,95 

Буроземоподібні щебеню-
ваті ґрунти 
Cambic Leptosols 

Розріз № 3 (г. Пожижевська, 1650 м н. р. м.) 
0–30 
30(50) 

Agg 
Cgg 

6,99 
7,21 

5,73 
6,23 

7,23 
0,8 

12,44 
1,38 

Буроземи дернові оглеєні 
Eutric Gleysols 

Розріз № 4 (г. Брескул, 1250 м н. р. м.) 
0–3 
3–12 
12–55 
55–(95) 

Ofh 
A/Bbr 
Bbr 

Bbr/C 

3,73 
3,91 
4,25 
4,42 

2,66 
3,06 
3,46 
3,65 

20,15 
7,57 
5,73 
2,67 

34,92 
7,58 
5,73 
2,67 

Бурозем малогумусний 
кислий  
Dystric Cambisols  
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 Ґрунтовий покрив. Гірські ґрунти Чорногори мають ряд спільних властивос-
тей, за якими вони відрізняються від подібних ґрунтів, що поширені на рівнинних 
територіях. Генезис гірських ґрунтів, як уже згадувалося раніше, тісно пов'язаний з 
масивною підстилаючою породою, яка важко піддається процесам вивітрювання, а 
також з динамікою схилових процесів, які зумовлюють укороченість ґрунтового 
профілю. Малопотужний ґрунтовий профіль і наявність в ньому значної частки ула-
мків гірської породи є характерною рисою ґрунтів Чорногори, так само як інших гір-
ських територій, що зумовлено літологічними властивостями підстилаючих порід та 
інтенсивністю морфогенетичних процесів. З гірським рельєфом і підстилаючими по-
родами також пов’язані специфічні гідрологічні умови. Бічні токи ґрунтових вод 
спричиняють їхнє виклинювання, утворення джерел та формування боліт. Ці води 
впливають на властивості ґрунтів, формуючи специфічні варіанти – семігідрогенні 
ґрунти. Прикладом таких ґрунтів є перегнійно-глейові насичені ґрунти (Mollic Gley-
sols), характерні для зеленовільхових угруповань (ґрунтовий розріз 4). 
 Особливістю гірських ґрунтів, включаючи Чорногору, є значна участь слабко-
розкладеної органічної речовини типу tangel/mor (альпійський модер), а також зрос-
тання потужності підстилки із підвищенням висоти над рівнем моря. Холодні і вологі 
кліматичні умови та підпорядковані їм рослинні угруповання, а також склад ґрунто-
вого едафону є причиною сповільненого розкладання рослинних залишків (Skiba et 
al., 1997; Drewnik, 1999; Maryskevych, 2003). Поширення на значних висотах під бру-
сничниками на полонинах (ґрунтовий розріз 1) або під гірськососновими угрупован-
нями (жереп) (ґрунтовий розріз 2) ґрунтів, у яких потужність органогенного горизон-
ту (Ofh) становить 10–20 см, що є характерним для тангел ранкерів, є підтверджен-
ням ролі клімату і рослинності в генезисі гірських ґрунтів Чорногори. Кисла реакція 
верхніх горизонтів (Ofh або Ah) усіх досліджених ґрунтів зумовлена підстилаючою 
породою і педогенетичними процесами, характерними для гумідних кліматичних 
умов у межах Чорногірського масиву. 
 У структурі ґрунтового покриву Чорногори переважають буроземи кислі (Dys-
tric Cambisols), які займають на дослідженій території понад 90 % площі. Вони по-
ширені як під лісовими, так і під лучними угрупованнями. Примітивно-щебенюваті 
ґрунти (Lithic Leptosols) і слабкорозвинуті суглинкові ґрунти (Regosols) займають 
невеликі площі і приурочені до вершинних та схилових скельних або кам’янистих 
розсипів – греготів (близько 2–3 % площі). Ранкери як ґрунти слабкорозвинуті (ма-
лопотужні і скелетні) представлені буроземами щебенюватими багатогумусними кис-
лими (Umbric Leptosols) і буроземоподібними щебенюватими ґрунтами (Cambic 
Leptosols), які займають близько 5 % площі. Більшість площ буроземоподібних ще-
бенюватих ґрунтів (ранкерів) зустрічаються під гірськососновими угрупованнями 
(жерепом), а також під брусничниками і чорничниками в субальпійському та 
альпійському поясах. Гідрогенні ґрунти представлені мінеральними ґрунтами – глейо-
вими (Gleysols) та перегнійно-глейовими (Mollic Gleysols). Вони поширені «острів-
цями» між бурими ґрунтами і приурочені до понижень. Органогенні ґрунти – торфові 
і перегнійні (Histosols) поширені в долинах гірських річок, а також сформувалися на 
місці зарослих озер льодовикового походження. 

 Характеристика ґрунтових одиниць. Як уже згадувалося раніше, буроземи 
(Cambisols) займають найбільші площі у досліджуваному районі. Вони поширені як 
під смерековими лісами, так і під угрупованнями субальпійського та альпійського 
поясів. Безкарбонатні породи флішу визначають кислу реакцію цих ґрунтів, які за-
звичай представлені буроземами малогумусними кислими (Dystric Cambisols). Аци-
дофільна рослинність (смеречини з перевагою чорниці у наземному покриві) спричи-
няє додаткове підкислення верхніх горизонтів, а глинистий гранулометричний склад 
обмежує процеси розкладання і переміщення хімічних сполук униз по профілю. 
Світлі плями і затіки, які спорадично проявляються під гумусовим горизонтом, 
свідчать про розвиток редукційних процесів, спричинених слабкорозкладеною ор-
ганічною речовиною, зокрема легкорозчинними гумусовими кислотами, які прояв-
ляють сильні редукційні властивості. У цих ґрунтах відсутній ілювіальний горизонт 
(spodic), проте виявлено добре виражений вивітрілий метаморфічно оглинений гори-
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зонт cambic. Гранулометричний склад майже всіх буроземів є однорідним і переваж-
но суглинковим (глина середня пилувата, рідше – важка глина), у ґрунтовому профілі 
переважно міститься значна кількість уламків пісковиків (30–70 %). Реакція ґрунту є 
кислою, в гумусових горизонтах рН коливається у межах 3,5–4,0, тоді як у горизонті 
cambic показники актуальної кислотності є дещо вищими (рН 4,0–4,5). 
 Морфологічно типовий профіль буроземів репрезентує ґрунтовий розріз 4, за-
кладений на схилах г. Брескул над полониною Заросляк на висоті 1250 м н. р. м.,  
N 48°09'25,3"; S 24°31'4,8", рослинність – смеречник чорницево-моховий (Plagiothe-
cio-Pinetum myrtilli).  
 Ґ р у н т о в и й  р о з р і з  4  
 0–3 см, Ofh, бурувато-чорний (7,5YR 2/3), слабкорозкладена органічна речовина типу 
«мор», пронизаний корінням, рН 3,7; перехід поступовий; 
 3–12 см, A/Bbr, темно-бурий (10 YR 3/3), середня пилувата глина, брилувата структура, 
пухкий, багато коріння, близько 20 % уламків пісковика, помірно-вологий, рН 3,9; перехід 
поступовий; 
 12–55 см, Bbr, бурий (10 YR 5/6), глина середня пилувата, щебенюватий (близько 40 % 
уламків пісковика), брилувата структура, помірно щільний, рН 4,1; перехід поступовий; 
 55–(95) см, Bbr/C, бурий (10 YR 5/6), глина середня пилувата, щебенюватий (60–70 % 
уламків пісковика), поодиноко коріння, рН 4,4. 

Тип і підтип ґрунту: буроземи малогумусні кислі (Dystric Cambisols). 
 

 Слабкорозвинені щебенюваті ґрунти (Leptosols) є ґрунтами малопотужними, 
вони містять понад 50 % уламків гірських порід. Переважно це уламки вивітрілих 
флішових пісковиків, які є ґрунтоутворюючими породами описуваних ґрунтів. Слаб-
корозвинені щебенюваті ґрунти в Чорногорі представлені двома підтипами: багато-
гумусові кислі та буроземоподібні.  
 Буроземи щебенюваті багатогумусні кислі (Umbric Leptosols) поширені на ви-
соких і умовно пологих ділянках, найчастіше під чорничниками або гірськососняка-
ми (жереп). Вони характеризуються малопотужним (15–30 см) горизонтом, сформо-
ваним слабкорозкладеною оторфованою органічною речовиною типу «мор /модер» 
(tangel mor). Як уже згадувалося раніше, в умовах гірського, холодного і вологого 
клімату має місце сповільнене розкладеання рослинних решток і формування силь-
ногумусованих (торфових) горизонтів. Такі ґрунти були описані в Альпах (Kubiena, 
1970), у Карпатах – Бещадах, Бабиній Горі і в Татрах (Skiba, Drewnik, 2003). Бурозе-
ми щебенюваті багатогумусні кислі (торфові ранкери) в Чорногорі репрезентує ґрун-
товий розріз 1, розташований на вершині г. Пожижевська (1822 м н. р. м.),  
N 48°08'39,2"; S 24°31'25,2", рослинність – трироздільноситничник чорницевий (Jun-
cetum trifidi – Vaccinietum myrtilli). 
 Ґ р у н т о в и й  п р оф і л ь  
 0–7 см, Ofh, бурувато-чорний, (7,5 YR 3/3), слабкорозкладені рослинні рештки (тип 
мор/модер), волокнистий, пронизаний корінням рН 3,6; перехід поступовий; 
 7–25 см, Oh, чорний, (7,5 YR 3/1), середньорозкладена органічна речовина (тип «модер»), 
перемішана з вивітрілими уламками пісковику, глина піщано-пилувата, вологий, брилуватий, 
рН 3,8; перехід поступовий; 
 25–40 см, A/C/R, чорно-бурий, (7,5 YR 5/6), понад 70 % вивітрілих уламків пісковику, 
глинистий піщано-пилуватий, вологий, рН 4,0. 

Тип і підтип ґрунту: буроземи кам’янисті багатогумусні кислі (Tangel Ranker – 
Umbric leptosols). 
 Буроземи кам'янисті багатогумусні кислі (Cambic Rankers - Cambic Leptosols) 
також відносяться до слабкорозвинутих ґрунтів, вони малопотужні і щебенюваті 
(близько 50 % щебеню в масі ґрунту). Під гумусовим горизонтом Oh/A (або лише Oh) 
знаходиться слаборозвинутий горизонт вивітрювання з властивостями метаморфічно 
оглиненого горизонту cambic (Bbr/C). Під цим горизонтом залягає вивітріла підсти-
лаюча порода (понад 70 % грубоуламкового матеріалу), гранулометричний склад 
дрібнозему – середня або легка глина. Буроземи кам’янисті багатогумусні кислі є 
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«перехідним» типом ґрунтів між буроземами і примітивними ґрунтами. Характерною 
особливістю цього типу ґрунту є наявність горизонту Bbr, який перебуває на стадії 
формування. Такі ґрунти поширені на схилах, під заростями рододендрону і сосни 
гірської, а також під трав’яними альпійськими угрупованнями. 
 Примітивно-щебенюваті ґрунти (Lithic Leptosols) з будовою профілю A-C(R) 
є типовими ґрунтами, що поширені в межах вершин хребтів чи виходів скельних по-
рід. У цих ґрунтах кількасантиметровий шар слабкорозкладеної органічної речовини 
залягає безпосередньо на слабковивітрілих пісковиках або тріщинах і щілинах вихо-
дів скельних порід. У біологічному аспекті це дуже малопотужні ґрунти, оскільки на 
незначній глибині 5–10 см суцільно залягає материнська порода. Актуальна кислот-
ність органогенного горизонту коливається у межах рН 3,0–4,0. Рослинний покрив на 
цих ґрунтах формує рослинність скельних пісковикових угруповань (Asplentietea 
rupestria) або наскальне високотрав’я (Potentillo-Festucetum airoides). 
 Слабкорозвинуті суглинкові ґрунти (Regosols) у біологічному сенсі є більш 
розвинутим типом примітивних ґрунтів. Вони сформувалися із уламків скельних по-
рід, щілини яких частково заповнені органічною речовиною та дрібноземом, завдяки 
чому на цих ґрунтах можуть рости рослини з потужною кореневою системою. Слаб-
корозвинуті суглинкові ґрунти на полонинах вкривають чорничники (Vaccinietum 
myrtilli) або зарості сосни гірської (Pinetum mughi). Хімічні властивості цих ґрунтів 
залежать від властивостей флішових пісковиків і якості органічної речовини, що за-
повнює щілини. Ці ґрунти, як правило, є кислими (актуальна кислотність органо-
мінеральної субстанції, що заповнює щілини, коливається у межах рН 3,5–4,5), що 
дає підстави віднести їх до підтипу слабкорозвинутих суглинкових кислих ґрунтів 
(Dystric Regosols). Окремі ділянки поширення цих ґрунтів за рахунок міжпластових 
вод збагачені сполуками з нейтральною або лужною реакцією. У цих випадках вели-
чина рН становить 5,0–,6,0, а ґрунти відносять до підтипу слабкорозвинутих суглин-
кових насичених ґрунтів (Eutric Regosols). Такі ґрунти формують острівці між кисли-
ми ґрунтами, вони є оселищами для мезо- та евтрофних угруповань душекії зеленої 
(Pulmonario-Alnetum), як це є в Бещадах, де розвивається угруповання явора з листо-
виком склопендровим (Phyllitido-Aceretum). 
 Гідрогенні ґрунти в Чорногорі представлені глейовими ґрунтами (Gleysols) та 
органогенними ґрунтами (Histosols). Глейові ґрунти формуються на перезволожених 
ділянках, де ключову роль відіграють окисно-відновні процеси, що зумовлено над-
лишком вологи. Вони поширені поблизу джерел та інших витоків вод. Глейові ґрунти 
не займають значних площ, переважно, це острівці серед мінеральних ґрунтів. На цих 
ґрунтах локалізовані угруповання вільхи з калюжницею болотною (Caltho-Alnetum). 
У менш вологих місцях, у перегинах стоку найчастіше вище джерельних зон, на доб-
ре дренованих ділянках за рахунок глибоких ерозійних лощин поширені перегнійно-
глейові насичені ґрунти (Mollic Gleysols). Особливістю цих ґрунтів, так само як слаб-
корозвинутих суглинкових кислих ґрунтів, є приповерхневе збагачення солями за-
вдяки міграції ґрунтових і міжпластових вод. Для них характерною є нейтральна реа-
кція (рН 6,0-7,0), лише у нижній частині профілю вона є слабкокислою (рН 5,5–6,0). 
Гумусовий горизонт  (mollic) є досить потужним (30-40 см), не має особливих ознак 
оглеєння (горизонт Bgl). Вологі варіанти перегнійно-глейових насичених ґрунтів є 
сприятливим середовищем для поселення і зростання вільхи зеленої (Pulmonario-
Alnetum). 
 Органогенні ґрунти (Histosols) є природними компонентами гірських високих і 
перехідних торфовищ, які повсюдно поширені в деяких лощинах гірських річок, зок-
рема в районі Заросляка, між Брескулом і Пожижевською, а також навколо озера Не-
самовите.  
 На підставі обстежень та матеріалів власних досліджень, які тісно пов’язані з 
літературними даними, проведено загальну характеристику ґрунтів північно-західної 
частини Чорногірського масиву. 
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 Чорногора, як найвищий гірський масив в українській частині Східних Карпат, 
репрезентує середовище високих гір з добре вираженим післяльодовиковим рельє-
фом. Сучасні кліматичні умови та пов’язані з ними умови поширення рослин визна-
чають кліматичну і рослинну висотну поясність, а також чіткий зв’язок цих характе-
ристик із ґрунтовим покривом. Спостерігається поширення ґрунтів з потужним орга-
нічним горизонтом, який сформувався в умовах холодного і вологого клімату, шля-
хом сповільнення темпів розкладання органічної речовини. Прикладом цього є буро-
земи щебенюваті багатогумусні кислі, які за своїми властивостями є подібними до 
таких ґрунтів у Татрах та Альпах. Властивості високогірних ґрунтів репрезентують 
також деякі варіанти слабкорозвинутих суглинкових ґрунтів. Особливу увагу привер-
тають значні площі душекії зеленої (Alnus viridis), яка поширена на вивітрілих від-
кладах, які збагачені ґрунтовими і міжпластовими водами (перегнійно-глейові наси-
чені ґрунти). 

ВИСНОВКИ 
 1. У ґрунтовому покриві Чорногори переважають буроземи малогумусні кислі 
(Dystric Cambisols), що пов'язано з майже повною відсутністю карбонатів у флішових 
відкладах цієї території. 
 2. Поширення ґрунтів у межах Чорногірського масиву, так само, як і в інших 
гірських системах, визначається кліматично-рослинною поясністю. Зі зростанням 
висоти зростає потужність органогенного горизонту, а його реакція і ступінь гуміфі-
кації вказують на сповільнене розкладання відмерлих рослинних решток, що є харак-
терним для ґрунтів субальпійського поясу. 
 3. Складний гірський рельєф, що сприяє міграції ґрунтових і міжпластових вод, 
визначає формування ділянок евтрофних ґрунтів у межах поширення виключно без-
карбонатних материнських порід. Прикладом цього є ділянки дернових насичених 
ґрунтів (Eutric Regosols) та перегнійно-глейових насичених ґрунтів (Mollic Gleysols). 
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