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УДК: 551.8. 631.4 
ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВОЙЦЕХОВСЬКОГО КУРГАННОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ЖИТОМИРЩИНІ 

Матвіїшина Ж.М., Кушнір А.С. 
Інститут географії НАН України 

 
На основі палеопедологічних та геоархеологічних даних реконструйовано природні умови прожи-
вання людини в дрібні етапи голоцену в межах Войцеховського курганного могильника Житомирсь-
кої області. Описані давні ґрунти з артефактами комарівської культури тшинецького культурного ко-
ла (3600-3400 ВР) та трипільської культури (5300-5100 ВР). Достовірність результатів забезпечено 
власними комплексними палеопедологічними дослідженнями розрізів із голоценовимивідкладами. За 
допомогою палеопедологічного методу, що включав детальний макроморфологічний опис відкладів 
та мікроморфологічний аналіз виконано генетичну ідентифікацію викопних ґрунтових утворень. Дані 
геоархеологічногопідходу дозволили встановити вік похованих голоценових ґрунтів та прослідкувати 
зміну останніх на рівні типу. 
Ключові слова: палеогеографія; ґрунт; геоархеологія; мікроморфологія; голоцен. 
 

Вступ.Палеогеографічні реконструкції 
природних умов проживання людини впро-
довж останнього відрізку в історії розвитку 
природи, а саме в голоцені, є одним з найваж-
ливіших напрямків фундаментальних приро-
дознавчих досліджень. Це зумовлено необ-
хідністю встановлення характеру змін клімату 
та розуміння головних закономірностей у 
формуванні ґрунтів голоцену, відтворення 
дрібної ритміки їх розвитку. Ці данні можливо 
використовувати, насамперед, для розробки 
прогнозів розвитку природи в майбутньому. 
Відображення фізико-географічних обстановок 
минулого потрібно шукати у дослідженні па-
леогеографічних пам'яток. Саме результатам 
вивчення похованих ґрунтів голоцену присвя-
чена дана робота. 

Здійснювати реконструкції природних 
умов минулого можливо, зокрема, на основі 
вивчення ґрунту, як одного з найбільш презен-
табельних компонентів природи. Палеогео-
графічні дослідження українських вчених 
М.Ф. Веклича, О.М. Адаменка, 
Ж.М. Матвіїшиної, Н.П. Герасименко, 
Б.Т. Рідуша та інших довели актуальність ви-
користання палеопедологічних даних для ре-
конструкцій фізико-географічних обстановок 
минулого. 

Територія дослідження.У червні 2011 і 
2012 року за запрошенням ст. н. с. Інституту 
археології НАН України, к. істор. н. 
С.Д. Лисенка працівниками відділу палеогео-
графії Інституту географії НАН України 
д. геогр. н., проф. Ж.М. Матвіїшиною та 
м. н. с. А.С. Кушніром проводилося палеопе-
дологічне вивчення Войцеховського курганно-
го могильника курганної групи III в районі с. 

Миропіль Романівського р-ну, Житомирської 
обл. Даний археологічний об'єкт відноситься 
до епохи бронзи (XV-XIII ст. до н. е), а саме до 
пам'ятки комарівської культури тшинецкого 
культурного кола. Більшість курганів мають 
«трипільську підстилку», бо були споруджені 
на місці трипільського поселення, яке ймовір-
ноіснувало в цих межах до IIIтис. до н.е. 

Вивчення даного археологічного об’єкту 
розпочалося ще в 1924 р., коли С.С. Гамченко, 
за участю І.Ф. Левицького та 
О.Ф. Лагодовської було досліджено декілька 
курганів поблизу с. Войцехівка Житомирської 
губернії. За результатами дослідження тоді 
було написано роботу «Розкопки 1924 р. на 
Волині», яка так і не була опублікована[4]. 

Серія курганів розташовувалася на во-
доділі в межах розораного в наш час поля, на 
якому подекуди знаходяться ділянки лісопо-
садки з переважанням липи та клену. У фізико-
географічному відношенні – це ділянка лісо-
степу на кордоні з лісовою зоною. Об'єкти 
розташовані на вододілі р. Случ і р. Корчик на 
рівні завадівсько-дніпровської надзаплавної 
тераси. 

Методика дослідження.При до-
слідженні ґрунтів голоцену основним методом 
був палеопедологічний, що включав викори-
стання даних детального макроморфологічно-
го та мікроморфологічного аналізу. При до-
слідженні різночасових похованих ґрунтів під 
археологічними об’єктами також використано 
геоархеологічний підхід. По окремих розрізах 
отримано та інтерпретовано дані лабораторних 
досліджень щодо розподілу вмісту гумусу і 
карбонатів у різновікових горизонтах. Деталь-
но методика палеопедологічних досліджень 
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описана у працях М.Ф. Веклича 
Ж.М. Матвіїшиної[2, 5, 6] та інших, а геоар-
хеологічного підходу у роботах 
О.Л. Александровського[1], В.А. Дьомкіна [3] 
та інших тому далі на цьому зупинятися не 
будемо.При індексації генетичних горизонтів 
ґрунту використано систему О.Н. Соколовсь-
кого. 

Виклад основного матеріалу.Вивчено 
поховані ґрунти в трьох курганах та фоновий 
ґрунт – загальна кількість 7 розчисток. Нижче 
наведено результати дослідження. 

Розчистка 1 і 2. (Курган 1, 2011 р.) 
(рис.1). Сучасний ґрунт, що перекриває курган 
представлений гумусо-елювіальним, 
елювіальним та ілювіальними горизонтами, в 
останньому простежуються ортзандові про-
шарки. У поверхневих горизонтах, і, частково, 
в плямах ілювіального, наявна велика кількість 
присипки SiO2. Матеріал ілювію озалізнений, 
зцементований гідрооксидами заліза. Характер 
диференційованого профілю дозволяє визна-
чити цей ґрунт як дерново-підзолистий(рис. 1).  

Похований ґрунт під описаним вище з 
поверхні складений валками (ймовірно з дер-
нини та матеріалу гумусово-елювіального го-
ризонту). Ґрунт епохи бронзи в порівнянні із 
сучасним темніший за забарвленням та краще 
гумусований.  

Профіль сучасного ґрунту в комплексі з 
похованим сформований під впливом наступ-
них трьох процесів. 1) Опідзолювання (основ-
ного), для якого характерне періодичне пе-
резволоження верхньої частини профілю 
навесні при сніготаненні і восени перед уста-
новкою снігового покриву. Суттю його є руй-
нування в верхній частині профілю первинних 
і вторинних мінералів внаслідок їх кислотного 
гідролізу і виносу продуктів руйнування в 
нижні горизонти. Опідзолювання ґрунту 
фіксується наявністю присипки SiO2. 
2) Лесиважу, який відграє незначну роль в су-
часному ґрунтоутворенні, а умовами протікан-
ня якого є порушення зв'язку між ґрунтовими 
частинками, наявність, в даному випадку, 
ознак вертикального переміщення оксидів, 
присутність мулистого матеріалу в ґрунто-
утворювальній породі і добра пористість в 
зв’язку із супіщаним складом ґрунту. В той же 
час саме лесиваж був одним з провідних про-
цесів 3,5 тис. років, коли формувався похова-
ний сірий лісовий ґрунт. 3) Оглеєння – склад-
ний комплекс процесів, переважно 
мікробіологічної і біохімічної природи. 4) Чет-
вертим фактором формування ґрунту можна 
вважати – антропогенний фактор. Похований 

сірий-опідзолений лісовий ґрунт епохи бронзи, 
ймовірно був перероблений сучасними дерно-
во-підзолистими процесами, про що свідчить 
загальний аналіз профілів. 

Розчистка 3. (Курган 2, 2011 р.). Ма-
теріал похованого ґрунту несе в собі ознаки 
чіткішого прояву процесівлесиважу, ніж це 
простежено в сучасному дерново-
підзолистому ґрунті. Судячи з характеру 
ілювію, похований ґрунт в даному розрізі 
близький до сірого опідзоленого лісового, що 
сформувався в умовах середнього лісостепу 
під широколистяними лісами. Умови ґрунто-
утворення були сприятливішими(теплішими) 
для проживання людини по відношенню до 
сучасних кліматичних умов території до-
слідження. Сліди активної діяльності земле-
риїв, що не характерні для сучасних зональних 
дерново-підзолистих ґрунтів, свідчать про ін-
тенсивніші процеси гумусової акумуляції, що 
пов’язано зі зміщенням в трипільський час 
меж природних зон на північ в порівнянні із 
сучасними(рис. 1). 

Розчистка 4-6. (Курган 3, 2012 р.). Ха-
рактер насипу кургану представлений дерно-
во-сильнопідзолистимлегкосуглинистим ґрун-
том, що вказує на надлишкове зволоження, 
характерне для сучасних ландшафтів Полісся. 
Розташування об’єкту дослідження поблизу 
цієї фізико-географічної області та перезволо-
ження ґрунту призводить до формування гене-
тичних горизонтів з невеликим вмістом гумусу 
та чітко вираженим освітленим елювіальним 
горизонтом з поверхні. У ґрунті відзначаються 
перехідно-гумусовий, елювіальні та ілювіальні 
генетичні горизонти, в останньому наявніорт-
зандові прошарки. 

У ілювіальному горизонті сучасного 
ґрунту в інтервалі 0,3-0,4 м від поверхні зафік-
сованоартефакти комарівської культури 
тшинецкой культурного кола, що датуються 
3600-3400 років ВР. Сучасний ґрунт частково 
переробляє похований, останній був більш 
озалізненим, середньосуглинистим за грану-
лометричним складом (на відміну від легкосу-
глинистих верхніх горизонтів). Більша огли-
неність, озалізненість та ознаки переміщення 
глин можуть бути доказом розвитку ґрунтів в 
епоху середньої бронзи в тепліших і менш во-
логих умовах, коли у формуванні ґрунтів 
провідну роль грали процеси внутрішньоґрун-
тового вивітрювання (ілімеризації) і частково-
го опідзолювання. Природні зони представля-
ли більш західний варіант теплого помірного 
клімату (схожого з Прикарпатським) і, ймовір-
но, територія була покрита широколистяними 
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лісами з ділянками відкритих просторів. Об-
становки були сприятливими для проживання 
людей. Населення в епоху бронзи займало те-
риторію, на якій раніше проживали племена 

трипільської культури, про що свідчать чис-
ленні артефакти, приурочені до матеріалу 
профілів нищележачого ґрунту. 

 

 
Рис.1. Стратиграфічне розчленування досліджених розчисток. 

 
Ґрунт з матеріальними рештками ко-

марівської культури значно відрізняється від 
сучасних ґрунтів: він більш гумусований, тем-
ніше забарвлений, зі складними мікроагрега-
тами і з менш вираженими рисами опідзолю-
вання. Аналізуючи поховані ґрунти з артефак-
тами трипільської культури, можна говорити, 
що природні зони 5300-5100 років назад в 
порівнянні з сучасними були зміщені на 
північ. Територія потрапляє, судячи з ґрунтів, 
в середню смугу лісостепової зони, де зараз 
переважають лучні лісостепові ландшафти з 
ділянками широколистяних лісів, дубів та 
грабів. 

Розчистка 7.Фоновий ґрунт. В цілому 
профіль ґрунту складається з дернини гумусо-
вого, елювіального та ілювіального горизонтів, 
нижче – ґрунтоутворювальна порода (рис. 1). 
При мікроморфологічному аналізі відмічають-
ся «відмиті» дезагреговані мікроділянки в 
елювії і шаруваті натікання коломорфних глин 
в ілювії. В морфології виразно проявляються 
ортзандові прошарки, а з поверхні видно 
білястий від перезволоження тимчасовими по-
веневими водами оглеєний горизонт. У ґрунті 
наявніокремі кротовини. Всі ці ознаки дозво-
ляють визначити цей сучасний ґрунт, як дер-
новий сильно підзолистий, оглеєний з поверх-

ні, супіщаний та сформований на піщаних 
відкладах. 

Висновки.Досліджені курганипроілюст-
рували формування на матеріалі насипу давніх 
курганів дернових сильно підзолистих легко-
суглинкових ґрунтів, що відповідають су-
часним фізико-географічним умовам Полісся 
із надлишковою зволоженістю. Це в свою чер-
гу призводить до формування слабкогумусо-
ваних ґрунтів з чітко вираженимиз поверхні 
елювіальним горизонтом, в той же час в 
ілювіальному горизонті, простежуютьсяортза-
ндові прошарки.Сучасні ґрунтоутворювальні 
процеси безсумнівно частково переробляють 
ґрунти епохи бронзи, які приймають участь у 
формуванні профілю сучасного ґрунту. 

Ґрунтовий матеріал з артефактами ко-
марівської культури тшинецького культурного 
кола ймовірно формувався в континенталь-
ніших, ніж сучасніумовах. Сучасний клімат є 
вологішим, про що свідчить значне озалізнен-
ня і оглеяння матеріалу та інтенсивніший ро-
звиток процесів опідзолення. Порівнюючи по-
хований та сучасний ґрунти, відмічаємо в 
першому більшу компактність будови,деяку 
пористість та невиразність мікроагрегаів 
останнього. 

Матеріал засипки ями трипільського ча-
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су є змішаним. Він піддався переробці наступ-
ними процесами ґрунтоутворення, одним із 
основних серед якихбулоопідзолювання і дея-
ке озалізнення маси внаслідок перерозподілу 
оксидів заліза і формування ортзандових 
шарів. Водночас легкий механічний склад ма-
теріалу та вміст піску нівелювали процеси 
формування типового ілювіального горизонту. 
В матеріалі з нижньої частини ями фіксується 
нечітке просочення маси криптокристалічним 
кальцитом, що пов’язано з виносом СаСО3 і 
формуванням глибоко залягаючого карбонат-
ного горизонту сучасного ґрунту.  

Ґрунт з артефактами трипільської куль-
тури, характеризується найбільш темнозабарв-
ленимматеріалом гумусово-елювіального го-
ризонтузнаявністю присипки SiO2.Гумусово-
перехідний горизонт маєознаками ілювіальних 
процесів та розміщується над горизонтом по-
роди. В горизонтах фіксується як ознаки ком-
пактної будови, так і досить пухкий матеріал з 
великою кількістю піщаних зерен, маса 
місцями слабко просочена карбонатами. В 
мікроморфології гумусового горизонту про-
стежуються як ділянки зі складними мікроаг-
регатами, так і «відмиті».  

Таким чином, територія дослідження 
відноситься до здавна освоєних людиною. 
Ґрунти сприяли розвитку сільського господар-
ства в залежності від якості обробітки як то 
дерев’яними та мідними засобами праці в часи 
розповсюдження трипільської культурита ви-
користання бронзових інструментів в час 
існуваннятшинецького культурного кола. 

Різновікові ґрунти свідчать про динаміку 
переміщення меж голоценових природних зон. 
Ґрунти трипільського часу (темно-сірі опідзо-
лені, сірі лісові опідзолені) та епохи бронзи 
(дерново-підзолисті) в порівнянні із сучасними 
дерново сильно підзолистими з чітким поверх-
нево оглеєним елювіальним горизонтом, свід-
чать, що в час існування на цій території 
трипільської культури тут панували ланд-
шафти схожі з ландшафтами сучасного се-
реднього на північного лісостепу. Ґрунти 
півночі лісостепової зони з часом змінювались 
на ті, що розвиваються зараз в Поліссі та ха-
рактеризуються режимом поверхневого пе-
резволоження і формуванням ортзандових 
прошарків в ілювії, тобто з часом, до сучас-

ності, природні зони зміщувались на південь. 
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Матвиишина Ж.Н., Кушнир А.С. Палеопедологические исследования войцеховского курганно-
го комплекса. На основе палеопедологических и геоархеологических данных реконструированы 
природные условия обитания человека в дробные этапы голоцена в пределах Войцеховского курган-
ного могильника Житомирской области. Описаны почвы с артефактами комаровской культуры тши-
нецкого культурного круга (3600-3400 ВР) и трипольской культуры (5300-5100 ВР). Достоверность 
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результатов обеспечена авторскими комплексными палеопедологическими исследованиями разрезов 
почв в голоценовыхотложенияях. С помощью палеопедологичного метода, включавший подробное 
макроморфологическое описание отложений и микроморфологический анализ, выполнена генетиче-
ская идентификация ископаемых почвенных образований. Данные геоархеологическогоподхода поз-
волили установить возраст погребенных голоценових почв и проследить изменение последних на 
уровне типов. 
Ключевые слова: палеогеография; почва; геоархеология; микроморфология; голоцен. 
 
Zh. Matviyishuna, A. Kushnir. Paleopedological investigation of Wojcekhovskyi funeral complex in 
Zhytomyr region. Soil – one of the most presentable nature components of landscape. Investigation of the 
last years showed topicality and value of the paleopedological data applying for the physic geographical 
conditions reconstructions in the archeological objects for the separate Pleistocene stages and for small time 
Holocene intervals, that indeed have been obtained for different age soils of the many territories of Ukraine. 
In the 2011-2012 years after invitation of NAS Archeological Institute scientist S.D. Lusenko the series of 
soil sites were described by us in Zhytomyr region near v. Myropol on the watershed of Sluch and Goryn 
rivers. Within Wojcekhovskyi burial mound in the 7 sites the genetic soil profiles with artifacts of Komarovo 
of Tshineckyi Culture circle (3600-3400 BP) and Trypilskaculture (5300-5100 BP) were analyzed against 
back ground modern soil. Natural conditions of human habitation in the small Holocene time intervals were 
reconstructed based on the paleopedological and geoarcheologicaldata. 
Our investigation showed that turf strongly podzolic light loamy soil are covered the barrow mound now, 
that accorded to the modern physic-geographical condition of Polesie region with its excess humidity. This 
in turn leads to the formation of slightly argillaceous and maintained small quantity of humus of soil with 
distinct expressed from the surface of eluviumhorizon and more deepilluviumhorizon, which have ortzand 
layers. Modern soil processes undoubtedly partially reworked the Bronze Age soil. 
Soil material with artifacts of Komarivska culture of the Tshineckyiculture circle probably in more continen-
tal climatic conditions than today. The current climate is more humid that is evidenced by the distinct differ-
entiation of profiles, formation of eluvium and clear illuvium horizons, when the last enriched on Fe oxides 
and has signs of gleyish and more intensive developed podzolic processes. Comparing of buried and modern 
soils in the first we can watch marks of more compact structure, less porosity and unmanifestedmicroaggre-
gates.  
The material filling the pit with artifact of Trypilska culture was mixed. It had been to the reworking by the 
following processes of soil formation. Some of the main of these processes were podzolisation and enriching 
of mass on clay particles and Fe oxides, formation of ortsand layer in the bedrock horizon. However, light 
texture of material after significant content of sand leveled processes of iluvial horizon formation. Impreg-
nating of mass by the kryptokrystal CaCO3 are fixed as result of the modern soil carbonate horizon deep 
bedding. 
Soils with artifact of Trypilska culture are characterized by the most darkcoloured material. Its profiles are 
differentiated on humus-eluvial with presence of SiO2 powder, humus-transitional with signs of illuvium 
processes development and bed rock horizons. Material of horizons are demonstrating as features of compact 
structure as well enough loose mass with a lot of sand grains which sometimes poorly saturated by the car-
bonates. In the micromorphology of humus horizon we can watch as the section with compound humus ag-
gregates as well “leached” fields. 
Dynamic of different age soils changing in the site during Holocene indicates on replacing nature zone 
boundaries in time and space. Soils with artifacts ofTrypilska culture (grey forest) and Bronze age (sod pod-
zolic) are recovered by the modern one sod strongly grleypodzolic with a clearly expressed surface eluvium 
and ortsandilluvium horizons. Climate changed from more warn of north and middle forest-steppe zone 
(Trypilska culture). Bronze age on the more cold and humid as inPolessie in modern time. In the Trypilska 
time boundaries of nature zone replaced some more to the north.  
Thus, the area of research relates to the long time mastered by the man. Fertile soils contributed to the agri-
cultural development based on the quality of cultivation by the wooden and cooper tools of work in the time 
of Trypilska culture dissemination and use of bronze tools in time of Tshineckui Culture circle existence. 
Key words: paleogeography;heoarheology; micromorphology;Holocene; soil. 
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