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На основе изучения, с помощью палеопедологического метода, семи новых опорных разрезов, а также корреляции их с 
изученными ранее разрезами близлежащих территорий описано строение и выполнена стратификация четвертичного 
покрова территории бассейна р. Ингул. Проанализированы палеогеографические условия и проведена реконструкция 
природных изменений территории басейна р.Ингул в плейстоцене. В описанных опорных разрезах  выделено в 
пределах Приднепровской возвышенности 15 климатолитов, Причерноморской низменности – 16 климатолитов 
единой стратиграфической схемы плейстоцена.  
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Based on the research (using the paleopedological method) of seven new reference sections, as well as their correlation 
with he studied earlier cuts of the nearby territories, the structure has been described and stratification of the Ingul river basin 
territory Quaternary cover has been performed. Paleogeographic conditions have been analyzed and environmental changes 
within the Ingul river basin in the Pleistocene have been reconstructed. In the described reference sections 15 climatoliths 
within the Dnieper river plateau and 16 climatoliths within the Black Sea lowland of the main Pleistocene stratigraphic scheme 
have been highlighted.
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Актуальність теми

Вивчення геоморфологічної будови, четвертин-
них відкладів та палеогеографічних умов їх утво-
рення в басейні окремо взятої річки є важливим 
з позиції пізнання закономірностей формування 
та розвитку окремих річкових систем в рівнин-
но-платформній частині України.

Стан вивченості питання
Даних у літературі з конкретними характерис-

тиками розрізів четвертинного покриву безпосе-
редньо басейну р. Інгул небагато. У монографії 
В.І.Крокоса [5] вперше для долини Інгула були опи-
сані та стратиграфічно розчленовані розрізи водо-
дільного «плато», такі як Красносілля, Іванівка, 
Зінов’євськ (Кіровоград), Ольгопіль та інші. В цих 
розрізах автор виділив від двох до трьох горизонтів 
похованих ґрунтів, а також «шоколадний лес» 
(назва автора). В статті С.І. Євсеєва [4] описаний, 
зокрема, розріз четвертинних відкладів, виділено 
червоно-бурі суглинки, на яких залягають леси, 
що пов’язані з суглинками поступовими перехо-
дами. Нові дані про будову четвертинних відкладів 
верхньої частини басейну Інгула, про їх стратифі-
кацію отримано при проведенні на початку 30-х 
років триверстного геологічного знімання арку-

ша «Зінов’євськ». Подібні дані були отримані 
Є.А.Гапоновим при проведенні триверстного 
геологічного знімання в південній причорномор-
ській частині басейну [3].

У другій половині 50-х років XX ст. були прове-
дені дослідження лесових порід вододільних рівнин 
басейну Інгульця та міжріччя Інгул-Інгулець [11], 
лесових порід Причорномор’я [10], стратиграфії 
четвертинних відкладів, умов їх утворення та особ-
ливостей геоморфології цього району [12 та ін.]. 

Наприкінці 70-х, на початку та в середині 80-х 
років XX ст. значну увагу вивченню стратиграфії 
четвертинних відкладів, палеогеографії та рельєфу 
південної частини Придніпровської височини та 
Причорномор’я приділив В.Г. Пасічний та його 
співавтори [6,7,8,9]. На цій території, в тому числі 
в басейні Інгула, було виділено декілька поверхонь 
вирівнювання, описано палеогеографічні етапи 
формування пліоценових та четвертинних відкла-
дів, наведено палеогеографічні реконструкції при 
складанні геоморфологічних карт. 

Узагальнення стосовно розвитку ґрунтів та 
рослинності України в пліоцені та плейстоцені  
зроблено у працях Н.О.Сіренко, О.А. Сіренко та 
С.І.Турло [13,14,16,17].  

У 2005-2008 рр. за Стратиграфічною схемою 
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четвертинних відкладів України літолого-палео-
педологічним, палінологічним та палеомагнітним 
методами вивчено зведений розріз неоплейстоцену 
Аджамка [18] у басейні Інгула, спорово-пилковим 
методом – розріз Єлісаветградка[15]. При вивчен-
ні цих розрізів проведено кореляційне зіставлення 
стратиграфічних горизонтів нижнього і середньо-
го неоплейстоцену з одновіковими утвореннями 
інших регіонів Українського щита. 

Актуальним залишається завдання дослідити 
всю серію четвертинних відкладів у басейні Інгула. 

М е т а  цієї публікації - за допомогою палеопе-
дологічного методу вивчити будову пліоцен-чет-
вертинних відкладів басейну р.Інгул та проаналі-
зувати палеогеографічні умови їх формування.  

Виклад основного матеріалу
Басейн річки Інгул розташований у двох гео-

морфологічних регіонах: верхня та середня части-
ни – у межах  Придніпровської височини,  нижня 
– Причорноморської низовини. Північна частина 
басейну являє собою рівнину, розчленовану 
яружно-балковою мережею, південна частина є 
менш розчленованою. Басейн займає переважно 
північну і частково південну підзони степової зони 
та невелику ділянку лісостепової зони (у верхів’ях 
ріки). За допомогою палеопедологічного методу 
вивчено окремі розрізи відкладів плейстоцену 
басейну р. Інгул в межах Придніпровської височини 
– Соколівка («Кіровоградграніт»), мікрорайон 
Жадове, Бобринець, Веселе, Вершино-Кам’янка 
(рис.1; рис.2, розрізи І-V) та Причорноморської ни-
зовини – Привільне, Піски (рис.1; рис.2, розріз VI).

Опорні розрізи четвертинних відкладів басей-
ну р. Інгул у межах Придніпровської височини

Розріз четвертинних відкладів с. Соколівка роз-
ташований за 2 км на північний захід від північної 
околиці с. Соколівка і являє собою відслонення пів-
нічно-східної стінки гранітного кар’єру «Кірово-
градграніт». У цьому розрізі під сучасним ґрунтом 
виділяються  два лесових горизонти - бузький (bg)1 
та дніпровський (dn)) та три горизонти викопних 
грунтів – витачівський (vt) викопний темно-бурий 
ґрунт середньосуглинковий до важкосуглинкового, 
зверху вторинно загіпсований, загальною потуж-
ністю 0,2-0,8 м; завадівський (zv) викопний ґрунт 
бурий лісовий коричнюватий – суглинок бурий, 
до темно-бурого, середній, донизу важкий, ущіль-
нений, із призматичною структурою та включен-
ням вторинних карбонатів, загальною потужністю 
2,5м; лубенський (lb) – викопний полігенетичний 
ґрунт – зверху лучний, темно-коричнево-бурий за 
кольором, нижче –, вірогідно, лісовий, ясно-бурий 
за кольором, важкосуглинковий, призматичний, 

нижня межа різка, ерозійна, потужність 0,5-1,0 м. 
Лубенський ґрунт залягає з розмивом на зеле-

нувато-сірих глауконітових алевритах (межигір-
ський регіоярус нижнього-середнього олігоцену), 
а місцями – на жорствяно-щебенистій корі вивіт-
рювання нижньопротерозойських біотит-плаго-
клазових гранітів кіровоградського комплексу. 
Розріз відповідає субаеральній товщі відкладів 
мартоносько-сульської тераси, яка в долині Інгула 
має висоту над руслом 37-40 м та  потужність 
лесово-ґрунтової товщі від 9 до12 м.

Розріз четвертинних відкладів м. Кіровоград 
розташований за 1,0 км на захід  від західної око-
лиці міста (мікрорайон Жадове) в покинутому 
піщано-глинистому кар’єрі. Відслонюються три 
лесові горизонти – бузький, дніпровський та ти-
лігульський (tl) та два викопних грунти – вита-
чівський карбонатний ілювій еродованого ґрунту, 
потужністю до 0,2 м та завадівський  викопний 
червонувато-бурий ґрунт, світло-червоно-бурий за 
забарвленням, піщано-важкосуглинковий, призма-
тичний, з ознаками злитості, потужністю до 1,5 м. 

Нижче залягає пісок дрібний жовто-сірий, зі 
штоками і прошарками трепелу світло-сірого, з 
лінзами жовтого тонкозернистого піску та зелену-
вато-сірого глауконітово-кварцового  глинистого 
піску обухівського регіоярусу верхнього олігоце-
ну. Розріз відповідає субаеральній товщі відкладів 
лубенсько-тилігульської тераси.

Розріз четвертинних відкладів м. Бобринець 
описано у західній стінці покинутого гранітного 
кар’єру, розташованого за 3 км на південний 
схід від південної околиці міста. У цьому розрізі 
відслонюються два верхньоплейстоценових лесо-
вих горизонти – причорноморський (pč) та бузь-
кий і два горизонти викопних грунтів – дофі-
нівський (df)  викопний світло-бурий ґрунт серед-
ньосуглинковий, карбонатний, загіпсований, по-
тужністю до 0,5 м та прилуцький (pl) викопний 
ґрунт полігенетичний – коричнювато-бурий, 
важкосуглинковий ґрунт, потужністю близько 
1,0 м. Прилуцький ґрунт залягає на жовто-бурій, 
слюдистій жорствяно-щебенистій корі вивітрю-
вання нижньопротерозойських сірих гранітів 
Бобринецького масиву.  Розріз характеризує субае-
ральний покрив кайдацько-тясминської тераси, яка 
в долині Інгулу, переважно на лівобережжі, має 
висоту над руслом  24-31 м та потужність лесово-
ґрунтового покриву 8-12 м.

Опорний розріз с. Веселе розташований в глибо-
кому яру, на правому схилі короткої балки, що роз-
кривається в долину р. Кам’янка, за 1,5 км від села. 
У верхній частині схилу під сучасним грунтом 
– чорноземом звичайним відслонюються три ле-
сових горизонти – причорноморський, бузький та 
удайський (ud) і три горизонти викопних грунтів. 
Серед останніх виділяються дофінівський ґрунт 
еродований сірий, середньосуглинковий, безструк-

1Позначення стратиграфічних горизонтів дано при 
першому згадуванні в тексті.
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Рисунок 1. Схема розташування вивчених розрізів 
плейстоцену в басейні р. Інгул

турний, з крупними карбонатними конкреціями, 
потужністю до 0,2 м; витачівський темно-бурий 
ґрунт, середньосуглинковий, ущільнений, з кар-
бонатним горизонтом внизу, потужністю до 1,2м; 
прилуцький полігенетичний ґрунт, чорнозем (plb2), 
сформований на матеріалі бурого лісового ґрунту 
(plb1) – від темно-сірого до бурого, важкосуглинко-
вий, з чітко відокремленим борошнистим карбо-
натним ілювієм у підґрунті, потужністю до 2,0м; 
кайдацький (kd) темно-сірий лісовий ґрунт, або 
опідзолений чорнозем, важкосуглинковий, загаль-
ною потужністю близько 2,5 м. Нижче розріз за-
дернований. У нижній частині яру, на його лівому 
борту, під малопотужним ґрунтовим шаром відсло-
нюються два лесові горизонти – сульський (sl) та 
приазовський (pr), слабо виявлений у розрізі, по-
тужністю до 1,1 м. 

Між ними залягають такі горизонти викопних 
ґрунтів: завадівсько-лубенська (zv-lb) викопна 
ґрунтова світа із коричнево-бурих та червонува-
то-бурих лісових ґрунтів – індивідуальні ґрунти 
слабо диференційовані, коричнювато-бурі з чер-
вонуватим відтінком, важкосуглинкові, ущільнені, 
призматичні; внизу простежується карбонатний 
ілювій, загальна потужність світи до 3,5 м; мар-
тоноський (mr) лучно-червонувато-коричневий 
ґрунт – темно-червонувато-коричневий, важко-
суглинковий, щільний, призматичний, з ознаками 
злитості, потужністю до 1,2 м та широкинська 
(sh) викопна ґрунтова світа – темно-коричневий 
ґрунт (shb2) перекриває червоно-бурий (shb1). Ґрун-
ти важкі, щільні, призматичні, внизу з потужним 
карбонатним горизонтом та окислами марганцю. 
Потужність цього горизонту сягає 2,4 м. 

Розріз характеризує субаеральну товщу еоплейс-
тоценової крижанівсько-іллічівської  тераси, яка в 
долині Інгула має відносну висоту близько 58-62м 
та потужність лесово-ґрунтової товщі 22-26 м.

Опорний розріз с. Вершино-Кам’янка є зведе-
ним;  розташований в ярах на лівому корінному 
схилі верхів’я р.Кам’янки. У найбільш південно-
му яру під чорноземом звичайним, потужністю 
1,0 м залягають два лесові горизонти - бузький та 
удайський та три викопні горизонти грунтів - ви-
тачівський темно-бурий ґрунт – темно-бурий за 
кольором, середньосуглинковий, з карбонатним 
горизонтом в основі, з карбонатними конкреція-
ми (розміром до 1 см), потужністю до 1,4 м; при-
луцький полігенетичний ґрунт, чорнозем (plb2), 
сформований на матеріалі бурого лісового ґрунту 
(plb1) – темно-бурий до жовто-бурого, середньосуг-
линковий, призматичний, з міцелярними форма-
ми карбонатів (Рк верхнього ґрунту), потужністю 
1,3м та кайдацький темно-сірий лісовий ґрунт (до 
опідзоленого чорнозему) – від сірого (Н горизонт) 
до бурого (Ih горизонт) забарвлення, важкосуглин-
ковий, ущільнений, горіхувато-призматичний в Ih 
горизонті, видимою потужністю 1,3 м. 



Український географічний журнал  - 2015, № 1 23

У середній частині північнішого яру під при-
луцьким та кайдацьким викопними ґрунтами від-
слонюються дніпровський та тилігульський лесові 
горизонти, які розділені завадівським викопним 
червонувато-бурим ґрунтом, важкосуглинковим, 
щільним, призматичним, внизу із карбонатними 
конкреціями, потужністю до 1,5 м. Нижче заля-
гають лубенський та мартоноський горизонти не-
розчленовані (zv-lb) – викопні ґрунти чорноземо-
видні та коричнево-бурі  – темно-коричневого та 
темно-бурого кольору, важкосуглинкові, щільні, 
призматичні, внизу з потужним карбонатним го-
ризонтом, загальною потужністю до 6,0 м та ши-
рокинський викопний червоно-коричневий ґрунт, 
легкоглинковий, донизу запіщанений, з окремими 
крупними зернами кварцу, видимою потужністю до 
3,0 м. Розріз відповідає субаеральній товщі еоплейс-
тоценової крижанівсько-іллічівської  тераси, яка в 
долині р. Аджамки має висоту над урізом 45-51м, 
потужність лесово-ґрунтової товщі близько 20 м.

Опорні розрізи четвертинних відкладів басей-
ну р. Інгул у межах Причорноморської низовини

У межах Причорноморської пластово-акумуля-
тивної низовини нами вивчені та описані два опорні 
розрізи четвертинного покриву межиріч: Привіль-
не та  Піски. Характеристику останнього дано в [1].

Опорний розріз с. Привільне розташований за 
5 км на захід від західної околиці с. Привільне, 
на схилі лівої притоки р. Громоклія. У місцевому 
неглибокому кар’єрі та боковому яру під сучасним 
ґрунтом  відслонюються сім лесових горизонтів – 
причорноморський, бузький, удайський, тясмин-
ський (ts), дніпровський, тилігульський, приазов-
ський та товща нелесової жовто-бурої глини бере-
занського (br) горизонту. 

Серед викопних грунтів, які розділяють товщу 
лесових горизонтів, нами описано вісім стратигра-
фічних горизонтів викопних грунтів. 

1. Дофінівський горизонт складається з двох 
викопних ґрунтів: верхньодофінівський ґрунт (df3) 
– бурий напівпустельний сильно загіпсований, 
потужністю 0,2 м,  нижньодофінівський (df1) – бу-
рий напівпустельний слабо загіпсований. Ґрунти 
середньосуглинокові, потужністю до 1,0-1,1 м. 

2. Витачіський викопний сірувато-коричневий 
остеповілий ґрунт, важкосуглинковий, ущільне-
ний, призматичний, з бобовинами оксидів заліза та 
марганцю, слабо загіпсований. коричнево-бурий 
до світло-бурого, середньосуглинковий, призма-
тичний, потужністю до 0,8 м. 

3. Прилуцький викопний чорноземний ґрунт або 
ґрунтова світа – два чорноземоподібні ґрунти, роз-
ділені прошарком лесовидного суглинку. Ґрунти 
темно-сірі гумусовані, середньосуглинкові, без 
видимих ознак загіпсованості, потужністю по 0,4-
0,6 м; темно-сірий (Н горизонт) та бурувато-сірий 
(Нр горизонт), середньосуглинковий, потужністю 

до 0,7 м. 
4. Кайдацька викопна ґрунтова світа: верхньо-

кайдацький ґрунт (kdb2) – чорноземоподібний, 
темно-коричнево-бурий, середньосуглинковий, по-
тужністю до 0,5 м; нижньокайдацький підгоризонт 
(kdb1) – бурий лісовий ґрунт, бурий за кольором, 
важкосуглинковий, ущільнений, призматичний, з 
карбонатим горизонтом, потужністю до 1,5 м.  

5. Завадівський викопний бурувато-коричневий 
ґрунт – коричнювато-бурий, важкосуглинковий, 
щільний, призматичний, із залізісто-марганцевими 
конкреціями і бобовинами, потужністю до 1,7-2,0м. 

6. Мартоноський викопний червонувато-корич-
невий ґрунт – яскравого червонувато-коричневого 
забарвлення, важкосуглинковий до легкої глини, 
ущільнений, призматичний, потужністю до 1,0 м.

7. Широкинський викопний червоно-коричне-
вий ґрунт – відрізняється від мартоноського інтен-
сивнішими відтінками червоного забарвлення, 
складений глиною легкою, щільною, призма-
тичною,  карбонатною, потужністю до 2,5 м. 

8. Крижанівська (kr) викопна ґрунтова світа 
червоно-бурих ґрунтів – ґрунти цегляно-червоні 
за кольором, легкоглинисті, щільні, призматичні, 
з ознаками осолонцювання, потужністю до 4,0 м. 

Описаний розріз відповідає субаеральній товщі 
пліоцен-еоплейстоценової берегівсько-березансь-
кої тераси, яка в долині Інгула підноситься на 60-
65 м над урізом і має потужність лесово-ґрунтової 
товщі до 20-21,5 м.

Повні розрізи четвертинного покриву в півден-
ній частині басейну Інгула трапляються дуже рідко.

У північній частині басейну на Придніпровській 
височині у більшості описаних нами розрізах 
представлені кліматоліти переважно середнього 
та верхнього неоплейстоцену (Соколівка, Жадове, 
Бобринець). Це пов’язано з тим, що розрізи роз-
ташовані в межах морфоструктури підвищеної 
цокольної акумулятивно-денудаційної рівнини з 
високим положенням поверхні кристалічних порід. 
Відклади лесово-ґрунтової формації нижнього 
плейстоцену тут були денудовані внаслідок нео-
тектонічних піднять на межі раннього та серед-
нього плейстоцену.

Більш повні розрізи неоплейстоцену і частково 
еоплейстоцену трапляються у верхів’ях Інгула та 
на його лівобережжі в басейнах Аджамки, Кам’ян-
ки, верхів’ях Березівки. Зокрема тут представле-
ні кліматоліти – лубенський, сульський, марто-
носький, приазовський нижнього неоплейстоцену 
та широкинський верхнього еоплейстоцену.           

У найбільш повних розрізах плейстоцену 
в басейні Інгула в межах Причорноморської 
низовини трапляються всі кліматоліти (горизонти) 
верхнього неоплейстоцену (с. Привільне) та 
середнього неоплейстоцену (с. Піски), а також 
у розрізі с. Привільне три кліматоліти нижнього 
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Рисунок 2. Опорні розрізи четвертинного 
покриву в межах басейну р. Інгул

неоплейстоцену (тилігульський, мартоноський та 
приазовський) і три кліматоліти еоплейстоцену 
(широкинський, крижанівський та березанський).

Деякі кліматоліти, які не зафіксовані в описаних 
нами розрізах, були виділені в свердловинах, 
пройдених при геологічному зніманні масштабу 
1:50 000 на цій території.

 
На основі аналізу палеогеографічних умов 

утворення четвертинних відкладів виконано 
реконструкції природних змін у басейні Інгула в 
плейстоцені. 

В еоплейстоцені тут існували низькі акумуля-
тивно-денудаційні та пластово-акумулятивні рів-
нини із неглибоко врізаною, але широкою долиною 

палео-Інгулу. В крижанівський час почала заклада-
тися долина р. Кам’янки, в іллічівський час, мож-
ливо, р. Громоклії, а в широкинський − р. Аджам-
ки. До кінця еоплейстоцену ерозійно-флювіальне 
розчленування посилилося. 

В етапи породоутворення у степових ланд-
шафтах (різнотравно-злакових на півночі та по-
линово-злакових на півдні) накопичувалися сіро-
колірні глини та суглинки. Клімат змінювався від 
субперигляціального семігумідного на півночі до 
бореального аридного на півдні.  У крижанівський 
час формувалися червоно-бурі вилуговані та сте-
пові карбонатні ґрунти, у широкинський − корич-
неві та червоно-коричневі хвойно-широколистя-
них рідколісь. Клімат змінювався від тепло-помір-
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ного субгумідного перехідного до субтропічного 
семіаридного на півдні. 

У ранньому неоплейстоцені збільшилась глиби-
на розчленування рельєфу,  почалося формування 
подових знижень у Причорномор’ї. У холодні ета-
пи накопичувалися леси: на півночі під перигляці-
альною степовою рослинністю, а у Причорномор’ї 
– під субперигляціальною сухостеповою. У теплі 
етапи формувалися ґрунти: від чорноземовидних 
та бурих лісових (lb) і червонувато-коричневих ви-
лугуваних (mr) тепло-помірного гумідного та суб-
гумідного клімату на півночі до ясно-коричневих 
(lb) та червонувато-коричневих (mr) близького до 
субтропічного семігумідного клімату на півдні.

У середньому неоплейстоцені формувалися 
нові річища, уступи та поверхні терас Інгулу та 
його притоків, збільшилося ерозійно-флювіальне 
розчленування рельєфу. У холодні етапи на ме-
жиріччях формувався мікрозападинний рельєф. 
Під злаковими та полиново-злаковими степами у 
дніпровський час утворювалися типові лесові по-
роди, а у тясьминський час – малопотужні лесо-
видні суглинки. Клімат був перигляціальним, від 
субаридного на півночі до аридного на півдні. У 
теплі етапи в умовах тепло-помірного та близького 
до субтропічного клімату формувалися коричню-
вато- і червонувато-бурі та червонувато-коричневі 
ґрунти переважно лісостепового типу (zv) та ґрун-
ти помірного клімату: від сірих та бурих лісових до 
вилугованих і близьких до звичайних чорноземів 
(kd). Клімат змінювався від гумідного на півночі до 
семігумідного й семіаридного на півдні.

У пізньому неоплейстоцені надалі посилюва-
лися ерозійно-схилові процеси, на півдні – карсто-
утворення. У середині пізнього неоплейстоцену 
почалося формування долини р. Сугоклії, а на-
прикінці – долин річок другого і першого порядків. 
У холодні етапи накопичувалися типові леси (bg) та 
лесовидні суглинки (ud і pč) під перигляціальним 
сухим степом, на півдні – під субперигляціальними 
напівпустелями (клімат змінювався від аридного до 
екстрааридного). У теплі етапи еволюція процесів 
ґрунтоутворення відбувалася від чорноземів та бу-
рих лісових ґрунтів (pl) до буроземоподібних та 
бурих остеповілих (vt) і бурих напівпустельних (df). 

Лісостепові та степові ландшафти помірного 
субгумідного та семіаридного клімату (pl) зміню-
валися лісостеповими і степовими ландшафтами 
південно-бореального семігумідного і субаридно-
го (vt) та сухостеповими і напівпустельними ланд-
шафтами субаридного й аридного (df) клімату.  

Висновки
Природні умови в басейні р. Інгул загалом були 

сприятливими для седиментації та збереження до-
сить повних розрізів лесово-ґрунтової формації 
плейстоцену. Формування четвертинних відкладів 
у північній частині басейну відбувалося в умовах 
стійких четвертинних піднять, із невеликими ча-
совими проміжками відносної стабілізації земної 
кори [2]. Розвиток рельєфу  та седиментація чет-
вертинних відкладів у центральній частині басей-
ну відбувались в умовах  інверсії рухів наприкінці 
раннього пліоцену, після якого тут спостерігались 
дещо послаблені, порівняно з північною частиною, 
підняття земної кори. Формування рельєфу і чет-
вертинного покриву в південній частині басейну (в 
межах Причорноморської западини) відбувалося 
в умовах зміни в плейстоцені стійких неогенових 
опускань уповільненими підняттями. 

Вищенаведене зумовлює деякі регіональні від-
мінності палеогеографічних умов формування чет-
вертинних відкладів у межах території басейну.

 Будова четвертинних відкладів свідчить, що 
долина р. Інгул (від середньої частини сучасного 
басейну) почала формуватися у пізньому пліоцені. 
В еоплейстоцені та ранньому неоплейстоцені Інгул 
протікав на 5–10 км східніше його нинішнього по-
ложення. Найбільш повні розрізи четвертинних 
відкладів у басейні р. Інгул характерні для Причор-
номорської низовини та  лівобережної частини ба-
сейну в межах Придніпровської височини. Описані 
розрізи четвертинних відкладів в басейні р. Інгул за 
допомогою палеопедологічного та літолого-стра-
тиграфічного методів у поєднанні з  літературни-
ми даними спорово-пилкового та палеомагнітного 
аналізів розрізів Аджамка та  Єлисаветградка під-
тверджують спрямований ритмічно-коливальний 
розвиток та зміни кліматичних умов, ґрунтів та 
рослинності на досліджуваній території.
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