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Посібник написаний на основі узагальнення числен
них літературних джерел і особистих досліджень ав
тора. В ньому висвітлюється історія формування 
рельєфу і подана характеристика геоморфологічних об
ластей і районів України. До роботи додається «Карта 
геоморфологічних районів УРСР і МРСР».

Посібник розрахований на студентів географічних 
факультетів університетів, а також геологів та інших 
спеціалістів, яким у практичній діяльності необхідне 
знання геоморфології УРСР.

Відповідальний редактор проф. К. І. Г е р е н ч у к .



П Е Р Е Д М О В А

Систематичними зведеннями про поверхню УРСР є дві відомих пра
ці: М. І. Дмитрієва «Рельєф УРСР» (1936) та В. Г- Бондарчука «Геомор
фологія УРСР» (1949). Характеристиці рельєфу УРСР приділене значне 
місце і в підручнику М. В. Карандєєвої «Геоморфология Европейской 
части СССР» (1957).

Створюючи новий учбовий посібник* автор намагався познайомити 
читачів з новими поглядами різних дослідників на проблеми геоморфо
логії УРСР, а також висловити власні міркування. Одночасно складена 
карта геоморфологічних районів УРСР і МРСР, на якій в багатьох*ви
падках збережені таксономічні одиниці, виділені попередніми дослід
никами.

При складанні посібника автор також врахував власний досвід чи
тання курсів «Геоморфологія УРСР» та «Геоморфологія СРСР» у Львів
ському державному університеті^ Основна увага приділена характери
стиці геоморфологічних районів та виявленню їх генетичних особливо
стей.

Останнє, на наш погляд, може,бути корисним і для різних спеціа
лістів, які займаються вирішенням практичних питань, зв’язаних з вико?;; 
ристанням рельєфу.

Виконану роботу, цілком закономірно, не можна вважати доскона
лою, оскількиЙйодібні зведення з’являються через 10—15 років, їх вико
нує один автор, в той час як проблемами геоморфолога УРСР система
тично займаються десятки геологів і географів.

При читанні посібника рекомендується користуватися «Геологічною 
картою Української і Молдавської РСР» (редактор В. А. Єршов); «Тек
тонічною картою Української і Молдавської РСР» (редактори В. Г. Бон- 
дарчук і М. В. Семененко); «Геологічною картою четвертинних відкла
дів УРСР», складеною II. К. Заморієм, а також «Атласом палеогеогра
фічних карт Української і Молдавської РСР», складеним Інститутом 
геологічних наук АН УРСР під загальним керівництвом В. Г. Бондар
чука.

Автор вважає за свій приємний обов’язок висловити подяку П. К« 
За'морію, К. І. Геренчуку та І. Л. Соколовському за цінні зауваження 
при підготовці рукопису.
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Автор користується також нагодою подякувати співробітникам 
кафедр геоморфології і фізичної географії Львівського університету 
за товариські поради при обговоренні схеми 'геоморфологічного райо
нування УРСР, а також за допомогу в оформленні ілюстративного 
матеріалу.

Автор буде щиро вдячний читачам за всі зауваження щодо змісту 
цього посібника.

Л ь в і в
Кафедра геоморфології Л ьвівського ордена 

Леніна державного університету 
імені Івана Фрйнка.



І. В С Т У П

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ З  ІСТОРІЇ»ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄ<М&УРСР

Розвиток уявлень про рельєф УРСР( як і всієї Європейської частини 
СРСР, висвітлений в класичній праці Д. М. Анучина. Нові історичні 
довідки та зведення про етапи геоморфологічного дослідження цієї те
риторії маємо також в роботах М. І. Дмитрієва і В. Г. Бондарчука.

Геоморфологічні дослідження в дожовтневий, період здійснювалися 
російськими та українськими вченими одночасно з геологічним і геогра
фічним вивченням території України, яке активізувалося після органі
зації Геологічного комітету в 1882 році.

Важливою основою геоморфологічного 'пізнання території .Украї
ни будй геологічні знімання, які викликалися потребами розвитку капі
талістичного виробництва. Після скасування кріпосного права швидко 
розвивалась гірнича промисловість України, виникли нові промислові 
райони^'Донецький басейн, Криворіжжя, будувалися залізниці. Все 
це вимагало грунтовного вивчення геологічної будови території, насам
перед районів, багатих мінеральною сировиною.

Крім Геологічного комітету, важливими центрами' геолого-гео- 
морфологічного вивчення України зробилися також Харківський, Київ
ський та Одеський університети. Університетські школи продовжували 
розвивати геолого-геоморфодогічні ідеї, закладені російськими вчени- 

послідовниками М. В. Ломоносова,;1-— ще в XVIII столітті та в 
першій половині XIX століття.

Перші узагальнюючі геоморфологічні роботи по території України 
належать І. Ф. Леваковському. В «Очерках рельефа Харьковской губер
ній» (1863) він довів істотну роль водного розмиву в Походженні бага
тьох нерівностей, відзначив наявність асиметрії річкових долин, а також 
підкреслив необхідність історичного підходу до вивчення сучасного 
рельєфу. В 1870 році І. Ф. Леваковський вперше зазначив, що «вся 'По
верхня Полтавської губернії' являє-собою похилу площину в напрямку 
до Дніпра і лежить значно нижче, ніж площа його правобережжя», і цим 
ще до А. Тілло показав нереальність поширених тоді поглядів про існу
вання Урало-Карпатського пасма. Характерно, що походження згаданої 
низовини І. Ф. Леваковський пов’язував з нерівномірними рухами на 
правобережжі і лівобережжі Дніпра.

В праці «Водьі России по отношению к ее населенню» (1889)
1. Ф. Леваковський йиділив у південній частині Російської рівнини такі 
основні-елементи рельєфу: 1. Волино-Подільську плоску височину, що 
знижується на південний захід до долини р. Пруту, на південь — до Чор
ного моря, на схід — до Дніпра і на північ — до долини р. Прип’яті.
2. Головну плоску височину, яка на півночі обмежується частиною течії 
р. Оки, на заході — Дніпром, на півдні — р. Самарою і частиною течії 
Дінця, на сході Доном. 3. Південно-східну плоску височину, розміще
ну ,в області Донецького кряжа, що утворює смугу, яка простягається з 
південного сходу, на північний захід, а потім набуває напрямку на пів
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денний, захід. Головні зниження місцевості помічаються тут на південь 
до Азовського моря, на захід до Дніпра і на північ до рік Самари і Дін
ця. 4. Симбірсько-Саратовську плоску височину, що простягається ви
довженою смугою, обмеженою із сходу долиною р. Волги.

При цьому названі плоскі височини і зниження між ними, згідно з ' 
І. Ф. Леваковським, виникли не внаслідок нерівномірного розмиву, а 
«зобов’язані первинним походженням внутрішній тектоніці».

І. Ф. Леваковський також висловив міркування про рельєф Україн
ського кристалічного щита,,про ерозійний характер нерівностей поверх
ні крейдових відкладів,- про яркове походження річкових долин, а та
кож про їх вік і етапи розвитку.* І. Ф. Леваковський справедливо пи
сав про давній?.(дольодовиковий)і вік річкових, долин України,(відносячи 
перший розмив до часу після відкладання порід харківського ярусу.

Н. Д. Борисяк (1864, 1867) висвітлив морфографічні особливості ре
льєфу колишніх Ізюмського та Старобільського повітів, а також вказав 
на значне поширення валунів кристалічних порід на лівобережному Се- 
редньодніпрів’ї. Однак він заперечував ^участь льодовика в рознесенні 
валунів.

Велике значення для пізнання рельєфу України мала також гіпсо
метрична карта Європейської Росії А. Тілло (1890). Ця карта перекон
ливо показала, що жодного Урало-Карпатського пасма не існує ї що 
рельєф України в, загальних рисах такий, яким його уявляв І. Ф. Лева
ковський.

Велику увагу проблемам геоморфології України приділив учень Ле- 
ваковського А. В. Гуров. У своїх роботах він намітив'етапи розвитку 
рельєфу в неогеновий час (зокрема, показав, що розвиток сучасної до
линної сітки УРСР почався слідом за відступом сарматського моря, 
тобто у верхньому сарматі). А. В. Гуров вивчає терасовий рельєф Серед- 
ньодніпров’я, виявляє геоморфологічну роль дніпровського льодовика.

Питанням геоморфології колишньої Харківської губернії (зокрема 
річковим долинам) присвячені також праці В; Єфремова, А. М. Красно- 
ва, П. Пустовітова.

Значний матеріал про рельєф Полтавщини був зібраний грунтозна
вчою експедицією, серед праць якої виділяються узагальнення В. В. До- 
кучаєва {1892, 1894) та В. К; Агафонова (1892, 1894).

Великий вклад в геолого-геоморфологічне вивчення України внесли 
вчені київської університетської школи К. М. Феофілактов і його учні 
П. А. Тутковський, П. Я. Армашевський та інші:

Вивчаючи геологічну будову Чернігівщини, Полтавщини, Київщини, 
Поділля, Волині та інших регіонів України, П. Я. Арм-ашевський одно
часно займався проблемами геоморфології, зокрема дослідженням річ
кових терас (1881).

П. А. Тутковський був одним із основоположників четвертинного 
геоморфогенезу України (зокрема Полісся). Його еолова гіпотеза похо
дження лесу й досі поділяється рядом вчених. На Основі вивчення чет- 

, вертинних комплексів П. А. Тутковський .здійснив природне районування 
України. Плодотворна робота цього вченого особливо широко розгорну- 
лася в радянський час, '

Вивченню геології 1  рельєфу Волино-Поділля присвячена велика 
праця В. Ласкарьова — представника одеської університетської школи.

Особливе місце займають праці російського вченого М. О. Соколо
ва, присвячені проблемам розвитку рельєфу Півдня СРСР у пліоцено-

* Спочатку І. Ф. Леваковський, однак, помилявся, пов’язуючи походження долин 
з  діяльністю . морських вод.
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Вивченням геоморфології окремих річкових долин і приурочених ДО 
них'форйі рельєфу займалися В. М. Чирвінський, В. В. Різниченко, І. А. 
Лепікащу Д. К, Біленко, П. К., Заморїй, Р. Р. Виржиківськнй. В. І. Крокос.
О, К. Каптаренко, К. Й Геренчук, М. О. Костридький, Г. І.. Моїлявко,
О. К. Алексєєв, О. М. Маринич, В. В. Степанов, Ю. Л. Грубрін, а також 
Д. П. Назаренко, П. І. Горідєєв, К. С> Уйенко, І. Ю. Лапкін. І. М. Лоба- 
нов, М. О. Коновалов, О. В. Савчи% ька,.В.. М. Нікітін, Л. В. Скварчев- 
ська,'М . С. Кожурина ^а багато інших дослідників.

Окремо слід відзначити узагальнюючі роботи В. М. Чирвінського 
та В. ВІ Різниченка.

В. М. Чирвінський в ряді праць висвітлює будову п’яти виділених 
ним терас Дніпра та історію Дніпровської долини, встановлює залеж 
ність між висотою залягання кристалічних порід і сучасним рельєфом 
окремих районів Правобережної височини.

1 Важливим узагальненням В. М:?Чирвінського була побудова «ко
нусів розсіювання провідних валунів» в Європейській, частині Радян
ського Союзу.

В численних працях В. В. Різниченка розглядаеткс;я пр обл єма стра
тиграфії та тектоніки терас середнього Дніпру (де ним виділено п’ять 
«Стратиграфічних» рівнів терас), вислов.люються думки про тектонічну 
природу канівських дислокацій, висвітлюються геоморфологічні і текго1 
нічні особливості району прориву Дніпра через Українську крідталічну 
смугу. Остання робота є результат• досліджень експедиції АН УРСР в 
районі Дніпрогесу, яку очолював В. В. Різниченко. В інших працях 
цього дослідника розглядаються проблема четвертинних рухів земнЬЛ 
кори в районі середнього Дніпра, час і умови утворення українського' 
лесу та інші питання.

Велика заслуга у вивченні четвертинних відкладів УРСР та їх роз
членуванні належить В. І. КрокосуЩякий розробив вчення про поховані 
грунти — важливу ознаку в стратиграфії четвертинного покриву.

В радянський період значних успіхів досягло геоморфологічне до
слідження окремих регіонів УРСР.

Особливості геоморфології Причорноморської низовини, а також 
проблеми неотектоніки УРСР висвітлені в ряді праць ҐІ. К. Заморія. Б а
гаторічні дослідження четвертинних відкладів УРСР П. К. З а морі н 
узагальнив у спеціальній монографії, яка є великим вкладом у пізнання 
проблем четвертинного морфогенезу.

Детальну геолого-герморфологічну характеристику Українського 
Полісся та його окремих районів маємо в \ роботах О. !М . Маринича, 
П. К. Заморія, А.'І. Ланько, М: Ф. Веклича та Інших дослідників.

Пфля воЩ єднацня Ізахідц.0українськйх;і'земель з УРСР йастаз койкй 
етап у;дослідженні ЇХ; платформеної частини, а також Передкарпаття, 
Карпат і Закарпаття,. Вперше з ’явилися зведені праці з теології і гео
морфології Українських (Східних) Карпат, раніше поділених між різа
ними капіталістичними країнами і мало досліджених. Критично оці
нюючи розрізнену спадщину польських, чеських, угорських, румунських 
та інших поодиноких дослідників, радянські вчені за короткий час ви
явили'нові риси-||ологічної будови і тєіітоніки західних областей Укра-1 
їни, по-новому висвітлили питання морфогенезу і створили нові схеми 
геоморфологічного районування цієї", території.

Геоморфології західних областей УРСР присвячені роботи Г. П. Ал- 
фер’єва, В. Г. Бондарчука, К  І- Геренчука, М. П .Є рмакова, Б. М. Іва
нова, Л. Г. Каманіна, Г. І. Раскатова, О. І. Спиридонова, І. Л. Соко- 
ловського та інших дослідників.

З  геоморфології Кримської області слід назвати праці Б. Ф. Доб-
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ринїна, М; В. Муратова, М. І Ніколаєва, Б. ,М. Іванова, Є. В'. Львової,. 
Т. Б. Александровського та інші. *

Продовжуючи роботи видатних російських вчених В. В. Докучаєвн. 
М. О. Соколова, О. П:. Павлова, В: А. Обручева, українські Дослідники 
В. І. Крокос, Д. М. Собоиєв, М. І. Дмиїрієв, В. Г- Бондарчук, П. К. За- 
морій, І. Р. Підоплічко, М, Ф. Веклич, І. Л. Соколовський, А. П. Ромода- 
нова, О. М. Маринич та інші внесли значний вклад у вивчення покрив-1 
них четвертинних відкладів УРСР і зв’язаних л ними форм рельєфу..

Щораз більшого поширення набуває ідея про вплив тектонічних: 
структур на .рельєф (орогідрографію). Серед праць, присвячених цій 
проблемі, слід'відзначити роботи В. Г. Бондарчука, Д. П. Назаренка 
і особливо узагальнення К. І. Геренчука.

В зв’язку з потребами народного господарства великого значення 
набули прикладні"геоморфологічні (інженерногеологічні) дослідження,' 
а сайе ф  вивчення всувних явищ (0. І. Спасокукоцький, І. Л, Соколов- 
ський, І. Г. Губанов), процесів переробки берегів штучних водосховищ 
(А. М. Безуглий)', динаміки- морських берегів (В. П, Зенкович)і.

Проте, незважаючи на численні роботи,, присвячені геоморфології 
окремих районів і елементів рельєфу УРСР, узагальнюючих праць з 
цього питання ще далеко не достатньо. "
, Коротку характеристику геоморфологічних районів УРСР знаходимо? 

в; кблективній праці «Геоморфологическое районнрование СССР» (1947).
Геоморфологічна специфіка території УРСР висвітлюється в під

ручниках і посібниках з фізичної географії СРСР Б. Ф. Добриніна, 
П. С. Макєєва, Ф. М, МійькОва Ї=М. А,;ГвдаДецького,ІЙ 
видової, О. Й. Каменського, Н. П. Неклюкової, Г, К. Тушинського. 
Окремо слід ^відзначити підручники з геоморфології Європейське! ча
стини СРСР І. М. Гладцина (1939) та М. В. Карандєєної (1957,).

Після праці М. І. Дмитрієва другим узагальненням з морфогенезу. 
і геоморфологічного районування УРСР є монографія В. Г. Бондарчу
ка «Геоморфологія УРСР» (1949). Автор роботи;^ .відомий україн
ський геолог, який вніс значний вклад у вивчення четвертинних [відкла
дів, четвертинного і дочетвертицного морфогенезу, а також в розробку 
ідей тектонічної обумовленості рельєфу України: В. Г. Бондарчук 
автор нових схем Геоморфологічного районування України і її окремих;: 
регіонів (зокрема, Радянських Карпат).

У посібнику «Геоморфологія УРСР» (геологічний розвиток рельє
фу УРСР) В. Г. Бондарчук дав морфолого-тенетичнуч характеристик^, 
геоморфологічних областей і районів УРСР (за винятком Криму).

В останні роки під керівництвом-В. Г. Бондарчука співробітниками 
Інституту геології АН чУРСР здійснене нове детальне геоморфологічне 
районування УРСР.

Важливе значення для дальших „геоморфологічних узагальнень 
має видання V тому «Геологии СССР», присвяченого УРСР і Молдав
ській РСР (1958), «Тектонічної карти Української РС.Р і Молдавсько! 
РСР»"масштабу 1 :750000 (1959)* & також праці В. Г. Бондарчука 
«Геологія України» (1959) і «Геоморфологической картьі СССР» в мас
штабі 1 : 4 000 0р0 ,(1960).

ЗАГАЛЬНІ ОРОГВДРОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ УРСР

Територія возз:єднаної Української РСР займає південну/частину’ 
Російської рівнини, Кримські горц і Радянські Карпати. Площа рес
публіки становить 601000 км2. З заходу на схід вона просГ/Гас-і-ься 
більш ніж на 1300, а з півночі на̂  південь —І більш як на 1100 км.



Найвищими точками поверхні є вершини Радянських Карпат (г. Го
верла — 2058 м) і Кримських гір (г. Роман-Кош — 1543 м над рівнем 
моря).

Найбільш підвищені райони рівнинної частини України приуроче
ні до її правобережжя. Тут простягається обширна В о л и н о-П о д і л ь- 
с ь к а  в и с о ч и н а ,  що на сході зливається з П р и д н і п р о в с ь к о ю ,  
а  на південному заході з Н е р е д к а,р п а т с ь к о ю  в и с о ч и н а м и .  
Вища точка Поділля — г. Камула (на південний схід від Львова) до
сягає 473 м над рівнем моря. Значні абсолютні висоти спостерігаються 
і на межиріччі Дністра—Пруту (г. Бердо —• 459 м ), а також у Перед - 
карпатті (понад 500 м ).

Абсолютні висоти Придніпровської височини зростають в її пів
нічно-західній частині, досягаючи відміток 322—345 м (в районах Ко- 
зятина і Хмільника).

В орографії височин правобережжя України спостерігаються міс
цями добре виражені уступи. Найбільш характерний Північно-Поділь
ський (Гологоро-Кременецький) уступ, який простежується вздовж пів
нічної окраїни Поділля на відрізку від Львова до Кременця.

На лівобережжя України частково поширюються- південно-західні 
схили С е р е д н ь о - Р у с ь к о ї  в и с о ч и н и ,  абсолютні висоти яких пе
ревищують 200 м. На схід від м. Суми висоти досягають 232—242 м. Най
більш підвищеними частинами лівобережжя є Д о н е ц ь к и й  к р я ж  
(г. Мбгила Мечетна -  369 м) і П р и а з о в с ь к а в и с о ч и н а (г. Белі-* 
мак-М огила,^327 м) .

Північну частину України охоплює П о л і с ь к а  н и з о в и н а ,  що 
зливається з Л і в о б е р е ж н о ю  П р и д н і п р о в с ь ко ю н и з о в и 
н ою.

З півдня Поліська низовина обмежена місцями добре вираженим 
уступом, який утворюють покриті лесом Волинська та Придніпровська 
височини. Різко підноситься над прилеглими просторами Лівобережної 
низовини також високий правий беріг Дніпра. Одноманітну ■ рівнинну 
поверхню Поліської низовини порушує О в р у ц ь к а  в и с о ч и н а ,  що 
у вигляді острівного масиву підноситься до висоти 315 м над рі;'м . Аб
солютні висоти Полісся зростають також і в інших районах Житомир
щини (понад 250 м), де на поверхню виступає Український кристалі5*-, 
ний щит.

На півдні простягаються П р и ч о р н о м о р с ь к а ,  П р и а з о в -  
с ь к а  та К р и м с ь к а  н и з о в и н и ,  де абсолютні висоти спадають до 
50 да і нижче..

. Загальний нахил поверхні з півночі на південь змінюється в різних 
частинах території. До Азово-Чорноморського басейну, що є основним 
базисом ерозії, течуть великі ріки — Дніпро, Південний Буг, Дністер 
і Сіверський (Північний!) Донець — притока Дону. Перші три в нйзіт 
в’ях-зближуються між собою, створюючи віялоподібний план гідро- 
сітки, /

Вздовж лівобережжя Дніпра простягається низовинний простір, де 
абсолютні висоти опускаються до 75—60 і 51 м. Південно-західний на
хил поверхні Лівобережної Придніпровської низовини і Чернігівського 
Полісся фіксують притоки Дніпра: Десна, Сула, Псьол, Ворскла, 
Орель.

■Головним водозбором північно-західної частини України є р. При
п’ять. Вздовж її течії абсолютні висоти падають нижче 150 м, опуска
ючись в нвзів’ях до 102■'ж

Поверхня правобережної частини Поліської низовини має загаль
ний північно-східний нахил,, що підкреслюється напрямом течії при-
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л'ятських приток — Тур'ї, Стоходу, Стиру, Горині, Уборті, Ужа, Те
терева.

Південно-східний напрямок течії Південного Бугу і Дністра вказує 
на загальний південно-східний нахил Подільської височини, аг меридіо
нальний характер лівобережних приток Дністра (рік Збручу, Серету,, 
Стрипи, . Золотої Липи та інших) фіксує додатковий нахил Поділля з 

'- півночі на південь.
Через західну частину України проходить Головний Європейський 

вододіл між ріками Чорноморського і Балтійського басейнів.
Р а д я н с ь к і  К а р  п а  т и, що мають загальне простяганий з пів

нічного заходу на південний схід, створюють вододіл між басейнами 
рік верхнього Дністра, Пруту і Серету, -  з одного боку, і ріками ба
сейну Тиси, ІІІІ з другого. При цьому звивиста лінія карпатського водо- 
‘ділу на більшому протязі зміщена на північний схід від зони найвищих 
хребтів. Лише в південно-східній частині гір вододіл проходить через 
найвищу, частину Радянських Карпат — Чорногору . -з її вершинами 
Говерла, Піп Іван та інші.

Д ля орографії Радянських Карпат характерне закономірне простя
гання хребтів і гірських ланцюгів з північного заходу на південний 
схід. Головні ж  ріки перетинають орографічні зони в поперечному на
прямі.

Значно ускладнюється орогідрографія і в південно-східній частині 
України.

Донецький-кряж; який має північно-західне—південно^йхідне про
стягання, служить вододілом між притоками Сіверського Дінця і ріка
ми, що впадають в Азовське море.

З Донецьким кряжем орографічно сполучається Приазовська висо
чина, яка простягається з  північного сходу л а  південний захід. При- 
азовськ!» височина — це Дніпровсько-Азовський водОділ.

Самостійним гідрографічним центром є Кримські гори. їх  північні 
і північно-західні схили розчленовують ріки, що течуть в Азовське і 
Чорне моря. Лінія вододілу проходить поблизу південного узбережжя 

якого характерні короткі гірські, потоки.
Найбільш густа річкова сітка в Поліссі, північних частинах При

дніпров’я, Донбасі і Карпатах. Найменща густина гідросітки харак
терна для Причорномор'я, де спостерігається обширна безстічна область 
між нижнім Дніпром і Молочним лиманом.

Долинна система є важливим елементом рельєфу України, а зв’я 
зані з нею тераси місцями створюють і самостійні геоморфологічні р а 
йони (частина Полісся, лівобережне Придніпров’я).

Заплави служать базисом ерозії ярів’і балок. Що часто поширені 
вздовж крутих, правих берегів рік.

План гідросітки, як побачимо нижче, нерозривно зв’язаний з гео
логічною структурою і відображає найновіші тектонічні рухи. Тому ви
вчення долинних систем і їх терас є важливим методом історико-мор- 
фологічного аналізу.

Ступінь вертикального розчленування території також різний. Н ай
більші амплітуди відносних висот характерні для Кримських гір і Ра-

4 дянських Карпат.
Над звуженою >прибережною смугою Південного Криму підносять

ся гірські масиви до висот 1200— 1500 м над рівнем моря. В Карпатах, 
у верхів’ях Тиси, відносні висоти також досягають 1500 м. Контраст
ність у рельєфі південно-західних схилів Карпатцюобливо підкреслю
ється прилеглою З а к а р п а т с ь к о ю  - ( П р и т и с е н с ь к о ю )  н и з о 
в и н о ю ,  де абсОлютні висоти опускаються до 108 м.



II. Г Е О ЛО ГІЧ НА СТРУКТУРА ТА ї ї  В І Д О Б Р А Ж Е Н Н Я  
В Р Е Л Ь Є Ф І  УРСР

ЗА ГА ЛЬН І ЗАУВАЖ ЕННЯ

Територія України розташована в межах південно-західної окраї
ни Російської платформи. Остання обмежена смугою альпійської гео
синклінальної області, яка включає-передгірні прогйни та гірські спо
руди Криму і Карпат.

За новою тектонічною картою - Української РСР і Молдавської- 
РСР, складеною під редакцією В. Г. Бондарчука і М; П. Семененка, на 
території України можна виділити такі геоструктурні елементи:

1. Український кристалічний щит. 2. Волино-Подільська плита.
3. Галицько-Волинська западина.' 4. Дніпровсько-Донецька западина.
5. Донецький кряж. 6. .Причорноморська западина. 7. Гірський Крим;. 
8. Радянські:Карпати.

Названі тектонічні структури відбиваються на загальному плані 
орогідрографії України (К. І. І'еренчук, 1953),і Простягання геостоук- 
тур обумовлює орієнтування орогідрографічних елементів. Прй цьоку 
переважає напрямок з північного заходу на південний схід. Саме таке 
орієнтування мають Радянські Карпати, Передкарпаття, Волино-По
дільська еисочина, Придніпровська правобережна височина, Лівобе
режна Придніпровська низовина, Донецький кряж. З північного заходу 
на південний схід течуть і головні ріки України — Прут,'Дністер, Пів
денний Буг, Сіве^ський Донець і середня частина Дніпра.

Структурно-орографічні елементи північної і південної частини 
України орієнтовані в широтних напрямках. В межах Поліської і При
чорноморської низовин змінюється і напрямок рік.

Підняттю докембрійської основи Російської платформи — Україн
ському кристалічному щиту — відповідає і підняття в рельєфі (При
дніпровська правобережна височина, Житомирське Полісся та При- 
азовська височина).

Областям тектонічних западин також звичайно відповідають низо
вини. Останнє відноситься до Дніпровсько-Донецької та Причорномор
ської западин. Однак спостерігаються випадки невідповідності рельє
фу тектонічній структурі. Так, наприклад, найвища західна частина 
Поділля розташована в 'області Галицько-Волинської западини, а Пє- 
редкарпатський прогин у рельєфі виражений у вигляді височини і т п. 
(рис. 1).

В розміщенні крупних річкових долин також встановлена залежність 
від загального плану тектонічної будови. Так> Р- Прип’ять заклала 
свою долину майже вздовж осі широтного Прип’ятського прогину, пе
редгірні відрізки, рік Пруту і Серету заклались по Передкарпатському 
прогину. Великі річкові долини розміщуються на стиках геотектоніч
них областей Сіверський (Північний) Донець — на стику Дніпров
сько-Донецької западини, Донецького басейну і західного схилу Ворр- 
незької антеклізи, Д ніпро розміщується на стику Українського кристал 
лічного щита і Дніпровсько-Донецької западини, частина долини Дні-
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Рис. 1. Схематичний геологічний розріз через землі Української РСР (за В; Г. Бондарчуком).
1 — докем брійськи й кри сталічний м асив; 2 -А; силуро-девонська придн істровська плита; 3 — проблем атичний девонський континентальний 
ком плекс; 4 — карбон  північного кри ла Д онец ького  кр яж а ; 5 ю рські в ід кл ад и ; 6 — ‘Крейдова систем а; 7 І0  бучацький ярус; 8 — к и їв 
ський  ярус; 9 — х а р к ів с ь к ій  ярус; 10 — полтавський ярус; 11 Щ  третинні нерозчленовані в ід к л а д и ; / |  — третинні нерозчлен овані в ід 
клади  на В олино-П одільській  плиті; 13 — третинна солевм існа ф орм ац ія ; 14 —: менілітові сл ан ц і з роговикам и П івн ічно ї скибово ї зони; 
15 — м іоцен; 16 — четвертинні покривні в ідкл ади : лес. бурі глини та  ін .; 17 — в ідклади  верхньо ї тераси  Д н іп ра ; 18 — алю віальн і в ід 

кл ад и  .ниж чих  терас .



стра — на переході Волино-Подільської плити в Передкарпатський пе
редовий прогин.

Напрямок рік Причорноморської западини співпадає з падінням :: 
північного крила.

З різноманітними формами відображення структур меншого поряд
ку на орогідрографії познайомимося при огляді основних геотектоніч
них елементів території УРСР'.

УКРАЇНСЬКИЙ КРИСТАЛІЧНИЙ ЩИТ

Український кристалічний щит — найдавніший структурний еле
мент території України, складений докембрійськими гранітами, граніто
гнейсами,: гйейсами і кристалічними сланцями, які виходять на поверх
ню переважно по річкових долинах. На межирічних просторах вони при
криті тонким шаром третинних і четвертинних відкладів.

Загальне простягання щита з північного заходу на південний схід 
(близько 1000 км) обумовлює височинну смугу, яка включає Житомир
ське Полісся, Правобережну Придніпровську височину і Приазовську 
височину. Найбільша ширина щита по лінії Богуслав—Ямпіль досягає 
250 км.

Більшість сучасних дослідників вважає Український кристаліч
ний щит докембрійською складчастою спорудою, що формувалася в умо
вах мобільного геосинклінального режиму, але пізніше була ускладне
на розлойами, ефузивними та інтрузивними комплексами платформе- 
ного типу. Таким чином, щит виявЛяє багатоярусну внутрішню будову.

Дослідженнями М. П. Семененка (1951, 1958) показано, що най
давнішою у складі Українського кристалічного щита є Б у з ь к о - Д н і 
п р о в с ь к а  с к л а д ч а с т а  с и с т е м а .  Гнейси і граніти тут зібрані 
часто в круті, затиснуті складки в основному північно-західного про
стягання. Подібні складчасті структури розвинуті також і в приаз-ов-- 
сбкій частині щита. Абсолютний вік нижньоархейсьКого бузько-дніпров
ського ярусу визначається в 1900—2150 млн. років, однак у Придні
пров’ї місцями виступають окремі глибинні блоки, абсолютний вік 
яких — у межах 2300—2800 млн. років.

У дальшому відбувалося утворення С а к с а г а н с ь к о ї  с к л а д  
ч а с т о ї  с и с т е м и  субмеридіонального-простягання, яка займає цен
тральну частину кристалічного щита. Саксаганська система утворюй 
пояс кристалічних порід шириною близько 300 км, що простягається 
від Оріхово-Павлоградської смуги на сході до меридіана р. Інгулу і 
далі на захід в басейн р. Тікич. Як відзначає М. П. Семененко, ця да&ня 
складчаста система простежується на північ під мезозойськими і палео
зойськими відкладами у вигляді магнітних аномалій Кременчуцької 
і Павлоградської зон у Дніпровсько-Донецькій западині. Природним 
продовженням зони в межах Російської платформи є складчаста 
область Курської магнітної аномалії.

Саксаганська складчаста система складена рядом нешироких 
синкліноріїв (15т^20 км), поділених антикліноріями. При цьому всере
дині синкліноріїв -розвинені складки, побудовані залізисто-кременисти
ми породами саксаганської серії і товщами метабазитів, а в антиклі- 
норіях виступають серединні масиви та ядра нижньоархейських яру
сів складчастості. З заходу на схід виділяються такі синклінорії: Кри
ворізько-Кременчуцький, Верховцевсько-Чортомлицький, або Базав- 
луцький, Конкський, Оріхово-Павлоградський та Корсацький, а також 
Інгуло-Інгульський антиклінорій, Саксаганський та Запорізький сере
динні масиви.



; Ш Ш й ь ш  детально вивчена .-'©удова Криворізько-Кременчуцько^-'- 
(Саксагаиського) синклінорія. Він має ширину 15—20 км і | складений’ 
системою паралельних, часто кулісоподібнО розташованих лускуватих 
складок, розірваних і інтрудованих гранітними -інтрузіями, Північним 
продовженням синклінорія на лівббережж-і' Дніпра є Кременчуцька; 
магнітна а'номалія. В 'південній .частині,, де кристалічний щит занурю- -. 
еться на велику глибину, продовження структури на схилі* Чор-номор- , 
еької западини Лірипускається лише за дйними магнітних аномалій.

' Ж межах складчастої зони синклінорія виявляється серія знячник 
складок. При цьому до Інгулецько-Саксаганської синкліналі приуроче-* V 
не головне залізоруднйї-поде, Криворізького басейну.

За  "уявленням-М. П. Семененка,;- Криворізько-Кременчуцький син- 
5КІЇнорій є' Лише однією з структурних’ одиниць обширно'і геосинклі
нальної област,і| де складчасті Шонй с и н й « ю |їШ Ш  породам^.,: 
залізорудної формації', чергуються .з зонами антикліноріїв і серединних, 
масивів, в яких -виступають^гнейсові товиД, інтрудовані' гранітами. Вік: 
«саксаганід» 1700— 1850 млн. років, Вони відносяться до верхньоархеТі- 
ської .або нижньопротерозойської складчастості.

„ В. Г. Бондарчук, Г> С. Усенко, Я. М. Бєлєвцев та інші дослідники, 
однак, вважаю ть, що саксаганська складчастість виникла на місці сис
теми ровоподібних зацадцн ,-/„>,субгеоеинкліналі, складовою частиною-' 
якої є Криворізько-Кременчуцька складка. З а  цією"концепцією, У кра
їнський кристалічний щ ит часів протерозою являв.собою  платформу.

Складну складчасто-лускувату „структуру з розривами і інтрузив
ними включеннями мають і ’інші синклінорії, Саксаганської складчастої 
системи. Серединні масиви і антиклінорі'ц що поділяют*ь синклінорії, 
складені гнейсами і гранітами. Іноді з'являю ться блоки древніх північ
но-західних складчастих споруд ч(по Дніпру в районі Запоріж ж я, 
гранітний масив у районі Кіровограда та інші).

Субмеридіонадьні іскладчасті структури порушуються накладени
ми на них більш молодими субширотними дислокаціями, які М. П. С е-,' 
мененко відносить до В о л и н е  ь.к о ї с у б ш йір о т н о ї  с к л а д ч а с 
т о с т і . .  Остання виявилась у крайній північно-західній частині У кра
їнського кристалічного Щита, а також  в його, центральній'ластині та в 
Приазов’ї. Складчасті структури мають субширотне, головним- чином 
північно-східне простягання. Головним елементом, за  М. П. Семенен- 
ком, є відкрита синклінальна структура, що виникла на місці рухливої ’ 
зони і складена овруцькою серією кварцитів, ‘сланців і вулканогенними 
породами. Ширина & о Щ )а ір ііс ^ ^ .^ ,? ^ ас‘г'ої си стем » '90— 100, км, дов
жина по простяганню ^ ; д о гІ60 км.

У центральній частині кристалічного щи.та в басейнах рік Д ніп
ра, Базавлука, Саксагані, Інгульця,. субширотні структури накладені 
на давні субмеридіональні. З "поперечними деформаціями зв ’язані про
никнення гранітів. Ч а й о  субширотні дислокації різко-деформують да-і- 
ні структури.

В приавовській частині щита субширотні північно-східні дислока
ції виявляються більш молодими, накладаю ться на північно-західні 
структури І деформують ЇХ ; .

Як вваж ає більшість дослідників, формування «нолишд» в проте- ■ 
ро.чойський час відбувалося в ум овах консолідації кристалічного 'іцита, 
що протягом верхньопротерозойського - часу розвивався у більшій, 
своїй частині як  платформа. Гірські породи овруцької серії менш мета- 
морфізовапі, мають відносно малу потужність і в більшості, напевно, 
являють с'обок?континентальні платформені відклади. Структури вдають 
хар акт ер похилих складок, ускладнених розломною тектонікою.



Верхньопротєрозойський етап формування структур Українського 
кристалічного щита характеризується розвитком переважно розломів, 
з якими пов’язане утворення складних плутонів: Коростенського, Кор
сунь- Ново ми р городського і плутонів східного Приазов’я. Механізм ут
ворення останніх пов’язують з опусканням та підняттям окремих бло
ків щита. В ядрах двфс перших великих плутонів поширені масиви габ- 
ро, а периферійні частини їх складають граніти. В. С. Соболєв (1947) 
ярийшов до висновку, що Коростенський плутон має плитоподібну або 
лінзовидну форму.

Розлом на тектоніка (рифей-девонського часу, а в Приазовськїй ча
стині навіть мезо-кайнозойського) ускладнила структуру Українського 
кристалічного щита і надала йому характеру блокової споруді 
(В. Т. Бон^арчук, 1955).

На тектонічну карту УРСР в межах кристалічного щита нанесе
но сім розломів (1959). Два з них мають субмеридіональне простя
гання і проходять по лініях: Андрушів—Ружин—Липовець-уГородків- 
ка та Черкаси-—Сміла —Бобринець. Один 3 них має північно-східне 
простягання і проходить по лінії Саврань—Бабанка—Лисянка^- Миро- 
ківкз-

Три розломи характеризуються північно-західним простяганням. 
До- одного з них приурочене ложе р. Дністра (лінія■ Могилів-Поділь- 
<'.ький—Сороки), другий розташовується по лінії Іллінці—- Хміль- 
ник-^Старокостянтинів, третій ;т-т вздовж напрямку Фастів—Троя- 
нів—південніше Баранівки. Інші розломи мають субширотне простяган
ня і проведені по лініях Дашін—Лисянка та Умань—Новомиргород.

Названі розломи обмежують ряд блоків в архейському складчасто
му комплексі Українського кристалічного щита. Серед них Житомир
ський та Білоцерківський блоки — найбільш опущені. На південь від 
Житомирського блока виділено Бердичівський блок, в якому розташо
вується більш піднятий «Волино-Подільський антиклінорій». Півден-_
' піше виділені ще два блоки, в яких розміщені Побузький антиклінорій 
ї Ґайсинський синклінорій. Сусідній Первомайський блок значно опуще-'ц 
иий, а Звенигородський блок — більш піднятий.

Порівнюючи гіпсометричну карту УРСР із «Схемою гіпсометрії по-/ 
верхні докембрійського кристалічного фундаменту УРСР і деяких су
міжних територій», складеною В. Г. Бондарчуком, В. Ю. Кондрачуком,
О. О. Крутиховською, Т. С. Лебедєвим, Н. П. Михайловою та В. Б. Сол- 
логубом (1958), а також з «Тектонічною картою \УРСР та МРСР» (1959)
і «Структурно-петрографічною картою Українського кристалічного, ма
сиву», складеною під керівництвом М. П. Семененка (1955)*, можна 
виявити тектонічну обумовленість основних рис орогідрографії УРСР, 
а також залежність сучасного рельєфу від нерівностей поверхні докем
брійського кристалічного фундаменту.,

З карти гіпсометрії поверхні докембрійського кристалічного фун
даменту УРСР видно, що зміна висотного положення останнього дося- 
тає 7—8 км і більше, причому на відносно незначних відстанях. Це ха
рактерне для зони, д§ проходить границя Російської платформи з пере
довими передгірними прогинами альпійської геосинклінальної області, а 

" також Донбасу.
За, гіпсометричними рівнями автори назнаної карти виділяють чоти

ри райони в межах Українського кристалічного щита: 1) Західний, роз
ташований на захід від лінії Криве Озеро—Тальне—Миронівка,- в ме
жах якого переважають абсолютні відмітки поверхні щита від +280 до

* Д и в . ^Г ео л о ги я  Є С С Р » ,, т. V , 1958. Г Іри лож ения.
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+  160 м, причому більш високою є його центральна та південна части-ч 
ни; 2), Центральний район з відмітками від +  180 до +  100 м\ східна ме
жа його проходить по лінії Кривий Р іг—Верхньодніпровськ, більші 
відміткй спостерігаються в північно-західній частині району; 3) Схід
ний, або Придніпровський район, обмежений на південному сході суб- 
широтною зоною ВасиліВка—Полрги—Оленівка; характеризується пе
ревагою відміток від 4-100 до +40 м, причому бійьш високою є північ
на частина району; 4) Південно-східний (Приазовський) район, відокрем
лений на північному заході від попереднього різко вираженим, грабе-’ 
ном; абсолютні відмітки його в районі верхів я р. Мокрі Яли дося
гають 200 м. Південний і східний борти цього району утворені велики
ми скидами. В четвертому районі переважають відмітки, від .+  60 до 
+  220 м, в деяких місцях досягають навіть +320 м.

На думку названих вище авторів, виділені райони відображають, 
блокову будову щита, яка в межах кожного з них може виявитися ще 

1 більш складною у тектонічному відношенні. Тільки нерівномірність ко
ливальних рухів у цих блоках могла привести до неоднорідності В'С ту- 
пені денудації їх поверхонь.

Зниження в рельєфі і давні жолоби денудації, відділяючи окремі 
райони, Збігаються з межами блоків, виділених В. Г Бондарчуко^ на" 
тектонічній схемі Українського кристалічного щита в 1955 роцц<-:

Не важко також прмітити, що найбільші абсолютні відмітки сучас-' 
цої поверхні Правобережної височини в районі Козятина і Хмільника 
(322—345 м) співпадають з підняттям поверхні кристалічного фунда
менту і знаходяться в межах Бердичівського блока — антиклінорія. 
Західний («Волино-Подільський») район у післякембрійський час за
знає постійного підняття, в той час як Центральному ї Придніпров
ському рзйонам-блокам, розташованим далі на схід, були властиві го
ловним чином опускання, причому воно було інтенсввнішим у йівніч- 
іуй частині Центрального блока,' а в південній — рридніпровського; 
згадані великі блоки розбиті на дрібніші.

Схили Українського кристалічного щита ускладнені тектонічними по
рушеннями1. Так, західний схил характеризується швидким зануренням' 
з наявністю к і л ь к о х  скидів з амплітудою до 200—300 м. В-межах Га
лицько-Волинської западини (районі м. Льрова) кристалічний фунда
мент залягає на глибинах 3—3,5 км.

На схемі гіпсометрії щита досить чітко вирисовується його північ
но-східний схил. У бік Дніпровсько-Донецької западини .поверхня до-- 
кембрію поступово занурюється; до відмітки — 1500—1800 м, а-далі від
значається різке занурення фундаменту у вигляді серії скидів північно- 
з ахі днога простя гання.

На північному схилі щита виявляється збільшення глибин докем
брійської основи в бік Прип’ятського прогину, яке в райогіі Виступовичів 
ускладнюється зоною скидів субширотного^ простягання з амплітудою 
до 2—3 км. У межах прогину докембрійські породи опущені до Глиби-, 
ни 4,5—5,0 км.

Південнкй схил Українського кристалічного щита, як видно із схе
ми, характеризується зміною відміток від нуля. (в районі Могилів-По- 
дільський+-Нікополь) д о —-2500 м поблизу зони зчленування Російсь
кої платформи з передовими прогинами альпійської геосинклінальної об
ласті (м. Скадовськ та інші). На ділянці Одеса—-Мелітополь зближення 
ізогіпс широтного простягання в інтервалі відміток від —600 до 
—1000 м і від — 1300 до —1600 м свідчить про більш різке занурення, 
можли&о, в зв’язку з наявністю тектонічних порушень невеликої амплі
туди.
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На цій же схемі вирисовуються «затоки» субмеридіонального і пів- 
нічно-північно-східного простягання, що утворені ізогіпсами більш низь
ких відміток і глибоко заходять у межі щита.

Серед найбільших затокоподібних западин у східній частині щита ви
діляються Криворізько-Високопільська, Нікопольська, Запорізька, Верх
ньодніпровська, Дніпродзержинська, серед замкнутих западин т^Бол- 
тиська та інші.

Автори схеми вважають, що > негативні форми рельєфу Кристаліч
ного щита мають різне походження, Причому подовжені каньйоноподібні 
депресії скоріш за все приурочені до зон тектонічних розломів. З текто
нічними процесами зв’язані і локальні замкнуті западини (типу Бол-Ц 
тиської). Деякі западини з пологими схилами і невеликою глибиною, 
утворилися внаслідок процесів денудації. Крім западин, у рельєфі до
кембрійських порід чітко відображені і долини Південного Бугу, Інгулу 
та інших сучасних рік.

Основні простягання древніх складчастостей і розломів щита знай
шли відображення в напрямі окремих ділянок річкових долйн. Так, пів- 
нічно-західно^південно-східному напрямку тектонічних структур під
корені окремі відрізки долини ріки Південний Буг (особливо між міста
ми Первомайськ і Вознесенськ, а також нижче м. Хмільника), Дніпра- 
(від Кременчука до Дніпропетровська).

' 3 субмеридіональним напрямком структурних порушень зв’язані 
напрямки рік Синюхи, Інгульця (між Олександрією та Кривим Рогом),, 
а також Дніпра — в районі перетину кристалічного щита (ділянка! 
Дніпропетровськ—Запоріжжя).

ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА ПЛИТА І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ЗАПАДИНА

Названі елементи охоплюють платформену частину території за
хідних областей України — низовинну рівнину західноукраїнського (Во
линського) Полісся та Волино-Подільську височину. Волино-Подільська 
плита й- це західний схил Українського кристалічного щита, занурений 
під палеозойські відклади (кембрій, силур, девон, карбон), прикриті 
товщами крейдяного і міоценового віку.

На заході плита обмежується Галицько-Волинською (Львівсько- 
Люблінською) западиною.

В північній частині території виділяють Поліський підземний кри
сталічний масив, або Волино-Брестське підняття докембрійського фун
даменту.

На південному заході і півдні платформені структури зріз-ує Перед- 
карпатський передовий прогин. Зона зчленування останнього з платфор
мою ускладнена системою розломів і флексур.

За висновками В. Г. Бондарчука, П. Л: Шульги, В. І. Клушина,
В. Б. Соллогуба та інших„ кристалічний докембрійський фундамент ц, 
осадочна товща в межах Волино-Подільської плити мають досить склад?' 
ну будову. В напрямку на захід—південний захід від Українського кри
сталічного щита спостерігається поступове занурення фундаменту до> 
глибин, що перевищують 500 м. Цю смугу називають «підземним схи
лом Українського кристалічного щита». Останній обмежується різким 
уступом (розломом), лінія якого простежується від Дністра в напрямі 
нз захід від Хмельницького, на схід (на 10 км) від Ровно, на захід (на 
щ  км) від Сарн і на захід (на 15 км) від Іваново (в межах БРСР) . 
Розлом співпадає з поширенням ефузивних порід (базальтів і долери- 
тів) у басейні р. Горині (Берестовець, Янова Долина, Мидзка'та інші).
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На захід від згаданого великого розлому розташовується «власне 
Волино-Подільська плита». Вона поділяється на дві частини — північ
ні, з плавними обрисами, нерівностей фундаменту і глибиною його за 
лягання до 1000—2500 м, і південну, розчленовану на блоки розлома
ми північно-західного простягання і з глибиною фундаменту до 1000— 
4000 м (П. Л. Шульга і В. І. Клушин, 1958).

За В. Г. Бондарчуком (1.959), відносно занурена область. Волино- 
Подільської плити відділена, від схилу кристалічного шита системою 
розломів меридіонального напрямку. Амплітуда опускання по розломах 
досягає 1500 м. При цьому крайній західний розлом проходить по лінії 
(з півдня на північ) Мельниця-Подільська—Гусятин—Сатанів-?-на схід 
від ВфЛочиськаЙгна захід.від Ровно--на Рафайлівку.

Західна межа структурної, області проводиться умовно по східній 
межі поширення кам’яновугільних відкладів, а саме по лінії Торчин 
ОлеськЖна захід від Золочева з поворотом далі на південний захід у * 
напрямку на Ходорів і далі на захід до Передкарпатського передового 
прогину. Визначена межа, є одночасно східною межею прилеглої 
Галицько-Волинської- западини, де кристалічний фундамент занурений 
на значну глибину (3000 м і більше).

Розломи кристалічного фундаменту Волино-Подільської плити і 
Галицько-Волинської‘западини об’єднуються в системи меридіонального,, 
північно-західного і йівнічно-східного простягань. Рідше виявляються 
розломи субширотного простягання. Найдавніша система розломів має 
меридіональне простягання (в тому числі і розломи басейну р. Горині).

Із системи розломів північно-західного простягання В. Г'. Бондар- 
чук відзначає найбільші: Заліщики||Чернелиця9-Перемишляни; Копи- 
чинці---Зборів—Золочів, продовженням "якого є, очевидно, розлом, про- 
стежений, за геофізичними даними і частково за данийи глибокого бу
ріння, в напрямку від Ново-Милятина на Великі Мости і далі на Белз 
з відгалуженням на Угнів; особливо значнйй розлом по лінії Деражня 
(в області щита) — Те^фіполь—ЯмпіЛь—західніше Шумська—Повча—
1 орохів; Острог—Острожець; Берездів—Олександрія—західніше Кол- 
ки—Стара Вижівка (північніше Ковеля).

Із системи розломів північно-східногр простягання найбільші Яблу- 
нів—Городенка—Михайлівка—Деражня; Стрий—Золочів—Повча; Устй- 
луг—Овадне—на північ від м. Голоби.

За геофізичними даними, розлом широтного простягання простежу
ється на захід від крайніх виходів на денну поверхню порід Україн
ського кристалічного щита в напрямку трохи на північ від м. Сарни 
до меридіана ст. Маневичі.

Як відзначає В. Г. Бондарч^к, давно відоме порушення шарів па
леозою в районі с. Повчі (Повчанські дислокації) відповідає місцю 
перехрещення розломів північно-західного і північно-східного простя
гання, чим ці дислокації, очевидно, і зумовлені.

За уявленнями П. Л. Шульги і В. І. Клушина (1958), структуру 
«власне? Волино-Подільської плити» з заходу обмежує розлом, що про
ходить в напрямі Монастириська^іРогатин---Перемишляни—Задвір’я-^ 
східніше Кам’янки-Бузької—західніше Іваничі—Устилуг—Брест. На за
хід і південний захід від цієї лінії докембрійський фундамент різко за
нурюється.

Наступний розлом у кристалічному фундаменті проходить через 
Городок—Миколаїв- -Роздол—Калуш— Богородчани. Ця лінія є пів
нічно-східною границею Передкарпатського прогину або південно-за
хідною межею Російської платформи. Між названою лінією і поперед
ньою згадані; автори виДїляють|«швденно-західний схил Волино-Поділь-
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ської плити» з глибиною фундаменту понад 4000 м. У північно-західній 
частині названий схил переходить у Галицько-Волинську (Львівсько- 
Люблінську) западину; яка являє собою глибокий синклінальний про
гин, що відокремлює північну частину Волино-Подільської плити від 
Келецько-Сандомирськбго кряжа. ПівДенно-східна частина западини ві
дома як Львівську мульда.

Глибина кристалічного фундаменту в осьовій частині западини, за
С. І. Суббоз'іиим, досягає 5000 м. Осьова лінія проходить в напрямі 
Городок—Рава-Руська, а далі через Люблін і на схід від Варшави. 
В північному напрямі намічається перехід її в область Північно-Німе
цької зарадиш.

В будові Галицько-Волинської западини беруть участь палеозой
ські, юрські, крейдові і третинні відклади.

Осадочні товщі на Вбдино-Подільській плиті і в межах Галицько- 
Волинської западини характеризуються незначним порушенням у за
ляганні шарів, властивим для платформених областей. Загальною ри
сою осадочних комплексів є поступовий нахил вдарів на захід—півден
ний захід, в бік Галицько-Волинської западини і Передкарпатського 
прогину. З формуванням останніх зв’язаний прояв слабкої складчас
тості і наявність флексур у відкладах палеозою і крейди. Одна з флек
сур у карбонових (і верхньокрейдових) відкладав фіксується в напря
мі західніше Буська — на Устилуг. Вона," напевно, відповідає розлому 
фундаменту, визначеному В. І. Клушиним по лінії Монастириська— 
ремишляни-^Задвір’я—Устилуг.

Значної амплітуди флексура виявлена на захід і від Львова (між 
селами Яворів і Ів. Франка) , де різко занурюється .поверхня карбону і 

~иерхньої крейди.
В Придністров’ї, між ріками Горожанкою і Нічлавою, Коропцем і 

Стрипою виявлена полога складчастість, яка захоплює палеозойські, юр
ські і верхньокрейдові товщі. Осі антиклінальних- структур простежу
ються по лініях: 1) Завадівка—Більче-Золотст^Сков’ятин, 2) Комарів- 
ка-^-Чернелиця і 3) Коропець^Ольхівець. Вік структур післ^крейдо- 
вий і зв’язаний :і тектонічними рухами в Карпатській області.

у 'В  північній частині Волино-Подільської плити в палеозойській товщі 
встановлений великий Володимир-Волинський скид (розлом): з амплі
тудою переміщення до 500 м. За даними П. Л. Шульги і В. І. Клушина, 
верхня границя розлому фіксується не вище кам’яновугільних відкладів, , 
отже, вік його домезцзойський.. Вважають, що розлом є продовженням 
Привіслінеького скиду, що обмежує з півдня—південного схоДу/герцнп- 
ську споруду Келецько-Сандомирського кряжа. До півночі від Володи- 
мир-Волинського розлому, розташоване «Волино-БресТське підняття». 
Між лінією розлому: і названим підняттям у південній чаїл-йн^ Волин
ського Полісся допускають також наявність опущеного південного бло
ка Волино-Брестського підняття. В палеозойських відкладах також 
виявлена полога Плікативна складчастість, що простягається з заходу-?» 
північного заходу на схід--південь—схід. Ряд піднять і западин того ж 
напрямку охоплює кам’яновугільні відклади Львівсько-Волинського, ву
гільного басейну. Характерно, що в склепінних частинах піднять про
дуктивна товща карбону розмита, тому кам’яновугільні родовища вияви
лися роз’єднаними. Розмиви мають вигляд ерозійних долин; виповнених 
юрськими відкладами (Сокальський район). Отже, поверхня верхнього 
палеозою тут у^доюрський^час являла собою денудаційний, інверсійний 
рельєф. 1 - ‘

Платформені структури типу куполоподібних охопили девонські 
товщі в районі Повчі.



/У У сучасній тектонічній структурі 'і  рельєфі Волино-Поділ'ля виявля
ється глибока усиадконаність. Так, «Львівська верхиьокрейдова мул ьДа»• 
розвинзаіася на герцинському крайовому прогині із захопленням при
леглих^ елементів Російської платформи і герценід (Д. П. Найдін, 1953). 
Можливо, що мульда успадкувала^ більш давню Днієтровсько-Бу^жу- 

ікаледонську зацадину (Г. X. Дікенштейщ 1953).
ІВ районі Львова потужність верхньокрейдових відкладів досягає 

кількох сотень метрів,' Установлено, що ерозійно-тектонічні нерівності 
палеозойської’;; основи відображаються на 'поверхні верхньокрейдових 
осадків. Як побачимо в дальшому, нерівності верхньокрейдової поверхні 
вилинули не; лише па фаціальну диференціацію платформених від
кладів тортонського басейну, але і на загальний план -первинної (після- 
мїоценової). гідросітки Поділля.

у  Галицько-Волинська западина в сучасному рельєфі не ' знаходи’рй 
прямого відображення, оскільки вона знівельована кезо-кайнозойськимкй 
відкладами. Більше того, внаслідок найновіших піднять тут створився 
інверсійний (зворотнйй) рельєф у відношенні до мезозойської струкгуріі. 
Найбільші абсолютні висоти Подільської височини приурочені саме до 
западини (г^Камула та інші). Характерно, що простягання пасма Р6з-: 
точчя співпадає з напрямком осі Галицько-Волинської западини. Однак 
в останні роки у районі м. Рапа-Руської свердловиною виявлено значне 
підняття палеозойських відкладів, що в основному відповідає піднесенню
іі сучасному рельєфі. , , ; | _

Верхньокрейдові та міоценові товщі - найбільш поширені' на даній 
території.^ Разом з четвертиннйми відкладами вони беруть участь у бу
дові сучасного рельєфу. • . /  » " , ! 'Л

Горизонтальне залягання міоценових відкладів (пісковиків, вапня
ків) обумовлює наявність пластових (структурних) форм поверхні. 
Більш / інтенсивне ерозійне, розчленування окремих районів,Волино-По- 
дільської плити зв’язане • з давністю розвитку гідросітки, фаціальними 
відмінами в.осадочних /товщах та з найновішимцЧіідняттями.

Глибокі каньйоноподібні долини Дністра і його лівих приток при-: 
чрочені до області піднятого палеозойського фундаменту Подільської 
плити, де відслонюються породи силурського і девонського віку. Вияв
лення впливу тектонічної структури на формування Гологоро-Кремене- 
цького уступу Поділля потребує дальших досліджень, однак немає сумнів 
ву в тому, що локалізація денудаційних процесів вздовж північноцоділь- 
ського уступу була обумовлена тектонічіїїїхгн Тпдняттями.

Деталі структури Волинської височини вивчеиі .недостатньо, однак 
уже давно встановлено, що підняття в и с о ч и н и  в  районах Повчі і Мізоча 
обумовлене виходами девонських відкладів і їх дислокаціями.

Підняте північне йрило’ВодоДимир-Волинськоггі розлому відповідає 
Поліській низовині, а опущене крило 0 - Волинській височині. У відношен
ні до герцинської структури сучасний рельєф тут інверсійний. Зміна ре
жимів коливальних рухів,' а також формування північного, уступу Волин
ської височини, напевно, мають тектонічну обумовленість.

Морфологічний прояв тектонічних структур (глибинних розломів і 
флексур) добре виражений вздовж межі Подільської плити і Передкар- 
патського прогину. Подільська височина на значному протязі тут утворює 
чітко1 виражений високий схил. - - ' 4 • Ч

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА

Дніпровсько-Донецька западина — один-з найбільших структурних 
елементів території України. Западині відповідають Лівобережна При
дніпровська низовина, Полтавська рівнина, а 'також  рівнини Чернігів



ського І Київського Полісся,, Київське плато і Канівське низькогір’я. Ос
танні два елементи -геоморфологічно,-однак, нерозривно зв’язані ? Пра
вобережною височиною!

В. Г. Бондарчук (1949) розглядує Дніпровсько-Донецьку западину 
як міжгірну область^; що простяглася між Українським кристалічних? 
щитом і Воронезьким кристалічним масивом. В останніх роботах він ви
значає її як тафросубгеосинклгналь, або ровоподібну западину, в криста
лічному фундаментіплатформи.

Западина має загальне простягання з півкічйого заходу на південний 
схід. Т. ’ . І

Північно-східний борт Дніпровсько-Донецької западини (Україн
ської синеклізи) характеризується поступовим підвищенням докембрій1 
ського фундаменту в бік Воронезького кристалічного масиву (антеклізи) 1 
від відміток —- 2300 до +50 м. Південно-західний ехил западини, що при
лягає до Українського кристалічного щита, також характеризується по
ступовим підняттям поверхні докембрію, починаючи від відміток 
■г— 1800 щ ‘ ' і. -

В осьовій частині Западини виявляється різке занурення фундаменту 
у вигляді цілої серії скидів.

На підставі гравітаційнйх та магнітних досліджень роблять висновок 
про складну будову фундаменту Центральної частини западини, що являє 
собою систему піднесених Г опущених блоків, які залягають на глибинах 
від 2, .до 6—7 км (В. Г. Бондарчук, В. Ю. Кондрачук та інші, 1958).

Потужний комплекс відкладів, що покриває докембрій, складається 
з осадочних порід віком від силуру до сучасних.' Свердловинами девон 
виявлений у Києві, Переяславі-Хмельницькому, Каневі та інших місцях. 
Біля с. Висачки спостерігається природне відслонення відкладів девону
V вигляді уламків в тектонічних брекчіях. Свердловинами також вста
новлена наявність тут відкладів карбону, тріасу і юри. Дніпровсько-До
нецьку западину виповнює товща верхньої крейди і палеогену.

Як відзначає В. Я. Клименко (1959), в середньодевонськйй час вна- 
слідок'тектонічних рухів у південній частині Російської платформи виник
ли два великі регіональні розломи північно^західного напрямку, які від
окремили від неї Український кристалічний щит, Воронезький кристаліч
ний масив, а між нйми ^  Дніпровсько-Донецьку западину. В останній 
від девону до четвертинного віку відклалася товща осадочних порід по
тужністю 5 км. у '

Південно-західний розлом проходить у напрямі від ст. Лозова до 
м. Полтавиі далі через села Саґайдак, Гоголеве, ст. Ромодан, села Висач- 
ки, Пізняки, Логовики, Яцини, трохи на південь від м. Прилук на міста 
Остер, Чорнобиль, с. Наровлю, далі, змінивши напрямок на субширотний, 
простягається трохи на північ від м. ЄльсЬка, на с. Мїкашевичі; 'вздовж 
р. Прип’яті.

Північно-сХідний розлом проходить приблизно в напрямку від 
с. Шебелиики, на м. Ахтирку, на села Чупахівку, Синівку, Герасимівку, 
Дмитріївку, Кладьковку, на північ від м. Чернігова і с. Любеча, на 
південь від м. Гомеля і далі в субшИротному напрям ку^ на'села Да- 
видівку та Старобіно.

У верхньодевонський час відбулися інтенсивні магматичні прояви 
(виливи диференційованих продуктів базальтової магми, інтрузії Діаба
зів та ін.)..Різке опускання фундаменту Дніпровсько-Донецької запади
ни, яке відбулося після виливу магми, за В. Я. Клименком, викликало утг 
ворення двох нових розломів, які розширили западину за рахунок приєд
нання до неї північно-східного сХилу Українського/кристалічного щита і 
півДенно-західного схилу Воронезького кристалічного масиву.'
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Другий південно-західний розлом проходить на Південний захід від 
Полтавсько-Висачківського розлому по лінії Ор’ївкаН-Михайлівка-^За- 
чепилівка—Решетилівка—Хорол-Йгіівнічніше Яготина і Димсра на 
€льськ, далі, змінивши напрямок на субширотний,—вздовж р. Прип’яті 
паралельно першому розлому.

Другий північно-східний розлом проходить приблизно на північ від 
м. Балаклеї, на південь від м. Харкова, на північ від міст Ахтирки, Ро
мен, у напрямку до Ьт. Бахмач, сіл Березки та Річиці, далі в субширот- 
нгіму напрямку—на С. Шатилки, міста ГлуСьк та ~С луцьк, теж ларалельн© 

першому ;р6зл ому. , 1 ‘
Крім описаних розломів, виділяють ще два такого напрямку молодші 

розломи. 'Гретій північно-східний розлом утворився в післякрйидовий час:
11 ііроходить він.вздовж зони різкого занурення верхньокрейд'ових відкла
дів. Д. М. Соболєв виділяв його під назвою «крейдяне плече». За дани
ми В. Я- Клименка, вказаний розлом проходить від Старобільська до 
Куп’янська, на північ від Харкова через £уми, на північ від Щ орсала 
Гомелв7>-е ' Л ' уг*? ' * ^

Третій південно-західний розлом проходить вздовж Дніпра від Києва 
до Дніпропетровська. Таким чином, у Дніпровсько-Донецькій западині 
виділено три !рРзломи в південно-західній і три в північно-східній 
частинах. у -  Із  1 - 1 '  Щ -

Наявність розломів підтверджується різкою зміною глибин заляган
ня кристалічного фундаменту та окремих горизонтів відкладів по обидві 
сторонгі від розлому, випаданням з розрізу окремих стратиграфічних го
ризонтів вздовж розлому, зміною фацій та потужностей відкладів по 
обидва боки розломів (В. Я. Кдименко).

На підставі аналізу потужності осадочних порід у Дніпровсько-До
нецькій западині роблять висновок, що від девонського до четвертинного 
періоду найі'нтенсивніше/опускалась .центральна частина западини, зони 
східчастих Ск и д і в м е н ш  інтенсивно, а крила западини — ще повільні
ше. Внаслідок такого нерівномірного занурення в осадочній товщі утво

рились флексури. Під час підняття центральної частини западини флек
сури' були ускладнені антикліналями, утворивши антикліналь-флексу- - 
ри, добре виявлені вздовж Ромеясько-Шебелинського, Висачківсько- 
Полтавського та Хорольсько-МихайлівсьКого розломів.

Внаслідок тектонічних рухів герцинського тектогенезу в Дніпров
сько-Донецькій западині сформувались такі тектонічні %/іементц: цент
ральна, найбільш занурена її  частина, дві/зони східчастих скидів та 
приурочених до них антикліналь-флексур — північно-східна зона з Ро- 
менсько-Шебелинською антикліналь-флексурою і Бахмацько-Харків- 
сько-БалаклІйською флексурою та південно-західна зона з Висачківсько- 
Лолтавською і Хорольсько-Михайлівською антикліналь-флексурами, два 
крила западини — північно-східне та південно-західне.

Як відзначає В. ГГ Бондарчук (1959) , поздовжня зональність струк
тури кристалічного ложа Дніпровсько-Донецької западини ускладнена 

. поперечними, близькими до меридіонального простягання, розломами. 
Найбільш значні з них т;- в районах Золотоноша—ДрабовеЙ-Пирятин—; 
Бахмач—Новгород-Сіверський: Петрівці—Петрівка—Роменська—Ште- 
півка-- Большешзовцево і Павлоград—-Сзхновщина—>-Харків. У поєд
нанні з поздовжніми розломами північно-західного простягання субме- 
ридіональні розломи оконтурюють в межах фундаменту западини такі 
складові структурні елементи: Нижньоприп’ятський грабен, Чернігів
ський горст, Сульсько-Псьолський грабен, Ворскло-Орельський горст, 
Самаро-Донецький грабен, Кальміус-Каменський грабен. Різниця висот 
поверхні докембрію перевищує 4 км. Це, за В. Г. Бондарчуком, свідчить,
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що його гєоструктура являє собою брилові високі гори, поховані під по
тужною товйіею осадочних порід. " -  . у

Другим фактором, який впливав на формування структури Диін- : 
ровсько-Донецької западини, була соляна тектоніка, висвітлена в праця’̂  
.багатьох дослідників, починаючи від М. С. Щатського (1931).

Соляні утворення (штоки) ускладнюють Висачківсько-Полтавєьку 
та Роменсько-ІІІебелинську антиклін а л ь- ф лексури } утворюють на пер1 
шій Яцино-Логовиківеьку, Позняківську, Висачківську, Ромоданівську;; 
Радченківську, Сагайдадьку та Полтавську, а на-другій -V Дмитрієвську,' 
Роменську, Синівську, можливо, Чупахівську та Журавинську, Валківсь1 1" 
кута Шебелинську структури.Між ВисачкГвеько-ІІолтавськоюта Хоро.іь- 
сько-Михайлівською антикліналь-флексурами виявлені також усклад
нені сіллю структури: Кибинцївська, Новосанджарівеька, СтаросанджаЦ 
рівська, Ново-Григор’ївеька, Мало-Перещепинська та ін. В центральній 
частині западини виявлені Глинсько Розбишівськв, Содосько-Диканеька. 
Чутінська, Хрестищенська та інші усі^таднені сіллю структури (В. Я. Кли- 
менко). , 1

Серед праць, присвячених соляній тектоніці, найбільш узагальнюю
чими є роботи В. Г. Бондарчука, 10. О.* Косигіна та В. Я. ШШЩШіШ 

За уявленнями В. Г. Бондарчука (1959), суть процесу формування 
соляних структур у даному районі полягає в переважних висхідних ру
хах, соляних мас у^процесі перевалених ниехідних коливаЛьних рухів об-г̂  
ласті поширення соленосних формацій. В енохи ііосилеіівго.занурювання 
соляна тектоніка посилювалася. Воші служила розрядкою напружень,; 
що виникали на глибині внаслідок Д ІЇ  гравітаційних Г тектонічних сил: 
Затухання *коливальних рухів і зміна занурень підняттями позначилась 
на інтенсивності руху солі і часто Ц; в дєнудації соляних структур. Так,, 
за В. Г.лБондарчуком, виникли своєрідні тектонічні рівні соляних струк
тур, пов’язані з певними стратиграфічними комплексами.'

% Останній - (четвертинний) етап у розвитку соляних структур, як. 
вважає В. Г. Бондарчук, дуже різко позначився на особливостях гідро
графічної сітки та на рельєфі Дніпровсько-Донецької западини, тому 
ним був запропонований метод структурно-геоморфологічного а пал ізу 

•при розшуках соляних структур у западині, який себе цілком виправ
дав для відкрит^-діапірових структур.

В. Я. Клименко (1959) робить висновок, що утворення структур, 
ускладнених сіллю, у Дніпровсько-Донецькій западині зумовлювалось: 

а) платфйрменим типом її структури; б) значною розчленованістю 
поверхні кристалічного фундаменту, чим пояснюється нагромадження ж  
нанадині солевмісних порід у вигляді;,Лін наявністю регіональних 
розломів північно-західного напрямку, вздовж яких проходило нерівно
мірне •занурення та підняття різних ділянок Западини; г) пластичністю 
солі та її компактним складанням; ,й) диференційованими тектонічними.

- рухами, що зумовили інтенсивне нерівномірне занурення Дніпровсько- 
Донецької западини, прояв магматизму в ній, нагромадження товщі оЄа- 
дояних та' осадочно-ефузивних порід величезної потужності, що вкривала 

•шар солі і утворювала необхідний тиск, при якому" сіль переходила до 
стану текучості; е) 'ерозійними процесами;',які сприяли розмиву покри
ваючих сіль порід, розчиненню солі, утворенню, карстових порожнеч, що 

/ приводило до дальшого зростання куполів і диз’юнктивних порушень доа‘
. рів їх покрівлі., ’.' V ЩК ї Л Шш Щі

• Соляні структури супроводжуються брилами діабазу,, пасивно 
винесеного на поверхню під час' їх формування (Висачківськиц горб). 
В. Я. Клименком (1950) висловлена думка про верхньокарбоновий вік 
діабазів солянокуііОльних структур. л ' ! ; Ч и и І р Й Я
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На межі Дніпровсько-Донецької западини і Українського іфжгпг-'-/ 
лічного щита розташована "«зона крайовй^ дислокацій»,1 яка^да' дадимн \  
В. Г. Бондарчука, простягається вздовж південно-західного крила Дніп
ровсько-Донецької 'западини; починаючи від м. Мозйря вздовж правого' 
берега р. Прип’яті до"С. Барбарова, району-м.чЧорйобилй.'і До м. Канева, 
пйтім на лівобережжі Дніпра біля.'Дї. Ходьби, ^  Переяслзва:Х\гельни- 
'цькосо, с.\Вороньки, гори, Пивихи біля м. Градизька, в. басейні р. Орелі 
■та -лн. Серед них особливо складну структуру маЮть Канівські горн.
На думку В /Г .  Бондарчука, Дислокації, пов'язані .з переміщеннями- 
окремих блоків крайової \зони Українського кристалічного щитат як?'- 
відбувалися І протягом четвертинної^ періоду: -В І найбільш 'підняти* 
райбнах на тектоцічні структури наклалися гляціодислокації,/які утшь ‘ 
рили складні деформації ці а,рі в {Зокрема, лускуваті структури Канів- - 
еькихгір). '

Відмічається- невідповідність похованого рельєфу докембрійського;' 
фундаменту Дніпровсько-Донецької ,загїадини і сучасного .рельєфу .При
дніпровської низовини, однак ріжкова -сітКа западини, розміщена залежно 
від геологічної структури і рбльєфу області. Так, Дніпро’ і найбільша йоґо/ . 
притока Припаять мають долини, 'згідні, консеквентні- у відношенні до 
структури"' Дніпровсько-Донецької' западини в "цілоцу. Зміщення водо- 
току Дніпра зі сходу на-.захід зумовлене різними причинами і в першу - 
•чергу, — -зануренням східних окраїн. Українського кристалічного'щита . 
(В. Ґ. Бокдарчук, 1959). ' ' ", 4 ^  / ;

- К. І. Геренчук (1Й53)- пов’язує, значне зміщення сучасноч’ долішй „ 
Дніпра .із зміщенням до південного ззхЬду осі Дніпровсько-Донецької- * 
западини протягом мезо-кайнозою. Останній,також гіід^ре’слює,'йот си
стема •Середнього'Дніпра^-точно вкладається в контури Української .си
неклізи, а'притока Дніпра ДриУять*--у контуриПрип’чятського прогину.

' Лівобережні приток»-Дніпра Десна, Сула, Лсьол, В°РСІІ:ла вхрест , 
“простягання перегинають Дніпровсько-Донецький ровоподабниц прогин 
згідно з'Сучасним,нахилом поверхні/Однак і в цьому вйпадку слід'звер- , 

л#ути,}вагу на те, Що верхні-частини лівих приток Дніпра (Цсьод, Хорол, і 
ВорскДа) відповідають схилу Воронезького масиву (К,- £  Гсрегґчук, »
І УбО). Одночасно треба нагадати, що в'западині передбачаються і но/Л  

^іереч-ні розломи, отже, лівобережні притоки Дніпра в якійсь мірі відби
вають межі похованих, блоків кристалічного фундаменту. .Зокрема, ' 
вздовж східного,-краю- Чернігівського блоку -розміщена долина Десщі , 
(В. Г_ Бондарч^к, 1959). |  , У

На тектонічну обумовленість змін у напрямі . /течій лівих приток 
Дніпра вказують також М. М. Карло’п (1,951 )ГД- ІГ Назарейко (1955) та 
інші дослідники, •

. -  Зміни в напрямі долини' Дніпра, а також в ширині А б у Д о в і.їїі^  на- * 
-слідок впливу місцевих тектонічних структур. Констатується 'впливтек
тонічних структур на поздовжній профіль русла ДніцраГ який являє со-с* 
бою хвилясту лінію внаслідрк,чергування випуклих і ввігнутих згинів різ
ної Д О В Ж И Н И  І амплітуди. Так.'ПОМІуНИЙ випуклий перегин розміщений 
ділянці Л оев—Любеч,' де Дніпро переїинає рблоге днтйклінальне піднйт^;- 
тя. Долина тут звужується, а течія прискорюється. Підняття відбилосьд 
на зміні висот терас та їх  будові (Д. К  Біленко, 1939) і .

''Значний випуклий, перегин спостерігається в районі Канівських 
дислокацій, де-Дніпро одночасно вимушений утворювати і різкий поворот* ■ 
перетинаючи цю структуру-по міЛтсупольній' сідловині і в районі Тракте-.' 
мирова. На ї;ій ділянці різко зростає висота терас на лівобережжі, а ї а -^ і 
кож помітно змінюеться нахид. ріки (В.-В. Різниченко, ]і93-Й.^Випуклий' 
перегин властивий’також і Для ділянки прориву Дніпра через У країн-



єький кристалічний щит. Угнуті перегини в поздовжньому профілі 
Д ніпра спостерігаються на ділянках поміж Прип’ятю і Десною, Черка
сами і Кременчуком, а також нижче Запоріжжя.

Як відзначає В. Г. Бондарчук, особливо яскраво на спрямуванні 
річкової ерозії позначився вплив соляної тектоніки. Ряд соляних струк
тур ерозія відслонила, а наявність інших змусила річки відхилятися 
в один або другйй бік.

Солянокупольна структура біля с. Висачки обумовила дугоподіб
ний закрут р. Удаю поблизу Лубен. Таку ж  природу мають повороти ріки 
Псла біля Гадяча, сіл Шишаки, Остаи’є, Цопівка та в гирлі р. Голтви.

В підвищених місцях, створених соляною тектонікою, значнр акти
візовані ерозійні процеси. Схили підвищень розчленовані радіальною 
сіткою ярів (В. Г. Бондарчук* 1959).

Д О Н Е Ц ЬК И Й  К РЯ ЖV . -
Складчаста споруда Донецького кряжа прилягає до південно- 

східної частини Дніпровсько-Донецької западини, з якою вона перебу
ває в. складному тектонічному співвідношенні. В південно-східному на
прямі донецькі структури поховані під більш молодими відкладами і, 
напевно, пов’язані з зануреною герцинською платформою північного 
’Передкавказзя. |  Ц

Автори «Тектонічної карти СРСР і суміжних, країн» (1956) нази
вають усю западину між Воронезькою та Білоруською антиклізою і 
Українським кристалічним щитом «прогином Великого Донбасу». Цент
ральна частина його (Дніпровсько-Донецька‘западина) виділяється під; 
назвою Української, синеклізи. На південному сході в прогин Великого 
Донбасу входять складки Донецького басейну.

За уявленнями М. О  ИІатського, В. Г. Бондарчука та інших дослід
ників, Донбас, як і Дніпровсько-Донецька западина, являє єдину текто- 
мічну структуру в тілі Російської платформи ^Йпалеозойську ровопо- 
дібну субгеосинкліналь (тафросубгеосинклінаЛь). Донецький кряж не 
можна розглядати як самостійну складчасту побудову геосинклінально
го типу, до якого з півночі прилягає Переддонецький прогин. Це суб- 
теосинклінальна структура своєрідного типу, консолідована в межах 
велетенської Дніпровсько-Донецької западини, релікти якої охоплю
ють з півдня і півночі його тіло (В. Г- Бондарчук, 1959).

Незважаючи лна те, що в Донецькому басейні за верхньопалеозой- 
ський час нагромадилася товща осадочних порід потужністю близько 
•10 км, а також пізніше створилися лінійні складки (що відсутнє в Дніп
ровсько-Донецькій западині), однак гранітні інтрузії (характерні для 
всіх геосинклінальних областей) тут відсутні. |

В зоні зчленування Донецького кряжа і Дніпровсько-Донецької за
падини встановлене загальне повільне занурення осадочного комплексу 
кряжа в сторону западини. По лінії Павлоград-' Сахновщина—Харків 
осадочна товща утворює різкий перегин і далі глибоко занурюється на 
північний захід. При цьому для перехідної зони також характерна ліній
ка видовженість тектонічних елементів}|§| вузьких антиклінальних під-£ 
нять і широких синклінальних прогинів.

У межах Донбасу докембрій залягає на глибинах до 10—12 км. П ів
денна і північна межі визначаються'зоною глибинних розломів криста
лічного фундаменту.

Серед палеозойських, мезозойських і третинних відкладів, які беруть 
участь у будові Донбасу, найбільшої потужності (10— 12 тис. м) дося
гають товщі карбону (пісковики, сланці, вапняки та верстви вугілля).



В структурі Донбасу виділяють Головний антиклінал і симетрично 
розміщені у відношенні до нього Головну, або Північну/і Південну 
•синкліналі, їх супроводять другорядні тектонічні спорудження.
ЙЙ? В. Г. Бондарчук (1959) об’єднує осьову частину Донецького кряжа'— 
Головний антиклінал, Головну, або Північну, і Південну синкліналі в 
Центральний структурний район Донецького' кряжа.

1. Головний донецький антиклінал простягається з 'північного^ за
ходу на південний схід. Вісь його проходить через Щербинівку, Гор- 
лівку на заході і ст. Горну до хутора Табунщикова на сході. В північно- 
західній частині вісь Головного антикліналу зміщена на північ і його 
продовження становить так звана Дружківсько-Костянтинівська антиклі
наль, Загальна довжина антиклінального перегину близько 300 км. 
Це найвизначніша структурна частина Донецького кряжа. В осьовій 
частині' антикліналу поставлена на голову товща карбону відслоню- 
■єіься на поверхню. Вторинні куполоподібні складки місцями відпре
паровані денудацією і створюють у рельєфі горби (куполи).

Головний донецький антиклінал поділяють на центральну части
ну -  Нагольний кряж, північно-західну та південно-східну частини.

В будові Центральної частини беруть участь відклади карбону 
і частково пермські. Нагольний кряж являє собою складну систему ан
тиклінальних і синклінальних складок, в осьовій частині якого розміщені 
антикліналі — куполи Гострий Бугор, Центральний, Дяківський, Грибо- 
ваха Тощо. Відпрепаровані денудацією складки-купОли створюють ха
рактерні елементи рельєфу.

Північно-західна частина Г оловного антикліналу — Горлівська 
антикліналь — займає простір між Щербинівкою і Новопавлівкою на 

„протязі майже 90 км. Тут особливу роль відіграють розриви (Микитів- 
'•ський та Горлівськии насуви).

Південно-східна частина Головнбго антикліналу, або Сулінська 
антикліналь, розташована між долинами річок Кріпенської і Грушів
ки. В будові її беруть участь; середньокам’яновугільні відклади. Вісь 
складки занурюється на південний схід, а осьова частина її ускладнена 
другорядними складками і численними і розривами. В районі хутора 
Табунщикова виявлено пластову інтрузію порфіриту.

2. Головна, або Північна, синкліналь Донбасу простягається на 
відстані Понад 300 км від долини р. Торця, у районі м. Слов’янська, до 
нижньої течії р. Сіверського Дінця. В її структурі особливу роль відь 
грають підпорядковані антиклінальні перегини верств, які поділяють 
Головну синкліналь Донбасу на окремі частини. З заходу на схід син
кліналь складають: Бахмутська улоговина, Боково-Хрустальська і Дов- 
жансько-Суліно-Садкинська мульди.

В будові Бахмутської, або Слов’янсько-Артемівської, улоговини 
беруть участь відклади пермської, тріасової, юрської, крейдової, тре
тинної і четвертинної систем', що, за винятком кайнозою, концентрично 
облямовують запаДиНу. При цьому третинні і четвертинні відклади ма
ють непорушну горизонтальну, структуру. Відповідно цьому рельєф 
являє хвилясту рівнину, розчленовану широкими річковими долинами 
і балками. Схили долин у-більшості вкриті плащем алювіально-делю- 
віальних відкладів. Бахмутська улоговина — це велика синклінальна 
складка з асиметричними схилами (В. Г. Бондарчук, М. П. Балухов- 
ський, 1959). ,

Для Боково-Хрустальської синкліналі характерне простягання осі 
з північного захоДу на південний схід від ст. Дебальцево до с. Рове- 
і і ь о к і ' Д н о  і крила її складені кам’яновугільними відкладами. В струк
турі істотну роль відіграють численні розриви, здебільшого поперечні.
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І ~1 1, у V ' - ' І
З останніми пов’язані широкі зони кліважу, що особливо чітко- щгявдені 
в сланцйх.' Окремості кліважу іга схйлах підвищень утворюють- <щсле«- 
їи -осипи.- •

" Довжансько-СуліиотОадкинська Синкліналь лежить на 'СхЬдйому 
продовженні Боково-Хрустальеької \іульди і відокремлюється від 
останньої цомітним підняттям осі Головної (Північної) синкліналі, в 
■районі сі Ровенькїв. У геологічній'будові синкліналі беруть участь від
клади карбону. На протезі 130“ км вісь'складки ундулює. З різким з а 
нуренням в районі с.. Довжанська пов’язана Зцачііа -кількість розривЦЦ 
які проходять вхрест простягання шарів.

і 3. Південна синкліналь Донбасу розміщена на ч південь від Голов
ного антиклбіалу^і простягається вздовж південного £хилу Донецького-: 
кряжа- від верхівця р. Вовчої на заході до Шахтинського рййону, за ‘ ме
жами'УРСР, насхрді. 4 |

’ В. середній частиці складної структури ^Південної синкліналі,'1 "по 
долині] р, Міу^'І спостерігається підняття, що відповідач загальному 
меридіональному ’ перегину^. Донецького кряжа\ Останнє -поділяє, ГІІВ-- 
^енну синкліналь на західну і східну частини. В західній послідовно 
розташовані іКаль^іус-Торсцька- улоговийа і Чидтяківська синкліналь, 
в. східній Маринівська мульда,/яка на сході зливається ‘з Несвітаїв- 
сько-Шахтииською синкліналлю. ■ ; ” •

Кальміус-Торецька улоговина розташована в баеещіах річок Каль7 
Міусу ічТорцй 1 а .Цілому ма& синклінальну будову. Улоговина виповнена 
відкладали кам’яновугільної, пермські, тріасової‘і, '-в  меншій мірі, 
юрської систем. Третинні відклади залягають горизонтально і участі 
в Ькладних дислокаціях не 'беруть.

Вісь Кальміус-Торбцької западини простягається з північного,',^' 
ходу, на„ південний^с-хід майже на 70 щ .  В,Структурі її велику роль 
відіграють розривні,дислокації (Горлївськи^ та Французький пас^уви).' 
Встановлено,декілька другорядних синкліналей і антиклінальних', пере* 
гинів пластів * (Красноармійська, або Гришинська;-' муледа, ■ Зуївськнй 
1-а Амвросіївський'куполи, а також Мак-іївсько-Ряснянська,-> Амвросііг? 
ська, Успенська т.а, Гол о д а ї вс ь к а /3 р а х і с и и к л і н а Л ь ні складки).

Ч й стяк івська 'С и н кл ін аль 'друга велика частина Південної^ син
кліналі Донецького кряжа. Вона‘видовжена на 60 км, паралельно до 
Головного антикліналу: В будові -синкліналі беруть участь'відклади'; 
карбону. Структуру змінюіоть ^.из’юнктивш ди&локацц (Французький 
мас^в'та інші), В районі Долцни М і^ у  Чистяківська синкліналь, пі^* 
ходить до Центрального донецького» підняття і утворює загальний пере* 
гин Донецького синклінорія. В межах підняття вісь Південної синклі
налі зміщується на південь до ІО./ш." На"схід від Центрального доне
цького підняття на продовженні Південної синкліналі розміщені Мари і  
нівська,- Не^вітаївсько-Шахтинська -і 3 а донецька „синклінальні .складки, 
.що в цілому простежуються з' заходу на Схід більш як на 100 км„ 
У будові .беруть-участь кам’яровугільш відклади.*- По ̂ простяганню вісіі 
МаринівськЬі та Несвітапвсько-ІІГахтинської синкліналей має ряд під
нять і прогинів, що зумовлює виникнення другорядних невеликих 'СКЛа-Й 
док. Будова сй-нкліналі .ускладнюється розривами, до яких приурочу
ються проникнення жильних магматичних порід (басейн-р. Великого 
Несвітаю) _

4. Південний^тектонічний район Донецького “кряжа побудований 
^уі&широтно видовженими структурними елементами. Область зчлен|- 
ва'ійня Дойбасу з Приазовсікидо кристалічним’ масивом характеризу
ються системою поздовжніх розлбмів і. пов’язаних ,з Ними- складних вул
канічний утворень.

.2 8 '  '
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В межах.південного Донбасу виділяються окремі тектонічні еле
менти: Південна антиклінальні ^Південна синкліналь.

Південна антикліналь простягається від початку р. Вовчої на за 
в а д і  до долини р.-Великого Несвітаю на сході. До Південної антиклі
нальної зони належать Верхньо-Кальміуське підняття, Макіївська 
мульда, Зуївська антикліналі, {Амвросіївський купол і ійого/ антиклі
нальне продовження між долинами річок Міусу і Великого Несвітаю. 
Головні риси тектоніку району висвітлив Б. Ф» Мефферт (1931). .

Верхньо-Кальміуське підняття відповідач вододільнЩ%частині рік. 
Торця, Вовчої, Кальміусу і Кринки. Нахил шарів у напрямку до Калі» - 
міу с-Торецької улоговини ускладнений рядом перегинів у межах водо
дільної частини, периферичними флексурами і системою розривних по
рушень значної амплітуди. Макіївська мульда --- другорядна структур
на частина Верхньо-Кальміуського підняття. Д ля райойу характерні 
великі насуви і розломи, .флексурні перегини шарів і дрібна складчас
тість. Макіївська мульда становить один з визначних грабенів.

Зуївський купол розташований на схід^північний схід від Верх
ньо- КалЬМіуського підняття і являє собою коррбкопрдїбну структуру,; 
-замкнуту між Кал&міус-Торецькою, Макіївською та  Чистяківською 
\ улоговинами. Вісі» купола гіростяггається в • су б ш и р отно му напрямі, скле
піння його плоске, крила круті. Структура ускладнена1 насувом.

Амвррсіїйський купол лежить у зоні антиклінального перегину 
верств ‘ південного кри/іа Донецького кряжа. В будові беруть участь 
нижньокам’яновугільні відклади. В , межах купола розвинена радіальна 
система скидів.

Південна синкліналь Донецького кряжа розташована в зоні зчле-* 
нування його з. занурецою частиною Приазрвсйкого кристалічного ма
сиву і м ає складну будову. Ундуляції шарніра укладки поділяють її на 
окр^мі^частини, які виділяються в напрямку з заходу на схід під назва- * 
м ц  Амвросіївськаї, Успенськрі, Південної і Голодаївськрї,, або Куйои- 
іііевськрї/ синкліналей, осі яких дещо зміщені одна у відношенні до 
другої (В. Г. .Бондарчук, 1959), Структура Південної синкліналі усклад
нена численними розривами переважно субширотного простягання, з 
якими часом пов'язані відслонення вивержених порід.

< 5. Північна частина Донецького кряжа простягається вздовж р. Сі- 
верськога Дійдя від устя р. Сухого Торця на північному заході до устя 
р. Гнилої (ліва притока; р. Сіверського Дінця) на південному | сході. 
Щ арц кам'яновугільної системи, а також крейдові і палеогенові від-: 
клади виявляють складну дислоковайість. ,

Н айваидавіш ш и тектонічними о. елементами північної частини Д о
нецького кряжа вважають: 1) Північну антикліналь; 2) Першу північ
ну синкліналь; З) Другу північну антикліналь, або Північну зону ку
польної складчастості; 4) Задонецьку синкліналь (В.\ Г. Бондарчук, 
М. П . Б а луховський, 1959) . В межах кожної з них розвинені дрібні 
структури, ускладнені численними розривними дислокаціями.

Північна антикліналь простягається з північного заходу відхт. Чор- 
нухине (нр схід від ст. Дебальцево) на південний схід до долини р. Сі
верського Дінця, на відстані 200 км, в цілому паралельно до Головного 

: донецького ^антикліналу, В геологічній будові беруть участь відклади 
карбону. В західній частині Північної антикліналі розвинена система 
автиклін.альцих і'' :си.нкліцальнйх складок. У східній частині встановлені 
розриви (один з цайбільших — _Лихівський насув).

Перша північна синкліналь являє собою широку зону прогину, 
я* а об’єднує систему, синклінальних складок, поділених антйкліналь- 
инми перегинами і витягнутих майже в широтному напрямку. Із заходу



ка схід розташовуються Селезнівська, Штерівська, Оріх-івська, Вед- 
межинська, Лихівська, Білокалитвенська складки і синклінальні про
гини. В східній частині Донецького кряжа складчаста структура усклад
нюється розривами.

Друга північна складчаста зона, або район купольної тектоніки. 
Донецького кряжа, простягається вздовж долини р. Сіверського Дінця 
від устя р. Торця до устя річок Калитви та Гнилої. В будові зони важ 
ливу роль відіграють насуви. Тут виділяють численні тектонічні елемен
ти, серед них Лисичансько-Кремінська насувна структура, Серебрян- 
ська мульда, Матроський, Голубівськйй, ПервОмайський куполи, Голу- 
бівська, Павлівська (Калинівська) синкліналі, Алчевський купол, Чер
каська, Селезнівська, Успенська (Північна) синкліналі та багато Інших. 
За  В. С. Поповим (1936), істотну роль відіграють структури ларамін- 
ського часу, виражені переважно брахіантиклінальними і куполоподіб
ними складками.

Переміщенгія шарів у межах Головних насувів досягає 15 км.
Задонецька синклінальна зона, за уявленнями Д. М. Соболева 

(1939), відноситься до Північно-Донецького каналу. М. П. Балухов- 
ський, Іг С. Шарапов, І. Ю. Лапкін та інші виділяють тут Переддоне- 
цький (Переддонбаський) крайовий, (передовий) прогин.

В. Г. Бондарчук (1955) вважає, що північна зона зчленування Д о
нецького кряжа і Воронезького кристалічного масиву являє собою за 
току Дніпровсько-Донецької западини на північний схід, її реліктовий 
канал, виповнений переважно крейдовими відкладами. Вісь Задоне- 
цької синкліналі виявляє значні занурення і місцеві підняття, що роз-' 
членовують зону на окремі мульди і погіеречні вали. За даним и, 
М. П. Балуховського, північне крило Задонецької синкліналі ускладню
ється поздовжніми уступами — скидами.

6. Д ля області північно-західного занурення Донецького кряжа 
характерна купольна тектоніка, яка розвинута на захід від лінії Вол- 
новаха—Ясинувата—Горлівка—Попасна—Лисичанськ. .У геологічній 
будові беруть участь палеозойські,' мезозойські та кайнозойські від
клади. При цьому крейдові та палеогенові відклади помітних порушень 
залягання верств не виявляють (В. Г. Бондарчук, 1959). У переважній 
більшості вони накладені на дислоковані підстелюючі формації.

Найбільші складки Донецького кряжа -— Головний, Північний 
і Південний антиклінали — тут заміщуються групами лінійних антиклі
нальних складок. Територія купольної тектоніки північно7західних окра
їн Донбасу в західному напрямку зливається з Дніпровсько-Донецькою' 
западиною. , ч ; Л ' / /  - ' -

За  даними М. П. Балуховського, найголовнішими локальними 
структурами в цій області є Новомечибилівська, Гаврилівська, Рудаїв- 
ська, Втмвенківська, Петрівська, Комишеваська, Корульська, Слов’ян
ська, Краснооекодьська, Ізюмська, Святогорська, Сухокам’янська, Тор- 
сько-Шандриголівська, ІІІебелинська, Олексіївська, Червонодогіецька, 
Співаківська та інші. Осадочні /відклади в районах куполів порушені 
внаслідок висхідних рухів соляних мас. Окремий тип структур станов
лять пологі антиклінальні підняття (типу Шебелинської антиклінальної- 
складки).

Більшість дослідників пов’язує розвиток складчастої структури 
Донецького кряжа з тектонічними рухами герцинського і альпійського 
орогенезу, відзначаючи певний вплив на його структуру кїмерійської 
орогенічної епохи. При цьому складчасті структури Донецького кряжа 
виникли внаслідок тангенціального тиску, викликаного рухами При- 
азовського кристалічного масиву.
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О. О. Богданов (1947), однак, відзначає, що головною особливістю) 
Донецького кряжа є збільшення інтенсивності складчастості з віддален
ням на північ від Приазовського кристалічного1 масиву. Переміщення 
потужних кам’яновугільних товщ на північ сталося по пластичній масі 
девонської кам’яної солі. Тангенціальні напруження, що викликали 
утворення складок, — результат вертикальних переміщень кристаліч
ного фундаменту платформи — піднять Українського кристалічного 
щита і занурення Дніпровсько-Донецької западини.

В. Г. Бондарчук в. основному підтримує думку О. О. Богданова,. 
однак вважає, що відносно підняті блоки кристалічного ложа відпові
дають антиклінальним структурам Донецького кряжа. Найважливіши
ми етапами в утворенні складчастого спорудження синклінорія Донег- 
цького кряжа, на думку В. Г. Бондарчука, були етапи найвизначніших 
тривалих занурень та менш тривалих піднять. При цьому великі з а 
нурення в Дніпровсько-Донецькій западині за пізньодевонсько-перм- 
ського етапу завершилися оформленням її як субгеосинкліналі, а в Дон
басі утворенням осадочних комплексів з вугленосними товщами,; 
а також соленосних формацій.

Підняття за герцинського етапу горотворення супроводилися вста
новленням тривалої епохи континентального розвитку.

В середньоюрський етап занурення осадки накладалися на вже 
створені структури, розвивалися розломи, насуви, проявлялися вулка
нічні процеси. Дальші етапи тектонічної історії Донбасу виявилися 
у зміні фацій осадочних товщ, у розвитку нових деформацій, в усклад
ненні давніший структур (В. Г. Бондарчук, 1959).

Зруйнована тривалою денудацією структура Донецького кряжа 
відбивається в рельєфі через літологію. Височинні частини його, що 
досягають '369 м над рівнем моря» приурочені до синклінальних еле
ментів. 'Сучасний вододіл зміщений до півдня від головної антикліналі 
в область синклінальної складки, хоча місцями обидва елементи спів
падають.

Рельєф Донбасу звичайно вважають інверсійним, однак його 
оротектоніка, за думкою К. І. Геренчука (1953), не може бути віднесе
на До зворотної. В цілому Донецький кряж має пряму оротектоніку. 
оскільки являє височинну, вододільну область, а елементи його струк
тури, зокрема синклінальні зони, звичайно виражені в рельєфі знижен
нями. Дрібні антиклінальні складки і куполи викликають місцеві під
няття. Ортогональний план гідросітки Донецького кряжа також відо
бражає структурно-літологічну зональність.

ПРИЧОРНОМОРСЬКА ЗАПАДИНА ТА ПІВНІЧНО-КРИМ СЬКИЙ 
ПЕРЕДОВИЙ ПРОГИН

Названі структурні елементи характеризуємо в останній інтерпре
тації В. Г. Бондарчука (1959), який приурочує Причорноморську запа
дину до південного схилу Російської платформи, а Північно-Кримський 
прогин розглядає як окрему ланку в системі передових прогинів' аль
пійської складчастої зони Півдня СРСР. При цьому підкреслюється 
взаємозв’язок їх розвитку.

В попередній інтерпретації М. В. Муратова (1949) Причорномор
ська западина разом з Азово-Кубанською відносяться до зони крайо
вих западин Альпійської геосинклінальної області. Вони відокремлю
ють мегаантикліналі Східних Карпат, Балканського хребта, Гірського 
Криму і Великого Кавказу від прилеглої частини Російської платфор
ми. За М. В. Муратрвим, Причорноморська западина складається з,
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чотирьох відгалужень: Передкарпатського, Каркінітського (власне При
чорноморського, за А. Д. Архангельським), Валаського і особливо Аль- 
мінсько-Варненського — на крайньому півдні. Відгалуження розділяє 
Добруджинсько-ТарханкутсьКе підняття. Поперечна перемичка в районі 
Перекопа відокремлює Причорноморську западину від розміщеної на 
сході самостійної Азово-Кубанджої западини.

Таким чином, за М. В. Муратовим, у межах України розташована 
більша частина 'складових структурних елементів обширної Причорно
морської западини. До останніх відносяться Каркінітське відгалуження 
западини,;; Тарханкутський вал (кримська частина Добруджинсько- 
Тарханкутського підняття), Альмінська западина (також східна, або 
кримськії ча^иН&Альмінсько-Варневдькогр 'Йідгдйуження) і,_ нарешті, 
Перед-карпатське відгалуження Причорноморської западини.

На «Тектонічній карті УРСР і МРСР» (1959) власне Причорно
морська западина відображена в межах зануреного схилу Російської 
ітліатформи і суміжних з нею прогинів гсрцинської і кімерійської кон
солідації. Південний контур западини, за Д. Ю. Панченком*, продов
ж ний  до північного схилу Євпаторійського блокового ^підняття в ме
жах Степового Криму. Крім того, в структурі гіівдня УРСР виділені 

‘ Сімферопольбько-Євпаїбрійське підняття Складчастого /  фундаменту, 
Альмінська западина, Керченська складчаста зона з ІндольсьКою запа
диною як складовою частиною обширного Азово-Кубанського передо
вого прогину, Добруджинський передовий прогин з зануреним схилом 
НівМчної: Добруджі.

При..ч ор н о м о р с ь к а  з а п а д и н а ,  за В. Г. Бондарчуком,-роз
ташована на півдні Російської платформи і являєробою платформену 
структуру, кристалічний фундамент якої занурений на відносно незнач- 

. ну глибину. Виняток,.(можливо,'Становить лише’Добруджинський прогин, 
де в основі лежить герцинський фундамент. Північну межу Причорно
морської западини становлять крайні відслонення південної 'частини 
Українського кристалічного щита, які простежуються з заходу на схід 

;;у напрямку Кам’янка на Дністрі, ГІіщана"на р. Саврані/"— правій при
тоці Південного Бугу, до гирла Чичиклеї, на с. Новий Буг, на південь 
від с. Широкого’ на'і'І*нгуліці, на південь від'Нікополя* на В#йлівку,: 
далі на верхів’я р. Молочної і на схід вздовж південного краю При- 
азовського кристалічного масиву. На зауід Причорноморська Цпадина 
простягається до нижньої течії р. Пруту і з’єднується з Переддобру- 
джинським прогином. На північному заході вола межує з зануреною 
частиною Молдавської плити.

На півдні Причорноморська ‘западина обмежовується узбережжям 
Чорного моря і граничить » Північно-Кримським (Криіую-Кавказьким) 
передовим прогином. Зона зчленування південного краю кристалічного 
фундаменту Російської платформи і Північно-Кримського прогину про
ходить з заходу на схід південніше БІлгорода-Дністровського, Одеси, 
через Перекопі; іін південь від узбережжя Азовського моря і далі на 
схід. ' -а- , -.■■■.>

Докембрійський кристалічний фундамент у Причорноморській за
падині розчленований розломами на окремі блоки, що занурені на різ

ану глибину. Поверхня фундаменту в цілому похила з півноЧг на пШ 
день і покрита осадочною товщею. При цьому палеозойські відклади 
виявлені за допомогою баріння в західній . частині Причорноморської 

чз'ападини і в прилеглих районах Молдавської плити. Лише в пониззі

* Див. «Тектоніка території Української РСР та Молдавської РСР». Пояснювальна 
записка до тектонічної карти УРСР і МРСР масштабу 1 :750 000 (Київ, 1959) .



Дунаю палеозой? місцями, виходить на поверхню. Значне місце в будові 
займають мезозойські відклади, особливо крейдові. Палеоген відомий 
переважно за даними буріння; неоген відслонюється по річкових доли
нах майже на всій Території Причорноморської западини, але півден
ніше він занурюється на значну глибину. Характерно,, що блокова 
структура кристалічного, фундаменту Причорномор’я знаходить відо
браження в поширенні, складі і заляганні мезо-кайнозою, а також у 
розміщенні ршкових долин-і вигляді берегової лінії моря (В. Г.. Бон
дарчук). Районами переважаючих занурень є Балтська западина в ниж
ньому Подністров’ї та Перекопська западина на сході, поділені відносно 
менш Зануреним дніпровСько-бузьким виступом кристалічного фунда
менту. Останнім часом ще більший виступ фундаменту встановлений 

* в межиріччі Південного Бугу і Дністра, Балтська западина являє ко
ритоподібне заглиблення, зі сходу і заходу обмежоване крутими пере
гинами верств, що вкривають древній цокоЛь. Як відзначає В. Г. Бон
дарчук, у найбільш рухливих частинах перегинів розміщені долини 
нижнього Дністра і Бугу. Наявність хвилястих піднять з близьким до 
меридіонального простяганням зумовила розташування річкових' до- 

Ййш-і йимаНІЕґТйгіж. Дністром і Дніпром. Вісь Одеської затоки лежить 
на продовженні осі Балтської западини. Лимани Причорномор’я також 
займають западини синклінальних перегинів, далеко заходячи в сушу. 
Внутрішня структура зумовила відхилення Дніпра в нижній його течії 
в південно-західному, далі в західному —- широтному напрямку. Кар- 
кіяітська затока Чорного моря розташована в районі найбільшого за 
нурення Перекойської западини, складової частини Північно-Крим
ського передового прогину. . ■ „

В південно-західному напрямі Причорноморська западина .з’єдну
ється з Добруджинським передовим прогином, до якого прилягає зану
рений північний схил Добруджі.

Добруджинський прогин має грабеноподібну будову. Вважають, що 
; складчастий фундамент прогину в північній частині — докембрійський, 

а в південній, що прилягає до схилу Добруджі, --терцинський: Добру
джинський прогин виповнений потужною товщею юрських відкладів 
.(понад 3000 м), а 1 також вміщує крейдові, палеогенові та неогенові 
осадки. В осадочній товщі виявлені антиклінальні структури.

Місцеві підвищення і зниження поверхні Причорноморської низо
вини, різниця в глибині її розчленування і в планах річкової сітки доз
воляє говорити про вплив місцевих тектонічних структур на орогідро- 
графію. Так, К. І. Геренчук (1953) звертає увагу на тектонічну об
умовленість широтно орієнтованих орографічних елементів, зокрема 
знижень в області нижнього Дніпра (від Каховки до гирла), Каркініт- 
,ської • затоки, Сиваша і піднять в області" Ягорлицького і Тарханкутсь- 
кого півостровів. Тектонічними .підняттями і опусканнями обумовлені і 
майже меридіонально орієнтовані орографічні елементи -Ц- Перекопський 
перешийок, Чонгар, Одеська затока І Дністровсько-Куяльницьке межи- 
річне' підвищення.

Констатується також ряд фактів тектонічного обумовлення плану", 
гідросітки. Так, наявністю місцевого прогину можна пояснити Сходжен
ня приток р. Ялпух на північ від м. Болграда, а різкий колінчастий з а 
крут долини р. Когильвика біля ст. Сарата пояснюють підняттям по 
лінії Болград-^Сарата.

На існування структурної лінЩРибниця—̂ Первомайськ вказують 
згідні повороти долин Дністра і Бугу майже Прямо до півдня поряд з 
різким падінням третинних і більш Давніх порід (К. І- Геренчук, 1953). 
Узгоджені і чіткі повороти до півдня долин Бугу і Інгульця між Мико-
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лаєвим і Снігурівкою зв’язані з наявністю ^Миколаївської флексури 
(Є. Т.лМальований, 1949).

П і в ні ч но-К р и м с ь к и й  п е р е д о в и й  п р о г и н  поєднує плат-' 
формені (блокові) і складчасті геосинклінальні елементи. Зовнішній 
край прогину в цілому збігається з краєм Російської платформи, що 
схематично проходить- по лінії: Одеса—Перекоп^Бердянськ—Жданов^?; 
Таганрог. У зовнішній зоні прогину осадочні товщі мають монокліналь- 
не залягання, ускладнене флексурнимитіерегинами і місцевими склад
частими структурами.

Осьова частина Північно-Кримського прогину проходить на пів
день від краю платформи по серединній частині Каркінітської 
затоки і на північний схід від залізниці Перекоп—Джанкой-^Владисла- 
вівка (В. Г. Бондарчуй, 1959).

Внутрішня зона прогину має значно більшу потужність осадочних 
товщ і складну* дисдокованість. Південний борт "прогину лежить біля 
підніжжя Яйли.

Для підтвердження нерівномірності опускання і нагромадження 
І  ©садків у зовнішній і внутрішній частинах Північно-Кримського прогину 

В. Г. Бондарчук наводить такі дані. Потужність крейдових відкладів 
у колгоспі ім. Чкалова (Прйа.'ювський район) 239 м, в Одесі — 413, на і 
Тарханкуті — понад 2133; у Джанкої • 1049, у Мошкарівці (Керчен
ський півострів) Д- 969 м. Потужність майкопських відкладів Стано
вить у колгоспі ім. Чкалова— 125 лі, у Ново-Олексіївці (Генічеський 
район) — 889, у Джанкої - - 783, у Зладиславівці ^  1451, на Керчен
ському півострові (Сім колодязів) у-? 2405 м. В районі Новоселівки 
свердловина пройшла -під неогеном потужну товщу" нижньокрейдових 
відкладів глинистого складу. На Глибині понад 3000 м вона пройшла 
незначної.шотужності відклади строкатбколїрних Порід і врізалася в 
діабаз, пробурений на глибину понад 100 м. Таким чйном,'глибинна бу> 
дрва Степового Криму нагадує будову Гірського Криму-

- Тектоніка внутрішньої зони прогину складна, особливі відрізня
ється структура Тарханкуту і Керченського півострова.

Б Т а р х а н  ку  т с ь к е  п і д и  я т т я  характеризується піднятим крей
довим цоколем, іцо видовжений в широтному напрямку, з ' Заходу- -пів
денного заходуна схід—північний схід (від Тарханкутського мису до 
Джанкоя). В будові також беруть участь палеогенові, тбртОнсь,й,: сар
матські, меотичні і понтичні'відклади.

Район Тарханкутських піднять, за В. Г. Бондарчуком, поділяє 
Північно-Кримський прогин на окремі западини: Каркінітську й Пере- 
копську на півночі, Євпаторійську (Альмінську) й Індольську на півдні. 
Північне і південне крила Тарханкутського підняття опускаються кру
то, на схід і  захід підняття занурюється повільно- Виняток становить 
лише мис Тарханкут, де в Чорне море виступає вузька Скрута Оленіз- 
ська антикліналь.

- М. В. Муратов (1949) зв’язував Крим з Добруджею саме - даре? 
Тарханкутське підняття. Він Припускав, що. Добруджинськв-Тархан- 
кутське підняття становить,велетенську пологу антиклінальну структуру 
всередині синклінальної зони. -При цьому'в я^рі антикліналі^' допуска
лось залягання порід герцинського фундаменту. Однак глибокі сверд
ловини на Тарханкуті. показали надзвичайно велику потужність кр'ейдо-

- вих відкладів. Тарханйутська опорна свердловина, пробурена до гли
бини 2503 м, не вийшла з сеноману. Ядро' Тарханкутського підняття 
складають осадки Таврійської формації, ускладненої вулканічними 
утвореннями. В зв’язку з останнім В. Ґ. Бондарчук вважає, що Тархан- 
кутське підняття саме є вторинною антиклінальною складкою, усклад



неною 'складчастістю третього порядку, яка розвинена в межах Північ
но-Кримського передового синклінального прогину. Слід, однак,(заува
жити, що на тектонічній, карті У РС Р і-М РСР виділяється так зване 
Євпаторійське підняття, яке вважається південною частиною Тархан- 
кутського підняття. Тут відзначають підняття складчастого,- очевидно, - 
палеозойського фу н д амеііту, який^залягає на глибині 9 0 0 ^ 4 1 0 0 ^  (Єв
паторійська антикліналь).

Євпаторійське підняття з’єднується з аналогічним Сімфіррополь- 
ським в єдину тектонічну смугу під'Назвою Сімферопольсько-Євпато-' 

складчастого фундаменту (див. пояснювальну записку 
до названої вище тектонічної карти). \

В межах Тарханкутськрго підвищення виявлені..дві групи антиклі- 
. пальних складок, простягання яких в цілому паралельне до простяган

ня південного берега Каркінітеької зат&ки. В північній групі дві анти- 
1 клінальні складки: 'БакальсьКа і Оленівська, Поділені Джарилгацькою 

. синкліналлю. Між північною і південною групами антиклінальних скла-;
док проходить обширна Донузлав-Самаринська синкліналь. В південній 

, гр> пі -складок вгіділяють Войково-Джанкойську і Новоселівську анти/ 
кліналі, які відокремлюються великою Чатарлицько-Донузлавською 
синклінальною складкою.

Важливу роль" у структурі Тарханкуту відіграють і поздовжні роз
риви (В. К. Бондарчук)^ ч ■

З наведених, поглядів не слід, однак, робити висновку, ЇЦо.термін 
, «Тарханкутське.' цідняітя» мав лише орографічний, а не структурний 
Щ зміст. Вторинні антиклінальні складки тут явно виявляються і в 
І рельєфі. ,

; П е р  е к о -п с  ь к и й  п р о г и н , '  за  В. Бондарчуком, простягаєть
ся в майже широтному \напрямку і відокремлює південну окраїну 
Російської платформн-ч від альпійських складчастих побудов Криму, 
Вісь прогину проходить з заходу т-південного заходу на схід — північ
ний схід через осьову частину- Каркінітської затоки, Сиваїці, вздовж 
південного берега Азовського моря. В будові прогину беруть участь 
мезо-кайнозойські відклади. В районі Джанкоя потужність відкладів 
досягає приблизно таких, величин: четвертинні І '  неогенові — 200 м, 
сшїгоц&н Щ 800, палеоцен і еоцен Ц- 400, верхня крейда понад 1000 ж. 
& товщах слабо виявлена складчастість. В західному напрямку Пере: 
койський прогин значно розширюється, утворюючи тектонічну Одеську 
улоговину. На заході улоговина обмурована масивом Добруджі. На 
схід Ш рекопський прогин разом із східним продовженням Євпаторій
сько- (Альмінсько) -Індол ьського прогину, розширюючись, переходить 
в Азово-Кубанську западину.'

Південно-східну окраїну Північно-Кримського, передового прогину, 
за В. Г. Бондарчуком, ускладнює синклінальна зона^-^ так званий Є в- 
п а т о р і й с ^ к о - І н д о  л ь  с ь к и н  п р о,г и н, що відмежовує Гірський 
Крим від Тарханкутс&кого підняття. Прогин простягається паралель
но ГІерекопському. Осьова частина його "проходить через Євпаторій
ську затоку, улоговину оз. Сасик і далі вздовж долйни середньої течії 
р. Салгиру до Індолу. В західнії} частині прогину розташована А л ь- 
-м і н е ь к а . (за В. Г. Бондарчуком, Євпаторійська)--заЬадшіа.

За  уявленнями М. В. Муратова, Альмінська западина являє собою
- синклінальний прогин між Тарханкутським в а л ^ ’і західною часїц |0 іо  

Гірського Криму. На сході вона замикається поперечним підняттям —■ 
Сімферопольською перемичкою, ііхо' відокремлює її від Індольської за
падини. В бік Євпаторійської затоки Альмінська западина розширюєть
ся і занурюється.
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•Потужність верхньокрейдових; відкладів, іцо виповнюють'западину, 
понад 600 м, палеогену і нижнього міоцену (майкопськайсвіта)1§й по
над 800 м. Середньоміоценові (чокрацькі і карангатські) шари заля
гають з розмивом на палеогенових породах, причому вісь западини для 
цих відкладів приблизно співпадає з нижньою течією р. Альми. Вісь 
прогину палеогенових осадків проходить південніше. Меотичні і понтичні 
відклади приурочені до осьової частини западини, яка в цей час змісти
лась далі до півночі (Саки—Айбар). Западину також виповнюють кон
тинентальні червоні пліоценові глини і четвертинні відклади.

Зважаючи на Потужність верхньокрейдових і палеогенових відкла
дів, Альмійська западина більш глибоко прогнута, ніж Каркінітська 
галузь Причорноморської западини.

За Новішими даними сейсморозвідки, потужність третинних відкла
дів в осьовій частині западини — Понад 1200 лі, а загальна потужність 
третинних і крейдових відкладів перевищує 2000 м. Останні лягають на 
зім’яті у складки середньоюрські відклади.

В. Г. Бондарчук пропонує називати дану западину Євпаторійською, 
оскільки р. Альма, від якої пішла попередня назва, заходить у своїй 
нижній те<ш лише на південне крило Євпаторійської западини.

Альмінська западина має несиметричну будову: південне крило її 
більш занурене і крутіше, ніж північне. Западина ускладнена додатко
вими структурами у вигляді пологих складок, серед яких ^виділяють 
Бахчисарайську антикліналь і Сакське підняття. Останнє ділить запа
дину на два прогини: південний, або власне Альмінський, і північний, 
Калинівський (С. П. Пєтухов).

Підняття осі Євпаторійсько- (Альмщсько) -Індольського прогину, за 
В. Г. Бондарчуком, спостерігається в східно-північно-східному напрям
ку. Перегин осі лежить в районі Новоселівка—Гвардійське і відповідає 
в цілому вододілу річок Чорноморського та Азовського басейнів. Поміж 
Альмінською та Індольською западинами розташоване так зване С і м- 
ф е р о п о л ь с ь к е  п і д н я т т я  (перемичка). Воно окреслюється як 
виступ мезо-палеозойсько.ї основи, що відходить від ділянки монокліна- 
лі Гірського Криму. Фундамент підняття утворюють палеозойські і 
'середньоюрські породи. Вищележачі крейдові і третинні відклади слабо 
дислокованого платформеного типу. Жолобоподібний широтний прогин 
між селами Гвардійським і Октябрьським відокремлює Сімферополь
ське підняття від Євпаторійського.

І н д о л  ь с ь к а  з а п а д и н а  в світлі нових даних розглядається 
як західне центроклінальне замикання Азово-Кубанського передового 
(передгірного) прогину (В. Б. Соллогуб, 1959). Межею западини на пів
дні є північне крило східної частини мегаантикліналі Гірського Криму, 
на заході — занурений схил Сімферопольсько-Євпаторійського піднят
тя, на півночі і північному заході — лінія глибинного розлому, виявле
на геофізичними роботами. В напрямку до Азовського моря (південно
го закінчення Сивашів) западина розширюється. Північне крило Ін- 
дольської западини більш пологе, ніж південне. Останнє порушене си
стемою поперечних розломів. Западина виповнена юрськими, крейдови
ми, палеогеновими, неогеновими і четвертинними відкладами. Найбільш 
заглиблена частина западини прилягає до південного краю Арабатської 
стрілки, де, за даними сейсморозвідки, потужність кайнозойського ком
плексу досягає 4—4,5 км. Потужність крейдових відкладів тут, очевид
но, не менше 2 км, а загальна потужність осадочного комплексу досягає 
6—7 км.

Отже, Індольська западина являє собою ділянку глибокого 
крайового прогину. /
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К е р ч е н с ь к а  'сж Л а д ч а'ел'а, \з о н а,, за уявленням 'багатьох до
слідників, є завершенням Кримського гірського антиклінального' спо
рудження. В. Г. Бондарчук, однак, розглядає структуру Керченського 
півострова як,складову частину Північно-Кримського-прогину і аналог 
Тарханкутського підняття. Разом з' Тамансвким півостровом він об’єд-' 

'нує Керченські структури в'Керченсько-Таманське підняття. Керчен*- 
(ська протока приурочена до системи розломів; вонй успадкувала доли
ну прориву, я к о д ’їіра-Дон стщ&в у ( 'Чорноморську западину перед 
’евксинським часом. * - ' -

Моноклінальне пасмо-з чокра-цького вапняку4-̂ - Парпацький'гре
бінь—поДіляє^ Керченський півост'рій’ на дві-Частини: південно-східну, 
рівнинну,' і /північно-східну, гористу., В' Б. Срлйо'губ'вважає Парпаць- 
кий гребінь пірденною ‘межею Азово-Кубанського передового прогину. 
В структурідпівнічної^частини півострова беруть участь чотири,зони анти
клінальних складок,-відділених одна від-’’одної синклінальними прогнна-' 
ми. Кожна,зона складається з  кількох б р а х іа нтйкл і н а Лей| У будові скла
док-беруть участь відклади від майкбпу до ^верхнього пліоцену.

Південна система складок включає дві антиклінальні зонщ між ни
ми проходить'синкліналь. Антиклінальні'зони'складенії сильно витягну-' 
тими брахіскладками* Більшість антикліналей має ядро з майкоцських 
глин, які-сильно Перем’яті і'розбиті тріщинами. Породи в, синкліналях 
залягають спокі'нніше, а, верхньопліоценові <і' четвертинні відклади, які 
займають найбільш занурені частини синкліналей) заляга'ють майже 
горизонтально. До антиклінальних зон приурочені явища грязьового" 
вулканізму, -Структурні^оеобливості відбиваються йа поверхні Керчен-] 
еь(шго півострова-,', однак - місцями спостерігається інверсійний рельєф.

Причорноморській западині відповідає обширна | область Азово -̂ 
Причорноморської низовинй,"нерівномірність роз^лейування якої, а- та
кож напрямок'річкових долин обумовлені впливом структурних еле
ментів меншого порядку.'.- , >■’ ї '

Складна внутрішня структура Північно-Кримського передового про
гину такЬж Знаходить відображення в сучасній поверхні. Таку Перекоп- 
ській улоговині та Індольській западині відповідає знижений райоїьСи- 
нашів і прйлеЬюї Північно-Кримсько1? -(Таврійськсії) рівнини. З вторин
ними антиклінальними складками Тарханкутського підняття зв’язане 
розчленовані Тарханкутс'ьке плато. Полого-хвиляста рівнина властива 
для Альмінської (Євпаторійської) Западини Для Керченської склад
частої 'структури _ характерний особяйви|й «керченський ,тйп» рельєфу 
/див. далі),. ' ,

ГІРСЬКИИ КРИМ

Кримські' гори\ простягаються вздовж Чорномйрського \^береж- 
жя від Севастополя до Феодосії ем-угою близько 1-50 км у Довжину ,і близь
ко 50 км щириною. В плані вони утворюють дугу, випуклу до півночі. Н ай |; 
більш високе Головне .Кримське пасмо‘простягається вздовж берега, 
місцями круто обриваючись безпосередньо до моря" або низькогірного 
узбережжя. З  півночі Кримські гори облямовані передгір’ями з двох 
невисоких жуестрВих паєм. "  |  °'г" ' ,

Гірський ’■ Крим частина м е г а а п т  и,к Щ  н а л і, південне’ крило 
якої та частина ядра за&урені під рівень Чорного 'моря (М, В. ,Мура- 
тов, 1949). Внутрішню частину антиклінальної структури утворює' Го
ловне пасмо, складене верхньотрїасовими, нижньоюрськиМи' (таврій- 
ськимн сланцями), середньо-верхньоюрськими ; і нижньокр^йдовими 
відкладами. Північне крило мегаант.икліналі складають верхньокрей- 
дові, палеогенові і неогенові породи.

* - ’ і . . Л ' 1 ч
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З гідйс з  М. В. Муратовим (1949), у межах Головного пасма та пе
редгір'я можна виділити чотири крупних антиклінальних підняття і дві 
г-агижтіна-ікниу структури. При цьому в ядрах антиклінальних піднять 
зім'яті таврійські сланці виступають на поверхню, в синклінальних же 
структурах вони занурені і перекриті середньою і верхньою юрою та 
нижньою крейдою.

Два антиклінальних підняття, що утворюють одну зону, "простяга
ються вздовж північно-західнОго крила мегаантикліналі Кримських 
гір. Початком зони є так звана а н т и к л і н а л ь  С у х о ї  р і ч к и .  На 
схбді поперечний прогин відокремлює останню від значного К а ч и н -  
с ь к о :К у р ц і  в с ь к о г о  а н т и к л і н а л ь н о г о  п і д н я т т я  (в ба
сейнах рік Качі і Альми), ускладненого складками і скидами. Третє 
підняття таврійської світи розміщене на південному узбережжі на схід 
від Алушти. Його називають Т у а ' ц ь к и м  а н т и к л і н а л ь н и м  
п і д н я т т я м .  Напевно, це північний край обіііирної антиклінальної 
споруди, більша частина якої занурена під рівень Моря. В північно- 
східному напрямі підняття поступово опускається і ускладнюється Су- 
д а ц ь к о-К а р а д а з ь к о ю с и с т е м о ю  с к л а д о к .  Четверте, так 
зване Ф о р о с ь к е  а н т и  к л і н а л ь  н е п  і д  н я т т я  таврійських слан
ців намічаються в західній-частині Південного берега Криму. Склепін
на частина підняття, напевно, була розташована на південь від сучасних 
берегів Криму і тепер опущена.

Кулісоподібні розміщення Фороського і'Туацького антиклінальних 
піднять,' які, можливо, мають древні (палеозойськії ядра, обумовило 
вигнуту форму мегаантикліналі Гірського Криму., Цим же обумовлена 
і різко, зігнута форма синклінальної смуги, яка поділяє антиклінальні 
підняття таврійської світи.’

Синклінальна смуга поділена підняттям у районі Чатир-Дагу на дві 
крупні синклінальні структури1-. Перша з них — с и н к л і н о р і й  Я й л и  
п і в д е н н о - з а х і д н о ї  ч а с т и н и  Г і р с ь к о г о  К р и м у. Сйнкліно- 
рій поділяє Качинсько-Курцівське і Фороське підняття і співпадає 

, з областю сучасного Головного пасма. Осьову частину його складають 
верхньоюрські вапняки, на заході — нижня крейда. Крила синкліно- 
рія, крім вер ^ьо ї юри, складені і середньою юрою. На сході, між водо- 

✓, ділом Альми та Салгиру і Демерджі-Яйлою, з одного боку, і східним 
кінцем Кримських гір, з другого, розміщений с , инк л і но " р  і й с х і д 
н о ї  ч а с т и н и  Г і р с ь к о г о  К р и м у .  Синклінорій складений пе
реважно відкладами кімериджу, титону і нижньої крейди. В його межах 
розміщений великий С а л г и р с ь к и й  г р а б е н !  З синклінорієм зв’я
зані масиви Чатир-Дагу, Демерджі-Яйли, Карабі-Яйли,. Долгоруков- 
ської Яйли та ІНШІ;

Уявлення про існування крупних скидів по краю Яйли складалося 
під враженням від величезних вертикальних стінок, верхньоюрських 
вапняків, що обриваються до південнокримського побережжя. В даний 
період обриви Яйли пояснюють денудаційними і ерозійними процеса
ми. Тектонічні тріщини і невеликі скиди, що перетинають вапнякл, ли
ше сприяють формуванню стінок'екзогенними факторамиі.

Північні крила мегаантикліналі Гірського Криму відповідають дру
гому і третьому пасмам Кримських гір. Вони складені верхньокрейдо- 
вими, палеогеновими і неогеновими відкладами, які незгідно перекри
вають структурні елементи внутрішнього ядра мегаантикліналі.

Північні крила мегаантикліналі, згідно з М. ІВ. Муратовим, явля
ють собою моНокліналь з пологим нахилом шарів до гіівнічного заходу 
і півночі. Монокліналь ускладнена пологими складками, поперечНими 
згинами і скидами.
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. Південне крило мегаантикліналі Гірського. Криму опущене під рі
вень Чорного моря.

Попередні уявлення про Гірський Крим як уламок Древньогб ма
сиву «Понтиди» тепер заперечуються. Гірський Крим — відокремлений ;:ч’ ? 
тектонічний елемент, у відношенні до якого Чорне море являє собою 

-зовсім іншу ^структуру — глибоку синклінальну депресію. Занурення 
південного крила Кримської мегаантикліналі не можна-ставити в за- я  < > 
лежність від утворення всієї западини Чорного моря, хоча ці дві про
блеми тісно пов’язані поміж собою.

Згідно з М'. В. Муратовим, південна, захована п'ід водою частина 
ядра Кримської мегаантикліналі не розповсюджувалася далеко до пін- '  
дня. Вона може бути вміщеною в межах, материкової обмілини.

Співставлений структури і сучасного рельєфу Гірського Криму по
казує їх невідповідність. Найбільш висока частина Головного пасма, 
що складається із ряду гірських\масивів (яйл),{зв’язана з двома круп- , 
ними синкліноріями Південно-західного і СхідноТО Криму. Ядро Туаць- 
кого антиклінального підняття, складене таврійською світою, навпаки.' ' 
відповідав відносно зниженій ділянці побережжя між Алуштою і Су
даком. . Ш .V Щ щ ’
1 Смуга побережжя на иівденНий захід, від-Алушти також зв’язана • 
з крилом Фороського антиклінального підняття, яке уціліло від опус-' 'і 
кання.%
л Моноклінальним характером структури північного крила мегаан- 

тИкЛіНалі обумовлене виникнення передгірних куестових паєм.

РАДЯНСЬКІ КАРПАТИ

В геоструктурному відношенні Радянські Карпати є частиною 
Східних Карпат. , ■

На загальний антиклінальний* характер структури Східних Карпат/ 
і підпорядковане значення лускуватих насувів в їх північно-східній час
тині вперше вказав М. В. Муратов (1946)1 Нові ідеї про розвиток тек
тонічної структури Радянських Карпат т̂а про поздовжцьозональну за
кономірність їх будови висвітлюються в працях М. В. Муратова (1949) ,
■О. О. Богданона (1949), О. С. Вялова (1949) у 10. М. Пуіцаровського - 
(1951), В. І. Оіавіна (1947, б), В. Г. Бондарчука (1954, 1957) та інших 
дослідників,

.'На сучасних тектонічних побудовах у межах гір.звичайно відобра
жають три головних зони: Внутрішню антиклінальну. Центральну син- 
'кліігальну та' Зовнішню антиклінальну (рис. 2).

В н у т п і,ш н я а н ї;и к л і н а л ь іг а зон^і Щ4 головна тектонічна 
вісь карпатської складчастсЯ області. Вона складена потужною тов
щею (4000—7000 ж)/ крейдового і палеогейовои) флішу, зім’ятого в ае- - 
рік) видовжених складок, що місцями перекинуті на північний схід- Ця 
зона також включає давньокристалічне (Мармароське) ядро та дві 
смуги, юрських вапняків Закарпаття, іцо утворюють скелястий рельєф.
Останні розміщуються вздовж північно-західного занурення кристаліч
них порід і відповідають склепінням антикліналей другого порядку. 
Кристалічні Породи,.які складають ядро зони (Рахівський масив), яв
ляють собокГдуже -метаморфізовані відклади: гнейси, слюдяні та квар
цитові сланці, мармуровидні вапняки; що, за віконт відносяться до ниж
нього палеозою можливо, до докембрію. »

В межах Рахівського масиву виділяють окремі крупні антикліналі 
ї синклінальні структурі, а також вторинні складки (О. О. Богданові
А. А. Максимов, А. Л. Кривін, Л. Г. Ткачук) |  Установлені також насуви. ,
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Осадочна оболонка Рахівського масйву, що уціліла від розмиву, 
складається з двох структурних поверхів. Нижній горизонт складений 
трііасом і юрою, а верхній — крейдою і палеогеном, у значній м ір і'ф л і
шового характеру.

Внутрішній антиклінальній зоні відповідає найбільш високий гір^ 
ський вал Внутрішніх Карпат, що зумовлює асиметрію поперечного 
профілю гір.-Останній включає Полонинський хребет, Свидовець, Чор- 
ногору, гірські групи Гринявську та Лосову. З давньокрйсталічним яд
ром зони зв’язаний Рахівський масив та Чивчини. Абсолютні висоти 
тут зростають з північного заходу на південний схід, досягаючи най
більших відміток в Чорногорі (г. Ґоверла 2058 ж, г. Піп їв а н ^ і   ̂
2022 м ) .

Тверді пісковики флішу і кристалічні породи давнього ядра"' Внут
рішньої зони мають значну денудаційну стійкість, обумовлюючи масив
ність гір, збереженість реліктів давнього рельєфу (Полонинського пе- 
неплену) та слідів плейстоцєнового зледеніння.

Розміщена між Внутрішньою та Зовнішньою антиклінальними зо
нами Ц е н т р а л  ь н  а с и н  к л і н а л ь н а з о н а  являє собою великий 
синклінорій, в будові якого головна роль належить' палеогеновому флі
шу (загальна потужність 2000—2500 м ).  Найбільш характерною ри
сою в будові зони є поширення вузьких гребеневидних (майже кілевих) 
антикліналей, поділених широкими, плоскими синкліналями (О. О. Бог
д а н о в і Ю. М. Пущаровський, 1950). При цьому ядра антикліналей 
складені пластичними породами (сланцями) менілітової світи, а син
кліналі виповнені породами кросненської світи. Вздовж північно-схід
ного крила зони складки часто перекинуті на північний схід. Вздовж 
південно-західного контакту зони також .встановлені н асу ви. В межах 
Центральної синклінальної зони поширене низькогір’я. Найбільш за -,1 
нуреній частині зони відповідають Стрийсько-Санська і Воловецька 
верховини, Верховинський вододільний хребет, а також Ворохта-Пу- 
тилівська верховини і Ясинська улоговину. Загальне зниження висот 
зв’язане з наявністю великого синклінорія і поширенням менш СТІЙКИХ' ; 
порід палеогенового флішу. Виняток становлять Привододільні Горга- 
ни (понад 1600— 1700 ж), розміщені на ділянці «п і д н я т о ї  с к л  а д 
ч а с т о ї  о с н о в и  з о н и »  (О. О. Богданов, 1949). Остання займає 
проміжне положення між Внутрішньою антиклінальною і Централь
ною синклінальною зонами. Тут поширені еоценові і палеоценові піс
ковики, з-під яких місцями виступають флішові товщі верхньої крейди.

З о в н іш  н я  а н т и к  л і н а л  ь н а з о н  а, за сучасними погляда- Й 
ми, являє собою велике антиклінальне підняття в крайовій частині ме- 
гаантикліналі Східних Карпат, ускладнене складчастістю та насувами. 
Останні місцями переходять в покриви з амплітудою переміщення 
д о , 12 км. Великі луски (скиби -^  Берегова, Оровська, Сколівська, 
Парашки, Зелем’янкй — за термінологією польських . дослідників) 
ускладнюють Зовнішню зону, але не мають таких масштабів перемі
щень, як вважали раніше прихильники шар’яжної (покривної) струк
тури ^Карпат.

Зовнішній антиклінальній зоні відповідає широка смуга піднять— 
область Зовнішніх Карпат. Особливо морфологічно виявлена тут під- 
область Бескидсько-Горганська («Скибові Карпати»), зв’язана із «ски-  
б о в о ю  з о н о ю »  (О. С. Вялов), або з «районом південно-східних 
лусок» (Ю. М. Пущаровський). Моноклінальне падіння літологічно різ
норідних світ у межах лусок (скиб) обумовило асиметрію ланцюгів: 
північно-східні схили їх, як правило, круті, південно-західні— пологі 
(Сколівські Бескиди). Гребені хребтів та їх вершини приурочені до зон;
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масивних ямненських.пісковиків і пісковиків іноцерамової світи. Знижен
ня в рельєфі переважно зв’язані з зонами еоценового і олігоценового 
флішу. Більш складне простягання скиб і літологічних зон відбилося 
на Ьрозійному розчленуванні Скибових (Зовнішніх) Горган. Тут хреб
ти мають звивисте простягання і утворюють численні відроги.

В північно-західній частині Зовнішня антиклінальна ; зона набу
ває віялоподібної будови («С а м б і р с ь ісе з в у ж е' н н я», за Ю. М. 
Пушаровським). Добре виявлене тут гратчасте розчленування зумов
лене закономірним північно-західним—південно-східним простяганням 
складок і*літологічних :>,он (низькогірні Верхньо-Дністровські Бескиди)..

- « С  и с т ем  а б е р е г о в и  х л у с' о к», згідно з Ю. М. Пущаровським/ 
являє собою крайову структуру Зовнішньої антиклінальної зони, насу
нуту на соленосні відклади ПередіСарп'атського прогину.

Системі берегових, лусок (скиб) шдпоВідають крайові нйзькогірйЙ 
хребти Зовнішніх Карпат.1

( С т р у к т у р у  П о к у т с ь к и х  К а р п а т розглядають як «ділянку 
піднятої складчастої основи Внутрішньої, зони прогину» (О. О. Богдан, 
нов) або і відносять до «вони глибинних складок прогину» (О. С. Вк-' 
лов). Ю. М. Пущаровський відносить складки Покутських Карпат до 
«смуги змикання Зовнішньої антиклінальної зони Карпат і крайового 
прогину».

В межах Зовнішніх, Карпат ІІокутсько-БуковинУькі Карпати слід 
виділяти як окрему- гірську підобласть. Гребені хребтів відповідають 
простяганню відпрепарованих ерозією ядер відносно правильних скла
док!. Внутрішня частина гір являє собою звужену смугу лусок (скибі.

Розміщений між флішовими| Карпатами і південно-західною окраї
ною Російської платформи ГІ е р е д к а р п а т с ь к і ї  й п е р у д о в и й  
пр  о п ін  виповнений потужною товщею неогенових, переважно піщано- 
глинистих відкладів.

Світи утворюють зміщений на північний схід комплекс, охоплений 
тектонічними порушеннями.

 ̂Передкарпатський (Карпатський) передовий прогин поділяється н і ’ 
дві зони: Зовнішню і Внутрішню. Зовнішня (нівнічно-східна) зона роз
винулася в основному на платформеній основі. Остйння представленій 
крейдовими, юрськими і палеозойськими відкладами, на яких залягають 
осадочні товщі тортбну і сармату. При цьому потужність відкладів тор- 
тону змінюється від 1000 м у південно-східній частині до 4000 м на пів-- 
нічному заході В межах зовнішньої зони поширені пологі структури, 
порушені численними скидами північно-західного і північно-східного 
напрямків, в результаті чого тут утворилися численні піднесені і опущені 
блоки, (В. Г. Бондарчук* В. Б. Соллогуб).

Північно/-східна межа прогину збігається з зоною зчленування 
окраїни Російської платфррми.і прогину. На оенбвр^офізичних дослі-- 
джень це зчленування уявляється у вигляді цілої системи скидів знач
ної амплітуди (1—2 км), орієнтованих в основному, у-північно-західно
му (карпатському) напрямку (В. Б. Соллогуб)-, До останніх належите 
скид в районі Яворів—Городок та система скидів, яка починається Щя 
районі м* Миколаєва. Остання смуга в районі Станіслава має харак
тер грабена. В південно-східній частині її .виявлений Коломийський 
горст (останець платформи)|5який, напевно, утворився внаслідок тек
тонічних порушень пі&нічно-західного і північно-східного напрямків. 
Далі межа платформи спостерігається в  південно-східному напрямку ? 
проходить дещо південніше м. Чернівців.

Крім порушень північно-західного простягання, відмічаються по
перечні порушення північно-східного простягання: Серед останніх най-



-більш чіткі проходять через м. Стрий, на північний захід і південний 
схід від Коломийського останця і в районі м. Дрогобича.

Характерно, що гіпсоангідритовий горизонт, який залягає на межі 
верхнього і нижнього тортону, утворює структури у вигляді брахіан- 
тиклінальних складок, порушених серією скидів. Останні в більшості 
випадків не відповідають структурам по більш давнім відкладам^ (ме
зозойським та ^палеозойським)^внаслідок визначених поверхрнь незгід
ності між вказаними відкладами (В. Б. Соллогуб).

Внутрішня зона Передкарпатського прогину побудована складніше. 
Палеозойська (герцинська) основа тут Опущена на глибину 4—6 км. 
Прогин виповнюють товщі нижнього міоцену і, можливо, палеогену, які 
утворюють ряд перекинутих антиклінальних складок в основному пів
нічно-західного простягання. Південно-західне крило Внутрішньої 
зони перекрите насувами «Скибовбї зони» Карпат. За даними: геофі
зичних досліджень та глибокого буріння, більш 'глибокі горизонти 
Внутрішньої зони прогину характеризуються наявністю Глибокої син
кліналі в північно-східній частині, антиклінального перегину на пів
день від м. Калуша, а також другого антиклінального перегину, що 
простягається вздовж переднього краю Скибових Карпат. В межах ос
таннього розташована Долинська структура з перекинутою на північ
ний схід антиклінальною складкою (В. Б. Соллогуб).

В межах Передкарпатського прогину розташована Передкарпат- 
ська височина з абсолютними висотами до 300—400 м. Структурні 
особливості відбиваються на деталях її орогідрографії (див. Далі).

Південно-західне крило Внутрішньої антиклінальної зони Карпат 
ускладнене розломами і опущене в область неогенових западин Закар
паття. Розломи обумовили появу тут верхньопліоценових ефузивів, 
що утворюють у рельєфі вулканічне В и г о р л а т - Г у т и н с ь к е  
п а с м о  (Вулканічні Карпати).

С ол  о т в и  неї? к а  (Верхньотисенська) і Ч о п-Му к а ч і в с ь к а  
з а п а д и н и  виповнені потужною товщею неогенових осадочних порід 
з соленосними світами і горизонтами вулканічних ’ туфів.

В межах С О л о т в и н с ь к о ї  , з ' а п а д и н и  розвинуті нижньо- і 
середньоміоценові відклади; на захід і південний захід, біля підніжжя 
Вулканічного хребта, з’являються сармат і панон. Південна частина 
западини характеризується повним розрізом молас, в північній з розрізу 
випадають нижні моласи. Очевидно, південна підзона почала прогн

іватися раніше, в той час, і коли північна підзона ще являла собою під
несену смугу. Д л я  тектоніки западини характерні пологі, ^широкі анти
клінальні і синклінальні брахіскладки, які в цілому мають карпатське 
простягання. Тільки в східній частині простягання складок навіть на
ближається до меридіонального. Антикліналі ускладнюються соляною 
тектонікою. В Солотвинській западині встановлюють центральну анти
клінальну смугу і дві синклінальні — північну і південную

Ч о п-М у~Кґ& ч і в с ь к а. (Ч о п с ь к а) з а п а Д и н а  також виповнегіа 
потужною товщею неогенових молас, перекритих четвертинними відкла
дами. Ближче до північного краю западини виявлено кілька поздовжніх 
складок брахіантиклінального типу. Крім того, виявлена значна Залу- 
зька брахіантикліналь, розбита на кілька блоків з протяжністю довгої 
осі близько 22 км, а короткої — 15 км. В ядрі вона складена нижнім 
сарматом. Припускають, Що Залузька складка може бути, соляним 
куполом, хоча солена тектоніка в западині ще не виявлена. За рівнем 
Залягання сарматських відкладів 'вважають можливим існування Бе
регівського антиклінального підняття, яке відокремлюється від Залу- 
зького синклінальною структурою. Одночасно висловлюють думку і про
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горстовий характер підняття від м. Берегово до сел Косине і Запсонь. 
В Берегівській підзоні до давніх розлоків в тортоні і сарматі приуррчені 
«иливи вулканічних порід і викиди попелу.

Вздовж лінії Чоп—Берегово О. О. Богданов передбачає наявність 
розлому, що відокремлює зовнішні (міоценові) Западини Закарпаття 
від внутрішньої Угорської западини (Алфольда),.- інтенсивне проги
нання якої почалось пізніше (понт, пліоцен). До згаданої лінії^приуро- 
чене і вулканічне Берегівське горбогір’я.

В и г,с>р л а т-Гу.ти н с ь ке  п ас-м о \  складене• вулканогенними 
утвореннями переважно пліоцену -  андезитами, андезито-б.азальтами, 
базальтами і їх туфами і туфобрекчіямй. Останні підстелюються оса
дочним паноном. Припускають, що вулканічні виливи пов’язані з кра
йовим глибинним розломом, який виник на межі між областю підняття 
Карпат і областю занурення Закарпатського прогину. Можлива також 
наявність кількох розломів. Таким чином, вулканічна зона може роз
глядатися як система розломів, що ускладнюють і Закарпатський про
гин. Субмеридіоцальна ділянка пасма (Великий Діл—Тупой.— Оуаш) 
відділяє Солотвинську. западину від Чопськоїі

Солотвинська (Верхньотисенська) запаДина в орографії виражена 
Верхньотисенською (СолотвинськОю) улоговиною. Чоп-Мукачівській 
западині відповідає Закарпатська (Притисенськаі) низовина.

І. Таким чином, для Радянських Карпат характерне поздовжньозо- 
нальне розміщення великих структурно-орографічних елементів (мор- 
фоструктур)*

Однак ряд вершин Рахівського масиву, Чивчин, Чорногори та іцших 
груп приурочений до дрібних синклінальних структур, і на деталі рельє
фу Карпат структура впливає через літологію.

Поздовжньозональному плану гір суперечить сучасна гідросітка', іцо 
характеризується розвитком глибоких поперечних долин. Однак не 
викликає сумніву зв’язок долин з поперечними тектонічними' порушен
нями. Слід зауважити, що сучасний вододіл Карпат не являє собою 
виразної структурно-орографічної єдності, його звивиста лінія поширю
ється на різні тектонічні зони.



11Г. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ РЕЛЬЄФУ УРСР

РОЗВИТОК РЕЛЬЄФУ ПЛАТФОРМЕНОЇ ЧАСТИНИ УРСР

Історію формування геологічних комплексів, тектонічних структур 
і рельєфу необхідно розглядати в єдності і взаємозв’язку.

Континентальний режим і формування рельєфу суші в північній 
частині, території України встановлюється з відступанням палеогенового 
моря, однак у неогені на півдні України т е  існує морський режим. Зз 
відступаючими неогеновими морями встановлюються континентальні умо
ви і на півдні території. Отже, геоморфологічні ландшафти, зокрема 
долинні; «системи окремих частин Території України, різновікові. Крім 
того,' відносно молодший рельєф південної окраїни Російської плат
форми успадкував і більш давні структурно-морфологічні риси.

Протягом дочетвертинного часу оформилися основні структурно- 
геоморфологічні елементи території України. \  . -

Найбільш давній структурний елемент т -  Український кристаліч
ний щит — являє собою особливо стійку ділянку земної кори і протя- 
том переважної частини дочетвертинного часу був областю денудації. 
Моря, що покривали сусідні регіони, захоплювали переважно периферич
ні частини щита або утворювали в його межах , мілководні басейни.1 
З д о й ем  б р і н с ь к о ю  с к л а д ч а с т і с т ю  і підняттям тут було 
зв’язане виникнення найстаріщої гірської країни, яка ' під впливом 
зовнішніх факторів руйнувалась і на кінець докембрію була значно 

: знижена. ''
Вважають, що в докембрійський час Український кристалічний щит, 

а також Воронезький і Білоруський виступи (антеклізи) утворювали єди
ний Сарматський щит. На ерозійно-акумулятивні процеси в межа£ Ук
раїнського щита протягом протерозою також вказують грубоуламкові 
товщі (конгломерати), які лежать в основі криворізької та овруцької 
світ І приурочені Д О  знижень. А. :

Нові дослідження стверджують, що в кінці докембрію поверхня 
Російської платформи не являла собою. суцільного пенеплену, а мала 
розчленований рельєф (Г. >Х. Дікенштейн, 1953; К- І. Геренчук, 1958).

В кінці докембрію починають формуватися орогенні {геосинклі
нальні) області на півдні (в тому числі Середземноморська на місці 
сучасних Карпат і Криму).'

На початку к а л е д о н с ь к о г о  е т а п у  розвитку встановлю
ють занурення, що охоїіили Волино-ГІоділля (Дніпровсько-Бузький 
прогин), де потужність1 нижнього палеозою, за Г. X. Дікенштейном, 
досягає 1200і—1400 м. Деякі дослідники допускають, що верхньосилур- 
ська трансгресія, можливо, перекрила і докембрій Українського кри
сталічного щита (В.. Г". Бондарчук, В. Б. Порфір’єв). Г. X. Дікенштейн, 
навпаки-, вважає^ що область «Білорусько-Українського склепіння» 
(Сарматського щита) не перекривалася кембрієм і силуром.

На основі даних фаціального складу відкладів К. І. Геренчук 
(1958) прийшов до висновку, що в кембрії і силурі зменшуються оро
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графічні контрасти платформи, слабшають ерозійні процеси, панує низ- 
.\кдний розвиток рельєфу. Період' занурення змінюється в нижньому 
девоні підняттям, яке на початку середнього девону охопило всю Ро
сійську платформу.

Значні зміни відбувалися протягом г е р ц и н с ь к о г о  е т а п у  
розвитку платформи;

В середньому (живетський вік) та у верхньому девоні виникає 
Дніпровсько-Донецька западина, яка поділила Сарматський щит на 
Український масив, Воронезьку та Білоруську антеклізи. Море наступає 
із заходу і покриває західне Волино-Поділля, а потім Полісся і'область 

^Дніпровсько-Донецької западини. Формується Донецька геосинкліналь. 
Опускання супроводжувалися розломами і вулканічними процесами 
(палеобазальти південної окраїни Донбасу та діабазові породи в 
Дніпровсько-Донецькій западині);: Областями денудації. були Україн
ський кристалічний щит та Воронезький масив.

В кінці девону море відступило. Панівними формами рельєфу 
були водноерозгйні форми.

■ У кам’яновугільний час море покриває майже всю Європейську 
частину СРСР, а и нижньокам’яновугільний час поширюється на об
ласть Донбасу і Дніпровсько-Донецької западини. Із заходу у вигляді 
заторі воно проникає на Волинь (Львівсько-Волинський басейн).

Кам’яновугільні відклади в Донбасі залягають на девоні, а в пів
денно-західній його частині — безпосередньо на кристалічних породах. 
Загальна потужність відкладів досягає 10—12 тис. м. Серед відкладів 
переважають пісковики, сланці, вапняки і шари вугілля. В області 
Дніпровсько-Донецької западини потужність кам’яновугільних відкла
дів не перевищує 1000 м. При_цьому вони фацІально відрізняються від 
дойецьких і .представлені строкатими; і, піщанистими глийами, піскЬви- 
иамй, доломітами, вапняками ї' вугільними прошарками.

У виносі уламкового матеріалу, що створював теригенні осадки, 
велику роль відігравали текучі води, що руйнували Придніпровську 
ї Приазовську частини Українського кристалічного щита. Гарячий і во
логий клімат, багата деревна рослинність суші сприяли процесам ерозії 
і вугленагромадженню. На загальному фоні тривалого опускання Д о
нецької западини відбувалися коливальні рухи, що обумовили Ч#міну 
фацій карбонових осадків. У це опускання втягувалась Дніпровсько- 
Донецька западина, яка спочатку, можливо, являла собою приморську 
плоску і Заболочену низовину.

В межах Українського кристалічного щита відбувалися перерив
часті підняття, що сприяли знесенню уламкового матеріалу.

Кам’яновугільні відклади Львівсько-Люблінської западини (Львів
сько-Волинського басейну) подібні до відкладів Верхньосілезького 
басейну і складені вапняками та піщано-глинистими сланцями з про- 

. шйрками вугілля. Чергування різнорідних осадків Щ | Наслідком рит
мічних вертикальних коливальних рухів.

Вказуючи на відсутність пермських відкладів у центральній і 
південній частинах Донбасу, а також на різку зміну фізико-географіч
них умов в кінці карбону, М. І. Дмитрієв приходить до висновку про 
можливість горотворення і піднять у кінці кам’яновугільного періоду.

1 Іоширеішя нижньопермських відкладів (пісковиків,' сланців, 
вапняків, конгломератів) лише в пів^чно-західній частині Донбасу 
свідчить -про/наявність підняття і області знесення в його центральній 
частині. Останнє було зв’язане з уральською фазою герцинського горо
творення, яка створила Давньодонецькі гори. В північно-західній 
частині Донбасу і південно-східній частині Дніпровсько-Донецької запа
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дини відбулися опускання. Морський басейн, напевно, сполучався 
з нижньогіермським басейном східної частини Російської платформи. 
Згідно з Д. М. Соболевим, це сполучення мало вигляд вузької прсь 
токи (Донецького каналу) вздовж північної окраїни Давньодоне- 
цьких гір.

Нижньопермськйй басейн виповнювався уламковим матеріалом, 
що зносився ріками з Давньодонецьких гір і з області Воронезького 
масиву.

Поява вапняків, гіпсів і доломітів свідчить про зміну умов денуда
ції. Останнє М. І. Дмитрієв гіпотетично зв’язував із зникненням «пів
денної ріки», що, однак, викликає заперечення.

Більш ймовірним слід вважати зниження Давньодонецьких гір 
внаслідок інтенсивного руйнування. Ріки з них приносили значно мен'- 
ше уламкового матеріалу. Послаблення водної ерозії викликалося по
силенням сухості клімату в кінці нижньопермського часу, на що вказує 
соленосна товща північно-західного Донбасу. Пермське море розпа
дається на лагуни й озера і поступово висихає. Встановлюються арид- 
ні умови з<перевагою еолової діяльності і процесів фізичного звітрю
вання.

В. Г. Бондарчук (1959) вважає, що протягом пізньодевонсько- 
пермського етапу завершилося оформлення Дніпровсько-Донецької 
западини як субгеосинкліналі. В Донецькій частині цей етап завершив
ся в основному утворенням осадочних комплексів,'які беруть участь 
у будові Донецького кряжа. Для першої половини пізньодевонсько-, 
пермського етапу опускань характерна посилена вулканічна діяльність 
у межах усієї Дніпровсько-Донецької субгеосинкліналі. До цього ча
су належать вулканогенні утворення на південному схилі Донецького 
кряжа, в брекчіях кам’яних шапок на Слов’янському, Петрівськомуі й 
інших кунштах в області куполової тектоніки. За названого етапу в на
драх Донецького кряжа утворилися соленосні формації девонського й 
ранньопермського віку та знамениті вугленосні товщі.

Переважно висхідні, різко диференційовані рухи в кінці кам’яно
вугільного періоду визначили головні риси структури Донецького кря
жа. Морське середовище в Дніпровсько-Донецькій ровощздібній' суб- 
геосинкліналі відмирало, що завершилось у ранньопермську епоху на
громадженням у Донбасі потужних верств галогенних порід.

У другій половині пермського періоду^ за В. Г. Бондарчуком, весь 
простір Донецького кряжа і Дніпровсько-Донецької западини всту
пає в тривалий бтап континентального розвитку. Седиментація осад
ків тепер і в дальшому йде в залежності від структури кряжа, зосере
джуючись у місцевих прогинах.

Підняття за герцинського етапу .горотворення (астурійська, ураль
ськая пфальцька фази) на Донецькому кряжі супроводжувалися вста
новленням тривалої епохи континентального розвитку. Па цей час 
припадає підняття деформованих у процесі тривалих занурень верст- 
вуватих мас і визначення головних рис тектоніки карбону та складчас
тої побудови кряжа в цілому.

За уявленням К. Д Геріенчука (1958, 19(30), в кінці герцинського 
етапу розвитку Російської платформи (який охоплював час від серед
нього девону до нижньої юри) в орографії виділявся Український щит 
з денудаційним рельєфом, можливо, типу дрібносопочнику, а також 
невисокий складчастий Донецький кряж. Волино-Подільський схил 

, Українського щита і При донецький схил Воронезького масиву-являли 
собою похилі рівнини, за висотою перехідні до низовин. Дніпровсько- 
Донецька западина була низовиною з акумулятивним рельєфом, чи.-
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слснниміі озерами і болотами. Невисокі складчасті' герцинські гори 
Північного Криму,'-Молдавії ’і ’Передкарпаття облямовували Російську 
платформу з півдня.

Протягом а л ь п і й с ь к о г о  е  т а п у в розвитку платформи і при
леглих структур відбулися іСтотш:змїни. л

В мезозойський і третинний час основні тектонічні рухи зосере
джуються в південній частині платформи. В альпійській геосинкліналь
ній зоні виникають Карпатські і Кримські гори, які з півночі обмежу
ються крайовим прогином4. Інтенсивно прогинаються Дніпровсько-До
нецька і Галицько-Волинська западини (Львівсько-Люблінська > сине
кліза). Остання в кінці стану охоплюється найновішими підняттями. 
Український кристалічний щит ррзпався на два блоки: Дніпровський і 
і Азовський, поділені Запорізьким зниженням (проломом).

. У тріасі на більшій части,ні території України, як і всієї Російської 
платформи, панував континеитальиий режим. Алювіально-делювіаль
на товща північно-західної часґини Донбасу, напевно, є продуктом 
розмиву Давньодонецьких гір. Під кінець тріасу, як вважає В. Г. Бон- 
дарчук, Донецький кряж уже був дуже розмитий, а його палеозойські 
відклади майже наполовину знесені.

Наявність алювіальних фацій в донецькому тріасі, як справедли
во відзначає М. І, Дмитрієв, не підтверджує думки про пустинний- клі
мат, принаймні в південно-східній частині України. Існування гірсько^ 
Донецької області сприяло конденсації вологості і розвитку ерозійної 
діяльності рік. .

Як відзначає В. Г. Бондарчук (1959), нижиьотріасові осадки До
нецького кряжа, на думку більшості дослідників, відкладалися й умо
вах сильно зволоженої низинної рівнини; на ній бували неглибокі ба- 
сейни-озера, в які впадали рівнинні ріки: Тому серед нижньотріасових: 
відкладів виділяються осадки фацій озерної, озерно-узбережної; дель
тової, алювіальної тощо. Провінціями живлення була низовинна суша, 
а також осадочні товші Донецького кряжа.

В нижниоюрський Часі більша частина території України, напев
но, являла собою сушу, що підлягала ерозійному розмиву. В північно--, 
західні|і окраїні Донбасу на -початку 4ори,, можливо» існувала багата 
рослинністю прибережна зона. Внаслідок повільного опускання тут на
громаджувалась алювіальна (дельтова) товща, а потім і нижня мор- 
ська світа, г  Щ - щ  Щ І  § | |  11 ІШ | ?, ж  ' | |  |  Я ' ч Щ . Щ

Коливальні рухи також зафіксовані чергуванням континента
льно-прибережних і морських осадків середньої і верхньої юри.

ВерхньрЮрське море покривало-великі простори України, сполуча-- 
.ючись з. морським басейном Східно-Європейської рівнини і і Західної 
Європи. Сушею і областями знесення лишався Український кристаліч
ний щит і центральна частина Донбасу.

В кінці юрського періоду море звільнює територію України. Осадки 
цього часу представлені «верхньою континентальною юрською світою» 
в пїВнічно-західній окраїні Донбасу.

В перетворенні рельєфу України в юрсьщш час важливу роль в ід і|| 
гра вала діяльність текучих вод. ! ; ;

^ На початку йижньокрейдового часу територія рівнинної частини 
України являла собою сушу, що розмивалася ріками..

В другій половині нижньокрейдового часу трансгресія поширюєть
ся, досягаючи найбільшого розвитку} у верхній крейді. Серед верхньо- 
крейдового моря у формі островів підіймались ділянки суші — Дніп?' 
ровський -масив, Азовський масив % центральна частина Донецького 
кря^са.
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Потужна товща верхньокрейдових морських осадків вказує на 
-опускання центральної частини Дніпровсько:Донецької западини, За- 
донецької синкліналі (Донецького прогину) і Львівсько-Люблінської 
м у д д а .

В кінці верхньокрейдового часу море відступає і більша частина" і 
Території України перетворюється в сушу.

Нерівності- верхньокрейдової поверхні свідчать про інтенсивний 
ерозійний розмив.

Поверхня Дніпровського кристалічного масиву була значно зни
жена і пізніше похована під третинними і четвертинними осадками.

З а  В. Г. Бондарчуком, в кінці верхньокрейдового і на початку тре
тинного часу в Донбасі проявилась ларамійська ф аза альпійського ци
клу, що викликала порушення палеозойських і мезозойських в ідкла
дів. Н а північній окраїні Донбасу виникли дрібні складки, які усклад
нили первинні великі складки. На півдні утворились значні скиди, що 
визначили сучасні границі промислового Донбасу. Висхідні коливаль
ні рухи мали значну амплітуду.

В палеогенову, епоху морська трансгресія знову поширюється на 
територію України; досягаючи найбільшого розвитку в нижньому олі
гоцені (харківський вік). Море перекрива/іо і більш у частину У країн'-' 
ського кристалічного щита. Сушею лиш алась область Волино-Поділля 
і північно-західна -частина Дніпровського масиву. У /вигляді невели
ких островів піднбсийись Азовський масив 4 південно-східна,' частина 
Донбасу.

Відкйади палеогену залягаю ть на дуже розмитій поверхні верх
ньої крейди. Палеоцен представлений піщанистим к а н і в с ь к и м яру
сом, еоцен вклю чав бу^ацький ї київський яруси. Б у ч а ц ь к ц , й  
ярус 4 - ; один ’з найбільш поширених ярусів .третинної системи У краї
ни. Д іа л о г іч н о  він представлений піщано-гайййе^гими: ,відкладами, що 
часто вміщують буре вугілля. К и ї в с ь к и й  ярус складений апатито
вими пісками, мергелями, глинами.

Олігоцен включає харківський ярус і полтавську серію. Х а р к і в 
с ь к и й  я р у с  звичайно представлений глинистими пісками, пісковика
ми, глинами. П о л т а в с ь  к а с е  р і я (світа) складена пісками, які міс
цями незгідно залягаю ть на розмитій поверхні харківського ярусу і 
вміщують лінзи і прошарки бурого вугілля. П олтавські піски догори 
збагачуються на глинисту масу і переходять у-рябі глини.

Утворення полтавських пісків деякі дослідники відносять до три
валого часу після відступу харківського моря до верхнього міоцену. 
В. Г. Бондарчук (1959) вваж ає білі полтавські піски частково лагун* 
но-озерними відкладами, а в основному «  еоловими узбережними піс
ками.

З а  віком полтавська серія віднесена до олігоцену— неогену.
Верхньокрейдова поверхня Волино-Поділля протягом палеогену 

підлягала ерозійному розмиву. Тут, напевно, існувала давня (палеоге
нова) гідросітка, вододіл якої проходив у  смузі сучасного Гологоро- 
Кременецького уступу і Розточчя. Долйноподібні зниження в крейдо
вій поверхні вказують йа переважно твнїчйо-західний-^південно-схід- 
ний напрямок долин.

Неогенові відклади, як відомо, поширені в південно-західній і пів
денній ч а стині; У Р С Р .

Н а початку < верхньоуретинної-Апохи мрре з альпійської геосинклі
нальної; зони поширюється північ? покриваючи південні окраїни Р о 
сійської платформи. В межах УРСР Найбільші простори море захопило 
в с а р м а т с ь к и й  вік, покривши Причорноморську і Приазовську ни-
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' Ч  ' ' ■ Ч. . * 1 /зовцни, південно-західну \окраїну Дніпровського масиву, Запорізьке 
зниження і східну'частину Волино:Поділля.* , ' ,

. На Поділлі нижній сармат представлений серпулово-мохуваткови- 
ми вапняками товтрового кряжа. Середній сармат — Вапняково-піща
но-глинистий.

В межах Причорноморської западини нижній сармат включає пі
ски, глини, вапняки, іноді мергелі. Середній сармат складений піска
ми і вапняками. ВерхньосарматСьй відклади — піщано-глинистії

У м е о т и ч н  ий вік море охоплює лише частину Причорномор
ської низовини, його відклади піскуватсз-глинисті.

Нова п о н т и ч н а  трансгресія покриває Причорноморську запа
дину,‘залишивши характерні вапнякові відклади. В. Г. Бондарчу!к вва
жає, що трансгресія поитичного віку в значній мірі, поряд з тектоніч
ними рухаййг-щЛа обумовлені Зйім.атМнимн змінами, які сприяли 
притоку прісної води у замкнуте понтичне море, внаслідок чого рівень 
йоґо набагато'підвищився.. Понтичне море було останнім з морів, що ■ 
вкривало значну територію півдня України. Відступаючи, воно в серед- ' 
ньому пліоцені перетворилося в мілкий прісноводний к і м е р і й с ь к и л 
басейн, що охоплював невеликий район Присиващшя і Приазов’я.

За даними Є. Т. Мальованого та І. Я. Яцка, кімерійський басейн 
східної частини Причорноморської западини був сильно опріснений. 
В районі Скадовська до нього текли річки, що нагромадили товщу пі
щано-глинистих відкладів з рештками прісноводних молюсків. При цьо
му річкова сітка мала близьке до меридіонального розташування^ Вис
новки цих дослідників цілком поділяє і В. Г. БонДарчук. -

Неогенові відклади завершуються куяльницьким та Левантинським 
ярусами Причорномор’я. К у я л ь н и ц ь к и й  ярус представлений міл
ководними, переважно піщано-глинистими відкладами з уламками пон- 
тичного вапняку. Вони виявлені в районі Одеси, Низів’ях Дніпра та 
північному узбереіжжі Азовського моря. І

Л е в а н т и н с ь к і  ( к у ч у р г'а н С ь к і) відклади—наймолодші нео
генові утворення. Вони поширені між низів’ямй Дунаю ї Дністра. Пі- 
шано-глинисті щари включають тут численні валуни і галечники з ве
ликою домішкою «карпатської гальки». В басейні р. Кучургану з ними 
синхронні кучурганські піщано-галечникові шари. .

'  Таким чином, у кінці третинного періоду вся територія УРСР являла 
собою сушу. В області Причорноморської западини відбувалися значні 
опускання. Коливальним рухам підлягав Азовський масив.

Зважаючи' на напрямок трансгресій, М. І. Дмитрієв приходить До 
висновку, що в палеогені північно-східна частина Українського криста
лічного щита опускалась, а південно-західна підіймалась. У першу по
ловину неогену відбулося зворотне явище — опускалась південНо-за- 
хідра частина масиву і підіймалась північно-східна.

На суші, що звільнилася від моря, почала розвиватися гідросітка.
В сарматський вік, коли трансгресія досягла максимуму, базис еро

зії підвищився, відбувалося підготування рік,' які впадали- в сармат
ський басейн., В зв’язку з цим посилилась акумулятивна діяльність рік. 

_3а Д. М. Соболевим, на обширних рівнинах, Що простягалися на північ 
від сарматського моря, відкладалися піски полтавської серії. В низі; 
в'ях рік скупчувалися рослинні рештки, утворювалися торфовища, що 
перетворилися у буре вугілля, яке залягає У нижній товщі полтавської 

. серії. -. г
* Західна частина Поділля покривалася тортонським басейном, а в сарматський 

час вийшла з-під рівня моря. Тортон Поділля представлений пісками, пісковиками, 
ліїотамнієвкми вапняками (останніми побудовані і Подільські товтри).,
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З  шдстїшм сарматського моря М. І. Дмитрієв пов'язує посилення 
ерш аш м діяльності текучих вод і розмив полтавських пісків. Грубі діа-1 
гоиадьно-шаруваті піски верхньої частини серії підтверджують цю 
думку.

Наведені уявлення значно розширені Н. В. Піменовою (1941) і 
В. Г. Бондарчуком (1959). Н. В: Піменова підтвердила, що полтавські 
піски відкладалися в епоху від часу відступу харківського моря до піз
нього міоцену. Самі піски є відкладами текучих вод плоскодонного типу в 
умовах теплого, досить сухого клімату. До пояснень Н. В. Піменової 
В. Г. Бондарчук вважає необхідним додати, що нагромадження відкла
дів полтавської серії, представленоГ внизу білими пісками, а у верхніх 
частинах рябими глинами, відбувалося в умовах плоскої низинної суші, 
що прилягала до зайнятих у неогені морем просторів. У міру зміщення , 
.береговоь лінії моря за різних етапів його існування розширювалися; 
площі1 нагромадження відкладів полтавської серії*. Вік її в окремих 
районах різний. На просторах Українського кристалічного щита, де" 
суша почала формуватися ще в олігоцені. Слідом за відступанням моря |  
харківського віку, відклади полтавської серії мають олігоценовий вік. 
Повільніше звільнялися від моря прилеглі до. щита райони западин, дес 
нагромадження полтавської серії тривало і в пізніші епохи.

Дискусію викликає походження піскувато-глинистої б а л т с ь к о ї  ~ 
світи, поширеної на вододілі Дністра і Бугу, а також на лівобережжі 
Бугу. Характерною ознакою цих відкладів є наявність в них проверстків 
карпатської гальки. В. Г. Бондарчук розглядає балтеькі відклади як 
дельтово-узбережні і відносить їх до континентальної фації неогену. 
Формувалася товща у період часу від верхнього сармату до кінця пліо
цену і є дельтовим утвбренням давніх Дністра і Пруту.

З наступом понтичного моря знову послабшали ерозійні процеси і  
посилилась акумуляція на суші. В цей час, як вважають М. І. Дмитрієв 
і Д. М. Соболєв, відкладалися рябі глини, що вкривають полтавські 
піски. Галини розглядаються як тонкий продукт відмулюваннгя полтав
ських пісків, що скупчувався у відстійних басейнах.

- За В. Г. Бондарчуком, рябі глини поза межами поширення неоге
нових морів акумулювалися в період від пізнього міоцену до початку 
акумуляції червоно-бурої глини (четвертинна система).* Дніпровсько- . 
Донецька западина, окраїни Донбасу являли собор низовинну рівнин
ну.'місцевість- куди намивалися з Двцїцих, місць продукти руйнування 
кристалічних порід. Одночасно домішувалися-і продукти руйнування 
місцевих порід, що наклало відбиток на літологічний склад глин.

Внаслідок мінливості коливальних рухів положення берегової лінії 
неогенових морів безперервно мінялося. Узбережна зона й прилеглі 
райони Дніпровсько-Донецької западини тоді являли собою низинну, 
сильно зволожену сушу, в умовах якої нагромаджувалися строкато за
барвлені піщано-глинисті осадки. ^ ч

З відступом поНтйчного моря ерозійні процеси посилювалися. Фор- 
кувалися*Долини Г в межах Причорноморської низовини.

В зв’язку із значною сплощеністю суші тодішні річки мали харак- ’ 
терні риси рівнинних річок з повільною течією серед озерно-болотистої , 
низини (В. Г. Бондарчук).

Таким чином, Український кристалічний щит у дочетвертипний час 
підлягав тривалій денудації і був перекритий морськими осадками лише 
в палеогені.

, \  Більшість дослідників розгляда€ червоно-бурі глини як елювій більш давніх 
порід. М. І. Дмитрієв, П. К<. Заморій відносять чіервоно-бурі глини півдня УРСР яо 
верхнього пліоцену. *

Я)



Область Придніпровської низовини успадкувала від’ємні риси рель
єфу щ е з палеозою. Формування її в основному закінчилося До кінця 
'міоцену в зв’язку. З повільним; підняттям південна-західної_ркраїни' Ро
сійської платформи!. ' ' : ч ' '

V Підняття, що наступили в міоЦені, привели до творення на місці 
Львівської, мульди Волино-Подільської височини. Ці підняття, напевно, 
успадкували поховані палеозойські структури.

Найпізніше (в пліоцені) Настав континентальний режим в області 
Причорноморської низовини, що успадкувала верхньокрейдову западину.

Отже, до початку четвертинноп/ періоду оформились основні крупні 
Орографічні одиниці в рельєфі України: Придніпровська, Приазовськз та 
Волино-Подільська височини,‘Донецький кряж, Поліська, Лівобережна 
Придніпровська та Причорноморська низовини, Карпати, Пере^карпат- 
ська височина та Кримські гори.

До початку четвертинного часу, існували великі річкові ' Долини 
Дніпра, Дністра, Південного Бугу/ -Північного Д ін ц я .

За уявленнями В. Г. Бондарчука ( 1959)|§на кінець третинного і по
чаток четвертинного періоду південна частина Російської платформи яв-,- 
ляла собою низовинну, очевидно, сильно зволожену сушу з не дуже врі
заною; річковою системою. Нерівності давнього рельєфу ховалися під 
товщами червоно-бурої глини, що^формувалаСя як своєрідна кора звіт
рювання (в умовах теплого і вологого клімату). За походженням чер
воно-бурі глини, отже, вважаються елювіально-делювіальними.

До основних рельєфотворчих факторів четвертинногр періоду нале
жать тектонічні рухи, діяльність льодовика і льодовикових вод, річкова 
ерозія, морська абразія і акумуляція, діяльність вітру,' підземних вод, 
а в найновіший час — вплив людини. '

Згідно з І .П . Герасимовим (1939, 1950), Російська рівнина в четвер-* 
тинний період підлягала "повільним, диференційованим, нерівномірним 
рухам. Останнє було, насамперед, зв’язане з геологічними структурами. 
Льодовикові покриви відігравали роль гальма в загальній тенденції 
платформи до підняття. В районах, покритих Льодом, рух* сповільнював-; 
ся або зупинявся (Придніпровська низовина).

Південні, позбавлені льодового покриву райони мали більшу амплі
туду' піднять.

Ознаки найновіших піднять характерні для західної частини Укра
їнського ^иеталічйОїго;) ̂ й т а ^  Придніпровського Поділля, Азовського 
масиву, Донецького кряжа. Ці підняття зафіксовані глибокими врізами 
долин, серією четвертинних терас, швидкою течією рік, появою порогів 
■та іншими ознаками.

Областями опускання н ! четвертинний час були Причорноморська 
і ГІриазовська низовини, сереДнє Придніпров’я, Полісся. Морфологічни
ми ознаками опускання є глибоке залягання підошви четвертинних від- 
кладів (низів’я і середня течія Дніпра), утворення лиманів, зменшення 
кількості терас у низів’ях Дніпра, Інгульця, Дністра, затоплення морем 
верхнього ярусу лесу тощо;

Для відновлення четвертинного морфогенезу "істотне значення має 
аналіз стратиграфії четвертинних відкладім.

З а  П. К. Заморієм (1958), на території УРСР поширені дві гру
пи четвертинних відкладів; континентальні та морські-. Континентальні 
відклади включають такі генетичні типи: льодовикові, флювіогляціаль
ні, елювіальні та елювіально-делювіальні, делювіальні, пролювіальні, 
пролювіально-делювіальні, еолові, болотгні, техногенні та інші.

Морські І та лиманно-морські і відклади простягаються вузькою 
смугою на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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Зміна характеру четвертинних відкладів (літології, органічних 
решток) у вертикальному розрізі і в просторі відображає зміну фізико- 
географічних умов, що виявилася у чергуванні льодовикових і міжльо
довикових епох.

П. К.' Заморій (1958) поділяє четвертинні відклади на чотири від
діли (епохи): нижньочетвертинний (Оі), який відповідає лихвінськдму 
(міндельському) зледенінню; середньочетвертинний ( Оц), що зв’яза
ний з Дніпровським (риським),-зледенінням; верхньочетвертинний (Ош)-г) 
синхронний з валдайським (вюрмським) зледенінням і сучасний (Оіу).

; Сліди лихвінського (міндельського) -зледеніння, границя якого ле
жала за межами України, представлені флювіогляціальними відклада
ми в долині Дніпра, що залягають на пісках харківського ярусу в ос
нові давньої тераси Дніпра, прислоненої до плато і представленої піс
ками'з лінзами галечнику, нерідко складеного з, кристалічних порід.

У дніпровську (риську) льодовикову епоху льодовик далеко посу
вався до півдня по долині Дніпра, його межі уточнені завдякй,гоЛов-' 
ним чином' роботам М. І. Дмитрієва. Льодовик утворив--також Верхньо- 
прип’ятський виступ на Волинському Поліссі і Симбірський в Перед- 
карпатті.,Житомирське Полісся відцосять до безвалунної області!. В ос
танні'роки, однак, висловлюються сумніви в її існуванні (О. М. Мари- 
нич, 1958).

Морена цього зледеніння представлена, за П. К. Заморієм, червоно- 
бурим несортованим валунним суглинком, який в нижній частині товщі 
має іноді ;сіре і зеленувато-сіре забарвлення. Валуни кристалічних 
порід досягають в розмірі 15- 20 см, у рідких в и п а д к а х б і л ь ш  
крупні. Дніпровське зледеніння мало великий вплив на форми рельєфу 

,-УРСР.
Згідно з М. І . ‘Дмитрієвим, основною формою-рельєфу, створеною 

льодовиковою акумуляцією, є моренна, рівнина. Пласт морени потуж
ністю від 0,5 до Ю м і більше пом’ягшив ерозійні дольодовикові фор
ми і створив слабо хвилясту рівнину. На Поліссі морена була покрита 
флювіогляціально-алювіальними наносами, а в Середньодн'іпров’ї. ;?-= ле- 
сом. Лише місцями на Поліссі збереглися'відкриті моренні-рівнини.

Кінцеві морени зустрічаються на правобережжі в окремих місцях, 
переважно-вони дуже зруйновані.* Розмита кінцевомореннй зона була 
відкрита П. А. Тутковським у межах Волинського Полісся (Любомль- 
сько-Столінське, або Волинське моренне пасмо).

На лізобер&жжі УкраїниСвйраженіїх у рельєфі кінцевих морен не 
виявлено. Напевно, вони тут дуже зруйновані денудацією, а лесовий 
покрив остаточно поховав їх рештки (М. І. Дмитрієв, 1955). Місцеві 
скупчення валунів у вигляді смуг, перпендикулярних до долини, Дніпра, 
свідчать про розмиті кінцевомореніпутворення, які фіксують етапи від
ступу льодовика.

На, правобережному Поліссі місцями також спостерігається гор
бастий моренний Л авдшафт.

- Ерозійна діяльність льодовика, згідно-з"М. І. Дмитрієвий, поля
гала у виорюванні’і зім'ятті порід, по яких він рухався. Багато дослід
ників вказувало на наявність жолобоподібних і мішкуватих западин у 
нідморениих породах', виповнених валунним суглинком. Тепер ці ут
ворення, що поширені на. лівобережжі, розглядають як слідгі ерозійної 
роботи льодовика. Найбільш ефектними наслідками цієї діяльності 
є гляціодислокації в Канівському низькогір’ї,/ на Мопщогорській висо-

■ - >  Нові дослідження показали,' що багато з цих морен виявилися камами, озами 
або озовими пасмами (О. М. Маринич, 1958). 4 - » „
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чині, а також морени напору на горі Пивиха і горі Калитва, Виіачків- 
ському горбі ї  в районі Чорнобиля і Чистдгаловди.

В басеййі, р; Уж на Житомирському Поліссі внаслідок .ерозійної 
діяльності льодовика, місцями виникли ландшафти кучерявих скель.

Льодовикові води створили зандрові рівнини, долинні флювіогля
ціально-алювіальні рівнини і наскрізні (мертві) долини.

Зандрові рівнини, складеці переважно пісками, характерні для По
лісся і Внутрішньої рівнини рік Верхній Буг і Стир. - і', ‘ 

^Долинні флювіогляціально-алювіальні, р}внини ,створились пере
важно в долинах рік' Середньодніпров’я.

■ Наскрізні (мертві)" долини виникли в результаті тимчасової перебу
дови гідросітки в період дніпровського зледеніння. Підпружені'льодо-

■ видом води р'ік спрямовувалися вверх по долинах" і;’ прориваючи най
більш знижені місця вододілів; створювали широкі' і ^глибокі долини. 
З відступом дніпровського льодовика води знову ^спрямувалися. по дй- 
л^оДовикових долинах, а долини, іцо прорізали вододіли, перетворилися 
в мертві. <• V* ' " ' ,

'Складну систему долин стоку льодовикових вод дослідив і описав 
М. І. Дмитрієв. Такі Долини створились на Сан-Дністровському/ водо
ділі в Прикарпатті, на Розточчі. Сітка прохідних долин/виникла на 
правобережжі між верхів’ями-приток Прип’яті і Дніпра, з одного боку, 
і притоками Південного Бугу,->^ з другого. Р іка Синюха, що впадає в 
Південний Буг,, була важливоіоартерією  стоку льодовикових вод.-Сітка 

'наскрізних долин^шіасТива також для верхів’їв рік'.ІнгуЛу і Інгульця.
Численні наскрізні долини встановлені також на лівобережжі 

Дніпра-.-Вони прорізують вододіли Сули і Удаю, Сул^Г'-Хоролу, Хоролу 
ііП сла.ДІсла і Ворскли та іпщі ділянки.

{/З  Л Ь О Д О В И К О В О Ю  епохою пов'язують формування ,Л Є С О В И Х  рівнин, і 
Походження типового лссу, що- лежить йа підвищених вододільних 

просторах, добре пояснює еолова гіпотеза. Делювіальна, флювіогляці
альна та інші гіпотези задовільно пояснюють генезис лесовидних су
глинків. Згідно з еоловою’тіпотезою, лесові рівнини УРСР створені льо
довиковими вітрамц (антициклонального типу), які дули з льодовика 
в лрильодовикову область і розвіювали висохлий' флювіогляціальний 
матеріал*.

І Останнє ВаЯд'айсьіш,;'(вю'р.мське), злЬ^еніння було за межами тери
торії УРСР, алс-його,води створювала Долинні зандрові .рівнина (перші-' 
надзаплавні тераси).

' 3  кііматом льодовикової епохи зв’язані форми морозного звітрю 
вання, що. спостерігаються в Придністров’ї, на поверхні Словєчансько- 
ОнруцькогЬ кряжа,’ ’в ..Канівських горах: Останні представлені .кам’яни
ми осипами і розсипами, печерами видування тощо.

Після зникнення льодовиків переважним рельєфотворчим факто
ром стали ерозійні процеси (діяльність рік, яркова ерозія).

Значний вплив на розвиток рельєфу має господарська діяльність ' 
людини. Створення Дніпровської і Каховської ГЕС викликало підви
щення базису .ерозії і посилення акумуляції рік. На берегах Кахов\ 
ського моря розвиваються форми озерної-абразії і акумуляції.

; Залізничн-і насипи і виїмки, конусоподібні - горби порід на Донбасі 
створюють своєрідні техногенні форми.

В. умовах соціалістичного господарства' людина веде боротьбу -і 
ярковою ерозією, розмивною діяльністю рік, рухливими пісками.

^  і '  , : * 0
* Автор вважає: що типовий лес - .солового походження, а так звані лесовидні ' 

породи можуть мати різний генезис.



ЕТАПИ РОЗВИТКУ РЕЛ ЬЄ Ф У  РА ДЯНСЬКИХ КАРПАТ

. Докембрійська і палеозойська історія Карпат лишається пробле
матичною.

Метаморфічні породи Рахівського масиву і Чивчин умовно відно
сять до докембрію і нижнього палеозою. Палеозойський комплекс 
Карпат за всіма ознаками виникав у геосинклінальних умовах. Цей ком
плекс утворює підошву Радянських Карпат і в надрах Передкарпат
ського прогину причленовується до докембрію Російської платформи 
(М. В. Муратов).

Палеозойський період'в історії" Карпат закінчився епохою герцин-Г 
ської складчастості і піднять. Про це свідчить відносно спокійне, але 
різко незгідне залягання неметаморфізованих мезозойських порід на 
складчастій кристалічній основі в межах Мармароського масиву.

Оскільки переконливих даних про наявність осадочних відкладів 
девонського, кам’яновугільного і пермського часу поки що не маємо, 
М. В. Муратов припускає, що у верхньопалеозойський час на терито
рії Східних Карпат існувала складчаста область, 'складена кристаліч
ними, метаморфічними породами, яка простягалася від Добруджі до 
Келецько-Сандомирського кряжа.

Внаслідок занурення частини палеозойських складчастих споруд на 
початку нижньокрейдового часу виникла флішова геосинкліналь. Особ
ливості фацій крейдового і палеогенового флішу свідчать про прине
сення уламкового матеріалу як з північного сходу (з Добруджинсько- 
Станіславського пасма, за М. В. Муратовим), так і з південного заходу 
(зони Мармароського масиву). Проте немає підстав твердити про існу
вання протягом крейдового і палеогенового часу високопіднятої гір: 
ської країни у внутрішній частині Карпат. В районах, прилеглих до Р а 
хівського масиву, за винятком палеоценового і верхньоеоценового часу, 
не встановлюється потужних товщ грубоуламкового матеріалу. Внут^ 
рішня область знесення скорше являла собою нестійку «кордильєру» -- 
ланцюг обмілин і островів, як справедливо вказує М. В., Муратов.

: Геомбрфолога, і який вивчає'історію Радянських Карпат, особливо 
цікавить розвиток їх починаючи з верхнього олігоцену—нижнього міо
цену,'коли почалося становлення сучасного рельєфу гір. До цього часу 
приурочують головну фазу складкоутворення -г підняття флішових 
Карпат, а також зародження Передкарпатського прогину і Закарпат
ських западин. Доказом виникнення області знесення на місці колиш
ньої флішової геосинкліналі, є відсутність міоценових відкладів у сере
дині гір і'розвиток їх у передгірних западинах. ^

Особливості залягання, поширення і складу неогенових комплек
с ів ^ — найважливіший ключ до пізнання етапів розвитку рельєфу Р а 
дянських Карпат у неогені, Аналіз корелятних відкладів передгір’їв 
слід доповнити вивченням реліктів давнього рельєфу, долинної сітки, 
річкових терас, денудаційних рівнів.

Неогенові відклади Передкарпаття утворюють «зміщений комплекс», 
що відбиває послідовні підняття Зовнішніх Карпат, які супроводжува
лися нарощуванням суші в передгір’ях. | |  . ,

Д ля Закарпаття констатується прогресивне опускання западин, 
виникнення розломів і розвиток вулканічних явищ. У заляганні світ 
спостерігається стратиграфічна непогодженість, в напрямку до гір різ
ко скорочується їх потужність, воДночас .вони збагачуються грубоулам
ковим матеріалом, а ряд світ зовсім випадає з розрізу.

Аналіз особливостей кореЛятних відкладів передгір’їв дає можли
вість зробити тдкі "висновки:
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1. У верхньоолігоценовий нижньоміоценовий час^ідбувалося під-- 
няття гір і зародження гідросітки. Про низькогірний вигляд Зовнішніх 
Карпат та їх слабке ерозійне розчленування під час формування кос- 
мадької (поляницької) світи говорить наявність у ній уламкового ма
теріалу , переважно із флішової менілітової товщі, що займає верхнє 
стратиграфічне положення. у , .

Про нижньоміоденові підняття свідчить зміщення ''Воротищенсько- 
го басейну, велика потужність воротищенської світи (близько 1400 м), 
збільшення в ній уламкового матеріалу з флішових порід і припинення 
нагромадження відкладів у флішовій області Карпат. Одночасне на
громадження товщ екзотичних (слобідських) конгломератів вказує на 
руйнування Добруджинсько-Станіславського пасма (М. В. Муратов, 
1949).* ...  , ; ; . ' Й

Пропуски в розрізах нижнього міоцену Верхньотисенської запади
ни, випадання цих осадків (і світ, що лежать вище) в напрямку до гір 
вказують на підняття і внутрішньої частини Карпат.

Висхідні рухи свідчать про неможливість виникнення загального 
нижньоміоценового пенеплену. •*

2. В середньоміОценовии час (гельвет, тортон) у передгірних за 
падинах відкладаються потужні серії корелятних відкладів (у Перед- 
к'арпатському прогині — понад 2500 м, у Верхньотисенській западині — 
понад 7300 лі).

У Передкарпатському прогині спостерігається зміщений комплекс 
середньоміоценових світ, а в тортоні морський басейн, перекрив зруй
новане Добруджйнсько-Станіславське пасмо і поширився в область 
платформи. Одночасно спостерігається збільшення крупноуламкового 
матеріалу і наявність прибережно-дельтових утворень (басейни Серету, 
Пістинкй). Усе це свідчить про підняття Зовнішніх КаРпат, прирощу
вання суші в передгір’ях і діяльність, рік, які стікали з гір.

У Верхньотисенській западині в напрямку до гір різко скорбчуєть- 
ся потужність середньоміоценових світ і .з розрізу випадають світи ве
личезної потужності (Солотвинська товща — понад 1500 м). Більш мо
лоді Світи (хустецька, ньягівська) залягають безпосередньо на роз
митому палеогеновому фліші і мають в основі горизонти конгломератів. 
Особливо значного розвитку 'досягають грубоуламкові фації (конгло
мерати з карпатського матеріалу) V, складі верхньотортонських світ. 
Усі ці особливості середньоміоценових відкладів та їх значно більша 
потужність порівняно з Передкарпатським прогином рвідчать про 
більш інтенсивне підняття Внутрішньої зони Карпат, що відбулося 
вздовж ліній розломів.

У зв’язку із значною мобільністю Карпат в' середньому міоцені 
(особливо у верхньому тортові) нем^є підстав передбачати виникнен

ня середньоміоценового пенеплену на місці гір.
Цілком природним здається припущення, що передгірні западини 

виповнювалися корелятними відкладами внаслідок діяльності попе
речних (а не поздовжніх) рік. 4 '

У середньоміоценовий час, напевно, відбулася головна фаза фор
мування лусок Зовнішньої 'антиклінальної зони. Цей процес, як пока
зав Ю. М. ПуіщарЬвський (1951), був тісно зв’язаний з розвитком дав
нього, рельєфу.

3. Роль сарматського етапу в розвитку рельєфу Радянських Карг 
пат потребує більш уважного вивчення.

* Екзотичні конгломерати включають гальку д метаморфічних порід і дузне по
ширені в нижньоміоценових відкладах Передкарпатськоґо прогину. Екзотична галька' 
зустрічається також у палеогеновому л крейдовому фліші Карпат.



Н иж ньосарм атський басейн  у  П ередкарпатті в основном у усп ад к у
вав Берхньотортонський (О . Є. М и хай л ов ). П оруч  з дим  і більш  ‘тонко-1 
улам ковий характер  ниж ньосарм атських в ідк л адів  так ож  'може свідчи
ти про ослаблення підняття К арпат. О днак у  середньо- і в ер хн ь осар -' 
матський ч ас м ілководний басейн  значно зм іщ ується  в область плат
форми, а потім  в ідступ ає на південний сх ід . О станнє, безум овн о, бул о-- 
викликане підняттям П ер едк а  рдаття і П од іл л я . П р о  підняття і розмив  
К арпат в середньо- і верхньосарм атський час свідчить поява к арпат-^  
ської гальки в балтській  дельтовій  світі. С арм атський, п р а-Д ністер , 
напевно, являв собою  рі^у, щ о зби р ал а  води з п івнічно-східних схилів  
К арпат.

•* , т 1 *• Полонинський
пенеплен

" І Ша Ж  •
$£ [ Риє. З. ^Схемд денудаційних і терасових рівнів південно-західного схилу Р а

дянських N Карпах- Склав П. М Цись. (Відносні висоти за О. І. Єпиридо-
’ —-.новим). Щ

О сщ льки протягом ниж нього і середнього м іо ц е н у ' констатується  
м обільність К арпат, щ о не сприяла п енеп л ен ізац ії, а в 'середньо- і верх- 
ньосарматський час встановлю ється так ож  наявність піднять, най
більш ; ймовірним; віком П олонинського ценеплену- щ о виник на місці 
Радянських К арпат, сл ід  вваж ати ниж ньосарматський.

Суцільний П олонинський пенеійіен, релікти якого збер егл и ся  у  верх?; 
ньом у ярусі гір (на сер едн іх  абсол ю тн их'ви сотах 1300— 1400 м ) , напев
но, мав низькогірний вигляд,; ал е  не являв собою  «м ай ж е . рівнини>>/ 
С учасні веріїїини Ч орногори та інш их гребенів  височіли як останці 
н а д  поверхнею  пенеплену.

Д очаток  перш ого підняття пенеплену в Зовніш ній  зон і припадає  
на м е ж у  ниж нього і середнього .сармату (триваю чи протягом усього

зв ’язан е і утворення уступ у  пенеплену до  
П ередк арпаття , ам плітуда підняття якого б у л а  відносно менш ою.

4. М еотично-пліоценОвий етап 1 харак тери зував ся  переривчастими  
підняттями П олонинського пбнеплену, еф узи в н и м и  процесам и в З а к а р 
патті і ф ормуванням  дв ох  ден удац ій н и х поверхонь на п ів ден н о-зах ід 
них схи л ах К арпат (рис. 3 ) . г •

Н иж че рівня П олонйнського пенеплену в Зак ар п атті : сп остер іга
ються рівень* з\ відносним и висотам и 500— 650 м  (абсолю тні висоти в ''Пе
редньом у 900— 1000 ж, за  01 І, С пиридоновим , 1 9 5 2 ) П оверхня зр іза є  
товщ і ф ліш у, ниж ньо- та Ц$®.
ден удац ій н и й  рівень М . П . Є рм аков назвав «передмебтичним»-/ (ниж ньо- 
панонським ). В ін  заф ікерваний вулканогенними товщ ами, верхня ча
стина яких (ан дези това і ан дези то-базал ь това) в ідн оси дася  д о  м еотису
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і понїЦ^В Зв’язку з; тим, ще вік вулканічної '«гутиноької серіг^ тепер* 
відносять до  верхнього пліоцену, 500—650-метрову денудаційну по
верхню не можна вважати «передмеотичною». Напевно, після форму
вання Полонинського пенеплену- наступили інтенсивні підняття, Я КІ' 
згодом (з верхнього сармату) змінилися пенепленізацією південно- 
західних передгір’їв Карпат. Перекрита ефузивами денудаційна по
верхня у верхньому пліоцені була зііову піднята і розчленована. В пе
ріод тектонічного спокою виникла т е  одна денудаційна поверхня, яка, 
зрізує фліш ові£  вулканогенні породи -ї лежить на відносниху4 висотах 
150—200, м. Аналогічну денудаційна поверхня в Передкарпатті зрізує 
зміщений комплекс міоцену. Формування її на більшій частині Ііеред- 
карпаття почалося з післянижньосарматського часу), а в межах Буко
винського передгір’я ^  з післясередньосардатського. Ще до  наступних 
піднять в кінці пліоцену нерівний корінний цоколь денудаційної поверх
ні був похований під потужною товщею алювіальних відкладів. 
У зв ’язку з цим немає підстав говорити про існування «Лередкарпат-. 
<а>к»г»ДЛіоі^ррвогож'^еплену»; ;

В пліоцені тут Шб«Еа існув^йіШенудаційно-аКумулятйц|їа рівнина' 
-чЗ;,нерЙвним-корінним цоколем. , : ,

5. В кінці верхнього пліоцену наступили мові підняття частково 
\ рОЗчЩЙованого Полонинського пенеплену. На підняття вказують висо

ке розміщення рівнів «Горновиця» і «Кандещти»’ в Румунії, присут
ність карпатської гальки в левантинських відкладах пониззя Пруту і в 
басейні Кучургану, а також наявність у Чорногорі глибоких ерозійних, 
врізів верхів’їв Пруту і приток Шорного Черемошу, виповнЄних;іморе
ною ^розміщених'гіоряд з більш давніми (сарматськими) реліктовими, 
висячими■долинами.

”В П ф едкарпати  рухи відбувалися" диференційовано. У у в ’язку з 
підняттям Поділля і підгачування.м рік тут посилилась акумуляція.

В Закарпатській рівнині продовжувались опускання,"на що вказує  
потужна товща пліоценових (і нижньочетвертинних) відкладів Угор
ської низовини,.

6. В плейстоцені рухи супроводжувалися місцевим зледенінням у 
горах. Спостереженнями автора виявлено, що моренна / акумуляЦЇЩ 
в Чорногорі зв ’язана з четвертою і-третьою терасами. Пруту; це сві^р  
чить про її  вюрмськйй- вік. Сліди найбільшого риського (дніпровське-1 
го) зледеніння тут збереглися дуже погано, вони були зруйновані о с і  
тнішім зледенінням: .

У північно-західній частині Передкарпаггя констатують наявність, 
двох ярусів донноморенних відкладів!, поділених флювіогляціальними 
осадками. Морени включають карпатський матеріал |  уламки криста
лічних порід північного походження. В насуванні материкового льодо
вика фіксуються дві стадії: Крукеницька і СамбірсЛка. При цьому флю-? 

, віогляціальні відклади риського льодовика не вкривали .всього Пере'д- 
карпаття, оскільки на південний - схід від р .. Бистр|іШ-; !'.._(Дублянської|й 
ератичного матеріалу північного походження не виявлено. Стік льодо
викових вод'був зв’язаний з четвертою терасою Дністра,.

Різна кількість терасових рівнів (від 4 до 9) у  долинах Передкар-- 
паття, зменшення потужності гальки і збільшення товщі суглинків у  
напрямку до Дністра, залягання в ряді місць підоШви галечників ниж
че ,русел сучасних рік свідчать ,про -диференційований характер найнад

■ віших рухів. ч;., : ’п / "
Розвиток терас гірської, передгірної-і низинної частини *р.* Тиси т-*. 

г>її..приток також відбувався в.-умовах різноспрямованих рухів (Г. П. А.чШ 
фер’єв, 1948; О. І. Спиридонов, 1952). ' •



Таким чином, гірська країна з моменту становлення' зазнала ряд- 
переривчастих піднять. П ереваж на сума? піднять здійснилася до  рись- 
кбго часу, щ о п ідтвердж ує висновки Г. Щ А лф ер’єва та О. І. Спиридо- 
нова і заперечує висновки В. В. Буцури про плейстоценовий' вік рельє1 

Яфу Карпат.
7. IIісля льодовії ковий (сучасний) етап характеризується нерівно

мірними загальними підняттями, щй викликали врізування рік у  Корін
ні породи і відклади льодовикового віку, інтенсивний розмив нижньої 
частини схилів долин, місцеві ^деформації .поздовж нього профілю д р у
гої тераси.’ .

Одною іч складних проблем горморфолерії Р адянських Карпат є  
походж ення їх  долинних систем. Ц ьом у питанню присвячені ро'боти 
В. В. Буцури (1930, 1946), К. І. Геренчука (1947), М. П. Єрмакова 

Д ; Т \  К ам анінаі (1954) , Г. І. Раскатова Ч1957), П . Щ, Цися  
#1054, 1957) та інших авторів.

- П ольов|,:і'постереження не підтвердж ую ть думки про те, що у верх
ньому Пліоцені і нижньому плейстоцені в Радянських К арпатах всіО- 
Л.;\ були поширені поздовж ні долини, а поперечні ріки ш ляхом відсту- 

щз-ючої ер озії почали розвиватисяй‘Ц  плейстоцені і,‘ перехоплюючи по
зд о в ж н і, створили гратчасті розчленування -гір.

Таке твердження, 'спрощ ує розвиток долинної сітки; ігнорує роль 
йільш давніх,етапів- і проблеми успадкованосгі. '

Виходячи з  викладених уявлень, неможливо пояснити звивисту 
течію Черемош у, П руту і - особливо Стрия, які врізані разом із своїми  
меандрами в сучасний рельєф і церетинають гірські ба р ’єри. Н ем ож ли

вії) пояснити відступаючою орозіеЮ і прямого напрямку, р. Бистриці ІІа- 
двірнянськОЇ^ В м еж ах Зовніш ніх Карпат немає, .слідів перехоплених ве
ликих поздовж ніх долин. Н ем ає ̂ .і реліктів «Білбтисрнської п оздовж 
ньої долини», 'а-так звана'«В ерховинська» і «Ц ирок-Боржавська» поз-, 
довж ні долини виявляють генетичний зв ’язок з великими поперечними? 
долинами Закарпаття. Про останнє свідчать, ті ж  самі терасові рівні. 
О тж е,,в ідр ізки  згаданих поздовж ніх долгін є наслідком .діяльності зви- 
чаййй^  субееїсвентних приток. Поперечні -долини північно:с'хідних СХИ-. 
'ф в  гір, які характеризую ться епігенетичним виглядом, мають до - 8 те- 
.■рас, тому мало ймовірно, щоб* вони могли оформитися .дише в плейс- 
70’ЦЄКІ.

Н ареш ті,'згадана схема розвитку-долин у  цілому суперечить тео- 
ерозійного розчленування гір, щ о підіймаються.
. Інше поперечні ріки могли виповнювати корел'ятшши відкладали  

передгірні западини і тільки за Ї-Х;допомогою міг збирати води з північно,- 
ехідних схил'ів сарматський пра-Дністер, що виносив карпатську гальку 

;жк>ал||;ьк;£:дельту,’;: ; “.і",
Консеквентні і с'убсеквептні ріки могли розвиватися з моменту ст-а- 

^ В в .гіівиня гіпсі,кої кіимни. В ум овах Полонинського тгенеплену існув& ІІ 
з і:роблена долинна сітка;; ТІротигом ф аз піднять і розчленування пене- 

^ ш єіїу  Цізцер^икріки.;Йалй більш низький базис ерозії, їх  субсеквентні 
і:ритоки, пристосовуючись до  більш м’яких зон фліш у, препарували  
хребти. Таким шляхом виникли лан ц ю ги Збв н іш н іх  Карпат, які мають 
асиметричний поперечний профіль, а також  Полонинський і Внгорлат- 
Тутинський .хребти. Д олинна сітка гір, що знову підіймалися, до  певної 
міри успадкуйала гідросітку пенеплену. ->

М ожїіиво довести лише існування' давньої «Ясиня-Черемоської»  
ф оздов ж п ь о ї долини і системи поздовж ніх долин Давіїьосанського б а 
д е й н у , (ГІ. М  Цись, 1957).



V Поперечні ^долини на схилах і поздовжні середині гір розвива
лися одночасно.

В Передкарпатті велике річкове перехоплення відбулося в басейні 
Серету, верхів’ям якого спочатку був гірський Черемош.

Наявність дрібної .карпатської- гальки на межиріччі Свічі^-Чечви 
і долиноподібного; зниження в районі с. Долини вказує на існуванні 
давньої ріки поблизу гір (можливо, р. пра-Стрий).

На межі пліоцену—плейстоцену виникає Станіславська улоговина, 
що спричинилося до перебудови гідросітки Покуття. Тут на межиріччі 
Дністер—Прут збереглися релікти двох великих долин з південно-схід- 
ний напрямком стоку. Вони були лівими притоками давнього Пруту 
і після виникнення названої улоговини відмерли. По давніх долинах, 
можливо, протікали пра-Бистриці.

ОСНОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ РЕЛЬЄФУ КРИМСЬКИХ ГІР 
'г.'-ТА ПРИЛЕГЛИХ РАЙОНІВ

Для обгрунтування етапів розвитку рельєфу Гірського Криму мо
жуть служити такі основні дані:

1. Особливості сучасної структури мегаантикліналі і її співвідно
шення з прилеглими структурними елементами.

2. Стратиграфія і фації осадочних утворень Гірського Криму і його 
північного крила, а також характер відкладів і їх потужність у, межах 
Індольської і Альмінської западин та одночасно геологічна будова і ба
тиметричні особливості прилеглого з півдня мілководдя Чорного моря.

3. Наявність вирівняних поверхонь гірських Масивів, що' свідчать 
про тривалу пенепленізацію і наступні підняття. '

4. Будова морських і річкових терас, їх гіпсометричний рівень, а 
також загальні морфологічні особливості річкових долин і їх відношення 
10 структури.

За сучасними уявленнями, Кримські гори — лише .Частина Мегаанти
кліналі, південне кргіло якої разом з частиною ядра занурені під рівень 
Чорного моря.

В будові Головного пасма беруть участь верхньотріасові, юрські і 
нижньокрейдові відклади, в той час як на північному крилі розвинені 
верхньокрейдові, палеогенові і неогенові товщі. Отже, загальний харак
тер поширення мезозойських і третинних відкладів вказує на існування 
області зносу в межах Головного гірського пасма з верхньокрейдово
го часу.

Про розвиток Гірського Криму в докембрії і палеозої можна судити 
'лише гіпотетично. Палеозойський (германський) фундамент похований 
під мезо-кайнозоєм в області Степового Криму і, .напевно, лежить в ос
нові Гірського Криму. :

На північних схилах Кримських гір в складі тріасових, юрських і 
ізижньокрейдових осадків спостерігаються брили І конгломерати з галь
кою кварцитів і кристалічних сланців. Верхньоюрські конгломерати на 
Швденнїй окраїні Кримських гір (г. Демерджі) включають гальку з 
гранітів, гнейсів, кварцових порфірів ефузивних порід і кристалічних 
сланців. В нижньокрейдових (баремських) конгломератах м. Старого 
Криму і м. Білогорська встановлено поширення гальки, валунів і навіть 
великих брил' з кристалічних сланців. Уламковий матеріал (напевно, па
леозойських порід) свідчить, з одного боку, про існування давніх облас
тей зносу в мезозойський Час, а з другого боку, про геосинклінальний 
режим розвитку Степового Криму в палеозойський час. У кінці .палео
зою, за М. В. Муратовим, тут виникає геоантиклінальне підняття, а'
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область Гірського Криму входила в Кримсько-Кавказьку внутрішню гео
синкліналь П ричорномор’я.

П ротягом верхнього тр іасу і лейасу на місці Гірського Криму, б е з 
умовно, існував геосинклінальний прогин, (фліш ова геосинкліналь, за  
М. В. М уратовим ), в якому відкладались глинисті сланці і пісковики 
таврійської світи, які заверш уються грубими пісковиками і дрібногалеч-. 
никовими конгломератами. Уламковий м атеріал поступав з області 
розмиву Степового Криму.

Оскільки на розмитій поверхні складчастої таврійської світи за л я 
гають середньоюрські відклади, сл ід-В важ ати, що пом іж  лейасом і 
догером  в ідбулося крупне підняття області Гірського К р и м у-П р и  цьому 
підняття супроводж увалося складкоутворенням таврійської світи або на
ступило після формування складой. М. ,;В- М уратов вваж ає, іїі,о склад- 
частість могла виникати в процесі формування сам ої таврійської світи 

; внаслідок зсувних явищ на дні басейну.
Пош ирення і характер залягання середньоюрськйх відкладів Дозво

ляє зробити висновок, щ о на початку середньої юри в області Гірського  
Криму відбувалося загальне опускання, а в кінці —  підняття. .

У верхньоюрський і нижньокрейдовий час в синкліналях нагромаг 
дж ується товщ а карббіїатних відкладів.

В Кінці нижньої крейди відбулося крупне підняття, внаслідок чого. 
Гірський і Степовий Крим перетворилися в; єд'иїф- область зносу*-Струк
тури-Гірського Криму ускладнюються дрібними складками і розломами,

В е р х н ь о к р  е  й д о в и й  е  т а п розвитку рельєфу Гірського Криму  
характеризувався переривчастими підняттями, які набули більш  значної 

» амплітуди в рінці мааєтрихту і в датський час. Область зносу, напевно, 
поширилась, однак піщанистий склад відкладів свідчить про незначне, 
розчленування Головного пасма в Кінці верхньої'крейди. П а ш о  являло 
собою  низькогірний острів («Таврійський о с т р ів ^ з а  М. В. М уратовим).

П  а л е о  г є н  о в и  й |^ н  и ж  н ь о м  і о ц е  н о в и й е т  а п також  харак
теризувався коливальними рухами, з  якими були зв ’язані трансгресії і 

' ' регресії: в Області Степового К рим у і на північних окраїнах Головного 
| , пасма. Значне підняття на границі: еоцену і олігоцену заф іксоване тов 

щами пісків і пісковиків хадумського горизонту маіікопської світи. Д а 
лі Гірський Крим п родовж ував, підійматися, щ о виклйкало посилення 
ерозійних процесів і винос в морський басейн мулистого м атеріалу  
майкопської світи. Підняття викликали значку регресію  моря. О бласті 
другого і третього пабма причЛенувалися до геоантикліналі Гірського 
Криму; 'перетворившись на її  -крило. Таврійська область знесення.

. включаючи і більшу,чаСтину Керченського півострова, напевно, пере
творилася 'у велику ;гСоантикліналь.

Р ізко незгідне і трансгресивне залягання середньо- і верхньоміоце-
* нових відкладів на розмитій поверхні палеогенових і більш  давніх порід 

на'північному крилі Головного пасма свідчить про інтенсивну ерозійну  
діяльність, яка супроводж увала п е р е д  т 0 р т о н с ь к і п і д н я т т я .  
М ож на дум ати , що контрастність рельєфу Гірського Криму в передтор  
тонськйй. час значно виросла.

Т о р т  О н с ь к о-с а р м а т с ь к и й е т а п  характеризувався новими 
опусканнями геоантикліналі Гірського Криму і охопленням ^трансгре
сією  ї ї  північного крила. М ілководні відклади (вапняки, пісковики, піски 
з галечниками) тортону на північному крилі змінюються більш глибоко
водною глиниСтоіб товщею нижнього сармату^ІОЛи трансгресія; напевно, 
досягла н айбільш ою  розвитку.

З  абразією  нижньосарматськогб моря М. В. М уратов пов’я зує утво
рення ПЛ9СКИХ поверхонь нижніх Плато Яйли- •
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В :рередньосарматський час знову-.відбувається обйіління м орявС те~  
новому Криму і глинисті осаДки змінюються, мілководними вапняками, - 

В кінці верхнього еарм ату «наступає крупне передме.отичне~підняття 
'Гірського К рим у;і Керченського півостр.овай?!

Протягом м с о т  и ч н о г  о-н и ж .н  Ь о .п о н  т и ч н о ’го, е т а п у  в ід б у 
вш ись онускапця, щ о. супроводж увалися ,трансгресіям и, г^еотичнОго ' і 
пептичного морів па північному крилі Кримської мегаантикліналі і К ер
ченському півострові. О пускання переривалися підняттями, (в кінці мео- 
т іс у ) ,  зафіксованими"піщагнйстимнвідкладами.

В с р х н ь о п о.(іі т и ч н и йЯШ е р е д'н ь о-в е  р х Н ь о п л і о ц*е що в и й  
%-т-а п. Трансгресії відбувалися також  вкім ерійський і-куяльницький Час.
. Вїкінці.ікуяльнйцького часу, північно-східна і п івденно-східна частини пів
острова разом ;з; мейіантиклінаЛлір Гірського К рим у були підняті вище 
ржня моря. Опусканню продовж увались лиш е'паї північному 'заході^ і в 
м еж ах ‘Індольської западини.

'В передгір’ях Гірського Криму нагромадження' морських! осадків/За- 
юнчилося в нижньому понті. 'У верхньому понті, середньому- і верхньому * 
пліоцені-тут нагрома‘;’£жуЬтьсй континентальні червоно-бурі тлини з  про
ш арками галечників, пісків і конгломератів. :У межа.х. третього пасма 
вони мають невелику потужність, збільшуючись "до-кількох'десятків мет- 
рів-на північ в області Альмінської,-.{і Індольської западин, Уламковий 
зуйтеріал виндсився рік&деи із Гірського Криму. Осташ іій-мав більш знач

ені розміри і поширювався ' в область су ч а с н о ї к о  н т и н е н та льі і оі&т ер аси  
113 південь' ВІД}берегів Кр^иму.

• Д о  залиш ків давнього пліоценового рельєф у М. В. „Мур а то в війно- 
с-еть сучасні найбільш підвищ ені частини Головного \п а с м а  — хребет*'^ 

' К сра-Т ау на півдні 'Кар^бі-Яйли, Д ем ередж і-Я йлу, південне'плато Ча- 
Т й р -Д агу ,‘Вабугаг^і Ай-Петріпську Яйлу. Н азвані височини складауіщг. У 

-пліоцені лиш е крайову частину хребта, вершини якого'розміщ увялися до  
пждня і південного схоДу і ■були ЗГО Д О М  Знищені ,в„зв’язку з опусканням  
■розвитком .ерозійних і зсувних явищ

Бідьґіі північні зниж ені -плато Карабі-Я йли, Д ем ередж і-Я йли, Дгілго- 
р \ ковської Яйли, Ч атир-Д агу л і прилеглі височини за своїми ви сотам и , 
-сшвставляються М. В. М уратовимЖ ф оверхнею  пліоценової_*тєраеи тр е
ть ого'п асм а, відклади якого переходять у  червойо-бурі пліоце_н©ві глини 
Альмінської та Індольської 'западин. "^Поверхня низьких яй^й? ви-' 

-роблена, за  М. В. Мурат.овим, сарматською- абразією , складала в пліоцені, 
передгірну похилу рівнину, по якій лз гір "знбсився по окремих улоговинах  
уламковий м а т е р ів '  що нагромадж увався в передгірний западинах.

Таким чином, вік головного яйлинського пеясплену зв’язують з - пліо
ценовим часом. Пенсплсїііз-ація могла відбуватися в період,оСлаблештя  

.тектонічних рухів,-, можливо, щ е 'в 1 никньоп'онтичнйй. час. Розглядуваний  
верхньопонтичний— сереДньо-верхньопліоценовий -етап 'н е -1 сприяв пенеп- 
■денізації в зв’язку з висхідними рухами. -

■В.осьовій частині геоантикліналі Гірського Крим<' підняття, напевно,
„ досягли значних величин. У верхньому пліоцені гори підлягали інтенейв- 
/'ному ерозійному'розчленуванню  і розмиву, про що/і свідчить велика тов- 
Ч ца,ч£рвоно-бурих_іуіии\в за п а д и н а х 'з  наявністю грубоуламкових про
ш ар к ів , а також  вапнякової брекчії П івденного берега. П ідняття м а у  
'К ерченському півострові ,-ие мали значйої. амплітуди, однак привели
■ виходу з-п ід  рівня моря всієї, його території, крім синклінальних проги
нів ца північному заході. ,

Занурення південного крила антиклінальної структури Гірського 
Криму'почалося після кінця поігту. Область сучасної материкової об.\ґі- 

(р я н ц в  кімерійськии чає, а л '^ 7 б іл ь ш е і’,кінці понту складала щ£ частину. ,.
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Гірського Криму, де, можливо, виступали на поверхню давні породи 
ядра Кримської антиклінальної споруди. Про останнє свідчить мілко
водний характер кімерїйських осадків на дні Чорного моря до півдня 
від східної чартини Гірського Криму.

В районі Феодосійської затоки в самому кінці пліоцену абразія 
проникла далі, доходячи до сучасної берегової лінії, про що свідчать від
клади Чаудинської морської тераси. В дальшому ділянка, де відклалися 
чаудинські осадки, була втягнута в підняття, тому відклади чаудинського 
басейну тепер значно піднесені (М. В. Муратов, 1949).

П л е й с т о ц е н о в и й  е т а п .  У четвертинний час Гірський Крим 
підлягає переривчастим підняттям, зафіксованим трьома рівнями річко
вих терас (не рахуючи добре розвиненої заплави). Як встановили М. В. 
Муратой і М. І. Ніколаєв, ці тераси розвинені по всіх долинах північного 
схилу і в багатьох долинах південного. На північному схилі, крім того; 
виявлена четверта (надлугова) пліоценова тераса. У всіх долинах північ
ного схилу Гірського Криму тераси подібні і характеризуються знижен
ням рівнів вниз по течії. Так, наприклад, перша надзаплавна тераса у 
верхів’ях рік має висоту 10 лі, в середній течії 5—6 м, а в низів’ях її  рі
вень зливається із заплавою. Висота другої тераси знижується з ЗО—85 м 
у верхів’ях дЬ 20—25 м в середній течії. Третя надзаплавна тераса з 
80 м у верхів’ях опускається до 50—70 м в середній течії і до  10—20 м 
у нижній. Галечники другої надзаплавної тераси багатьох рік в нижній 
течії занурюються під заплаву. Подібне явище в окремих випадках спо
стерігається і для третьої надзаплавної тераси.

Надзаплавні тераси рік південного схилу виражені гірше і зберегли
ся лише в більш крупних річкових долинах. ^

Всі тераси у верхів’ях ерозійні, цокольні. Д о низів’я рік потужність 
алювіального покриву збільшується і тераси переходять в акумулятивні.

Г. І. Молявко (1940) встановив, що в низів’ях ряду рік Степового 
Криму галечники залягають нижче сучасних русел. Поховані галечни
ки відповідають терасовим відкладам рік Гірського Криму і синхронні з 
ними за віком.

Долини р. Салгиру і його найбільш значних приток характеризують
ся каньйоноподібною формою у верхів’ях, а також системою терас, під
нятих у бік Гірського Криму. В середній течії р. Салгиру тераси симет
рично розміщені на обох ч берегах. В нижній течії' Салгиру, нижче 
його злиття з Великою Карасівкою, чітко виявлені три поховані горизон
ти галечників. При цьому нижній горизонт відповідає' найбільш давній 
терасі.

Горизонтам галечників відповідають три надзаплавні (четвертинні) 
тераси р. Салгиру в області Гірського Криму,

Поперечний профіль долин Гірського Криму виявляє похилий ха
рактер терасу причому у більш давніх терас цей нахил більший. Тераси 
поступово переходять до корінного схилу долини і тут покриті крупно- 
уламковим делювіальним матеріалом.

Описані М. І. Андрусовим (1912) «континентальні тераси» в районі 
Судака складені делювіальним і пролювіальним матеріалом (суглин
ками з домішками слабо обкатаних уламків корінних порід). Як пока
зали дослідження М. В. Муратова і М. І. Ніколаєва, їх формування 
тісно пов’язане з утворенням алювіальних річкових терас.

В основі відкладів другої надзаплавної тераси в районі Феодосії ви
явлені рештки кістяка, слона (Еіерказ ігодопі/гепіі РоНІ . ) ,  що 
дає підставу відносити відклади цієї тераси до риського часу.

М. В. Муратов відзначав, що делювіальні суглинки другої тераси 
замінюють собою карангатські морські осадки, тому делювій і алювій
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'Йрусрї надзаплавної тераси можна співставити за часом з епохою опу- 
екання, що викликала карангатську трансгресію на Узбережжі Криму.

Епосі утворення відкладів третьої надзаплавної тераси мусять від
повідати давньоевксинські і узуняароькі морські відклади разом ІІафіо- 
Криваючими їх суглинками (міндель).. Утворення уступу третьої-, т”ера-' 
:£й*; напевно, відповідає епосі розмиву поміж узунЛарськими і карзнгат'- 
ськими морськими відкладами, викликаної підняттям.

Час "формування уступу другої т-ераси відповідач епосі п і д н я т і й '  
після карангатрького часу і на'початку^ ноіюевксинського'часу.

Відклади першої надзаплавної тераси співпадають з епохою награ-.-! 
мадження верхніхориз,онтів-^ иовоевксинськйх і давньочорноморських 
осадків (вюрм). |їастуір іі 'підняття викликали формування уступу пер
шої надзаплавної тераси і піднятість давньочорноморських осадків,

Таким'чином, уступи.терас виникли внаслідок висхідних ру&ів (до-' 
міндельських, М ІИ Д С Л Ь-рИ С ЬК И Х ,-^ рис-вюрмських і ПЇСЛ Я В Ю рМ С Ь К И Х її: 
Зупинка піднять співпала з часом утворення алювіальних і делюг;.!.. 
них відкладів,'що покривають поверхню терас, і морських Давньоовкетн- 
ських, карангатськиХ і давньдаОрноморських осадків узбережжя Криму. 
Зупинка рухів, як- припускають,' відповідала міндельському, ,риському 
і вюрмсько'^у часам. Ерозійне заглиблення у верхів’ях багатьох .рік і  
ясно виражений корінний цоколь -заплавної тераси указують.на те^: щй> 
підняттячВ області,Головного пасма (у  верхів’ях рік) продовжується І 
Тепер. Зменшення відносних перевищень тера.с до низів’їв рік і наявність 
похованих галечників свідчать ,про різноспрямований характер четвер
т и н а х  рухів. Одночасно із значними підняттями в центральній частині 
гірського пасма, в області Їндольської і Альмінської западин відбува
лось відносно глибоке опускання. Згідно з М, В.'М уратовим, Індоль- 
•ська западина прогнула^ за Четвертинний час.до 100 м, а за пліоцен і 
четвертинний одоаЕ ^іа величину близько 200—-3.50. ,ж- АльмінСька^йа- 
дина за четвертинний і пліоценовий час в ..осьовій частині прогнулася 
приблизно на 100 м.

Підняття, що почалися в середині пліоцену, для Гірського Криму 
малц скдеціннЦи характер. Периферичні частини, підлягали коливальним 
ріЗноспрямова'цим рухам, з/У якими зв’язане.утворення затрк і соляних 

.озер Кримського узбережжя. В четвертинний час одноразово ПродОвр;|^ 
валось опускання південного краю Кримської гірської споруди. Берегові 
лінія карангатського моря вже доходила до сучасного, берега в Східно
му Криму і на Керченському півострові, де збереглися^його осадки у  
вигляді морськи^терас. В ЯлтинСько-СудацЬкій затокоподібпій загли
бині чв область материкового схилу також встановлені осадки клрангат- 
сікоґо віку. Наступні підняття Гірського Криму, обумовили виникнення 
каралгатської тераси. Новоевксйцські? осадки ніде на узбережжі поверх 
карангатських не відкладалися. Короткотривалі новоевксинські піднят
тя посілі змінилися опусканнями. Післяновоевксинські опускання приве
ли до сучасного розподілу глибин.

Таким чином, підняття, в областкГірського Криму в цілому носили 
склепінний характер, У прилеглій до  гір шузЩ  коливальні рухи мали 
різний знак. В цій^'проміжній, периферичній Частйщ чергування п ід ® }» ’ 
і опускань викликали то ерозію, то акумуляцію. З , останньою смугою 
пов’я з а н і утворення заток і соляних озер Кримського узбережжя, .які 
відіграють істотну роль в його морфології. .. ,



IV. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ РАЙОНИ УРСР

ПРО ПРИНЦИПИ І СХЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УРСР

Розвиток уявлень про геоморфологічні особливості території Украї
ни нерозривно зв’язаний з вивченням рельєфу Російської рівнини в ці- 

ї.'лому.
На першій схемі геоморфологічного районування Європейської час

тини СРСР, яку виконав С. М. Нікітін (1886), територія України відне- 
еена до «південної граничної смуги розповсюдження скандинаво-фін-. 
ських валунів» ^район розвитку дніпровського льодовикового язика) та 
до позальодовикової, лесової області з. ерозійними формами рельєфу.

Виділення І. Ф„ Леваковським (1889) основних плоских височин 
І знижень в південній; частині Російської рівнини було також одною із 

терших спроб геоморфологічного розчленування території України. При 
цьому походження головних елементів рельєфу він пов’язував з «внут-1 

Ірішньою тектонікою»., |
В системі природного районування Російської рівнини за' В. Г1, ..Се-. 

меновим-Тянь-Шанським (1915) територія-України віднесена до поясу 
прильодовикових яркових утворень і згладжених низовин (Поліське при- 
.іьодовикове водне скупчення, південно-західна пухка яркова область на 
вапняковій основі, південно-західна пухка яркова область на, гранітній 
основі, Дніпровська підльодовикова низовина розмиву, Донецький 
кряж) і поясу приморських пївденнихчнизовин, або південної морської 
трансгресії (Чорноморська низовина).

Схематичне районування України знайшло відображення і в праці 
і В. Д. Ласкарьова (1916), який поділив Східно-Європейську рівнину 
■,-на Південну>Росію,’тері^орфологічно більш стару, з виробленим долин
ним рельєфом, та Північну Росію, більш молоду, льодовикову.

У 1922 р. П. Тутковський виділив у межах України чотири зональгії 
ландшафти: лесовий, зандровий, кінцевоморенний і моренний.

Проблемою; геоморфологічного районування України займався 
Д. М. Сободєв, В його ранніх роботах (1924) це питання зв’язане з гео
морфологічним розчленуванням Російської рівнини на основі вивчення 
четвертинних (зокрема, льодовикових) відкладів. У спеціальній праці 
«Зски? геоморфологйи Украіпіьі» (1929) Д. М. Соболєв виділив основні 

~ геоструктурні райони України, які, за його думкою, є й геоморфологічни- 
ли одиницями: окраїна Центрально-Російської плити, Українська кри
сталічна плита, Подільський, шельф, Поліський міст, Донецький кряж, 
Північноукраїнський басейн, Південноукраїнський, або Причорномор
ський, басейн.

В дальших роботах Д. М. Соболева (1938) геоморфологічний поділ 
грунтується на уявленні про терасову природу рельєфу України. 
Комплекс річкових терас і берегових низбвин (денудаційно-акумуля- 
тивних рівнів) різного віку (переважно неогенового і четвертинного),, за 
думкою Д. М- Соболева, .створює основні геоморфологічні ОДИНИЦІ: По
дібний погляд.необгрунтовано перебільшує роль терас у рельєфі України.
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За схемою геоморфологічного поділу Європейської частини СРСР, 
опрацьованою Б. Л. Лічковим (1931), територія України •знаходиться 
в льодовиковій та позальодовикавій областях (периферична зона зледе
ніння, перехідна зона, південна позальодовикова зона)..

У 1934 р. Б. Ф. Добрішім запропонував нову схему геоморфологіч- 
ного районування Європейської частини СРСР. В основу був покладений' 
комплекс ознак — геоморфологічний ландшафт, що визначається різним 
сполученням декількох груп форм (тектонічних, гляціальних, водно- 
ерозійних, еолових, карстових, морського походження). При цьому в роз
поділі основних рис' рельєфу істотна роль надавалася тектонічному фак
тору. Попередня схема була уточнена Б. Ф. Добринпґи.м при .складанні 
Геоморфологічної карти Європейської частини СРСР лля «Большого 
Советского АтЛаса мира» (1934). Територія України^згідно із схемою 
Б. Ф. Добриніна, віднесена до декількох груп областей. Так, на Цю тери
торій поширюється; трупа областей низовин крайових зон четвертинного 
зледеніння (Полісся, Дніпровська низовина),'а також група височинних 
обйастеіі^яскраво і вираженим ерозійним рельєфом (Волино-Подільська 
і ПриазоБСЬка височини, південно-західна окраїна Середньо-Руської ви
сочини). До групи низовинних рівнин, що лежать переважно поза межа
ми четвертинних зледенінь, віднесені Причорноморська лесоаа рівнина 
І лісова похила рівнина лівобережної України. Донецький крящ відне
сений до групи областей «згладжених-древніх складча^тб-екидових .гір
ський хребтів». До групи гірських і передгірних областей «іднес^ні Ра
дянські Карпати і Кримські гори. .

, На:відміну від попередніх схем, районування за Б. Ф. Добриніним є 
першині справжньо геоморфологічним, яке враховує комплекс рельєфо- 
творчих факторів. ,

л Геоморфологічне районування УРСР в 1934 р. було здійснене 
М. І.-Ддоитрієвим. Автор відзначав^ що при виділенні геоморфологічних 
районів в їх природних межах не можна брати за основу'жодну, ізогіпсу:, 
оскільки висоти не, завжди, співпадатимуть^ природними ^границями. То-., 
му за основу був прийнятий -характер рельєфу л геологічна будова. Ви- 
Ходячи з цього, М. І. Дмитрієв (1934, 1936) виділив 14 основних геомор
фологічних районів УРСР: 1) Волинське плато; 2) Подільське плато; 
3) Правобережне Придніпровське плато; 4) Придеснянське плато;
5) Лівобережне плато1; 6) Слобідське платно' (пізніше назване- ГІридоне- 
цьким плато); 7) Азовське плато; 8) Донецький 'кряж; 9) Правобереж-і 
на Поліська терасова рівнина; 10) Лівобережна терасова рівнина (Дніи- 
ровсько-Деснянська терасока рівнина) ; 11) Придонецька (пізніше Доне
нька) терасова рівнину; 12) Запорізька внутрішня рівнина; 13) Причор* 
номорська берегова рівнина’; 14) Приазовська берегова рівнинш: Виділе
ні геоморфологічні райони пов’язувалися з основними -теоструктурними 
е іементами.

В 1939 р. геоморфологічне районування Європейської , частини 
СРСР здійснив також І. П. Герасимов. На його схемі, в цілому близькій 
гдо схеми,Б. Ф. Добриніна, виділена південна, зона акумулятивних (мор
ських, лесовик, алювіальних) і вироблених (ерозійних) височинних і ни- 

;<ІИНН)ІХ рівнин." V * •' , ■'
У 1941 р. схему геоморфологічного районування УРСР опубліку

вав В. Г. Бондарчук. У дальшому доповнені ним схеми опубліковані в 
1947 і 1949 роках. В основу районування В. Г. Бондарчук поклав «особ
ливості л^ологічного розпитку рельєфу та геоструктури». Беручи до уваги 

. рєоструктурні і гіпсометричні ознаки, а також накладені форми і по- 
кривні. відклади, автор виділяє.геоморфологічні області, які складаються 
з районів. ,
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У межах УРСР В. Г. Бондарчук виділяє обширну полігонну рівнинну 
країну,„до якої відносить^такі геоморфологічні області: Придніпровську 
низовину (підобласті Полісся та Лівобережна низовина); Правобережну 
височину (підобласті Правобережжя і Волино-Подільське плато); При
чорноморську низовину; Донецький кряж. Окремо виділяється Карпат^ 
ська гірська країна, що включає і Закарпатську низовину.

Геоморфологічні області пов’язуються з геоструктурними одини
цями̂  однак цей принцип не завжди витримується.8 Так, до області Во- 
лино-Подільського плато, зв’язаної з платформою, В. Г. Бондарчук від
носить і райони Дністровсько-Санської рівнини, Підгір’я і Передка рпат- 
ську височину, які розміщуються в межах Передкарпатського прогину. 
Райой Приазовського кристалічного пасма включений в область Доне-

• цького^кряжа;
В 1947 р. опублікована колективна праця «Геоморфологічне райо

нування СРСР^ під редакцією А. О. Григор’ева і К- К. Маркова' з кар
тою геоморфологічного райойування .Союзу РСР. В основу цієї ка-ртр 
були покладені два взаємно доповнюючих принципи: морфолого-гене- 
тичний (тип рельєфу) і територіальний. Останній передбачає виділення 
таксономічних одиниць — провінцій, областей, підобластей, районів.

На територію УРСР припадають частини трьох провінцій: рівнин. 
Європейської частини СРСР, Карпат, гір Криму і Кавказу. В межах 
рівнинної >частинй УРСР виділе^ області.' Полісько-Дніпровської низо
вини (з такими підобластями: лесові Придніпровські і Придесняйські 
рівнини і Поліська акумулятивна рівнина)4; Азово-Подільської височини 
та Азово-Чорноморської низовини. В особливу провінцію виділені Кар
пати, що поділяються на області Карпатських гір (Українські Карпати) 
і Карпатських передгір'їв. Гори і рівнини Криму розглядаються як-окре-^ 
ма область у межах провінції гір Кавказу і Криму (куди, до речі, відне* 
сена і область Азово-Чорнрморськйї низовини).

Кожна область включає'ряд геоморфологічних районів, для яких
. характерний певний тип (підтип) акумулятивного (насипного), скульп

турного (ерозійного), структурного (пластового) або гірського (побудо
ваного) рельєфу.

> До недоліків розглянутої карти районування слід.віднести иеобгрун-
• ховане включений «Волинської лесової височини» в підобласть Полісь

кої акумулятивної рівнини, ^ також відсутність подільського району 
Опілля, яке об'єднане з Розточчям під неправильною назвою «Волинське 
плато». ■ ^

У 1948 р. М. М. - Соколов .здійснив геоморфологічне районування Ро
сійської рівнини, виділивши на н̂ й дві зони: І т- позальодовикову і II 
льодовикову та' прильОдовиксіву. До останньої зони безпідставно відне
сена вся територія УРСР (включаючи Причорноморську низовину).

В 1955 р. опублікована картосхема детального .геоморфологічного 
районування Українського Полісся, складена О. М. Мариничем. Автор 
виділяє чотири райони: Волинське Полісся, Житомирське Полісся, .Київ
ське Полісся і Чернігівське Полісся. В їх межах виділено 28 підрайонів.

’ У системі геоморфологічного районування 'Європейської Глистани 
СРСР, здійсненого М. В. КарандєєвОю (1957), Територія України розмі-

- щена в межах провінцій: водно-йбодовикових і алювіальних рівнин (об
ласть Полісся і Придніпровської Низовини); розчленованих ерозією ви- 
сочинних рівнин (області Волино-Подільськоїі І. Придніпровської висо
чини та Донецького кряжа); морських акумулятивних рівНин (область 
Причорноморської низовини)., а також у межах «провінцій складчасто- 
склепінних середньовисотних і низьких гір, сильно розчленованих еро
зією» (область Гірського Криму і- Керченського півострова) і «ссклад-
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часто-насувних і вулканічних середньовисотних гір; сильно розчленова
них ерозією, і рівнин крайових прогинів» (області Східних Карпат* За
карпатської рівнини, Передкарпатської височинної рівнини).

Найбільш 'грунтовні Геоморфологічні карти" Криму', складені 
Б. Ф. Добриніййм (1944, 1947).

районування Радянських Карпат при
свячені роботи М. П. Єрмакова (1948, б), П. М. Цися (1951, 1956, і957),
Ь. Г. Бондарчука (1956), Г. І. Т’аска’тбва (1957).

В 1959 р. детальне геоморфологічне районування всієї території Ук
раїнської РСР і Молдавської ЧРСР було здійснене'співробітниками Ін
ституту геологічних'наук АН УРСР (див. В. Г. Бондарчук, М. Ф„ Веклич,
А. П. Ромоданова та І. Л. Соколовський). Як відзначають автори, ра
йонування проведене з урахуванням гіпсометрії, структурних особливо
стей, геологічної будови дочетвертииних та четвертинних відкладів, ти
пу,- напрямку амнлггуди молйдих рухів земцої кори; характеру прояву 
екзогенних фактбрїв тощо. При .цьому на карті виділені геоморфологічні 
країни: А  — полігонна рівнина платформеної частини УРСР та Б  — 
гірські споруди геосинклінальних областей Карпат і Криму. Останні по
діляються на геоморфологічні області, які відповідають крупним гео- 
структурним одиницям. У межах областей виділено. 54 райони, що в ід р |0  
няряьєЯ характером четвертинного покриву, ступенем розчленування та 
наявністю специфічних форм' поверхні.

І. Л. Соколовський (1960) склав схематичну геоморфологічну кар
ту західноГ частини УРСР, на якій відображені генетичні типи рельєфу 
Волино-Поділля та Передкарпаття. При цьому виділені два основних 
типи рівнин: акумулятивні та денудаційні. Серед акумулятивниХ/рівнин 
показані алювіальні терасові, рівнини та різноманітні льодовикові Ц вод
но-льодовикові рівнини. Денудаційні рівнини поділені на структурні,та 
скульптурні.

Схематична карта генетичних типів рельєфу західних областей 
УРСР складена також П. М.-Цисем (1961).

На кольоровій «Геоморфологічній карті СРСР» масштабу 
1:4000000 (1960) відображені генетичні типи, основнГ/структурні-еле
менти та форми рельєфу. ІГа схемі-врізці в межах Української РСР ви
ділені області ерозійних цокольних рівнин Українського кристалічного 
щита, еррзійиих цокольних рівнин герцинського складчастого Д оне
цького1 кряжа, Азово-Чорноморська морська низовина з лесовим по
кривом, а також гори Карпатської Дуги, середньогір’я і куестові низько- 
гір’я Криму. В межі України також заходять області алювіальних і зан- 
дровцх рівнин Полісся і ерозійної пластової Середньо-Руської височини.

У авторів нових робіт з геоморфологічного районування території 
УРСР І її окремих частин спільним є визнання* зв’язку між геоморфо

логічними і геоструктурними одиницями, співпадання основних таксо
номічних одиниць (областей), а також Назв І  ай ва ж л и в і ш ик регіонів. 
Усе це дає можливість приступити до складання детальної карти гео
морфологічного поділу УРСР з урахуванням досвіду ряду дослідників.

Опрацьовуючи сітку геоморфологічних областей,,підобластей, райсь 
нів і підрайонів, автор зберігає (а в окремих випадках доповнює) за
гальновизнані назви таксономічних одиниць, уникаючи зайвої оригі
нальності. Для західних областей використовуються схеми, раніш опра
цьовані автором. Таким чином,, геоморфологічне районування УРСР 
розглядається як узагальнення колективного досвіду.

В основу районування покладені морфолого-генетичний і  територі
альний принципи,'які вже були практично застосовані при геоморфоло
гічному районуванні СРСР( і о
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Враховуючи позитивні риси «Карти геоморфологічного райфґуван- 
ня СРСР» (під ред. А. О. Григор’єва і К- К. Маркова), а також "роботи
О. М. Марйнйча, автор вважає доцільним нанести сітку геоморфологіч
них районів на-типологічну основу. З цією метою розроблена Легенда 
типів рельєфу, що розкриває генетичні особливості поверхні в.межах 
таксономічних одиниць. , . V

Під генетичним типом рельєфу розуміємо комплекс форм, які ха
рактеризуються своєрідними зовнішніми рисами, спільністю геологічної 
будови і походження.

В легенді виділені такі типи рельєфу: алювіальні рівнини, передгір
ні-.акумулятивні терасові межиріччя (похилі рівнини), зандрово-алю- 
віальні рівнини, пасмово-горбастий моренний рельєф, моренні рівнини, 
флювіогляціальні' (зандрові) рівнини, моренно-флювіЬгляціальні рів
нини, денудаційні рівнини (і форми рельєфу) на кристалічних породах, 
денудаційні рівнини на осадочних породах, денудаційні останцеві височи
ни (типу Словечансько-ОвруцькОЇ), лесові пасмові (увалиеті) височини; 
лесові хвилясто-горбасті височини, лесові горбасті височини, лесові 
'насмово-горбасті височини, глибоко розчленовані плато, ерозійний бед
ленд, структурно-горбасті височини, структурні плато, керченський тип 
рельєфу, куестовий рельєф,, гривистнй рельєф, низькогірний рельєф 
(платформ і гірських країн), еередньогірний рельєф моііокл іна л ьних 
.хребтів, середньовисотний горганський рельєф, нагірний рельєф (поло
нини і яйли), альпійський рельєф (типу Чорногори), вулканічці-тірські 
групи, карстовий рельєф платформи (включаючи товтри) і гір, морські 
акумулятивні рівнини, дельтові рівнини (сучасні і древні) та інші.

Перелічені типи рельєфу! в легенді карти об’єднані-в гру^и типів 
акумулятивного рельєфу, денудаційного рельєфу рівнин, скульптурно
го (ерозійного) рельєфу рівний, структурного рельєфу. Окремо виді
лена також група типів гірського рельєфу.

|  На фоні перелічених типів рельєфу (і їх сполучень) виділені такі 
великі геоморфологічні одиниці: Полігенна рівнина УРСР, Карпатська 

рірська країна }< краща Гірського Криму.' "" ** '
П о л і г е н н а  р і в н и н а  У Р С Р  як частина країни Російської 

. рівнини включає: -
I. Область Полісько-Дніпровської низовини з підобластями:

а) Поліської рівнини і б) Лівобережної рівнини.
II. Область Азово-Придніпровської височини з підобластями:

а) Придніпровської височини;'б) Запорізької рівнини І в) Прцазовської 
височини. . , \

ЦІ. Область Волино-Подільської височини з підобластями: а) Во
линської височини; б) Внутрішньої рівнини Верхнього Бугу і Стиру 
і в) Подільської височини. . ■ ■ - ■

IV. Південно-західна окраїна області Середньо-Руської височини
V. Область ̂ Азово-Чорноморської низовини. £
VI. Область Донецького! кряжа!-
К а р п а т с ь к а  г і р с ь к а  к р а ї а а .  В ній Радянські Карпати 

розглядаються як частина підпровінції Лісистих Карпат.
До них відносяться:
VII. Область Передкарпаття.
VIII. Область Зовнішніх Карпат / з ' підобластями^ а) Бескидсько-, 

Горганською (Скибові Карпати) і б) Покутсько-Буковинських Карпат.
~ IX. Вододільно-Верховинська область.

X. І Іолонинсько-Чорногбрська область. ,
XI. Північна окраїна Мармароської області.
XII. Область Вулканічних Карпат і  міжгірних.улоговин.
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XIII. Область Закарпатської рівнини.
К р а ї н а  Г і р с ь к о г о  К р и м у .  '  • '

Д о неї відносяться: 
і- XIV. Область Головного.Кримського пасма.

XV. Область куестового передгір’я Кримських гір.
XVI. Область Південного узбережжя Криму.
XVII. Область Керченського півострова.
На територію УРСР заходить також південна окраїна області 

Б е с/: а р а б с ь к о |-  в и с о ч и н и. ,
В межах областей і підобластей виділяються геоморфологічні ра

йони і підрайони. Дри цьому в розумінні таксономічних одиниць автор 
в основному підтримує /погляди К. К- Маркова і М. В. Карандєевої.

Країни 'характеризується геоструктурною єдністю і' спільними 
рисами рсльєф.у.

Рівнинна частина УРСР розглядається в складі країни Російської 
рівнини, що відповідає великій геосгруктурній одиниці щ ІРосій- 
ській платформі.

На території УРСР знаходиться: також країна Гірського Криму 
і частина Карпатської країни. Вони являють собою ланки альпійської 
геосинклінальної зони.

В межах геоморфологічних країн звичайно виділяють провінції 
за ознаками- переважного внутрішнього або зовнішнього фактору, що 
сформував на її площі типові форми рельєфу. Оскільки полігенна рів
нина УРСР займає лише частину обширни^ провінцій Російської рівни-, 
ни (які, за М. В. Карандєєвою, видовжені м айж е в широтному напря
мі), ми не виділяємо тут окремих провінцій, а називаємо безпосередньо 
геоморфологічні області.

В межах Карпатської |}рськ<Й країни1 можнй. виділити кілька 'про
вінцій. При цьому Радянські Карпати відносяться до провінції Східних 
Карпат, зокрема до підпровінції Лісистих Карпат.

В складі країни ’Гірського Криму -вважаємо доцільним виділяти 
безпосередньо геоморфологічні області.

Геоморфологічна область Явічастина країни чи провінції, що вщ- 
повідає одній чи кільком геоструктурам меншого порядку (синеклізі, 
антеклізі) і має подібні риси рельєфу. Частина області, яка має деякі 
відмінні рисц ріфіьєфуШвиділяєтьфя в підобласть. \ Наприклад, область 
Полісько-Дніпровської низовини, що майже вся відповідає Дніпровсько- 
Донецькій западині (Українській синеклізі), характеризується акуму
лятивними типами рельєфу. Однак в її межах є і відміни в рельєфі, що 
дає підставу виділити тут дві підобласті: Поліської акумулятивної рів
нини та Лівобережної рівнини,: V

Геоморфологїчний район являє собою територіально відокремлену 
одиницю, яка характеризується специфічним, неповторним поєднанням 
кількох тинів: рельєфу або одним характерним типом. Район, однак, має 
і загальні для всієї області риси поверхні. В межах районів виділя
ються підрайони, які відрізняються1 деякими рисами морфометрії і мор- 
'фології, що часто має практичне значення.

ПОЛІГЕННА РІВНИНА УРСР

До полігенної рівнини В. Г. Бондарчук відносить платформену 
частину території України. ї ї  слід розглядати в складі геоморфологіч
ної країни Російської рівнини.

В дальшому зупинимося на характеристиці геоморфологічних . об
ластей, підобластей і районів полігенної рівнини УРСР.
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І. Область Полісько-Дніпровської низовини

Обширна геоморфологічна область Полісько-Дніпровської низо-" 
вини виділена авторами-«Карти геоморфологічного районування СРСР» 
як область поширення акумулятивного рельєфу, переважно приуроче
ного до Дніпровсько-Донецько^ западини.

В. Г. Бондарчук (1949) виділяє цю область під назвою Придніпров
ської низовини, поділяючи її на дві підобласті: Полісся і Лівобережну 
низовину.

Формуванню низовини з акумулятивним тигіом рельєфу сприяло 
тривале епейрогенічне опускання територій.

К- К-" Марков (1948)_ розглядає область Полісько-Дніпровської 
(Середньо-Дніпровської) низовини як приклад успадкованого з палео

зою розвитку обширної тектонічної западини.
У формуванні рельєфу певну*роль відіграли дніпровський льодовик, , 

а також діяльність Дніпра, Прип’яті \і Десни, які служили шляхами 
стоку льодовикових вод.

Четвертинний комплекс представлений мореннцми відкладами дніп
ровського зледеніння, зандровими пісками, алювіальними наносами і 
лесом.

В основі четвертинних утворень лежать палеогенові відклади,; більш 
чи менш розмиті, а також рябі і червоно-бурі глини.

Як відзначає В. Г. Бондарчук (1949), нахил поверхні ниаовини 
у межаі Лівобережжя обумовлений падінням корінних (палеогенових^ 
порід в напрямі до осі Дніпровсько-Донецької западини із сходу на 
захід і з півночі на південь. З останнім зв’язаний розвиток консеквент
ної долинної сітКи на лівобережжі Дніпра.

В'межах області розвинуті тераси Дніпра, Десни, Прип’яті, що да
вало підставу називати ці простори терасовими рівнинами (М. І. Дми
трієв, 1934, 1936).

Область Полісько-Дніпровської низовини слід поділити на дві 
підобласті:

а) Підобласть, Поліської рівнини (відповідає північній' частині Во- 
лино-Подільської плити, а також північно-західній частині Українського 
кристалічного щита) і Дніпровсько-Донецької западини.

б) Підббласть ЛівобережнЬЇ рівнини (відповідає Дніпровсько-До
нецькій западині).

Я*/"'
а. П і д о б л а с т ь  П о л і с ь к о ї  р і в н и н и

Полісся охоплює обширну територію в басейнах Прип’яті, Дніп
ра Ї Десни. Українське Полісся-займає південну частину Поліської, ни
зовини. ,

На правобережжі Дніпра південна границя Українського Полісся 
майже на всьому протязі добре виражена в рельєфі. На лівобережжі 
Полісся4 зливається з Лівобережною Придніпровською низовиною.

Волинська і Придніпровська, височини утворюють уступ, до По
ліської низовини, який простежується по лінії, що проходить на північ 
від Володимира-Волинського на Луцбк—Ровно (в основному відповідає 
напрямку Волинського розлому), а далі по лінії Шепетівка—Полонне— 
Чудні в—Бердичів-—Житом ир (що також приблизно відповідає текто
нічній лінії кристалічного масиву Полонне—Дзержинськ—Чуднів-^ 
Бердичів). На основі наведених зв’язків О. М. Маринич (1955) робить 
висновок, що південна межа Поліської низовини, яка в основному офор-
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‘ 'І1'*' ' * ' ' " ' • '  ' * 
милась ерозійною  діяльністю  вод^ у багатьох випадках пристосувалася

• до.тектф іічіїих порушень.*
ЬПравобереЖіНа частина Українського П олісся м а є’загальниіГ'нахил 

поверхні з півдня на Північ і’ північний с х ід / чому в ідповідає і напрямок  
приток Прип’яті: рік Вижівка, Тур’я, С тохід , } Стир, Горинь, Уборть, 
У ж  і приток Д ніпра — Тетерева, Ірпеня. Рівні П рип’яті' Ь частково Д н і
пра, е базисами, ерозії, П равобереж ного У країнського,П олісся. Н а пів-4 
день від впадіння Прип’яті в долині"Дніпра абсолютні відмітки падають  
ниж че 1,00 м-. Більш а частина території П олісся м ає абсолютні висоти 
нижче 200 м. Найбільш і, відмітки характерці для Словечансько-Ов-' 
руцького кряж а (320 т ). „Підняття Спостерігаються і в зон і Українсь
кого крйсталічнрго щита (Ж итомирське ГЇоліеся), д е  висоти йереви- 

\цую ть 200 м. |  > Та. '
/ Лівобережна^ 'частина - Українського Полісся має нахил поверхні 

на піїздещі-захід* з чим-зр’язаний і напрямок течії Десни і Снова. Тут 
висоти .також опускаються „нижче 200 м  >і навіть нижче ШО м.

Українське ~ Полісся' розміщене в межах чотирьох геоструктурни^ 
елементів, захоплюючи північио-рахідну частйну Українського криста
лічного щита, північні частини''Львівсько-Брестської, або Галицько-- 
Волинської, западини д Волино-Подільськм ‘плити,* а також північно- 
західну частину Дніпровсько-Донецької “западини (Українсько^ сине
клізи). Названі структурні елемейти мають істотний-вилив на відміни 
врельєфі і беруться в основу геоморфологічного розчленування Полісся.

- ТІ і в н ічно - з ахі д н а (поліська) іс т и н а  Українського , кристалічного; 
щита складена нижньоархейєькимн-. гнейсами,, верхньоархейЬькими і 
протерозойськими гранітами, Д в районі Овруч-—Словечно—Білокорови- 
ч і— овруцькою мета'морфічноюсерією Кварцитів і пірофілітових сланців 
протерозойського віку. На докембрійській, кристалічній основі у вигляді 
островів, що збереглися від розмиву; .заляґають осадочні породи крей- 
дозого г. палеогенового віку. Таким чином, протягом усього палеозою і 
більщощїіастини мезозою кристалічний-масив являв собоіо область де
нудації і лише в крейдовий і палеогеновий час покривався мілководни
ми морями. В даний період кристалічні породи відслопюютьСя в доли
нах рік', а іноді і  на4 вододілах. На Е}шьЩій частині території" вони За
лягають під'четвертинними відкладами, ' V

П івнічна частина ВоЛино-П одільської, плити, 'що в ідповідає Волин
ському (Західноукраїнськом у) П оліссю , обм еж ена, великим підземним  
скидом з  амшіїтуДої® 500 м. С хідна границя западини сп івпадає з край
німи західними, виходами на поверхню порід .кристалічного щ и т а , (по 
л ін ії. Корець— С основе— К лесів ). У будові глибинного ф ундам енту бе
руть участь докембрійські ’ кристалічні породи, ла  також -палеозойськ і 
відклади. Останні'Трансгресивно перекриті крейдовими .осадками. Кри
сталічний фундамент розбитий розломами,- а поверхня його виявляється

і північна^східна границя̂  Ндаііед<Л. низовини (6 РСР) також 
"лі Паричї—̂Глуськ—Слуцьк (О. М. Маринич).

М Ф. Іїеидйч ( 1958)і уточнюючи південну границю Лолісся в межах правобережжя 
Середнього Дйіпра, проводить ї ї  я заходу на схід через Шепетінку—Полонне—Новий 
Мирошль-- Романівну—села Дідківці- Троянів Скоморохи до р. Тетерева в Жи
томирі, далі по правобережжю р. ;1'уйви, але за 2 -6  км  на південний схід від неї, до
е. Івлиці, чере» села Криве* Білку на Червону (р. Кам’янка),-м . Фастів (р. У н ава),: 
по правобережжю рік Унави і Ірпеня через ВеликуМотовилівку, до верхів’я р. Ступні, 
далі на південь від с. ІІлеседького на Забір’я, Глеваху, Гатне, Жуляни, ст. Київ І, 
через Лук’янівку, Бабин Я р ,, Д о Дніпра. Між Шепетівкою і с. Дідківцями, а, також 
між Житомиром і с. Івницею’* ця межа на більшому своєму протязі спостерігається 
у  вигляді невисокого пологого уступу лесової рівнини до Полісся. На інших ділянка* 
межа в рельєфі звичайно не простежується, на північ від неї покривними,' відкладами 
-є переважно піски, на південь — леси.
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дуж е нерівною (Волино-Брестське підняття, опущений південний блок 
цього підняття тощо). В рельєфі знаходять відбиток виходи базальтів, 
що покривають докембрійські кристалічні породи.

Крейдові відклади дуж е поширені в межах Волинського Полісся , 
і їх нерівна поверхня також впливає на рельєф.

Лише в північній частині Волинського Полісся спостерігаються тре- Щ 
тинні відклади (київський і харківський яруси, та полтавська сЬріяК 
Безпосередню участь у будові рельєфу ці відклади беруть на лівобереж
ж і р.’ Горині (Бережниця—Дубровиця). Область зносу Встановлюєть
ся з неогенового часу. П. А. Туткобський (1910) вказував на наявність, 
тут зональності геоморфологічних ландшафтів та виділив зони морен
ного і кінцевоморенного ландшафтів, а на південь — зандрову зону.

О. М. Маринич (1955) трактує цю зональність по-іншому, виділу  
ючи алювіальну низовину (вздовж Прип’яті), зону моренно-горбасто
го рельєфу, а ще Далі на південь -  зону денудаційної рівнини на крей
дових породах, перекритих водно-льодовйков'ими пісками. При цьому 
автор відзначає, що згадана зональність є результатом не лише палео
географічних умов, а й структурних: особливостей Волинського Полісся.'

Північно-західну частину Дніпровсько-Донецької западини займа
ють Київське і Чернігівське Полісся. На зануреному кристалічному 
фундаменті залягають осадочні девонські товщі з галогенними порода:- 
ми. Наявність солі обумовила розвиток солянокупольних структур, що 
передбачаються в районах Остра, В. Димерки, Давидівки, Мозиря, На- ,; 
ровлі, Єльська. Останні частково виявляються і,\ в рельєфі. ; На 
глибинах від 1587 до 2751 м  в Чернігівському районі виявлена осадочно- 
ефузивна товща. На різних Г’либигі'ах знайдені кам'яновугільні відклади, 
на розмитій поверхні яких залягає строкатоколірна -пермська, товща. 
Вище лежать континентальні тріасові Утворення. Розвинені також юр
ські осадки і, особливо поширені крейдові,

‘ На розмитій поверхні крейдових порід залягають товщі морського; 
палеогену.

Полтавські ніщанр-глинисті осадки уціліли тут від'розмиву лише 
на вододільних ділянках. Вище залягають рябі і червоно-бурі глини.

Одною з головних причин виникнення Поліської низовини вважа
ють тектонічні рухи, які, однак/ Мали не лише від’ємний знак, але і До- 1 
датний (О. М. Маринич, 1955). 4

В палеогені на значних просторах Полісся панував морський режим, 
а в неогені воно служило уже областю зносу матеріалу в неогенові моря,: 
береги яких майже досягали сучасного Полісся (О. М. Маринич).

Початок формування поліського ландшафту відносять до кінцт 
пліоцену і початку четвертинного' часу.

В плейстоцені великий вплив на рельєф мало зледеніння, зокрема 
дніпровське.

В. П. Семенов-Тян-Шансркий, .к  Танфільєв, Б. ;Л. Лічков та інші 
дослідники вважали, що древнє Полісся являло собою велику область 
боліт,, які іноді змінювалися озерами. Висловлюється також припу
щення, що і в дориський час на нерівній поверхні Полісся (складеній , 
третинними і крейдовими відкладами^ знаходилось /багато озер, які 
поступово були спущені великою, рікоюі Алювіальні наноси цієї ріки і 
її  приток та флювіогляціальні відклади пдкрили корінні, породи По-- 
лісся.

■ ТІ. А. Тутковський (1910) вважав, що піщані форми рельєфу .чають 
еолове походження. Він назвав Полісся «батьківщиною і кладовищем 
барханів». Сучасними дослідниками відкинута теорія П. А. Тутковського 
лро викопні пустині. Піщані пасма Полісся розглядаються як прируслові /



вали, створені водою. Еолова'діяльність,„на думку Б. Л. Лічкова,(1928),, 
не була тривалою і не встигла зруйнувати ці форми. ■

Згідно з'Б.  Л . 4 Лучковим, у період-наступу і-зупинки дніпровського 
льодовика «талЬ води розмилй плато, що існувало на місці Полісся. Ріки 
того часу, як вважає Б. Д.. Лічков, мали, широтний напрямок. Талі води 
оформили Кременецько-Дубенсько-Остро'зьку широтну долину і Луцько* 
Деражненську (або Лудько-Ровенську) долину, що відокремила від'Во7 
•линського плато ряд горбів. Останні Б. Л. Лічков розглядав як рештки 
колись обЩирної третьої тераси Полісся:- Ця тераса мбґла , утворитися 
внаслідок оґіускання' територій, що викликало підпружування ■ рік і по* 
силеце відкладання'в долинах безвалушшх пісків і «озерною лесу>>. 
В'час вюрмського зледеніння розмив майже знищив третю терасу Зсіг 
хіднбго Полісся. У вюрмський час виникає Друга .тераса, дещо підняту 

ліаД .рівнем рік. Наявність валунного суглрнку в розрізі цієї тераси^за 
помилковим висновком Б. Л. Лічкова^ свідчить про хе, що її покривав 
льодовик. Нове опускання привело до нового затшлейня області Полісся, 
.від ’яко^о вона зараз звільняється. ' -

Поверхня' Полісся розглядається як суцільна, друга тераса, шприца, 
якої досягає }50 км. , і С ,

Висновки Б. Л. Лічкова про те, що другу терлеу Прип’яті у  вюрм,- 
ський час іюкривав льодовик, викликалгі, заперечення. Д. М. Соболєв 
(1928)’ пояснив наявність валунних суглинків в основі другої тераси тимл1 
що вюрмська тераса Прип’яті не віуіадена в риську (третю) терасу;’, аг.па,- 
кладена на неї. По суті, основою другої тераси є,розмита риєька тераса-1 
$ валунним суглинком,''Н-а якому, і відклався льодовиковими ■ водами 
вюрмського зледеніння'.загідровий піщаний матеріал. Вюрмський,'-' (вал^ 
'дайський) льодовик, як відомо, не досягав Полісся'. -

З точки зору сучасних дослідників не можна розглядати всю терито
рію Полісся як .тераси Прий’яті і її приток. О] М. Маринич відзначає, шс. 
в межах Українського Полісся зустрічаються великі ділянки поверхні, 
які нічого, спільного не мають з терасовою природою і своїм походжен
ням зобов’язані- структурним особливостям, діяльності льодовиків; про
цесам денудації та іншим факторам. - -

Панівнсмісце в'сучаснОму рельєфі Полісся належить водногенетиф.' 
ним, формам/поверхні. - . ‘ ^

Геоморфологічні'особливості' річкових долин'Полісся висвітлені в 
нових роботах В. Г. Бондарчука (1949), О. М. Маринича >(1955* 1956|,, 
П. К. Заморія-і В. Я. Дідковоьвдго (1954), М. О. Куниці і В. І. Радзі% 
євського ч(195б), Ю. Л. Грубріна .(1957), та інших. У загальний рисах 
щ особливості такі. . ■ .

Д о л и н а  р. П р и п ’я т і  простягається, в ширртному напрямку 
вздовж осі зниження Поліської низовини. В межах_ Українського Поліс- 
ся розміщуються верхня і нижня Частини/гечм р. Прип’яті. Долина має 
'заплавну і дві  ̂надзаплавні тераси. Ширина заплави коливається від 2 
до 22-км, ^кладена вона яс^о-сірими пісками з прошарками руглинків, 
сірими дрібнозернистими пісками, які на глибинах переходять в дріб:; 
нозернцеті ясні піски з прошарками-голубув^то-сірцх глин, а потім щ  
древньоалювіальні відклади (В. Г. Бондарчук,- 1949). Для прируслової 
підвищеної частини заплави характерна наявність піщаних арен з роз
виненим дюнним, рельєфом. Серединна (центральна) частина рясніє, 
староріччями, озерами., Притерасна (присхилова) заплава зпижейа і 
заболочена. * с ч * % ^

За даними О. М-.М^ринича (1956), товща четвертинних відкладів іій- 
заплаві досягає 2№^35. м, причому в основі заплави і першої - ’̂ адзат.' 
плавної тераси залягають переважно піски з галькою і валунами. На



цій підставі О. М. Маринич робить висновок, що відклади заплави При
п’яті накладені на алювій першої надзаплавної тераси.

Друга тераса (перша надлугова) має висоту над рівнем ріки від 4 
до 14 м, найчастіше вона дорівнює 5—8 м і лише місцями утворює по
мітний уступ до заплави (2—5 м). Середня ширина тераси на правому 
березі досягає 10— 15 км (з відхиленням від 5 до 36 км). Дані про те, 
що вона досягає 200 км, як зауважує О. М. Маринич, перебільшені за 
рахунок включення до неї другої надзаплавної тераси і більш давніх 
геоморфологічних елементів. Тераса складена дрібно^- і середньозерни
стими перемитими пісками вюрмського віку потужністю від 4 до 12 м.

. За даними О. М. Маринича, потужність алювіальних відкладів змі
нюється від 10 і 15 лі у верхів’ях ріки до 30—35 м у  середній частині. 
Внизу, як правило, залягають крупно- і середньозернисті піски з галь
кою і валунами.

У зв’язку з великою протяжністю цієї тераси В. Г. Бондарчук нази
ває її'поліською. Він також розглядає другу вюрмйьку терасу Прип’яті 
як. накладену на більш старі форми рельєфу, в тому числі і на третю 
терасу Прип’яті—Дніпра. О. М. Маринич (1956) заперечує цю думку і 
вважає, що перша надзаплавна тераса формувалась після відступу льо
довика, при інтенсивних розмивах, які майже знищили морену. Відсут
ність морени і залягання алювію на крейдових, палеогенових і неогено
вих відкладах, за О.: М. Мариничем, свідчить про' відсутність опускання 
Полісся в новочетвертинний час. Отже, умов для виникнення накладе* 
них терас не було.

На нашу думку, ще немає достатніх підстав заперечувати погляди 
Д . М. Соболева і В. Г. Бондарчука, оскільки водно-льодовикові відклади 
валдайського зледеніння могли бути накладені саме на розмиту* другу 
надзаплавну (третю) терасу Прип’яті.

За В. Г. Бондарчуком, піски першої надзаплавної (другої) тераси 
місцями стають більш глинистими або переходять у лесовидні суіглинки, 
що утворюють острови серед піщаних просторів Полісся (Новоград- 
Волинський, Пулинський і Юр’євицький — на лівобережжі Прип’яті).

Піски другої тераси (першої надзаплавної) П. А. Тутковський нази
вав зандровими відкладами. Б. Л. Лічков вважав, що вони відкладалися 
в застійних басейнах у  перигляцїальній області вюрмського льодовика. 
Д: М. С°бОЛЄВ також відносив поліські піски до водно-льодовикових 
утворень, що нагромаджувалися гад час літніх розливів талих льодови
кових вод вюрмського льодовика. Цю думку підтримує і В. Г. Бондарчук.

За думкою О. М., Маринича (1958), льодовикові води валдайського 
зледеніння не виходили на міжрічкові простори. Стік їх  відбувався по 
річкових долинах (перших надзаплавних терасах).

Друга надзаплавна (третя) тераса Прип’яті) на правому березі має 
ширину від  8 до 24 км. Висота її над рівнем ріки — від Ш до 22ж. За
О. М. Мариничем, тиловий край тераси проходить через села Згорани, 
Буцин, Мильці на р. Тур’ї, Нуйно, Камінь-Каширський, Боровне на Сто- 
ході, Лишнівку, Мульчицю на Стирі, на південь від Висоцька на Горині, 
ма північ від Тонежа, через Симон'овичі, З'лодін, Острожанку, Балажевичі, 
Хомички, м. Мозир. Нижче Мозиря друга надзаплавна тераса простяга
єтеся по лінії Калинковичі, села Великий Бор, Брага, Любеч.

' Тераса складена різнозернистими кварцовими пісками, в як и \ іноді 
зустрічається галька. Товщина відкладів — від 3 до 16 м. Вони заляга
ють переважно на корінних породах крейдового, палеогенового і неоге
нового віку, а в окремих місцях — на морені.

Крейдові горби, що розташовані біля північного краю Волинського 
плато і підносяться над рівнем Прип’яті на 50—60 м, за О. М. Марйни-
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чем, нічого спільного не мають з другою надзаплавною (третьою)' тера
сою  Прип’яті. Вони не є рештками тераси, як вважав Б. Л. Лічков, а 
являють собою денудаційні форми рельєфу.

В. Г. Бондарчук дотримується погляду, що третя (друга надзаплав
на) тераса Прип’яті на великих просторах розмита і похована під 
вюрмськими зандровими Пісками. Д о  уділїЛйх від розщ іву останців тре
тьої тераси В. Г. Бондарчук відносить Чорнобильський (в низів’ях 
Прип’яті), Овруцький, а також  Мозирський і Юр’єВицький (в межах  
Б Р С Р ),

У низів’я х  Прип’яті, між  містом Чорнобилем і с.-Чистагаловкою, 
розміщений останець третьої тераси висотою 25— 35 м над рівнем ріки. 
ЗгГдно з В. Ґ. Бондарчуком, в осйові ї ї  лежать з ш ’яті білі алювіальні 
піски, над якими залягає товща червоно-бурої морени. Морйца покрита 
сірувато-палевим лесом з  двома прошарками гумусового суглинку. 
В. Г. Бондарчук заперечує думку про кінцевоморенне походження Чор
нобильських горбів і розглядає їх як гляціодислокації, .щ о виникли на 
останці третьої тераси Прип’яті*.

На підставі даних нових свердловин і польових спостережень
О М. Маринич (1958) вважає, що рельєф району Чорнобиля складається 

,із моренних горбів, камів і пасм, які в окремих місцях ускладнені гляціо
дислокаціями.

М. Ф. Веклич (1958) відзначає, що дислокованість підморенних піс
ків не повсюдна і властива, мабуть, лише їх  верхній частині. Складене 
пісками пасмо між с. Буряківкою і м. Чорнобилем, на його думку, є 
акумулятивною формою водно-льодовикових відкладів,, аналогічною  
озовим пасмам.

В морфології південного Полісся знаходить прояв прадолина Сгир—̂  
Словечна. За О. М. Мариничем (1956), сліди ■'її простежуються майже 
від Західного Буґу до Дніпра. ПрадОлина у верхів’ї успадкована р. Сти- 
ром, а в нижній частині р. Словечною. Довж ина її понад 400 кА  ши
ри н і 20— 25 км. Прадолина СтирШ-Словечна являє собою зниження, за 
повнене алювіальними відкладами і значно.заболочене. Оскільки моренні 
відклади в' долині ніде не виявлені, О. М. Маринич вважає, іі{о вона 
розвивалася і після відступу льодовика, можливо, поблизу його краю, 

.являючи сббок» маргінальну долину. Стік по долині проходив із заходу  
яа схід. Відступ льодовика і нові тектонічні рухи викликали відмирання 
прадолини.

Найбільш значними притоками Прип’яті в м еж ах Українського П о
л ісся  є ріки Тур’я, Стохід, Стир, Горинь (з р. Півд. Случ), Уборть, Уж.

Д о л и н а  р. .. Т у р’ї вироблена в крейдових породах. Крім зап 
лави, в долині виявлено дві надзаплавних тераси. Алювіальні піски з 
прошарками суглинків, які складають заплаву, місцями'залягають на 
морен]. Останнє вказує, на те, що найбільш глибокий вріз у  долині від
бувся до максимального зледеніння (О. М. Маринич, 1956). Щски і 
•суглинки, які беруть участь у будові надзаплавних терас, також місцями 
залягають на морені. Д руга надзаплавна (третя) тераса, отже, форму
ється після відступу максимального зледеніння. З а  висновками О. М. М а
ринича, сучасне верхів’я Тур’ї раніше являло собою долину правої при
токи Західногб Бугу. Внаслідок регресивної ерозії р. Тур’ї вододіл у 'р а 
йоні Турійськ— Руда був перепиляний і Тур’я перехопила праву притоку 
Західного Бугу.

* Щодо Мозирського останця, то його В. Г. Бондарчук також вважає гляціодис
локаціями, створеними риським льодовиком в епсіху його короткотривалої зупинки 
вздовж лінД Петриково-—Мознрь—Чорнобиль—Гомель.
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Д о л и н а  р. С т о х  о д у  у  верхній своїй  теч ії усп адкув ал а в ер хів ’я 
прадолини С тир— Слове;чна. К рім  заплави , м ає одн у н адзап л авн у т е р а с у  
В долині н іде не зустрічається м орена, щ о вк азує на Її більш  м олодий  
вік. В н и ж н ій .теч ії н адзап л авн а тер аса  відсутня, навколо розвинені те
раси р. П рип’яті.

П оліська»частина д о л и н и  р.  С т и р у  починається на північ в ід  
Л уцька. В її. м еж ах  виділяю ть заплавну, перш у н адзап л авн у тер асу  
(4—6  л і), а так ож  відзначаю ть рештки др у го ї н адзап л ав н ої тераси  
(10—-14 ж, О. М. М аринич, 1956; Ю. Л . Г рубрін, 1957). Н а в ідр ізк у  м іж  
с. К обче і с. Старий Ч орторийськ р. Стир зм ін ю є напрям ок на субш и- 
ротний і ї ї  Друга надзаплавна^ тер аса  є дном прадолини С тир— С ловечна. 
Н а діл ян ц і Ч орторийськ— С тара Р аф ай л івк а ріка перетинає моренне  
пасм о, приурочене д о  високого залягання крейдових в ідкладів , в основі 
яких на глибині 10 м  залягаю ть базальти. Береги підносяться, стаю ть

Рис. 4. Схематичний геолого-геоморфологічний профіль долини р. Горині на межі 
Полісся з Волино-Подільською височиною (склав О. М. Маринич).

1 — сучасний г,рунт; '2 пісок; — пісок .з-галькою; 4 — суглинок;~5 ®  суглинок лесовгідннй;
' - . .  ̂ ’ 6 -Щу крейда; 7'Ш сланець; 8 ' ^ пісковик.

крутими, д р у га  н адзап л авн а тер аса  відсутня. Н апевно, прорив через; 
п асм о в ідбувся  після виникнення д р уго ї н адзап л авн ої тераси  на інших 
д ілян к ах ріки. В ід  с. М ульчиці р. Стир перетинає тераси  П рип’яті. Х а
рактерно, щ о і малополіськЙ. ділянка р. С тиру не м ає др уго ї н адзап л ав 
ної тераси . В се  це свідчить, щ о долина р. Стиру, як і долина С тоходу, 
складається  з  р ізновікових ділянок.

Д о л и н а  р. " Г о р и н і  в ід  с. О рж ів н абув ає поліського вигляду, 
В м еж а х  волино-подільської ділянки ріка м ає три н адзап л авн і тераси  
Щ  Д . Л аскарьов, 19,14) ,, на П ол іссі Ч- перш у і частково др угу  н а д за п 

лавні тераси  (рис. 4 ) .  Ш ирина поліської ділянки долини значно зр остає. 
В ід  с. Тучина д о  С|. П ід л у ж н е р. Горинь утворю є велику «дераж нен ськ у  
луку», об у м о в л ен у  тектонічними причинами (зок рем а, виходам и базал ь -  
тів в середи ні дуги  в районі Б ерестовець— Янова Д о л и н а ). Крім т о г о / 
на л ів о б ер еж ж і ш иротного в ідр ізк у  долини р. Горині (в районі с. О лек
са н д р ії) п ід  четвертинними осадк ам и  залягаю ть давньогіалеозойські Від
клади, які на правом у б ер езі опущ ені. Н апевно, долина тут пристосу
валася  д о  тектонічних поруш ень (О. М. М ариничг 1955). К рутизна б е 
регів зв ’я зан а  т^кож  з відносним  підняттям крейдових в ідкладів , які 
п р ор ізує  ріка. В ід  с. П ід л у ж н е  д о  с. Ц енцевичі р. Горинь тече сер ед  
зан др ови х пісків. Тут виявлені палеогенові відклади , які в долині часто 
розм иті. Н и ж ч е с. Ц енцевичів д о  С толіна розвинений горбастий морен
ний рельєф , щ о обум овл ю є виникнення ділянки високого лівого б ер ега г 
в той час як п р ав обер еж ж я  (м еж иріччя Горинь—С л у ч ) являє собою  
перш у н адзап л авн у тер асу  з  еоловими ф орм ам и рельєф у (О. М . М ари
нич, 1955).
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Верхів’я р. С л у ч і  ройміщене в межах Подільської і П равобережної 
височин, центраиьнополіська частина (н*а відрізку Новий МиропіЛь-Ц 
Соснове) — в частині Полісся, зайнятій Українським кристалічним щи
том, а західнополіський нижній відрізок' (с. Соснове— гирло р. Слу
чі ) ' —  за межами масиву.

Особливо виділяється центральнополіська частина р. Случі. Тут для 
долини характерне чергування звужених і розширених відрізків, що об
умовлено висотою залягання кристалічних порід. У районах Новоград- 
Волинського, Городниці, Бельчаків та інших пунктів долина має високі, 
круті скелясті береги. Розвинені три тераси Щ за п л а в н а  0 ,—4  і діві 
надзаплавних (5— 16 м, 2 0 - : 25 > і) . При ньому друга надзаплавна тераса 
має ерозійно-акумулятивний характер (О. М. Маринич; 1955, 1956). У ме
ж ах кристалічного щита р. СЛучу-згідно 5 В. Г, Бондарчуко%  має харак
тер гірської ріки з швидкою течією,^ численними- порбгами, перекатами, 
які Чергуються з широкими плесами. ' '

горизонтальний 200 0200.М0*

Рис. ,5. _3бх^й 'ичний гєолого-геоморфодогічний профіль долини р. Случі у межах 
-;Іізйхіднополіськ6ї ділянки (склав О. М. Маринич).

1 сучасний грунт; 2 *®| піЬок; 3—  пісок з галькою; 4 -^ суглинок; 5 глина: 6 — пісковик.

Вище с. Баранівки долина р. Случі має характерну , лівобережну  
асиметрію схилів. Західний (лівий) берег ріки вище східного (правого). 
Останнє пояснювали зворотним стоком вод р. Случі (як і інших приток 
Прип’яті) в льодовикову епоху. Слідами цього стоку є мертві прохідні 
долини між верхів’ями р. Случі і Південного Бугу. Одцак,.В. Г. Бондар
чук звернув увагу, що абсолютні відмітки поверхні аси,метричних берегів 
лежать. Ьшжче відміток ііна шрохідних долкн. Звідси можливо зробити 
висновок,, що води, які еродували вододіли-, не могли розмивати затоп
лені ділянки верхів’їв р. Случі, що лежать нижче і  до  того ж  складені 
стійкими кристалічними породами. Отже; зворотна асиметрія берегів 
верхів’я р. Случі, за думкою В. Г. Бондарчука, не зв ’язана зі стоком вод 
до півДня, а пояснюється особливостями давнього рельєфу кристалічних 
порід, епігенетично розкритого рікою.

В межах західноукраїнського Полісся (нижче с.-Соснове) долина 
р. Случі має більш широку заплаву і першу надзаплавну терасу (рис. 5 ).

Д  о л й н а р. У б о р т і на території Українського Полісся майже 
повністю розміщена в м еж ах кристалічного щита і пристосувалася до 
тектонічної лінії йа контакті різновікових порід.

Звуження долини спостерігається біля с. Заріччя.і м. Олевськ. Ши
рина заплави 200— 300 м, висота її над рівнем ріки 1 —3 м. Перша еро
зійно-акумулятивна надзаплавна тераса здіймається над рікою на 
6—9 м, друга надзаплавна тераса має висоту 10— 16 м  над рівнем ріки. 
В межах Прин’ятського прогину (від с: Конище до гир.*а) р. Уборть 
має л и ш етдн у  надзаплавну терасу. За  даними О. М. Маринича, давнє 
верхів'я Уборті було перехоплене р. Ужем у районі с . Бариш.
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Верхня частина течії'р. Ужа (до с. Народичі) розташована в межах 
Українського кристалічного щита, нижній відрізок на крилі Дніпров
сько-Донецької западини.

В межах кристалічного щита долина р, Ужа місцями сильно звужу
ється; набуваючи вигляду каньйону (с. Мошня Рудня, с. Пугачівка, 
м. Коростень, с. Межирічка). Течія швидка, русло порожисте. Вважають, 
що на відрізку між селами Ушомиром і Немирівкою долина р. Ужа При
стосувалася до тектонічної лінії. (С. В. Бєльський, 1931) . Заплавна тераса* 
вузька, висота її над рівнем ріки 1,5—2 м. Згідно з П. К  Заморієм і 
В. Я. Дідковеьким (1^)54), у будові заплавної тераси беруть участь піски 
з галькою кременю і кристалічних порід,-піщані та вторинні каоліни, що 
залягають на палеогенових пісках, верхньокрейдових вапняках та кри
сталічних породах з продуктами їх руйнування. Перша надзаплавна те
раса має ширину 1—2 км,висоту до 10 ж. На поверхні її розвинені еолові 
форми рельєфу. Товща алювіальних лідкладів від 3 до 8 м. Уступ пер
шої, наДзашгавної тераси р. Ужа звичайно виражений слабо. Добре; ви
ражена терасова поверхня між Барашками—Баскаками—Білкою—Зе
ленішою, де над нею підноситься уступ корінного берега, складеного 
кристалічними "породами (В. Г. Бондарчук/ 1949) . Друга надзаплавна 
Тераса р. Ужа зустрічається окремими ділянками і має ерозійно-акуму
лятивний характер (О. М. Маринич,, 1955).
х Відрізок'р.. Ужа у  межах Дніпровсько-Донецької западини м іе по- 

;ліський вигляд. Заплава- тут досягає ширини ,14— 15 км, а потужність 
алювію до 24 м (П. К. Заморій, В. Я. Дідковський, 1954). Перша над- 
лугова( тераса місцями розширюється до 10—12 км. Висота її 4і—тб мї 
Значно розширюється і друга надзаплавна тераса, що має акумуля
тивний 'характер. Вона складена флювіогляціальними пісками, мореною 
і давньоалювіальними відкладами, що залягають на третинних\ і крей
дових породах. Між басейнами рік Ужі Тетерів (з Іршою) встановлено 
ряд прохідних долин*

. Д о л и н а  р. Те  т е  ре  в а, подібно до р. Ужа, у межйх кристалічно-: 
Ц|ч> щита місцями набуває каньйоноподібно№вигляду. Такий,., зокрема,].- 

Денешівський каньйон між селами Буки і* Денеші, де р. Тетерів, на? 
цевно, використала тектонічні порушення кристалічного щита. Харак-, 
тер долин прориву мають ділянки р. Тетерева біля м. Житомира, с. Чуд- 
нова* с. Нової РуДні, в м. Коростишеві. В м. Житомирі скелясті береги 
майже вертикально здіймаються на 25—30 м над рікою. В напрямку 
до вододілу вони прикриті пісками і виступають у вигляді окремих 
горбів і скель.

Тераси Тетерева в межах кристалічного щита мають ерозійно-аку
мулятивний характер (О. М. Маринич, 1955, 1956).

Згідно з В. Г. Бондарчуком (1949)/заплава тут переважно не дуже 
широка! Висота заплати 4—6 м (за О. М. Мариничем, 1,0—3,5 м). На 
її поверхні багато старих русел, озер.

Перша надзаплавна тераса має обмежене поширення. Окремими 
ділянками вона Спостерігається на лівобережжі нижче с. Денеші, біля 
с. Корч а к, де має вигляд площадки, врізаної в кристалічні породи. Над 
рівнем ріки тераса здіймається на 6—10 м.

О. М. Маринич (1955, 1956) відзначає також наявність другої над
заплавної тераси р. Тетерева. Вона має висоту 15—20 м над рівнем 
ріки. Алювіальні відклади тераси відслонюються біля ' с. Чуднова, 
с.. Левкова та -в інших місцях. ’ ' 'У

Щ 'Реліктові долини розповсюджені на Полісрі між ріками Стохід і Стир, Случ
і Тетерів, Уборть і Случ1, у^баєейні Горині, Льва? Ірщі та в їнщйзс м с ц я х /г

78 І



І ■
В.^Т.. Бондарчук (1949) вважає, що верхня ча'стйна -долинц. р, Те- 

/терева епігенетичного характеру, а її окремі ділянки,- можливо,- мають 
глибоку -давність, тббто успадкували денудаційну поверхню кристаліч- 
Норощита. . у

'. В межах. Дніпровсько-Донецької ̂ западини долина р. Тетерева' роз
ширюється. На заплавній терасі зустрічйіоться’-заболодені ділянки, на 

-першій надзаплавній терасі розвинені -еолові форми.-Долина має зво
ротну асиметрію..-Лівий берег у більшості, випадків високий* і крутий, 

Ірравий — пологий з розвиненою надзаплавною^терасою., В нижній ча- 
' стині долини р. Тетерева друга" (або. перша надзаплавна)' тбраса злива

ється з загальною терасою рік Щолі,сся. /
В-пригирловій частині р. Тетерів прорізує‘‘•морейну -третю, тсрасу 

Дніпра. ‘
Права притока Тетерева р. Здвиж/ ма§ аналогічну- будову додини. 

^Заплава р. Здврйк широка, заболочена. Місцями спостерігаєтеся терасо
подібний перегин (біля сіл'-Лазорівка, Жму-рівці,'СйтниКи та інші), 
розташований на 4—5 м вище рівня .заплави. Межиріччя часто мають 
типовий дюнний рельєф (В. Г. Бондарчук, 1949).' |

Д о л и н а  р. І.р п е'н я, як відзначав В. Г.  Бондарчук, тако^с. на га- 
-дує будову додтїи Здвижу.'і нижню’частину, течії р. Тетерева^-'Нижче 

} шосе" К и їв ^ Ж и т о м и д е  ріка врізується в горбасто-моренний рельєф, 
добре виражені тераси.ч В. Г. Бондарчук відзначає дві тераси і треїю,

' сйільцу з Дніпром. На них розвинені еолові форми .(біля-сіл Демидове, 
Димер, Рикун, Новосі-лки,- Гнатівка, БілгороДкй та інші)4.

Д о л и л а  р. Д е с н и  найбільша’в межах Чернігівського'Поліс-
* ся. Вона має.заплаву і ’ дві надз'агілавних .тераси-. Ширийа заплави 

10-^12 кА. Перша надзаплавна тераса здіймається над-рівнем ріки на 
12—15 л*.« ,Для' її поверхні характерні піщанисті форми.- Друга надза
плавна тераса має'висоту 20—30 м. У нижній частині Десна має тераси' 
спільні з Дніпром (Г. В’. Закревська, .1936; О. М. Маринич, 195 )̂-. -

Оригінальним утворенням є  реліктова долина 3 а м г-л' а й, яка з’єд
нує долини Дніпра і Десни по лінії Лоєв—Киселівка. Довжина долини 
близько 70 кщ., ширина по дну 6—8,5 клі. Про річкове походження Зам?

■ Аірю свідчить наявність терас і асиметрична будову (західний схил Ї! 
крутий; східний' — пологий). Згідно з IV Ф. Мірчинком (1931), ще в піз;- 
ньочетвертинний час по долині • Замглай протікала ріка, очевидно, 
Дніпро. М.Д. 'Дмитрієв (1936) вважає,, що долиною Замглай' протікав

■ Дніпро в-риську льодовикову^епоху. В.. Р.1 Бондарчук (1949) вважає 
її прохіДііоіо вюрмською долиною.

Зараз4 значна частина долини Замглай Зайнята болОта'ми з дво
ярусною будовою (Г. Ф. Мірчинк, 1-931). Подібну будову мають і болота 

к Вїадра та Перисте,Що лежать між Дніпром і Десною (В. Г. Бондарчук,. 
. 1949).

Яря на Поліссі зустрічаються рідко. Вони приурочені" до лесових 
останців, зокрема розвинені на Словечансьісо-Овруцькій виєочині.

Великі простори займають еолові форми рельєфу,, представлені 
, дюнами, пасмами; валами, горбами та піщаними аренами (рис. 6).

Дюни Правильної форми зустрічаються рідко. Переважно вони 
мають параболічну.форму, висоти досягають 10-—15 м. Західний або 
північно-західний схил пологий, східний'і південно-східний — крзйий. 
Часто дюни зливаються відрогами, створюючи дюнний ланцюг. І^зміри 
дюн іноді дуже,значні — до кількох сот метрів у довжину, до 50—̂ Ю0 м 
у ширину -і 10—І5 Мгу висоту (М. Ф. Веклич. 1958).

Як- 'правило, "дюни йакріпііені': рослинністю. Вони зустрічаються 
в південній частині Київського Полісся, між Києвом і долиною р. Тете
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рева. Добре виражені ці форми в лісах у районах Святошина, Горянки, 
Грушок, Белїчева, Бучи, Клавдієва,, в приіршанських лісах в околйцях 
Малина.

Поширені також піщані вали, які в більшості випадків простягав 
ються Вздовж долин (вододіл Дніпра—Десни, нижче. Чернігова) ,

Піщані арени складені з окремих горбів і кучугур, поділених зни
женнями — вододіли Случ—Хомора-, Хомора^-Слїолка, правобережжя 
р. Случ, поміж Баранівкою, Рогачевим і ст. Майдан, а також між ріками 
Тетеревом і Здвижем, на вододілі' Тетерів -У ж  та ’ в інших місцях 
і  В. Г. Бондарчук, 1949).

Рис. 6. Піщані -форми ррльефу в околицях м. Маневичі (Волинське По
лісся). Фото М. Д. Орла.

Роботами Б. Л. Лічкова', Д. М. Соболева і інших була відхилена 
думка П. А. Тутковського гіро наявність барханів на Поліссі. Ці форми 
виявилися звичайними парабрлічнимй дюнами.

За В. Г. Бондарчуком, піщані форми-Полісся в своєму розвитку 
пройшли три фази:

I. Фазу прирурлових валів ^-' вюрмський час;
II. Фазу дюн' — поствюрмський час;.
III. Фазу купчастих пісків сучасна епоха.
При цьому розвиток піщаних форм відбувався в тісному зв’язку 

з розвитком гідросітки.
У вюрмський час, коли таяв край льодовика, на Поліссі відклада

лись піски в стадії прируслових валів. -
В епоху відступу вюрмського (поліського, за В. Г. Бондарчуком) 

льодовика і в післяльодовиковий час, коли відбувалося вирізування 
уступу до сучасної заплави, область Полісся вкипіла з рівня розмиву 
льодовикових вод, які тепер стікали поглибленими долинами, В цей час 
і точилося інтенсивне перевіювання пісків, в якому брали участь вітри 
•східного і північно-східного напрямку. Ці вітри переробляли піски при
руслових меридіональних вадів* переносячи матеріал на вододільні про
стори. Місцями внаслідок більш швидкого переміщення піску виникали, 
поодинокі і полісинтетичні параболічні дюни («бархани» П. А. Тутков
ського) .



У південних районах Полісся, напевно, переважали циклональні 
вітри західних румбів, які одержали перевагу в процесі відмирання 
льодовикового покриву.

.3 пануванням західних вітрів збільшилася вологість, дюнні піски 
почали заростати рослинністю: Новий режим вітрів привів до руйну
вання ^дюнних утворень і до виникнення (в третю, фазу) купчастих пісків 
(В. Г. Бондарчук).

Від еолоіІих форм рельєфу слід відрізняти озові пасма і камові 
горби, розташовані поблизу Поширення морени, "тому не випадково, що 
в багатьох випадках їх раніше, помилково вважали,кінцевими морена
ми. За М. Ф. Векличем (1958), озові пасма на- Поліссі добре виявлені 
на межиріччі Ірша—Тетерів і Жерев—Уж. Вони нагадують звивистий, ■ 
зруйнований залізничний насип (між селами . Теснівка—Красностав, 
Краївщина-^Юліанівка, біля с. Дівочок) або складаються з нивки дов
гих та круглих горбів, розташованих на одній лінії {інші ози). Дов
жина пасм коливається від 0,5 до 3 км, ширина між підошвами схи
лів — від 70 до 300 м, висота т - від 4 до 18—20 ж; схили різних пасм 
і різних частин кожного окремого пасма мають неоднакову крутизну 
(від 2—З-до 8^ 12°). Пасма складені водно-льодовиковими косо- і грри- 
зонтальновсрствуватими пісками та га лечниками, які зверху ііл а ще- 
подібно/ перекриті тонкою (0,5—3 м) верствою морени. Типовим ;є роз
різ пасма, біля с. Дівочок. На гребенях пасм морена або розмита, або 
представлена' суглинком, а піском та супіском з великою кількістю 
щебеню та ,уламків кременю верхньокрейдових (місцевих); порід.

Камові торби в межах Житомирського Полісся, за М. Ф. Векличем, 
розташовані в чотирьох ркйонйх: 1) на меікирічш Ірші, Паромівки і 
1 ростяїніці між ,  селами Давидівка—Селянщина -Пекарщина - Кори- 

тище^Федорівка-'-Березівка;. 2 | на межиріччі систем рік Тростяниці. 
і Возні, з одного, боку, і р. Вистріївки,— . з,другого боку (біля сіл 
Ганнополя, Моделева, Гороулева, Бежева, Видибора, Федорівни, Осни- 
ків, Очеретянки, Киселівки і Дівочок); 3) у верхів’ї р. Микн біля 
•с. Студениці (урочище «Цегельня»); 4) на межиріччі Кам’янки і Унави 
біля сіл Попільні, Харліївки, між Бровками і Гйфапівкою, Бровками 
і Лебединцями. Останній район уже знаходиться в межах Правобереж
ної височини. Камові горби добре виражені в рельєфі. Форма їхл округ
ла або слабо видовжена, розміри —" від 3—5 до 15—25 м у висоту і від 
кількох Десятків метрів'ДО клі у поцеречнику. Схили горбів мають
невелику крутизну (3—8°). Горби утворені підморенними водно-льодо
виковими дрібно- і середньозернистими пісками. Що часто чергуються 
з тонковерствуватими крупнопилуватими суглинками; в пісках і суглин
ках зрідка трапляється дрібна галька. Піски плащеподібно вистелю
ються тонкою верствою морени. ,

Як відзначає М. Ф.Веклич* у межах Полісся і Правобережної ви
сочини, багато горбів, прийнятих різними дослідниками за кінцеві море
ни, виявилися в переважній більшості денудаційними останцями до- 
четвертинннх порїд (овруцьких пісковиків, кристалічних порід, мезо- 
зойських-і палеогенових відкладів). ч ’ ,. ■»,

На Поліссі поширені реліктові форми рельєфу, створені дніпров
ським зледенінням;^ горбасто-моренний рельєф, моренні рівнини, бара
нячі лоби, гляціодислокації тощо.

Розмиті кінцевоморенні утворення збереглася в м^жах Волинського 
Полісся, де простягається Любомльсько-Столінське моренне пасмо.

Згідно з В. Г. Бондарчуком, кінцевоморенні*форми добре виражені 
в Бердичівському і Вчорайшанському районах. Горбасто-моренний 
рельєф спостерігається в Житомирському районі та інших місцях. Кін-
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невоморениі утворення описані Ц, А. Тутковським' і на правобережжі 
р: УбортІ. .

Згідно з О. М. Мариничем (1955), моренні рівнини утворюють ве- в 
дикі ділянки в районах Малина і Базара (на Житомирщині), Розваже- 
ва (на Київщині), Городні (на Чернігівщині) та в інших місцях.

.Гляціодислокації,; як згадувалося вище, частково характерні для1*: 
району Чорнобиля. І -  \ , х

Ландшафт кучерявих скель спостерігається в місцях виступу на 
поверхню кристалічних порід (околиці Коростеня, с. Білощиця).

Денудаційні форми рельєфу на Поліссі, згідно з. В. Г. Бондарчу
ком і О. М. Мариничем,-зв’язані з третинними пісковиками (верхів’я 
р. Ужа, гора Точильниця, гора Лисуха), з крейдовими відкладами (на 
півдні «Волинського Полісся, де крейдові горби П. А. Тутковський по
милково вважав рештками третьої тераси), а також з докембрійськими 
кристалічними породами, до яких відносяться «кряжі» овруцьких квар
цитів, описані (П.х А. Тутковським: Білокоррвицько-Топильнянський, 
Озерянський, Гдезно-Терігальський т.а .інші. Особливе місце 1 займає 
Сіловечансько-Овруцька височина, що має цоколь також з овруцьких 
кварцитів.

Найвищим ділянкам межиріч, що покриті суглинками і лесом, 
М. Ф. Веклич (1958) дає назву лесових островів. Серед них: 
виділяються Овруцький, Волинський, Новоград-Волйнський, Червоно- 
армійський, Житомирський, а також «острови» біля сіл Яруні, Дзер- 
жинська, Білокоровичів, Лугин, Базара, Млачів.ки, Горностайполя, Фру- 
зинівки, Бородянки, Веприна, Брусилова, Корника, Бишева. На підставі 
численних знахідок прісноводних стагнофільних молюсків М. Ф. Веклич. 
робить висновок, що покривні суглинки і леси відкладалися в'озерах.

V «Лесові острови» розглядаються як підвищені ділянки ложа четвертин
ного покриву моренно-зандрової і зандрової областей, на яких одно
часно з водно-льодовиковими пісками відкладався більш відмулений 
матеріал — суглинки. Овруцький," Новоград-Волинський і Житомир
ський лесовї острови мають відносні висоти від 4'до 60— 100 м і значно-' 
розчленовані ерозійними процесами.

З наявністю крейдових відкладів зв’язані карстові форми в межах 
Волинського та Чернігівського Полісся.,

Найбільш детальною схемою геоморфологічного поділу Україн
ського Полісся є схема О. М. МариниЧа. В дальшій характеристиці ра
йонів та підрайонів вона майже повністю зберігається.'

У складі підобласті Поліської акумулятивної рівнини можна виді
лити такі геоморфологічні райони: . ' ■

1. Верхньо-Прип’ятськй алювіально-моренна низовинна рівнина.
2. Любомльсько-Столінське (Волинське) моренне пасмо.
3. Ковельсько-Сарненська денудаційно-акумулятивна рівнина.*
4. Денудаційно-акумулятивна рівнина Житомирського (Централь

ного) Полісся.
5. Моренно-флювіо-алювіальна рівнина Київського Полісся.
6. Лесово-зандрово-алювіальна рівнина Чернігівського Полісся.
І. Верхньо-Прип’ятська алювіально-моренна низовинна рівнина. 

Виділяючи цю територію як підрайон Волинського Полісся лід назйзік .:" 
«Верхньо-Прип’ятська акумулятивна низовина», О. М. Маринич під— 

вкреслює'основну роль у  формуванні рельєфу;акумулятивної діяльності 
Прип’яті ї  її приток другорядне значення: моренної 'акумуляції. Ос

* В. Г. Бондарчук і О. М. Маринич об’єднують названі три одиниці в оДнн район 
Західно-Прнп’ятського, або Волинського, Полісся.
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тання створює нерівності лише у верхів’ях р: Прип’яті, На̂  вододілі При
п’яті-—Бугу.

П. А. Тутковський відносив територію даного району до моренного 
(точніше, донноморенного) ландшафту.

Річкові ДОЛИНИ рають типовий поліський. ВИ1УШД -  низькі і пологі 
береги. Течія рік відхиляється в напрямі на північний схід. Ріки, що пе
ретинають обширні акумулятивні тераси Прип’яті, .описані вище.

На ділянці моренної акумуляції рельєф слаб о хвиля стк й. Невисокі, 
округлі горби з пологими схилами чергуються з широкими 'западинами/ 
виповненими болотами та’ озерами. Горби побудовані моренним су
глинком з валунами. Кількість останніх іноді незначна. Поширені також 
піщані; утворення. У верхів’ях Прип’яті і на межиріччі Прип’яті і Вн- 
жівки вони досягають іноді 20 м відносної висоти. Тут знаходяться ве
ликі озера — Світязь, Пулемецьке та інші, походження яких зв’язу
ють з карстовими явищами. Озера Люб’яж, Нобель та інші річкового 
походження.

Територія являє собою найбільш заболочений^ район Українського ' 
Полісся (О. М. Маринич).

рЩ Любомльсько-Столінське (Волинське) моренне пасмо. О. М. Ма
ринич розглядає цю територію як підрайон Волинського моренно
го пасма, що пристосувалося до зони високого залягання крейдових 
порід. \ \  ■.■■■ V ,/•>>'., у ' ‘"Л-'Ч.

Кінцевоморенна Зона Внаслідок воДного розмиву втратила свої ха
рактерні риси. Вона складається з окремих валів, дуг, горбів. Ширина 
пасм досягає 1 км, довжийа 10і~ 12 км. Місцями горбасті пас.ма ви
ступають досить яснО/ Найбільшого розвитку по ширині цасмо Досягає 
в районі Любомля і на межиріччі Стохід—Стир. На цих просторах 
пасмо досягає і найбільших абсолютних висот: на півнїч-схід від Любо
мля — ‘210 м, а на межиріччі Стохід Стир — близько 200 м. Порів
няно з прилеглою Ковельсько-Сарненською рівниною рельєф пасма 
значно розчленований і форми поверхні тут вирисовуються більш кон
трастно. Відносні висоти досягають ЗО—40 м. Форми ці явно акумуля
тивно-насипні, накладені на підняття крейдової поверхні. Вони являють 
собою окремі ділянки розмитих моренних пасм ї горбів, що місцями 
чергуються із зниженими валунними полями, озерами та заболоченими 
улоговинами. В місцях перетину кінцевоморенних валів долини поміт
но звужуються. Нерідкою є зворотна асиметрія берегів. Так, наприклад, 
високий лівий берег Стоходу можна спостерігати на ділянці від с. Сто- 
бихви До сел Рудки і Червища, а також біля Седлища. Ріка Стир має 

•зворотну асиметрію долини біля Чорторийська і Мульчиць; р. Горинь - ~ 
від Бережницї до Лютинська.

Смуга кінцевоморенного ландшафту вперше була досліджена 
П. А. Тутковеьким в 1900 роцїі Найбільш характерні ділянки кінцево- 
морешіих утворень у межах даної зони відзначені П. А. Тутковським 
в районах Вульки Хрипської, КамеНки, Буценя, Черемошно, Гурно, Гри- 
в’яжок, Нуйно, Яйно, Гути Каменської, Трояновки, Городно, Замостя; 
Серхова, Єзерцова, Таража, Галузін, Великого Видвеж’я, Каменухи, 
Мульчиці, Рафайлівки, Бережниці, Куража, Домбровиці. В названих 
місцях моренні утворення складені скупченнями великих і дрібних^ваЯ 
лунів (із значним процентом кременевих). Місцями в зниженнях зустрі
чаються гігантські валуни; на схилах і гребенях кінцевоморенних пасм 
поширені так звані «пірамідальні валуни»; На окремих ділянках кінцеві 
морени, знижуючись і розширюючись, переходять у низькі, майже не 
виражені в рельєфі валунні смуги, складені переважно з різнокольо
рового крем'еню.
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За даними Е.'Рюле, моренні горби на вододілі Бугу і Вйжіпки (ра
йон Любомля), починаючи від околиць оз. Рімоче, поширюються в на
прямку на північ— схід-—північ.' Особливо розповсюджені ці горби в око
лицях Смоляр і КриМйа на-межиріччі Прип’яті-^Вижівки. Найвищий 
горб на південь-захід від Смоляр досягає 200 м. На схід від останнього 
розташований моренний гОрб, складений піском і глиною (10 м), під 
якими лежать третинні породи,, а в самій основі злегка піднята поверх
ня крейДц, • / *

В ; районах Дубечно і Чевеля горбасті простори мають менші висо
ти, але значну товщу морен. На південь, В околицяхгЗалюття, .горби 
утворюють обпіирну хвилясту поверхню, що полого опускається до до
лин. Ще далі на південь від Залюття моренні відклади ^вигляді поло
гого пасма простягаються до Старої Вижви. Тут максимальні висоти 
досягають 191 м, а товща морени ^  близько 6 м.

В північній частині межцріччя Вижівка—Тур’я поширені плоскі про
стори, покриті грубим шаром моренних відкладів.

Від розмиву уціліло лише небагато горбів. Найбільші з них розта
шовані на південь-схід від Замщан і на захід  від Датіни. (горб Креме
нець, 195 м). У більш Знижених місцях межиріччя морени майже пов
ністю розмиті. ВЙівденній частині межиріччя ВиЖівки—Тур’ї на нерів
ному крейдовому фундаменті залягає морена значно меншої потужності, 
при цьому в морені переважає місцевий матеріал. В се'редній частині 
межиріччя біля Буциня підноситься горб до 213 м абс. висота, який до
сить чітко виражений в рельєфі. В : основі цього горба також- лежать 
крейдові відклади, частково покриті третинними породами, а на поверх
ні залягає морена потужністю -до 6-  -7 м.

На межиріччі Тур’ї—СтохоДу кінцевоморенні утворення спостеріга
ються до лінії Ковель—Маневичі. У північній частині межиріччя морегіи 
розкидані у вигляді широких, але невисоких піднять серед алювіальних 
пісків ї боліт. Більш значні горби' спостерігаються в районі Кремно' 
(173 -и),’Седлйце (168 м )' Дубецька (190 ж), а також в околицях Луки 
і Залісся (на схід-від НуйнЬ). В південній частині межиріччя/особливо 

'між Черемошком і Смолярами (на Стоході), простягається моренне иаШ  
мо, складене1 головним чином піском і валунами р і з н о ї в  едач и н й;гв и с о т а 
його досягай 194 м. По сусідству 1 ,̂ менші підняття/ покриті на верши
нах піском з .галькою, а на схилах — глиною!

Поблизу залізниці Ковель- Сарии під- Стебслями, Кричевнцями і 
Ломчлнкою моренні відклади покривають злегка хвилясті простори ша
ром до 3 лі. Залягають вони або па флювіогляціальних утвореннях, 
або безпосередньо на' крейдових породах. На просторі межиріччя рік 
Стоходу, Стиру ї Вселугу південна Межа моренних пасм, за П. А. Тутков- 
ським, проходить від Заячівки (на Стоході) через Троянівку, Череваху, 
Северинівку .і Ка.7анюху на Чорторийськ, а далі по лівому березі р, Стир 
до Полонного. Простір мііж Черевахою' і Северинівкою — на півдні і 
ГороДком та Маневичами — нЯпївночі явлйє собою хвилясту місцевість 

висотами до 200 м. На південь-схїд; від Черепахи висоти досягають 
навіть 210 м. На захід від Черевахи в напрямку з південного сходу на 
північний .захід (на Троянівку) простягається увал довжиною до 10 км,: 
покритий на поверхні мореною. В північній частині межиріччя Стохід —^ 
Стир льодовикові відклади майже зовсім 'знищені. Збереглося лише 
небагато горбів, серед яких найбільший біля /Замостя досягає 192 м. 
На межиріччі СтохіД-^Стир смуга морен повертає на північ-схід і далі 
через Рафайлівку переходить на межиріччя’Стир—Горинь. Від Рафай- 
лівки кінцевоморенні /утворення простягаються на Жовкіно, 'Волрдими- 
рець, Каначіче, Бережницю ї далі вздовж лівого берега Горині на пів
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нічний схід до Століна. Вздовж цієї ліції розкидані пасма кінцевих мо
рен, вже значно розмитих, які місцями утворюють кам’яййсто-валунні 
ували. Свердловина на моренному горбі біля с. Берестя, Дубровицького 
району, Ровенської області, пройшла до 18 м по дрібно- і середньозерни-' 
стих пісках з прошарками суглинків і галькою кристалічних порід. Ниж
че' залягаюсь корінні породи (глини.і мергелі). На поверхні моренного 
г;орба часто зустрічаються галька і невеликі валуни з кварцу, граніту, 
кременю і пісковику,

В будові моренного горба біля с-Володимирець, Ровенської області; 
беруть участь дрібнозернисті піски з галькою,' іноді зустрічаються валу
ни. Нижче йдуть піски без гальки, які залягають на третинних відкла
дах. Шаруваті піски з галькою та валунами з прошарками суглинків 
беруть участь і  в будові моренного горба біля с. Костюхнівки, 
Колківського району, Волинської області (див. О. М. Маринич, 1950).

На південь від ро.зглянутої Любомльсько-Столінської моренноївисо1 
чини моренні відклади збереглися лише на вершинах горбистих піднять. 
Іщ , у трикутнику Матвієв—Ковель-^Турійськ морена майже повністю' 
розмита і в багатьох місцях крейдові породи виступають рросто на по- 

1 верхню: Лише на схід від Матвієва здіймається моренний горб до 218 м. 
Деякі рештки морени спостерігак5ться в , районі Машева Г Хворостова 
(рештки Любомльського пасма). На схід і південний схід від Ковеля* бі
ля Ситович, Цегельні, Козлинич збереглося кілька горбів з 4—5-метро- 
вою товщею морени. В районі Мельничі підносяться два горба, названі 
П. А. Тутковським «крейдовим цоколем». Біля Радошан. Озерян і Тули- 
чева також спостерігаються моренні горби.

В найближчих-околицях Ковеля морена майже знищена, лишилося
- мало горбів. Прикладом може бути горб біля с.' Вербки, де. на крейдо^ 

вому фундаменті залягають третинні відклади, а на них,г^ морена.
3. Ковельсько-Сарненська денудаційно-акумулятивна рівнина. Яв

ляє собою обширну одноманітну рівнину, що простягається на північ від 
Волинської височини (рис. 7). В долині р. Стир, в районі ЧортОрийська, 
висо-ти знижуються до 168 лі і нижче, а по долині р. Случі, на. південь 
від Сарн, понижуються до 154 лі. Висоти понйд 200 м зустрічаються 
лише поблизу краю Волинської височини.

Загальне зниження Ковельсько-Сарненської денудаційно-акумуля
тивної рівнини має північно-східний напрямок. Ярково-балкові форми 
відсутні. Одноманітність піщаної рівнини порушується невисокими пі
щаними горбами і пасмами, що зустрічаються також серед заболочених 
ділянок. Для долин прип’ятськйх приток характерні низькі й пологі 
береги, обширні заболочені заплави, в межах яких русло ріки часто роз
падається на складну систему рукавів і проток (звідси р. Стохід одер- 

І жала і свою назву).
; Як відзначає П. А. Тутковський, місцями спостерігається лівобереж

на (зворотна) асиметрія берегів, тобто значне перевищення крутих лівих 
берегів над правими. Анормальну асиметрію має долина р. Стоходу між 
Янівкою і Кошківкою, долина р. Горині — на відрізку Деражне—Вели- 

. кі Цепцевичі. Така асиметрія свідчить про зворотний стік вод у льодо
викову епоху.

Характерні колінчасті переломи в напрямі течій рік Тур’я, Стохід, 
Стир і Горинь вказують на перебудову гідросітки в льодовикову епоху, 
а саме — на існування тут перигляціальних стічних долин широтного 
напрямку (Д. М. Соболєв, Б. Л. Лічков, О. М. Маринич).

У межах денудаційно-акумулятивної, рівнини, як відзначено вище, 
виявлені рештки розмитих моренних утворень. Вказують також на наяв- 

’ність озового ландшафту на південь від Ковеля (біля Балашова, Турій-
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ська, Озерян, Адамівки, Сернизова). Окремо відзначається озове пасмо 
біля Любитова, яке простягається до 5 км у напрямку на захід—південь-^  
захід. На північний захід від Ковеля підМощаною виявлене озове пасмо 
довжиною близько 4 км (абсолютна висота 193 м). П ’ятнадцятикіло- 
метроце озове пасмо також спостерігається біля Заячівки на лівобе
режжі р. Стоходу. Ози складені грубозернистим піском, галечником і 
дрібними валунами. Ці форми також описує О. М. Маринич (1958). В. Г. 
Бондарчук, однак, висловлює сумнів щодо озового характеру пасм. Він 
розглядає подібні форми як прируслові вали (перша фаза формування 
піщаного рельєфу).

Рис. 7. Ковельсько-Сарненська рівнина в районі м. Турійська. Фото
М. Д. Орла.

У межах Ковельсько-Сарненської денудаційно-акумулятивної рів
нини О. М. Маринич відзначає наявність площ денудаційно-рівнинного 
рельєфу в місцях виходу на пдверхню (або близького залягання до по
верхні) крейдових відкладів. Ц е дає підставу для виділення ряду під
районів. Назви їх ми дещо доповнюємо і, крім того, додатково виділя
ємо четвертий підрайон.

ІЗ К о в е л ь с ь к а  д е н у д а ц і й н а  р і в н и г і а  з к а р с т о в и 
ми ф о р м а м и  р е л ь є ф у .  Крейдові відклади тут часто виступають 
на поверхню або прикриті незначною товщею четвертинних відкладів 
(льодовикових, Водно-льодовикових, алювіальних). Для підрайону ха
рактерні карстові форми рельєфу, представлені лійкоподібними і озер
ними западинами*.

'2) С а р н е й с ь к  а а к у м у л я т и в н а  р і в н и н а ,  з п і щ а н и  мі і  
ф о р м а м и  р е л ь є ф у .  Тут особливо розвинені алювіальні і водно- 
льодовикові відклади. Розповсюджені піщані форми рельєфу (пасма, 
горби, дюни). Значні болотні масиви.

3) К о  с т о  п і л ь с ь  к а  д е н у д а ц і й н а  р і в н и н а .  Зденудована 
крейдова поверхня утворює великі підняття, названі Л . А. Тутковським 
«крейдовими горбами». В місцях розвитку базальтів (Берестовець, Яно- 
ва Долина) поверхня рівнини також підвищена і більш розчленована.

* Карстові форми зустрічаються і в інших районах Волинського Полісся (рис. 8).
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.4) В е р х н ь  о-Г о р и н с ь к а  а д  ю в і а л ь н  а р і в н и н а ;  П ідра
йон являє собою ніби затоку поліського ландшафту на південь, вздовж  

'долини р. Горині, де  зливається з її  другою терасою. Наї карті ділянка 
вперше позначена В. Г. Бондарчуком (1949).

4. Денудаційно-акумулятивна рівнина Житомирського (Ц ентраль
ного) Полісся.* В межах району панівним є денудаційний рельєф, не
рівності якого часто відповідають поверхні Українського кристалічно-' 

, ге щита. Переважають абсолютні відмітки до 200 м. Окремі точки по
верхні лежать понад 200 м. Заболоченість території значно менша, ніж"

.ЗіЙіс. 8. Схема карстових форм рельєфу Волинського Полісся (склав О. М. Ма
ринич)-

/  ^ 'к а р с т о в і  лійки; 2 — карстові озера; 3 — м еж ач між  туронськими (Сг^і) і сеионськими 
іСг^зп) в ідкладами; щ  — південно^східна меж а Волинськс^го Полісся; 5 — карстові райони

у  прилеглих районах. Спостерігається більша кількість лесових остан
ців. Західна частина району позбавлена льодовикових форм поверхні.

О. М. Маринич вказує, що в рельєфі Житомирського Полісся по
мітно декілька денудаційних поверхонь. Однак це питання ще недостат
ньо вивчене.

Широке розповсюдження денудаційних типів рельєфу, глибоких 
річкових долин і більш високих абсолютних відміток —  наслідок пере
важних піднять, що відбуваються і в даний період, хоча і з відносно 
невеликою швидкістю від 2 до 5 мм  у  рік (див. статтю А. В. Живаго, 
В. А. Зеніна, Л. Г. Каманіна, Ю. А. Мещерякова і М. І. Синягіна, 1956).

%  І- Геренчук звертає увагу на наявність тут вододільної області, 
з якої ріки розтікаються в різних напрямках, що також є  наслідком пе
реваж ної тенденції до  підняття. Неоднорідність структурних особли
востей докембрійських порід, характер четвертинних відкладів і сучас
них процесів викликають неоднорідність геоморфологічної будови. Це 
дало підставу О. М. Мариничу виділити тут 8 Геоморфологічних під
районів.

* Терм}ів Центральне Полісся належить В.-Г. Бондарчуку. О. М. Маринич вжи
ває назву Житомирське Полісся.
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Ц К л е с і в с ь к а д е н у д а ц і й н  а р і в н и н  а. Займає крайню 
північно-західну Частину Українського кристалічного щита. Як відзначай
О. М. Маринич, рельєф підрайону обумовлений поверхнею докембрій
ських порід (клесівських, осницьких гранітів і гнейсів). Природні від
слонення цих порід приурочені до  горбів м іж  іСлесовим і, Сосновим./ 
Д о півночі поверхня крйсталїч.ного щцта опускається .уступами'. Річ
кова сітка розвинена слабо. „

2) О л е в с ь к а  з а н д р о в о-а л ю в і а л і на  р і в-н и н а. М айже 
повністю охоплює басейн р. Уборті. О. М. Маринич називає цей під
район' Олевською акумулятйвною низовиною, У  де на докембрійських, 
гранітах і гнейсах широко розвинені піски річного і флювіогляціального 
походження. Денудаційних форм рельєфу т у ї значно менше.

Піщані форми утворюють вали, пасма, дюни, піщані арени. Істот
ну роль у рельєфі відіграють долини Уборті та її  приток (Перги, Зольні, , 
Болотниці). Значним є озеро Корма. Поширені болотні масиви.

3) С л о в  е ч а н с  ьк-о-0  в р /  ц ь к а о с т  а н ц е  в а в и с оч  и н а.*; 
Простягається від Овруча (на сході) до сіл Бсгунь і Городець на захо,- 
ді; має довжину близько 50 км  при ширині 5— 12 км. З півдня височина 
здіймається на 60—80 ж Над низовинними просторами.

Абсолютні висоти досягають 320 м. В основі височини залягають 
овруцькі кварцити і пірофілітові сланці™ Згідно -з 0 . 1М. Мариничем, в 
північній і  північно-західній частині вони виходять на поверхню, а в 
південній, д е  залягають нижче, покриті четвертинними відкладами і від- 
сЛрнюються лише на дні ярів. Крім лесовидних суглинній (можливо, 
прісноводних), із четвертинних відкладів у східній частині височини ви
явлена риська морена із значною кількістю валунів кристалічних порід.

Згідно з В. Г. Бондарчуком,/нижня частина -схилів СловеЧа'нсько- 
Овруцької височини порівняно полога, верхня здіймається досить кру
то. При цьому південні схили-значно крутіші від П ІВ Н ІЧ Й И Х . Північні 
схили височини повільно переходять у  прилеглу рівнину. Найвища час
тина Позбавлена рослинного покриву і_ характеризується 1 розвитком 
яркового рельєфу (біля сіл Довгиничі, Збранки, Сорокопень, Бегунь). 
Гіллясті великі яри у; верхів’ях поблизу вододілу створюють , чис
ленні ерозійні острівці, стовпи, піраміди. В .гирлах ярів розташовані 
великі конуси виносу. Ріки в межах височини набувають каньйоноподіб-' 
ного вигляду. Г '■ ' . - Ч —’ "

Розвитку яркової- сітки, як відзначає О. М. Маринич,- сприяють 
порівняно більші відносні висоти СловечансЬко-Овруцької височйнй 
над долиною р. Норині, що протікає біля її  підніж ж я, а також літоло
гічний склад порід (зокрема, легкорозмивні лесовидні суглинки), південт 
на експозиція схилів, значна кількість опадів, а також знищення люди
ною лісів у минулому.

За  II. А. Тутковським, Словечансько-Овруцька височина (і подібні 
До н й  «кряжі») виникла внаслідок знищення денудацією  порід, що 
огортали раніше , кварцит і складали околиці' западинй. Завдяки своїй 
твердості кварцити збереглися від руйнування у формі височини, ство
ривши таким чином інверсійний рельєф. М. І. Дмйтрієв також відно
сить височину до «острівних Гір»:

Б. Л . Лічков розглядає «кряжі Овруцького пісковику» як останці 
(часто вододільні), що уціліли від водного розмиву.

В. Г. Бондарчук в основному підтримує думку. Б. Л . Лічкова, однак 
вважає, що денудаційна поверхня доче,твертинних відкладів Полісся

* Доповнюючи назву підрайону Словом «останцева», маємо намір підкреслити 
літологічну обумовленість «острівного» підняття. . •



вироблялася протягом тривалсц-о^часу.'Четвертинний розмив надав лйііи*,,.' 
'сйоєрідйого вйгляду^цим османцям.

4) К о р о с т е у с ь к а  м о р е н н а  рі внин- а .  Виділений О ..М . 
•М^ариничем підрайон займає в'основному територію .-розпитку ..корос-.' 
тенських. гранітів;. покритих льодовиковими- (моренними) вїдкдаїдаїйи.
В окремих місцях,зустрічаються.горби і 'пасма, чскладені пісками, з га-; •'{ 
лечникамй^і валунами. .Часто спостерігаються і/денудаційн і форми >' 
рельєфу кристалічних-порід. Підрайон розчленований долинами , рік- 
Ужа, Жерева і їх;'приток. - • , ? -> " -

^4 5). В о л а д а  р с.ь к-В о л'и п с„ь к а - р'Гвн и-н'а. ^Зай&Зє ‘в основно- 
.му масив габра-лабрадоритІв.'КристалІчций фундамент знижений,'! чет
вертинні відклади .залягають, на неоїчшовйх глинах,. В районах сіл Кра- 
ійщина, Мрде'лів, Горбулів, Видибор ,та-інших-розп0'вс,юдже,ний пасмовс- и  
горбастий моренний рельєф. Ріка Ірша має Заплавну і' дві н-адзаплав- „ 

.них, тераси. Іноді зустрічаються денудаційні форми рельєфу кристаліч- _ 
■‘них'порід, і .  - 1 • •_

6) Н о  вр‘г р а д~Во л и н с в (Та д  е,н,у д А цНЇ,н а р і в н и н а  Роз- 
ташована >в середній'чіастині басейну р. Случі. Як хара'кхерну ри'су під^' 
району О. М. Маринич відзначає -високо підняту поверхню докембрій; 
ських порід (житомирський і'кіровоградських граніті^ (.-.гнейсів), що -уі 
чай-то обумовлює і сучасний рельєф, а також розвиток лесоййх Остан
ців (Новоград-Волинськото, -ЯрунСЬкого, Керецькогс), Городницького,’ 
Тульського, Ма'рининсько'го та інших). Ріка Случ глибоко1 врізана ’в 
кристалічні породи і  місцями утворює проривні ділянки. 'Льодовикові 
форми рслйєфу^ відсутні, заболоченість, обмежена.- ч , '

і 7) С-л у ц ь'к о-Т ет  е р і в с ь к а  а к ум у л я-ти в Нча н и з о в и н а . ’ 
Згідно з О. М. МариничеМі підрайон займає нівдейно-західну частину-' 
Житомирського Полісся, (від .Житомира до ШспетҐвка). Кристалічні 
породи тут відслонюютіся майже виключно в долйндх рік, а вододільні 
простори покриті піщаними відкладами річкового і флювіогляціального 1 
походження. Поширені еолові .форми рельєфу. Досить- зна'чні болотні 
масиви. \  - '' , ’ '  ■ „

8)-К Ь  р о с ти  ш і $ с ь к а м о р е н н а  р і в н и н а .  Підрайон займає'*’,'- 
територію по обидві сторони Те’терсва від'Житомир а До Радомишля. Кри
сталічні породи тут такОж відслонюються-майже виключно в річкових 

-долинах'. Поширені, льодовикові відклади,.лцо утворюють'моренну рів
нину і частково горбастий-рельєф. 'Вздовж лівого берега Тетерева 'зу'> 
стрічаються люесові останці. Вільні заболОчена-правобережна частина 
Підрайону. _  ̂ ‘ . " -

• 5. Моренно-флювіо-алювіальна рібнина Київськогб Полісся. Ра
йон виділений в-самостійну одиницю В. Т/Бондарчуком:- 0 . М. Маринич 
поділяє йоґо на декілька підрайонів. ,
“ /  київське Полісся явл'яє^собою .акумулятивну'•пйеовину, обмежену ,; 
на сКОді долиною Дніпра,'на заході -^ о к ’раї^ою Українського криста--

■ дічно^о щита., - г 1'' і
Ррзм}щуючись разом з Чернігівським Поліссям у межах одної гео- 

стру^турної одиниці (Дніпровсько-Донецької западини).,’ Київське По- , 
ліе&і- відзначаються геоморфологічними особливоСтям.ї}-, Поверхня г\ і 
має нахил до піввдчного сходу, що зафіксовано напрямом течій рік Уж, 
Тетерів з^Здвижем, Ірпінь. Нахил же поверхні Чернігівського- Полісся 
на південЬ-західі Абсолютні відмітки поверхні Київського Полісся коли
ваються від 190 до 100 лс і нижче. Середи? глибина розчленування ра- 
йо'йу 25‘-^30 м. Біля Чорнобиля ч на півдні перевищує 50 м. ' .

• Згідпб з даними О. М/Маринича, річкові долини мають заплавну і 
^адзаплавііі тераси, що досягають,значної ширини. Надзаплавні тера
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си складені пісками, що підлягають еоловій обробці. На межиріччі 
Уж—Тетерів встановлені реліктові долини.

Межирічні простори зайняті піщаною і моренною рівнйнамй. На лі
вобережжі Ірпеня (с. Корогод, район Базара) зустрічається моренно- 
горбастий рельєф. Поблизу Бородянки, Димера і Чорнобиля відзначе
ні лесові останці.

О. М. Маринич виділяє в Київському Поліссі п’ять підрайонів,*
1) Ч о р н о б и л ь с ь к а  м о р е н н о - г о - р б а с т а  р і в н и н а .  Зай

має невелику площу на правобережжі Прип’яті в районі Чорнобиля. 
Л.' А. Лепікаш'і В. Г. Бондарчук пояснюють горбастість підрайону гля
ціодислокаціями. О. М. Маринич відзначає, що горбасті форми під
району нагадують камй. Досить розвинений ярковий рельєф.

2) Н о в о ш е п е л и ц ь к а ф л ю в і о-а л ю в і а л ь н а  р і в н и н а .  
Характеризується широким розвитком алювіальних і водно-льодовико- 
вих відкладів. Зустрічаються також еолові форми рельєфу і заболочені 
масиви.

3) Р о з в а ж і в с ь к а  м о р е н н а  р і в н и н а .  Займає межиріччя 
Тетерів—Уж і відзначається широким розвитком моренних відкладів.

4 ) Н и ж н ь о т е т е р і в с ь к а  ф л ю в і о-а л ю вї  а л ь н а н и з о 
в и н а .  Складена пісками алювіального і водно-льодовикового похо
дження. Значного розвитку досягають еолові форми рельєфу. В сучас
них і реліктових долинах розвинуті болота.

5) М а к а р і в с ь к а  м о р єн н о-з а н д р о в а рі вг і ина .  Займає 
південно-західну частину Київського Полісся. Під незначною товщею 
водно-льодовикових пісків залягають льодовикові відклади, що утво
рюють моренну рівнину.

6. Лесово-зандрово-алювіальна рівнина Чернігівського Полісся. 
Район виділений В. Г. Бондарчуком, а в більш широких межах —
0 . М. Мариничем.

Розміщений між Дніпром на заході і відрогами Середньо-Руської 
височини — на сході. Південна межа з терасами Дніпра в рельєфі ви
ражена не досить чітко. Ця межа проходить від Києва в напрямку на 
північний схід через Ніжин, Бахмач, Койотоп, Білопілля.**

Район Чернігівського Полісся являє собою акумулятивну низовину, 
розташовану в області Дніпровсько-Донецької западинй. Територія 
покривалася льодовиком дніпровського зледеніння.

О. М. Маринич відзначає такі особливості Чернігівського Полісся:
1. Розвиток лесових островів з ерозійними формами рельєфу. 2. Наяв
ність великих річкових долин Дніпра і Десни1 з широкими акумулятив
ними терасами. 3. Розповсюдження реліктових долин (наприклад, Замг
лай). 4. Наявність карстових форм рельєфу.

Більшість боліт розміщена в сучасних або древніх річкових доли
нах і належить до низовинного типу. Найбільші за площею болота 
Замглай, Остер, Видра, Мньов.

Згідно з В. Г. БондарчукОм, долина Десни в низів’ях має тераси, 
спільні з терасами Дніпра. На північ від Новгород-Сіверського. Десна 
має добре виражені три тераси. Ширийа заплави досягає декількох кі
лометрів (біля Чернігова 12 км). Вона складена пісками,, іноді глини-, 
стими пісками і суглинками. Прируслова частина заплави піщана, міс
цями з нагромадженням дюнних піеків. Серединна заплава відзнача
ється плоскою поверхнею з численними озерами і староріччями. При
терасна частина заплави знюкена і часто зайнята озерами і болотами.

* Назви другого і четвертого підрайонів нами дещо уточнені.
** О. М. Маринич цю межу проводить через Ніжин, Борзну, Кролевець, Глухів.



Друга тераса Десни складена пісками (також іноді глинистими). 
Над рівнем ріки підноситься на 12— 16 м. До заплави утворює різко 
виражений, уступ. На поверхні поширені піщані форми.

Третя тераса (20 —ЗО м над рівнем Десни) обривається до другої 
різким уступом. В районі Чернігова третя тераса Десни вже є спіль
ною з Дніпром.

Д о л и н а  р, С е й  м у,, за В. Г.'Бондарчуком, також маєіітри тера
си. При цьому третя тераса, що підноситься над рівнем ріки на 20— 
'ЗО м, гіпсометрично переходить у моренну терасу Дніпра. Розріз тре
тьої тераси добре представлений біля с. Білопілля. В основі розрізу 
залягають алювіальні піски з наявністю окремих валунчиків криста
лічних порід у верхній частині піщаної товщі. На пісках лежать лесо- 
виДні суглинки, які в нижній частині також мають включення дрібних 
валунчиків ̂ кристалічних порід.’

Друга тераса Сейму-досить обшйрна. Вона спостерігається в районі 
Конотоп—Бахмач-^гСосліиця, зливаючись з л ісовою ї піщаною терасами 
Десни—Дніпра:. Лише в місцях скупчення дюнних пісків уступ цієї тера
си до заплави виражений досить чітко, звичайно він затягнутий шлей
фами.

В притерасовій (тиловій) частіші друга тераса має суглинистий 
покрив потужністю ЛоЛ'-м. -

Заплава Сейму має велику ширину. її  поверхня рівнинна, часто 
заболочена і заторфована. Складена піщаним алювієм.

' Згідно з М. І. Дмитрієвим (1936), між Десною і Сеймом простяга
ється древня (третя) тераса Десни, яка обривається уступом до піщаної 
надзаплавної тераси Сейму. Спільна-.тераса Десни і Сейму має слабо- 
розчленований рельєф, місцями являє собою майже ідеальну рівнину. 
Соостерітй|ться багато округлих западин —- «блюдець». ‘Характерним 

«елементом у/рельєфі є Також мертві Дрдини. Так, мертва Щілина шири
ною 2,5 км "сполучає верхів’я р. Попівки (притока Сейму) з верхів’ям 
р. Торговиці (притока В. Ромен). У льодовикову епоху, таким чином, іс
нував зв’язок між долинами Сейму і Сули. Між Верхлевкою і Кукшином 
терасу прорізує низовина шириною 6— 10 км, що зайнята, болотом Смо- 
леж і сполучає долину Остра з долиною Вересочі (притока Десни). Ха- 
•райерним елементом рельєфу древньої тераси Десни є обширнагзапади- 
;і<:, що охоплює верхів’я Остра і Удаю.

х Простір між Десною і низів’ям Остра — слаборозчленована рівнина 
з заболоченими западинами,, які з’єднуються одне\з одним і болотом 

олеж. Вони являють собою сліди давніх р.усел Дніпра і Десни, які 
раніше сполучалися на місці Остерського зниження.

О. М. Маринич^ (1955) .. видідяє в межах Чернігівського Полісся 
дщ-’ять підр айонів.

> 1 )  Д н і п р о в с ь к о - Д е с н я н с ь к а  т е р а с о в а ,  р і в н и н а .  Го
ловну роль у рельєфі відіграють тераси Дніпра і Десни (Г. І. Молявко, 
1936). Розвинено три тераси. Лише в окремих місцях зустрічаються, 
піщані горби, пасма, дюни. Значного розвитку досягають болота (Видра, 
Мньов).

2) Л ю б е'ць ко- Че р н і г і  в сь ка ( г о . рб а с т а )  р і в н и н а  від
значається більш глибоким розчленуванням і горбастістю рельєфу. В бу
дові поверхні беруть участь лесовидні суглинки, морена, водно-льодови- 
кові та алювіальні відклади. Для лесових островів властиві яри. Горба
стий рельєф спостерігається в місцях поширення на поверхні морени 
(Г. В. Закревська, 1936). |

3) Г о р о д  н я н с ь к а р і в н й н а. Складена на поверхні водно- 
льодовиковими пісками і суглинками з островами морен, що утворює
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горбастий рельєф. Рівнина розчленована прохідними долинами. Вздовж  
правобережжя р. Снов часто зустрічаються яри.

4) Д о л и н а  З а м г л а й .  Одна з найбільших реліктових до#ин 
Полісся, по якій тривалий час протікали води Дніпра. Долина має те- ~ 
раси. Піщаними підняттями долина поділена на північну, центральну, і 
південну частини. Дно зайняте болотами, ' .  ̂ ,

5) С н о в с ь к  о-Д е с н я н с ь к а  П і щ а н а  р і в н и н а .  Поверхня ’ 
підрайону покрита пісками водно-льодовикового і .алювіального похо
дження. Широкі тераси в доларі р. Снов. В кількох місцях прохідні до
лини сполучають долину р. Снов з долиною Десни і долиною Замглай
(IV В. Закревська, 1936). Окремі ділянки являють собою моренну рів
нину. Біля с. Семенівки розвинені карстові форми на крейдових породах.

6) П р и д е е н я н с ь к а  а л ю в і а л ь н а  н и з и н а .  В основному 
являє собою тер а.си Десни, в будові яких беруть участь піски і лесовиднї 
суглинки. Піщані масиви часто змінюються островами лесовидних^ су
глинків. В окремих місцях зустрічаються болота. - і

7) Б ер  е з н я н с ь ко-С о сн и  ц ь  ка л е с о в а  р і в н и н а  виді
ляється своїми висотами і значним 'розвитком лесовидних . суглинків. 
Вздовж Десни лежить піщана тераса.

8) Н о в г о  р о д-С і в е р с ь к а . е>р одо-в  а н а р ів  ни гі а. Покрив
ними породами є лесовидні'суглинки і. частково піски. Значні відносні 
висоти над долиною Десни і наявність лесовидних порід обумовили ши
рокий розвиток ярів. В окремих місцях безпосередню участь у будові 
рельєфу беруть крейдові відклади. М. І. Дмитрієв називав цю рівнину 
«Новгород-Сіверським плато» як складову частину Придеснянського 

.плато. Височина більш піднята в західній частині (на середньому виступі 
відмітки досягають 211—220 м ). До Десни у східному напрямі висоти,па
дають нижче 200 лі.' Однак до ріки височина обривається круто (відносні 
висоти біля Новгород-Сіверського 85, м). В західній частині поверхня 
має сЛабохвилястий рельєф з великою, кількістю плоских піднять, горт 
бів і знижень між ними. Долини плоскі, широкі і місцями заболочені. 
Долини рік Смячі і Роми прорізують плато і сполучають долину Десни 
з великою піщаною рівниною басейну Ревні. Східна частина Новгород- 
Сіверськрї рівнини більш розчленована ярами і долинами з крутими 
схилами (М. І. Дмитрієв). > .

9) Ш о с т к і  й с ь к а  п і щ а н а  н и з и н а .  В будові,рельєфу голов
ну роль відіграють піски алювіального і водно-льодовикового похо
дження. Окремі ділянки підрайону значно заболочені.;

Долина Десни в цьому місці має ширину до 18г—45 км. Згідно з * 
Г. Мірчинком, крім заплавної, тут виділяється тринадзаплавних тераси.

Сполучення акумулятивних і ерозійних форм — характерна риса 
для Чернігівського Полісся, де освоєння заболочених зекель, з одного 
боку, і боротьба з ерозійними процесами, — з . другого, є важливими^ 
народногосподарськими заходами.

б. П і д о б л а с т ь  Л і в о  б е р е ж н о  ї ч р і в н и н и

Лівобережна Придніпровська >рівнина є частиною Полісько-Дніп
ровської області. М. І. Дмитрієв виділяв тут «Дніпровсько-Деснянську 
терасову рівнину» (поділяючи її на дві частини: Придніпровську і Прк- 
деснядську терасові рівнини), а також «Лівобережне плато». В. Г. Бон
дарчук розглядає цю територію як частину області Придніпровської' ни
зовини. За В. Г. Бондарчуком, підобласть Лівобережної низовини вклю-
ч.ає сім районів: верхня тераса Дніпра, борова тераса, заплавна тераса.
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Полтавська палеогенова рівнина, ГуляйпідьсьКе палеогенове плато, Пів
нічно-Донецький степ і Приорельське плато. \
1 На нашу думку, до складу підобласті Лівобережної рівнини слід 

віднести як смугу, що прилягає до Дніпра, так і частину'«Лівобережно
го плато» (М. І. Д м и т р і є в а ) а б о  «Полтавську палеогенову рівнину» 
(В. Г. Бондарчука): 4

Підобласть Лівобережної рівнини відповідає південщьсхідній части
ні Дніпровсько-Донецької'западини, а також Поширюється на північно- 
східний схил Українського кристалічного щита. Загадьний нахил рів
нини з північного сходу на південний захід, з чим зв’язаний і напрямок 
лівих приток Дніпра. Зниження рівнини з північного заходу на південний 
схід фіксується напрямом течії Дніпра.

Абсолютні висоти в північно-східній частині рівнини місцями пере
вищують 200 м. Вздовж долини Дніпра вони падаютб.нижчеІОО м. ,

Суттєвим елементом у рельєфі підобласті є терасована долина 
р, Дніпра, (за М. І.. Дмитрієвим, «Придніпровська терасова рівнину»).

Підвищена частина Лівобережжя — Полтавська рівнина (плато).— 
характеризується чергуванням плоских вододілів з широкими (також 
терасованими^ долинами лівих приток Дніпра. При цьому спостеріга
ється різка невідповідність широких долин (зокрема "Заплав) сучасним 
"руслам. На межиріччях поширені мертві прохідні долини. .

-Згідно з картою ярусності лесової серії УРСР, складеною П. К. За- 
морієм (1954), у межах підобласті Л івобережної рівнини, крім дво- і 
одноярусної.лесової товщі- тДрас, -особливо розвинена три- і двоярусна 
лесова серія давньочетвертинних терас Дніпра; а в підвищеній части
ні — три- і двоярусна ■ лесова серія плато, що на схід від р. Псьол 
змінюється трй- і чотириярусного лесовою серією пЛато та верхньопліо- 
ценових терас. Лише на окремих ділянках плато (захіДніще Полтави) 
відзначається чотири- і п’ятиярусНа лесова серія.

В межах підобласті можливо вйділити три геоморфологічних ра
йони; 1. -  ̂ А,/ /

1, Придніпровська терасова рівнина. Найбільшої ширини район 
досягає між Києвом і Прилуками (125 км ). До південного сходу звужу
ється до 42 км. Південно-західною границею рівнини є високий розчле
нований ярами правий берег Дніпра; Північно-східна границя з Пол 
тавським (лівобережним) плато,виявлена місцями добре вираженим 
уступом. Схематично цю межу В. Г. Бондарчук проводить у напрямі 
ІРлухів—Прилуки (де плато межує з Чернігівським Поліссям) і далі на 
Пирятин—долину-рік СліпороД—Хорол До гирла р. Самари.

М. І. Дмитрієв виділяє в межах Придніпровської терасової рівни
ни дві частини: І) вузьку иизовинНу смугу, прилеглу до Дніпра, з «по
ліським ландшафтам» .(включає заплавну; а також першу і другу над
заплавні вюрмські тераси) і 2) значно більш підняту і широку «степо
ву» частину (що включає третю, четверту і-п’яту надза'плавні тераси 
Дніпра) .-

В. ,Г. Бондарчук виділяє тут як самостійні райони «верхню терасу» 
Дніпра (дніпровську, риську), «борову терасу» (поліську, або вюрм- 
ську) і «заплавну терасу» (сучасну, алювіальну), об’єднуючи таким 
чином всі «стратиграфічні» тераси в три терасових уступи.

Низовинна частина рівнини, що включає вюрмські тераси і сучасну 
заплаву Дніпра, розширюється на правобережжі в районі Трипілля, 
в низів’ях Росі і Вільшанки, а також у низів’ях р. Тясмина (Ірдино-

* Лівобережне плато М. ї. Дмитрієв об’єднував з південно-західними схилами 
СереДнЬо-Руської височини. Останні ми виділяємо, (як і В. Г. Бондарчук) - в окрему 
область. :-
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Тясміцська %изовина) іу^їж Табуриїдем і Кррковом (Білицькійська  ̂
низовина).

В районі Києва абсолютні відмітки низовинної смуги опускаються 
до 90 м, в районі Кременчука- 64 м, и низів’ях р. Орелі Чг до'60 Щ 
і нижче.

Характерними елементами рельєфу "низовинної- смуги лівбб|реж- 
ноҐ Придніпровської терасової рівнини є староріччя, озерні западини 
і дюнні утворення. Останні особливо розвинені в межах Вільшанської 
та Ірдино-Тясминської низовини.

< Степова,* височинна частина Придніпровської! Терасової рівнини, 
згідно з М. І. Дмитрієвим, утворює, до низовинної смуги уступ висотбю- 
20—25 м. Поверхня розчленована слабо, ярково-балкові форми зустрй; 
чаються рідко, Річкові;, долини неглибокі, однак мають значну ширину' 
і заболочені. При цьому верхів’я Удаю, Супою, Недри, Трубежу сполу
чаються прохідними заболоченими долинами з лівими притоками Остра.

Обширну'западину в рельєфі.утворює долина р. Трубежу нижче 
впадіння в неї р. Недри. Через Трубіж Недра сполучається з Дніпром. 
На місці долини Трубежу в риський час протікав Дніпро.

На межиріччі'Трубіж—Супой найбільш піднятою' точкою є X От. 
ц ь к и й г о р б (154 м).

Між Сулою і Пслом, в районі Градизька біля Дніпра підноситься 
г. П и в и х а (166 м). Яри, зустрічаються лише на правобережжі 
р. Псла. Поширені долиноподібні заболочені западини.

Між Пслом і Ворсклою підноситься горб біля с. Озіори (141 м).. 
Тут степова частина рівнини утворює уступ до долин Дніпра д Псла. 
Декілька широких, неглибоких'долин сполучають' Гїсьол з Ворсклою. 
Дуже порізаний ярацп лише берег Ворскли.

Межиріччя Ворскла—Орель слабо розчленоване. На правобережжі 
Орелі підноситься г. К а л и т в а (147 ж) з мореною напору.

Між селами Андріївною і Кйтайгородом розміщений оригінальний 
К и с л і в с ь к и й  о с т а н е ц ь .  Згідно з В. Г. Бондарчуком, поверхня: 
останця знижується до півдня і південного заходу, а схили рбзмиті ко
роткими і неглибокими ярами. Подібну до нього. Клинову гору (а тя- 
кож і згадану г, Калитву) В. Г. Бондарчук вважає останцями третьої 
Тераси Орелі, що підносяться серед заплави і відзначаються порушеним 
зллягаиням' четвертинних відкладів з моренними утвореннями.

\ Між Ореллю і Самарою степова частина терасової рівнини характе
ризується добре вираженими уступами, наявністю подів. Північно-схід
на частина межиріччя підвищена (за М. І. Дмитріевим, тут релікт гіонц- 
ської тераси Дніпра). ; ' ' .... 7 • г„,

В цілому долини Сули, Псла, Ворскли і Орелі,"' що' прорізують, 
район Придніпровської терасової рівнини, досить широкі, Заболочені,; 
мають ясно виражену правобережну асиметрію. Крім! заплави, розви--. 
нуто до трьох надзаплавних терас., . \  . •

Літописом геоморфологічної історії Придніпровської рівнини є те
р аси  Дніпра.

'"незважаючи на давність вивчення їх, сер'ед дослідників досі нема(- 
ЄДИІІИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО КІЛЬКОСТІ, будови І вікудерас. ■;

Б. Л. Лічков (1928) нараховував три тераси, включаючи ^заплаву.
., Д. М. Соболєв в останніх своїх роботах (1946) у межах Середньо- 
дніпров’я виділяв навіть десять терас (заплава, надлугова, трубізька, 
переяславсько-черкаська, градизька, омельницька, бурлуцька, ново- 
харківська, іванківська, полтавська,).

М. Г. Дмитрієв (1986, 1937) виділяв шість терас (лугову- в^ після
льодовикову, борову иеовюрмську, кам’янську палеовюрмську,
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;переяславськуриську,  яготинську — 'мі-ндельську, богданівську -=Ч; 
ігюндську) .* Пізніше (1940, 1948) ним була встановлена широкороззн- 
•ксна сьома тераса, названа остап’євеькою (пліоценова, аналогічна;’; но'- 
вохарківській, яку виявив Д. П. Назаренко в долинах рік Північного 
Дінця, Уди і Лопані).

Д. П. ІІазаренкб (-1955) обгрунтовує в басейні Дніпра (і Дінця) 
дев’ять терас (заплаву — післяльодовикову; борову ^  валдайську — піс
ляльодовикову;. трубізьку, або кам’янську древньовалдайську; переяс
лавсько-черкаську дніпровську — дніпров&йко-валдайську; білоніль- 
сько-чупахівську — дніпровську; граДизьку, або яг о т инс ь ку , лих -  
вінську — лихвінсько-дніпровську; бурлуцьку куяльницько-акчагиль- 
ську; новохарківську —^верхньопонтійсько-кімерійську; іванківську - -  
верхньосарматсько-мертично-понтійєьку).

В. Г. Бондарчук (1949) дотримується поглядів ранніх дослідників 
Придніпров’я (Б. Л. Лічкова, В. М. Чирвінського) і виділяє лише: три 
терасових рівні Дніпра: заплаву, або сучасну алювіальну рівний^;: по
ліську (вюрмську), або середню терасу, і дніпровську (риську), що за
ймає найвище гіпсометричне положення.

Історію розвитку Придніпровської терасової рівнини можна уявити; 
в таких основних рисах.

1) У ранньочетвертинний час в Придніпров’ї сформувалась тераса, 
матеріалом якої послужили флювіогляціальні відклади лихвінського 
(міндельського) льодовика. В лихвінсько-дніпровський чай поверх;11); 
тераси була;покрита лесом.

2) Після лихвінського зледеніння, напевно, в зв’язку-з .підняттям 
суші, відбулося нове інтенсивне врізування Дніпра, що викликало роз
мив лихвінської тераси і кварцових полтавських" пісків.

3) Наступ- дніпровського льЬдовика ознаменувався потужнім по
током льодовикових1 вод." Відносне опускання суші і наявність криста
лічного бар’єра (в області Дніпровських порогів) викликали підгачу- 
вання вод і посилення акумуляції флювіогляціального матеріалу. Остан
ній йй лише виповнив створену долину, але також покрив лихвіиську 
терасу/

4) Насування дніпровського льодового язика супроводжувалося 
відкладанням морени, яка. перекрила передльодовикові шаруваті су
глинки і сприяла нарощуванню високої (тер аси Дніпра.

■ 5) Танення дніпровського льодовика супроводжувалося відкладан
ням озерних глин, пісків і шаруватого суглинку, що вміщує валунчитш 
кристалічних порід. У міру відступу льодовика талі водй зосереджува
лися на більш низькому рівні — в долині Дніпра. Врізування в долині 
середнього Дніпра досягло глибини 60 м.

Отже, в дніпровський час завершилося формування, третьої надзап
лавної тераси Дніпра.

6) .Створення другої надзаплавної тераси, напевно,, слід відносити 
до кінця московської стадії дніпровського, зледеніння і дніпровсько- 
валдайського міжльодовикового часу.

7) Талі води валдайського льодовика формували борову терасу 
Дніпра і Прип’яті. З відступом льодовика було пов’язане виникнення 
уступу борової тераси.

8) В післяльодовиковий час почала формуватися заплава.
Більш детальна картина неогенової-і четвертинної історії доішгіи 

Дніпра висвітлена в роботі Д. П. Назаренка (1955). За його уявлення-

1 Шосту терасу Дніпра М. І. Дмитрієв (1956) згодом запропонував йменуватп
туньківською» і відносив її до чаудинського віку.
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ми, річкова сітка намітилась за відступом харківського (олігоценового) 
моря. Тектонічні рухи на півдні Російської рівнини і зв’язані з ними мор
ські трансгресії, і регресії викликали зміни базису ерозії і чергування 
етапів акумуляції з, етапами врізування Дніпра, що привело до виник
нення серії пліоценових і четвертинних терас.-

Д . П. Назаренко також встановлює чотири затримки у  відступанні 
льодовика в межах Середньодніпров’я.

На морфологію долини середнього Дніпра вплинули коливальні рухи 
четвертинного часу (П. К. Заморій, 1950; Г. Г. Великий, 1959). Останні 
мали диференційований характер і зв’язані з підняттям окремих блоків 
крайової Частини Українською кристалічного щита. При цьому позитив
ні рухи виявилися в розвитку ярково-балкової ї зсувної діяльності,: 
в посиленні ерозії Дніпра, а також в міграції русла р. Псла.

~ 2. Полтавська рівнина. Названий район М. І. Дмитрієв виділяв як 
«Лівобережне плато», об’єднуючи його з південно-західними схилами 
Середньоі-Руської височини.

Називаючи даний район «Полтавською палеогеновою рівниною 
(плато)», В. Г. Бондарчук обмежує її північно-східні границі схилами 
Середньо-Руської височини, де розвинені крейдові відклади.

, Загальною особливістю геологічної будови рівнини, згідно з 
Б. Г. Бондарчуком, є розвиток піщано-глинистої товщі палеогену і Знач
ної світи четвертинних відкладів, представлених переважно лесом.

За даними П. К. Заморія (1935), в середній течії Ворскли, Орчика 
і Берестової прилегле плато складене чотирма поверхами лесу та чер- 
воно-бурими глинами. Іноді спостерігається і п’ять поверхів лесу з чо
тирма; копальними грунтами. Місцями в третій (риський) поверх лесу 
вклинюються флювіогляціальні відклади (піски і'а суглинки). Останнє, 
за П. К- Заморієм, свідчить про заливання плато водами дніпровського 

.льодовика;. Долини річок тоді, напевно, були значно мілкіші і рельєф 
був менш розчленований. ;' л ,,. - ' . \ ;

Межиріччя рівнини мають вигляд плоских степових плакорів, міс
цями злегка розчленованих лощинами стоку (делі). Останні поступово 
переходять у балки. Схили великих балок і праві береги рік Сули, 
Псла, Ворскли розчленовані глибокими яра'ми, що врізані в лесовидні 

•суглинки. Останні обумовлюють круті, часто стрімкі схили. Чергування 
плоских вододілів з широкими і глибокими.долинами рік — характерна 
риса рельєфу рівнини,

■ Суттєву роль у рельєфі Полтавської рівнини відіграє соляна текто
ніка. Згідно з В. Г. Бондарчуком, ̂ область розвитку соляних структур 
займає центральну частину Дніпровсько-Донецької западини між Коно
топом, Лубнами, Голтвоіо, Полтавою, Гадячем. У рельєфі соляні струк
тури виражені біля Ромен (гора «Золотуха»), Висачок (Висачківський 
горб), а також біля сіл Чдрнух, Лубен, Багачки, Остап’я, Попівки, Гол- 
тви та в інших місцях.

В и с а ч к і в с ь к и й  г о р б  (147 лг) розташований на північ від 
Лі^бен. За описом В. Г. Бондарчука, він ізольований від вододільних 
просторів і оточений терасами Сули.

В, плані горб являє собою "овальне підняття, видовжене майже 
в широтному напрямі. На південно-західному, північному і південно- 
східному схилах горба відслонюється діабаз, що залягає окремими ізо
льованими великими брилами. В таких місцях схили відзначаються 
значрою стрімкістю. На поверхні дїабйз контактує з туфобрекчіями, що 
місцями досягають потужності близько 7 м. В інших місцях брекчія 
не має домішок туфу і являє собою нагромадження щебеню, майже,
! позбавленого цементу.
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Третинні відклади на горбі мають порушене залягання. Четвертин
ні відклади представлені підморенними прісноводними суглинками, 
мореною і надморенною товщею лесу. Висачківський горб уцілів від 
розмиву в долині Сули завдяки стійким схилам, укріпленим брилами 
діабазу. / . V /.. V-

На схід від Ромен розташована г о р а  З о л о т у х а ,  розміри якої 
приблизно відповідають розмірам Виса,чківського горба. Тут установ
лений потужний шток сол і.з наявністю на схилах ізольованих брил 
діабазу. Третинні відклади також мають порушене залягання. У відсло- 

. неннях В. Г. Бондарчук відзначає виходи бурих і гіиеоносішх глин до- 
мезозойського віку. /

Підняття біля Дмитрівни, Чорнух, Остап’я та в інших місцях також 
відносяться до соляних куполів. Згідно з В. Г. Бондарчуком, про соляну 
природу цих піднять, крім морфологічних ознак, також свідчить пору
шене залягання третинних відкладів і розміщення гідросітки, Ріки обхо-

- дили гіодібні активізовані ділянки земної кори.
Окремі частини Полтавської рівнини розчленовані по-різному.
В північній частині рівнини в басейнах рік Виру з Кригою (притока 

Сейму) і Тер,єну (притока Сули) панує ярково-балковий рельєф. Тут 
розвинена  ̂Сітка прохідних (мертвих) долин (М. І. Дмитрієв, 1936). Така 
прохідна долина сполучає долину р. Локни (притока, Виру) і Куриці 
(притока Терену). Долина Сули сполучається з долиною Виру мертвою 
дблиною між Марківкою і Миколаївкою, Від Миколаївки мертва доли
на сполучає долину Виру з долиною Сумки (притока Псла). Долина 
Сумки мертвою долиною сполучається з долиною Сули. Долина Виру 
сполучається |  долиною Псла.; При цьому в східній /частині мертвої 
долини протікає р. Сумка — притока р. Псла, а в західній р. Корши- 
чинка притока Виру, Середня частина долини безводна. Прохідна 
Долина також прорізує вододіл Криги (притока Виру) і Олешнї (при
тока Псла). ', ' - ’ •-

Між верхів’ям Павлівки (притока Криги) і верхів’ям Ведмедиці 
>(притока;Мужеіці, що впадає в Снагость^-Сейм) простягається мертва

• долина, серед якої підноситься значний горб.
Долина Виру сполучається з Сеймом ще і мертвою долиною, яка 

простягається між Прорубом і Вольфиним.
На захід від Великого Ромна і Сули пл ато сильно розчленоване яра

ми і балками* які часто прорізують вододіли. Мертва долина сполучає 
верхів’я притоки Лохвиці з; верхів’ям притоки Лисогору. Прохідна до
лина також сполучає верхів’я Сухої Лохвиці (притока' Лохвиці) з вер
хів’ям р. Рудої (притока Удаю). Цими долинами знаходили стік води 

/ Удаю, піДпружені льодовиком біля Мокляків.
Звивиста долина р. У д а ю  має ширину 3^-7 км. Крім заплавної, 

тух добре розвинені дві надзаплавних тераси. Різкі повороти р. Удаю 
біля с, Дрогинки, м. Прилук, м. Пирятина В. Г. Бондарчук розглядає 
як наслідок перехватів. При цьому у верхній частині Удай перехопив 
ріку, яка раніше б у л і самостійною притокою Дніпра, а в нижній течії 
Удай ма£ долину ріки, що перехопила Удай:

Згідно з В. Г. Бондарчуком, долина р. С у л и  має глибину врізу 
до 50 м. Праний високий берег обривається до русла, лівий — низовин
ний При цьому правий схил розчленований ярами і балками (околиці 
Лубен та. інші місця). Спостерігаються також зсуви, т о  виникли на ря
бих глинах. Ширина долини Сули.від 3 до 8—16 км. Заплава Сули скла
дена ясними глинистими пісками і зеленуватими алювіальними суглин
ками. Прируслова 'частина заплави дещо шляят- з нагромадженням 
пісків.
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Друга тераса має рівну поверхню, ('кладена товщею ясно-сірих і 
зеленуватих пісків, дуже глинистих у верхній частині. В останньому ви
падку піски переходять в.ясно-їіалеві лесовидні суглинки'.' У місцях роз
повсюдження пісків виник рельєф бугристих пісків (між Лубнами ї 
„іохвицею). Особливо добре рельєф дюнних пісків представлений між 
селами Засулля І Вовчок (на Лівобережжі Сули) ’ в околицях сшКоно-', 
валівка, Піски, В’язівка та інших (В..Г. Бондарчук, 1949).

Таким чином-, у межах одного терасового рівня розташовані Лесові і 
безлесові ділянки.

Третя тераса.; р. Сули складена пісками, покритими 'значною товщею 
лесовидних суглинків. Згідно з В. Г. Бондарчуком, піски і суглинки зв’я
зані між собою поступовими переходами. Лише зрідка терасу перетина
ють окремі неглибокі балки - -  улоговини..

Малі рікгї — притоки Сули — 'також мають значну ширину. Такі 
р. Сулиця має'' довжину лише 32 км при ширині 3—4 км і розвинені 
надзаплавні тераси. Долиною Сулиці в минулому текли води Сул ні Під- 
гачена льодовиком нижче Лохвиці,'вона змінила напр'ямок, прорвавшись 
'у долину Артополоту/ х '' ■ .

Характерними елементами рельєфу вододілів Сула—-Хорол і Хо- 
рол — ІІоьол є глибокі мертві ДОЛИНИ.'

Згідно з М. І. Дкитрієвим; вододіл Сули і Хоралу перетинають дві' 
долини. Одна сполучає верхів’я АрТрполоту (притока Сули) з верхів’ями 
балки біля,Потрівкиі що впадає в Хорол. Друга долина простягається 
між верхів’ям р. Будавки (притока Сули) і верхів’ям великої балки, що 
відкривається в долину Хоролу біля гирла р. Татарки.

Вододіл рік Хорол^П сьол‘ прорізують три мертвідДолини. Одна з 
них між Петрівкою (на Хоролі) і Червоною Лукою (на Групі) являє 
собою древню долину Груні^ залишену рікою після прориву до р. Псла. 
Друга мертва долина спостерігається між Зуївцями і Лисовкою. Третя -г . 
в напрямку Хомутець—ВеЛйкі Сорочинці. 'Друга1' і'Гїретя долини ви
никли в час підгачування льодовиком р. Хоролу.

Правобережжя р. Псла між Великими Сорочйнцями і Багачкою 
різко виділяється рельєфом. Тут, згідно з М, і .  Дмитрієвим, рівнобіжно 
р. Пслу простягається, ряд вузьких» валоподібних піднять, поділених 
плоскодонГшми, доЛИ НО1 юді6,11 ими зниженнями. При цьому зниження в 
більшості замкнуті, отже, не всі* являють собою ерозійні утворення. 
М. І. Дмитрієв вйажав, що тут виникли кінцевоморенні утворення, по
криті лесом. Д. М. Соболєв вважає дані форми наслідком тайення мерт
вого льоду. Спір можливо вирішити лише шляхом закладання свердло
вин на валах. , ’ ' 

Ділянку вбдоділу Хорол—ГІсьол на південь від є. Великі Сорочинці 
М. І. Дмитрієв відносить до тераси гюнцського віку. Д. М. Соболєв вва
жає її пліоценовою терасою. , ■

Долина Хоролу різко поділяється на дві частини: -від нерхщ’їг. до;
с. Трійііяків і від останнього до гирла. Верхня частина долини асиме
трична. Друга характеризуємся більш чи менш крутими схилами і ментд 
вираженими надзаплавними терасами.

Згідно з М. Г. Дмитрієвим, р. Хорол нижче 6. Трійників спочатку 
текла до Дніпра. Насуваючись, льодовик пі дгатив1'Хорол нижче Весе
лого Подола. Води ріки, шукаючи стоку, прорізали вододіл рі^Хорол 
і Псьол. Коли льодовик відступив', Хорол більше не повернувся в старе 
русло і перетворіився в притоку р. Псла. Від с. Трійняки в напрямку до 
Дніпра простежується долиноподібне зниження.7=- древнє русло Хоролу, 

Д. ГІ. Назаренко (1955) вважає* що нижня течія р. Хоролу офор
милася не в період наступу, а в один з етапів відступу льодовика як.
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частина гляціобсеквентйої долини, ш,огіродбвжувалася н&г всьому про
тязі, лс^ідйого краю льодовикового язика. гц

В. Г. Бондарчук-пояснює різкий поворот Хорблу в Псьол перехва
том. Одна з правих приток ір.' Пслаі.'дОсяґнувшіь-свбїм верхів’ям долини 
Хоролу, відвела його води в Псьол.

Долина р. Псла має асиметричну, будову,-за/винятком відрізку 
Ковалівка—Я реськи. Ширина долини досягає 9— 12 км. Близько 3 км 
займає заплавна тераса. Круті повороти р. Псла в районах Гадяча, Ши
шаків, Остап’я, Попівки, гирла р. Голтви та в інших місцях пояснюють 
тектонічними причинами. В таких пунктах третинні відклади високо під
носяться над рікрю і мають порущене залягання (В. Г. Бо.ндарчук). 

Вздовж правобережжя Псла спостерігаються зеуви і зсувні тераси. 
Заплава! Псла нагадує заплаву Сули.'Вона складена піщаними від

кладами, місцями тут зустрічаються скупчення черепа шок ( .  І'олтва).
В межах заплави виділяється ;відносно піднесена прируслова частина, 
знижена і плоска;' серединна і найбільш знижена і-часто заболочена 
притерасова частина. ', : /

Друга тераса р. Псла утворює . помітний^ уступ до заплави. Тут 
більше, ніж на Сулі, розповсюджені піщані ділянки з .дюнним ланд
шафтом. Найбільш розвинена піщана тераса на ділянці між Лютенька- 
ми І Остагі’єм. Піщана арена; спостерігається і на правобережжі 
р. Псла — на /пійдень від с. В. Сорочйцець (бстризькі хутори}. Добре 
виражена піщана тераса'також в' районі, Сухорабівки, Голтвй' і Мая- 
желєї. Ділянки другої Тераси з лесовим Покривом Добре виражені на 
правобережжі Псла, між В. Сорочинцями і Устивицею, а; на ,лівобереж-! 
жі - -  нижче с. Федуньки.

Третя тераса р. Псла зустрічається окремими островами, рсзки- 
даШми на другій терасі.

На межиріччі Псла—Ворскли також , спостерігаються прохідні 
мертві долини. Між Романовкою „(на р. Псьол]) і 'Микитівкою (на 
р. Боромлі -г- притоці Ворскли) простягається прохідна -долина, що 
сполучає Псьол з Боромлею. " Друга долина сполучає верхів’я Ташані. 
(притока Й П сл а) ї долину Олбщні (притока Ворскли). Ширина про
хідної долини 3 км. Схили ї ї  круті і високі, .майже рівнобіжні» відносні 
висоти їх 50—60 м. Дно долини рівне, тераси відсутні. Це найбільш ори
гінальна мертва; долина на території України. Долина виникла внаслі
док підгачування льодовиком вод Псла нижче ,Яресьок. Во^и Ш да по|І 
текли вверх долиною Ташанійпрорвали вбдоділ Ташані^-Олешні, де 
він був знижений або порізаний балкаМи. Коли льодовик -звільнив до
лину Псла, його води% знову Одержали попередній напрямок. З зво
ротним стоком вод/в . льодовиковий і час дослідники пов’язували і ано
мальне явище виникнення крутого і високого лівого берега р. Псла 
між КовалІвкою і Яреськами (М. І. Дмитрієв, Д. М. Соболєв). Остан
ній погляд .тепер* не підтверджується,. В.-,!. Галицький (І958) звертае 

.увагу, що на ділянці Ковалівка—̂ Яреськн на правобережжі р. Псла 
розвинена заплава і дві надзаплавних тераси. Отже, лишається незро
зумілим, чому після відступу льодовика Псьол продовжував формувати 
тераси на правобережжі і відхилятися в бік лівобережжя.

Розмив лівого берега, р. Псла В. І. Галицький пояснює розвитком 
Радченківської солянркупольнбї 'структури, яка'іформувалась протягом 
третинного і четвертинного часу. Названа структура розміщена! на 
Псьол-Хорольському вододілі на південний схід від м. Миргорода,

' Саме тут значно підняті товїці палеозойських і мезозойських відкладів., 
Відклади бучацького, київського і полтавського ярусів також залягають 

; Значно вище, ніж у Миргороді і Великих’ Сорочйнцях (А. Д. Сергєєв,
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1946). Порушене залягання палеогену і неогену, як це доведено бурін
ням, обумовлене розвитком соляного купола.

Розвиток Радченківської структури примушує р. Псьол робити рід
кий закрут до сходу на південь від с. Зливків. Таким чином,1 зворотні! 
асиметрія долини р. Псла на ділянці між с Ковалівка і с, Яреськи 
є наслідком інтенсивного формування Радченківської, структури- Су
часний розмив лівого берега р. Псла свідчить про дальший розвиток 
названої солянокупольної структури, у

, Рельєф межиріччя Псла і Ворскли сильно розчленований. Особли
во порізаний глибокими балками д ярами правий берег Ворскли і лівий 
берег Псла між К|овалівкою і Яреськами. 1 ••

Між Яреськами і Баранівкою лівобережжя Псла має своєрідний 
рельєф. Тут крутий і високий лівий берег Псла дугою вигнутий до схо
ду. Вигин розчленований на ряд менших, поділених вузькими, іноді 
гребеневидними відрогами, висота, яких майже досягає рівня плато. 
Відроги мають рівну поверхню і круті схили. У деяких відрогів кінець 
відокремлений зниженням.. В «затоках» між відрогами також спостері
гаються виступи з горбасїо-піднесеним кінцем. Деякі горби зовсім від- 
членовані від корінного берега і являють собою невеликі5 острівні гір-- 
ки — «шишаки» (с. Шишаки). Горби на 15—20 м нижче поверхні при
леглого плато. Проміжки між відрогами і острівними горбами зайняті 
ікороткі^ми і широкими балками.

В походженні цього рельєфу, за М. І. Дмитрієвим, велику роль; 
відіграли зсуви. Шишаковий рельєф П. І. Гордєєв також розглядає як 
,ерозійнр-зсувне утворення.

Вододіл Голтва—Псьол і Голтва4—Полузер розчленований густою 
балковою Сіткою; На межиріччі. Ольхової Голтви' і Полузера простяга
ється мертва долина.

Згідно з Д. М. Соболевим, весь, цей простір — пліоценова тераса. 
М. І. Дмитрієв вважав його терасою гюнцського віку.'

Долина р. В о р с к л и  також має велику глибину і ширину. її гли
бин» 56—83 м, однак місцями (в районі Опішні) досягає'120 м нижче 
прилеглих просторів. Ширина долини 6—10 км, місцями до 20 км. На 
всьому протязі, додина р. Ворскли асиметрична: правий берег її висо 
кий,-, лівий — низинний,

Різкий закрут р. Ворскли в районі с, Кобеляки В. Г. Бондарчук 
пояснює можливою СОДяною тектонікою^

Д. М. Со.болєв виділяє в розрізі дЬлини р. Ворскли у напрямі 
Полтава-,—Грякове шість, терас:

1) заплавну, 2) надзаплавну, 3) Черкаську, 4) ГраДизьку, 5) Іван- 
ківську, 6) ролтавську. Останні дві доче-рзертинного віку (Полтавсі.ка - 
міоценова,- а Іванківська — «верхньосарматсько-меотично-цонтична»).

М.. І.-Дмиїуієв відзначав в долині Ворскли, крім заплавної (луго
вої), ще три надзаплавні. тераси, а н ижче с. Колом а к — і четверту 
надзаплавну (гюнцського віку). В. Г. Бондарчук виділяє в долині 
р. Ворскли три терасових рівні: заплаву, піщану терасу і третю терасу.

За В. І. Крокосом (1935), у Полтавському районі долина р. Ворскли. 
має'шАрину до 20--21 км. Тут виділено чотири тераси: заплава; перша 
надзаплавна піщана тераса (ширина 4—5 км,- висота над рікою 7- -9 м)\ 
друга надзаплавна лесова тераса (ширина 2—5 км, висота 13—16 м) 
і третя надзаплавна лесова тераса (ширина 4—15 км, відносна висота 
над рікою 33—38 м ). Остання особливо добре виражена в околицях; 
Полтави і далі в напрямку до півдня., Згідно з В. Г. Бондарчуком, третя 
тераса р. Ворскли в нижній течії зливається з третьою терасою р. Орелі 
і разом з останньою зливаєїься а! давньою терасою Дніпра.
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В середній частині долини р. Ворскли П. К. Заморій (1935) описуй 
чотири добре .виявлених тераси. При цьому ширина долини тут досягає 

„)14—24 км.
Заплавна (лугова) тераса Ворскли має ширину до 6 км. Течія ріки 

слабка, звивиста, спостерігаються стариці і заболочені ділянки. Скла
дена пісками, супісками, мулом. Вік післяльодовиковий.' Перебуває 
в стадії формування. V  ; : , ' -

• Перша надзаплавна, або піщана, тераса розташована майже на 
верхня горбкувата внаслідок піщаних еолових скупчень. Складена 
давніми алювіальними пісками. Над заплавою підноситься на 7—9 .и 
(місцями На 6—: І4 ж) ' Утворилася .в післяльодовикову епоху; .

Друга-надзаплавна, або -однолесова, тераса підкоситься над пі ша
ною на 6—7 ж. Ширина 4—6 км. Поверхня рівнинна, одноманітна. Вкри
та одним поверхом лесу, який підстилається суглинками та піщано- 
глинистим алювієм. Час. утворення '••• вюрм ТІ", коли формувався уступ • 
тераси. - '" ,

Третя надзаплавна, або найдавніша, тераса Ворскли, за П. К За- 
морієм, підноситься над однолесовою на 20—22 м. Ширина тераси до
12, км. Поверхня її  рівнинна, злегка хвилясту. Покрита трьома поверха- V 
и:и лесу (вюрм- II, вюрм І та рис), що поділені двома копальними грун
тами. Окремі ділянки тераси складені трьома ярусами лесу і трьома ко
пальними грунтами, при цьому третій копальний грунт алювіального по
ходження.. Нижче залягають давні алювіальні відклади. Час утвореная'- 
тераси відноситься до початку риської (дніпровської) епохи.

Ліві притоки р. Ворскли-  - Мерля з Мерчиком і Коломак — також  
мають асиметричні долини, досить глибоко врізані і широкі. Крім зап
лави, вони мають дві надзаплавних тераси. я ‘ |Ш  ЩШ.

* Рівнина в басейні р. Орелі має нахилена цівдень-зіахід до долини 
рік Орелі і Самари. Головними елементами рельєфу є'вододіл Орель— 
Самара і долина р. Орелі.

ВододщШ рель^-Самара видовжений зі сходу на захід* 'Місцями 
, сильно, розчленований, балками і ярами (верхів'я і Орчика,. Берестової. 
Орелі).

Д о л и н а  р. О р е  л і у верхній течії утворює велику дугу, що 
„своєю опуклістю обернена до півдня. Долина асиметрична, широка 
(місцями д о -21 км).

Згідно з М. І. Дмитрієвим, у долині Орелі, крім заплави, розвинені 
три надзаплавних тераси.

;::В»:'Г. Бондарчук вказує на три тераси. Заплавна має ширину місця-1 
ми 4,5, -5 км, друга тераса відзначаються великим розвитком (1,5—2— 1 
6 км) . Місцями-зустрічаються піщані скупчення,, однак у більшості на 
терасі, переважає суглинистий, покрив, Суцільні масиви другої тераси 
зустрічаються на лівобережжі Орелі. ТреТя:тераса добре виражена лише 
в нижній течії, де вона спільна для Ворскли і Орелі.

В долині р. Орчик —  правої притоки Орелі — П. К. Заморій (1935) 
відзначає три тераси: заплавну, першу надзаплавну (складену піщано- 
глинисТими відкладами) та діюлесову терасу, яка підноситься над запла
вою на 6—8 м.

Д . П. Назаренко (1955)-звертає увагу на закономірне погодження 
змін у напрямі течій рік Самари, Ворскли, П сла( Сули, Удаю та інших 1 
приток Дніпра з основними лініями розломів у докембрійському фунда
менті Дніпровсько-Донецької западиниЩ-які мають простягання з пів
денного сходу на північний захід. Ці диз’юнктивно-тектогенні напрямки, 
за Д . П. Назаренком, відбилися і на осадочному покриві у  формі бра- 
хіантиклінальних і солянокупольних піднять. Ряду ліній, що обмежують
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Головний грабен Дніпровсько-Донецької западини і зв'язані;; із/струн- ' 
турами Донбасу, відповідають характерні відрізки річкових долин з про
стяганням з пікнічного заходу на' південний схід. -

3. Донецька терасова рівнина. Виділена як самостійний район 
М. І. Дмитрієвим. В. Г. Бондарчук (1949) називає цей район Північно- 
Донецьким стеном.

Ширина долини Північного Дінця 8 -12 км, біля- Змійова досягає- 
60 км, у південно-східній частині— від 4 до 26 км'.

Поверхня терасової рівнини знижується по течії Північного Дінця. 
Абсолютні відмітки заплави .біля Вовчанська 106 б ііяч  Лисичан- 
ська 47 м.

Заданими II.-К-Заморія (1953), заплава досить широка, нкрита*лу.- 
гоною рослинністю, болотами та гаями. Русло ріки робить часті закрути; 
тут розміщені численні стгіриці, що' нерідко- перетворюються на озер а,. 
розташовані здебільшого паралельно руслу річки. Заплава складена 
піщано-мулуватими та мулуватими сучасними алювіальними відкладами. 

Перша надзаплавна, або піщана, тераса розташована майже йа 
всьому протязі лівобережжя Північного Дінця.'Складейа алювіальними 
пісками. Над заплавою тераса підноситься на 4— 10 м. На першій над- 
заилгущій, терасі багато дюн; Так, від Вовчанська до гирла Бурлука тяг
неться по лівобережжю дюнна смуга шириною 2- -5  теж. В тиловій ча
стині піщаної тераси часто спостерігаються-за^олочені западини.

; Від гирла Бурлука до Масловки дюнні піски розповсюджені вздовж 
правого берега. НиЖче Масловки до Савиць вони спостерігаються на лі
вобережжі. Нижче впадіння р-. Красної дюнні утворення займають 
площу близько 600 кв. ,км і спостерігаються до гирла Євсуга (85 км). 
Ширина піщаного масиву 16— 18 км. Д о гирла р. Айдару також розмі
щені значні піщані масиви.

На першій надзаплавній терасі біля.с.. Лиман розташоване оз.. Ли
на н довжиною 4 км і шириною 2 км.

, Друга надзаплавна (однолесова) .тераса, за  П. К.гЗаморієм; складе
на одним ярусом лесу, який підстелюють давні алювіальні відклади. 
Місцями тераса розмита водами лівобережних приток Північного Дінця/ 
Поверхня тераси рівна. Місцями на ній трапляються незначні озера 
і блюдцеподібні зниження. Над піщаною терасою вона підноситься на 

-і2—4 лі; Ширина тераси 1—2,5 км. Вцна непомітно зливається з*піщаною 
терасою, $але відмежована від розташованої вище тераси добре виявле
ним у рельєфі уступом.

Третя надзаплавна (найдавніша) тераса Північного Дінця складена 
лесовою серією, поділеною копальним грунтом на два яруси, а також  
давніми алювіальними відкладами, нерідко з копальними грунтами .аліо- 
вдаЛьноґо походження. Час утворення/тераси П. К. Заморій умовно від
носить до початку риської епохи, а ділянки з іншим копальним грун
том — до міндель-рйського інтергляціалу. Я^вІдзна^ає П. К / Заморій. 
наявність цієї великої тераси вказує на могутній розмив у четвертинний 
період з  долині Північного Дінця, який, можливо, відбувався одночасно ' 
з розмивом уТдолині Дніпра. Відсутність 'уступу між терасою і плато 
пояснюють пізнішим розмивом. :

Поверхня верхніх терас, покритих лесом, рівнинна, слабо розчлено
вана річковими долинками, балками ! ярами. Спостерігаються занадини- 
поди (довжиною 7 км, шириною 5 км, глибиною близько 4—5 м)^

. У межах Донецької терасової рівнини М. І. Дмитрієв відзначає п'ять 
терас: заплавну і чотири надзаплавних.;

При цьому четверта надзаплавна" тераса підноситься над заплав
ною на 47^*78 м.
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В, І. Крокос4 (Л 927) і Л. ї. Карякін (1936) виділяють у долані Пів
нічного Дінця чотири тераси. С. С. Соболєв. (1936) поділив другу і чет- 
йєр^у Тераси на самостійні, тому виділяє сім терас. .

Повна серія терас спостерігається в межах . -Закруту Північного 
Щ йцй,;між Чугуєвом*^ Ізюмом.-До півгіочіГвід-.Чугуєва розвинено лише 
З—4 тераси..,.

Тераси мають корінний цоколь з крейдових відкладів.
П ’яту терасу С. С. Соболева В. 1. Крокос розглядав як кррінне плаТо,’ 

з'ш скй, .прийняті’С. С.:Соболєвим за алювій, відносив _ до палеогену.
' В. Г. Бондарчук вважає можливим виділити з  долині Північного 

Дінця, лише три генерації терае. При цьому розвиток відбувався 
в умовах переривчастих піднять. Початок вйрббдення долини В. Г. Бон
дарчук відносить до постпліоцену, оскільки в ній розмиті червоно-бурі 
глини. Від початку розмиву до відкладання рисбких лесовидних суглий- 
КІв Північний Дінець заглибив свою долину на 100— 130 м. Розвитрк.до- 
дини відбувався у відповідності з геологічною структурою. Різкі поворо
ти-ріки між Чугуєвом^ Із'юмо,м, напевно, обумовлені соляцою тектонікою.

Н. Область Азово-Придніпровської височини

Область простягається з південного сходу на північний захід і відпо: 
відає Українському кристалічному -щиту. За винятком пі’внічнО-західної 
(поліської) частини щита, його-Тсонтури в основному визначають і гра

ниці області'. » . ‘
В північно-східній частині'Придніпровської височини структурною 

основою рельєфу є, однак* зона крайових дислокацій південно-західного 
крила Дніпровсько-Донецької западини. Геомррфологічні- елементи, які 
тут, розташовані -(Київське цлато і Канівську низькогір’я ), органічно^ 
зливаються-'з; височиною правобережжя.

В межах регіону виділяють Придніпровську височину, Запорізьку/
■ рівнину і При азовську височину. Цей поділ обумовлений структурними 
особливостями Українського кристалічного щита, що складається з Д ні
провського масиву, «Запорізького зниження» .і Азовського масиву 
(М. І. Дмитрієв).-Названі орографічні одиниці слід одночасно розгляда-' 

ти як геоморфологічні підобЛасті Азово-Придні'провської височини.
Нерівності'кристалічного щита відбираються (на гіпсометрії височи- 

,ни. Найбільші, підняття поверхні спостерігаються в приазбвській частині 
області (327 м) і р північно-західній 'частині височини^ де на вододілі 
рік Тетерева,-Снівод-и, Гнилоп’яті, Роставиці, Росі ЬСобу»висоти дося
гають 322 Ж. Поверхня щита в цьому місці-;;.також найбільш піднята. 
Найбільших відіСііток-абсолютні висоти,- однак, досягають на схилах кри
сталічного щита. Так, на. межиріччі Південного Бугу і Дністра, у  зе р -  

‘хі-в’ях р. Згар, є відмітка_382,лі. -
Денудаційна поверхня кристалічного щита, за винятком поліської, 

ділянки, району Кривого Рога і  Приазовського пасма, звичайно покрита; 
піщано-глинистими третинними і четвертянгіими ’ відкладами. В остайй; 
ііьому випадку рельєф, за В. Г. Бондарчуком, відповідає поверхні пер,- 
винної рівнини. Однак у межах височини досить розвинене ерозійне до
линне і, ярково-ба^ікове розчленування, що наслідком найновіших від
нять щита. При. цьом у в долинах рік відслоНюються кристалічні породи,, 
що викликає їх звуження і порожистість,у руслах.

З а  П. К- Заморієм (4954), у' межах області Азово-Придніпровської 
височини на її поверхні переважно поширена три- і двоярусна, лесова 
серія. В північно-західній Частині височини —- дво- і одноярусна лесова
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товща терас. В басейні р: Інгульця і далі на Схід'"до р. Дніпра розви
нена „три- і чотириярусна лесова серія. Остання також характерні 
і для значної частини Запорізької рівнини..

а. П і д  9 б л а с'т ь П р и д н і п р о в с ь к о ї  в и с о ч и н и

Східна межа Придніпровської височини добре простежується вздовж 
високого і крутого правого берега Дніпра, що відокремлює її від Ліво
бережної терасової рівнини.

Південна межа височини в о'сновному відповідає -лінії, що сполучає 
крайні південні відслонення кристалічних порід, .аятакож грубо спів
падає з північною границею поширення понтичних відкладів-.

На півночі Придніпровська височина межує з Поліссям. Межа 
досить звивиста. Як відзначалося вище; місцями вона виражена и ре: 
льєфі у формі помітного уступу (особливо в.східній частині).

Північна межа одночасно відокремлює поліські дандрові ландшаф
ти від лесових краєвиДів височини.

Найтрудніше провести західну межу Придніпровської- височини; ; 
оскільки вона поступово зливається з  Подільською височиною. 
М. І. Дмитрієв обмежував її долиною Південного Бугу. В. Г. Бондар
чук умовно, проводить західну границю Придніпровської височини і в 
напрямі від верхів’їв р. Случ по вододілу рік''Дніпра і і Бугу. НаЩКар- 
ті геоморфологічних районів УРСР і ‘МРСР» цю межу В. Г. Бондарчук, 
однак, позначає на схід від Південного Бугу (яа вододілі Південного 
Бугу і Дніпра). ’ • . 5 ,

На новій карті геоморфологічного районування УРСР В. Г. Бондар-, 
чука, М: Ф. Веклича, А. П. Ромоданової та І. Л. Соколовського .(1959) ' 
ця межа показана по західних контурах кристалічного щита у відповід
ності з тектонічною картою України.

Ми вважаємо доцільним проводити західну межу Придніпровської 
височини вздовж західної лінії" виходів кристалічних порід Українського 
щита. Ця лінія, однак, не має чіткого морфологічного прояву.

Правобережна височина підноситься .в. .середньому до • 200 м 'над 
р. м. Д о півдня вона поступово знижується до' 150 м.

' В межах підобласті Придніпровської височини- істотним елементом 
у рельєфі С долина Південного Бугу.

За.М . Ф. Векличем (1958), будова долини Південного Бугуна' різних 
ділянках неоднакова. Між с. Голосковим і"Новий Костянтйновом доли
на досягає значної ширини (до 6— 15 км ). На схилах добре виявлені тріг 
тераси. При цьому третя тераса дуже широка (до 3 -Ю км), висока 
(25—ЗО м над рівнем заплйви), складена лесами і алювіальними піска
ми, в яких біля Меджибожа знайдені рештки молюсків, зокрема, 
УШрагив йііиі'іапа Ки п і Ь (В. Г. Бондарчук, 1932). Друга тераса спо
стерігається порівняно невеликими ділянками, поверхня яких підносить
ся над заплавою на 8— 10 м. Алювіальні піски цієї тераси іноді виходять 
на децну поверхню й у більшості прикриті лесами. >

Нижче Нового Костянтинова в долині Південного Бугу простежу
ється лише заплава, а від гирла р. Ікви до Хмільника ще й друга те
раса; в районі Стрижівки—Вінниці терас три, між Вінницею і Сели
щем — дві, а далі до м. Вознесенська і нижче по течії — три.

Відсутність третьої тераси між Новим Костянтйновом—-Хмільником 
і Вінницею—Селищем пояснюється, очевидно, тим, що долина Півден- 
ного Бугу на цих ділянках молодша за третю терасу. Останнє було дове
дене ще В. Д . Ласкарьовим (1914). Давня долина, релікти ложа якої 
вище Нового Костянтинова та між сел. Гніванню і гирлом Південного
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.Бугу спостерігаються у вигляді третьої тераси, на ділянці Новий Ке-: 
стянтинів—сТ Селище є мертвою. її називають Летичівською низовиною. 
До меридіана Літина мертві;'Долина добре виражена в рельєфі. Далі на 
схід помітний лише північний борт цієї долини. Між с. Селищем- ст. Гні
ванню і Первомайськом, за  М. Ф. Векличем, третя тераса на більшому 
своєму протязі досить добре помітна. Ширина її досягає 5—8 км, висо
та 65—70. м. На окремих ділянках тераса дуже розчленована. ї ї  цоколь 
здіймається над заплавою Південного Бугу на ЗО—50 ж. Тераса скл^дШІ 
на косоверствиватими пісками, які зверху покриті'суглинками (місцями 
з червоно-бурим викопним грунтом) і лесами. Нижче Первбмаиеька тре-

Рис. 9. Карта поширення льодовикових і водно-льодовикових форм рельєфу та 
льодовикових, відторженців на правобережжі середнього Дніпра (:ія М. Ф. Век-

■■ личем). .
/  — морени напору; 2 — гляціодислокації і . льодовикові відторженці, не виражені в рельєфі; 
З — ози і озоподібні паома; 4 — ками; 5 — водно-льодовикові долини; 6 — межа поширення морен -

тя тераса в рельєфі майже ніде по виражена, і тут ; терасові відкладі; 
(різнозернисті піски з галькою кристалічних порід) : залягають на
60— 70 м вище рівня заплави. Поблизу Олександрівни; зокрема, ці від
клади підстелюються неогеновими вапняками: Друга тераса .між ст. Гні
ванню і Вознесенськсім простежується невеликими ділянками, ширина 
яких Лише Зрідка (ст. Гнівань||с. Тиврів, біля Джулинки, Саврані, між 
Олександрівкою і Вознесенськом) досягає 2—8 км\ на більшому про
тязі долини ця тераса-вузька. ї ї  відносна, висота — близько 16—20 м. 
Тераса складена пісками, суглинками, лесами. ■

Для Придніпровської височини Досить характерними є водно-льодо
викові долини (М. Ф. Веклич), які називають також «прохідними»,, 
«наскрізними», «мертвими» (М. І. Дмитрієв) або «гляціофлювіальними» 
(Д. М. Соболєв). Сітка цих долин особливо; густаГ біля межі поширенні’,; 
морени. В релй£фі водно-льодовикові долини добре виявлені, хочаЩ® 
глибина невелика — 15^—40 і лише, зрідка 50»/,; (рис. 9).

М. Ф. Веклич розрізняє релікти'Цих долин у» вигляді мертвих, долин 
і водно-льодовикових терас. Здебільшого в межах кожної окремої до
лини спостерігаються і дертві ділянки (частіше одна) і в о д н о -д ь о д о в й г  
кові тераси. Мертві Д О Л И Н И  -Г  цеділяпкиводно-льодовикових долин, які'
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таайже не зазнавали післяльодовикової ерозії і тецер позбавлені як по
стійних, так і тимчасових водостоків. На дні їх нерідко зустрічаються 
численні блюдцеподібні западини. Водйо-льодовикові тераси подібні до 
річко'вих. На північних ділянках меридіональних і субмеридіональних 
водно-льодовикових. Долин; успадкованих річками, що течуть на північ, 
північний захід і північний схід, Водно-льодовикові тераси відрізняються 
від річкових тим, що поверхня їх нахилена в напрямку, прямо протилеж
ному нахилу річки, .яка успадкувала водно-льодовикову доли ну.

Дніпровський льодовик, що рухався швидше по Середньодйіпровсь- 
кій низині, ніж на Придніпровській височині, запрудив поверхневий стік 
правих приток Дніпра — Прип’яті, Ужа, Тет-ерева, Росі 1-а іпш. Перед 
краєм льодовика, що рухався тут цроти нахилу місцевості, виникали 
іїрильодовикові озера, що -утворилися в основному за рахунок танення 
льоду. Коли береги озер досягали найнижчих ділянок дольодовикових 
вододілів, воДа проривала ці ділянки, виробляючи короткі неглибокі 
с т і ч н і  долини - («прохідні»,’або «наскрізні»). Подібні долини численні 
біля межі поширення морени, на ділянці, що в загальному співпадає 
а ДніпровськА-БуЗьким вододілом. Довжина стічних долин лише зрідка 
перевищує 10—415 км, ширина переважно 0,3— 1 км, глибина 10—30 м. 
В більшості долин, лежать водно-льодовикові піски, які вище заміщують
ся горизонтально верствуватими суглинками і лесом.

Іноді льодовик займав положення, яке було сприятливим для стоку 
талих вод взДовж його краю. В такому випадку утворювались обхідні 
водно-льодовикові долини, широкі (10—24 км), і'довгі (понад 100 км ).

За М. Ф. Векіїиііем, одна з цих додай- ііростягається від нижньої 
течії Кам’янки до гирла, Росави, друга — від витоків Оріхової вздовж 
долини Росі до с- Володарки і далі через вододіл до Гнилого ’Гікичу, 
третя — від гирла Гнилого Ташлика через м. Шполу до Гнйлого Тікичу, 
четверга — від верхів’я Тясмнна через ст. Фундукліївку до верхів’я Ін
гульця, п’ята від верхів’я рік Случ і Тетерів до долини Південного 
Бугу. Ці долини в більшості успадкували давні ерозійні пониження,,- 
зокрема ранньочетвертинні річкові долини. Подібний висновок 
М. Ф. Веклич робить з того, що в деяких обхідних долинах знайдено 
ранньочетвертинний алювій, а також із певного зв’язку з структурою' 

'^Кристалічного фундаменту: майже всї- обхідні долини простягаються 
згідно з напрямком пануючої складчастості докембрійського фундамен
ту — з північного заходу ца південний схід. Очевидно, що скоріше могли 
пристосуватися до.геоструктурних особливостей дольодовикові ріки, які 
існували довше, ніж тимчасові потоки талих льодовикових вод. При фор
муванні обхідних долин ранньочетвертинні річкові долини були істотно 
перетворені^-з’єднані з сусідніми річковими долинами. Таким чином, за 
М Ф.-Векличем, стічні долини утворилися в основному внаслідок еро
зійної діяльності водно-льодовикових потокіїц а обхідні на значному 
»оотязі успадкували ранньочетвертинні ерозійні пониження. В межах 
підобласті можливо виділити десять геоморфологічних районів.

1. Козятинська вододільна височина. Розташована у верхів’ях рік 
Тетерева, Сніводи, Гнилоп’яті, Гуйви, Роставиці, Росі, Собу і Десни, 
де абсолютні висоти досягають 315^-322 м. .

Поверхня слабо розчленована, ріки і балки мають неглибокі врізи 
1 і пологі схилгі. Ярів тут мало, вони невеликих розмірів (М. І. Дмитрієв). 

У західному напрямі ця частина височини поступово зливається з По
дільським плато, а на південний захід знижується до долини р. Півден
ний Буг. - }

Від верхів’я р. Тетерева у напрямку на південний схід до верхів’я 
'р. Собу'простягається відносно, знижена смуга, яка на згаданій вище



її
карті геоморфологічного районування В. Г. Іїондарчука, М. Ф. Веклича 
та інших авторів виділяється в окремий геоморфологічний район. Як 
відзначають автори,\ по цьому зниженню в-дніпровський вік відбувався 
стік талих вод у напрямку долини Південного Бугу.

Зниження вододілу відбувається і в напрямі на північний та пів
денний схід. Останні схили розчленовані ріками Здвиж, Ірпінь, Унава, 
Кам’янка, Роставиця, Рось і Соб.
\  Район Козятинської вододільної/ височини відповідає підняттю 

Дніпровського кристалічного щита і являє собою своєрідний гідрографіч
ний вузол, (центр), від якого ріки розтікаються у всі сторони? Подібне/ 
явище свідчить про наявність тут місцевої тектонічної структури З СТІЙ
КОЮ тенденцією ДО ПІДНЯТТЯ. ‘

Найвищі ділянки Козятинської височини приурочені до "Бердичів-, 
ського антиклінорія щита.

На вододілі Козятинської височини В. Д. Ласкарьовим були вста
новлені в долинах рік давні піщані і піщано-галькові наноси, відкла
дені льодовиковими водами, які стікали від верхів’їв Тетерева (і його 
приток Гнилоп’яті і Гуйви), а також Роставиці через долини Сніводи, 
Десни, Собу в Південний Буг. * .

В північно-східній частині Козятинської височини, у  верхів’ях' 
р; Унави, на північ- від с. Вербове і на південь, у верхів’ях р. Кам’янки |  
(басейн Росі), а також на вододілі Унави і ,Кам’яйки (ст. Попельня) 

спостерігаються пасма і горби, які М. І. Дмитрієв відносив до кінцево- 
моренних утворень дніпровського льодовика. Як показали дослідження 
М. Ф. Веклича, горбасті пасма на межирічлї Кгм’янки1 і Унави біля 
сіл Попільні, Харліївки, між Бровками і Гарапівкок», Бровками й Ле- 
бединцями є камами. На його думку, ймовірно, що кама̂ Ми є також 
горби на межиріччі Ірпеня і Унави (на північ від с. Вербова, південний 
схід від сіл Яроповичів і Ходорова .-і на північ від <\. Котлярки), роз
різи яких невідомі.

Досить високим є межиріччя Собу і Бугу (298—306 м ) ,, де здійма
ються поверхні кристалічного щита. Розвинуте тут долинно-балкове 
"розчленування досягає кристалічний порід,

Ярково-балкове розчленування зростаєте східній і південно-східній 
частині височини (на межиріччях Роставиці—Росі, Росі—Собу), де 
в долинах також з’являються кристалічні породи.

2. Жмеринська височина. Займає межиріччя Південного Бугу і 
■Дністра, тобто розміщується на південно-західній окраїні Дніпров
ського кристалічного масиву. Абсолютні висоти тут досягають найбіль
ших відміток для всього Правобережжя (368, 382 м). Височина посту
пово* зливається з Подільським плато. Вона розчленована притоками 
Південного Бугу і Дністра. Підвищення відповідає Побузькому анти- 
клінорію.

3. Могилів-Подільське Придністров’я. Плато сильно порізане 
каньйогіоподібними долинами лівих приток Дністра (Немія, Мурафа, 
Русава, та інші). Поширені різні форми звітрювання вапняків та піско
виків. ~ •. - - ’ -£

Долина Дністра в межах кристалічного щита (на ділянці Могилів- 
Гіодільський—Сороки) дуже.глибдка (180—220 .и) і широка (до 12—. 

ЗО км) . На  "її схилах в багатьох місцях добре виражені п’ять або шість 
терас. Ьерхні дві тераси підносяться на 130— 150 м (шоста) і 90— 110 м 
(п’ята) над рівнем заплави і мають значну ширину. Молодші тераси 
розташовані вузькими смужками, головним чином на випуклих боках 
врізаних меандр"Усі/надзалдавні;Тй|)аси складені лесами, пісками і га
лечниками. ', .'
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4. Летичівська флювіогляціальна рівнина. Являє собою долинало-' 
дрібне терасове зниження між -Летичевом (верхів’я Південного Бугу1)
і Літином (р. Згар — права притока Південного Бугу). Описана 
В. Ласкарьовим, який вважав її долиною давнього Південного Бугу, 
що утворилася в льодовикову епоху.

Летичівська долина простягається з північного заходу на півден
ний схід на 35 км, ширина її 12—т-16 км. Висотні відмітки дна 270— 
300 м. З півночі І півдня долину обмежують вододільні височини, що 
утворюють корінні береги. Згідно з М. І. Дмитрієвим, на сході долина 
переходить в горбасто-хвилясте зниження,,;?яке простягаються майже 
до р. Згар, де поділяється на дві знижені смуги. Одна з них тягнеться 
до Вінниці, друга — до Гнівані. В напрямі з півночі—північного заходу 
на південь—південний схід через рівнину простягається пасмо горбів. 
В східній частині серед піщаного поля підноситься декілька куполо
подібних- гранітних горбів. Як відзначає М; І. Дмитрієв, Летичівська 
долина являє собою терасу, складену давніми алювіальними відклада
ми. М. І. Дмитрієв вважав Леїичівську долину давньою долиною 
Південного Бугу, що раніше протікав від Летичева до Ліпша і далі 
до Вінниці. Про це свідчить наявність на правобережжі Згару (на пів
денний схід від Літина) тих же річкових пісків, похованих під лесо,\:.

В. І. Крокос також констатував, що в будові рівнини беруть участь, 
давні річкові піщано-глинисті відклади, покриті товщею лесу (потужні
стю до 5,77 м). Згідно з В. І. Крокосом, Летичівську «терасу—низовину»- 
можливо співставляти з «терасою—дельтою» Нижнього Дніпра, а зна-' 
чить, алювій Летичівської долини відклався в риський час.

В. Г. Бондарчук відносить алювій Летичівської рівнини До вюрму 
і рис-вюрму і вважає її другою терасою Південного Бугу, що виникла 
у вюрмський час.

5. Прироська рівнина. В басейні р. Росі спостерігається загальне 
зниження Правобережної височини/ Абсолютні відмітки падають До 
179— 162 м. Поверхня кристалічного масиву тут також знижується.. 
Зниження покривав Роський виступ (язик) Дніпровснкого льодовика. 
Рельєф рівнини слабо розчленований.

Автори «Карти геоморфологічного районування СРСР» виділя
ють даний район під назвою «Слабо розчленована акумулятивна Ірпін- 
сько-Прироська рівнина», яка, напевно, являє собою древню флювіо
гляціальну акумулятивну терасу. Питання це, однак, потребує додатко
вих досліджень.

6. Київське плато. В самостійну геоморфологічну одиницю виділене 
В. Г. Бондарчуком. Район займає північно-східну ч’астину Правобереж
ної височини. Він розміщений на схилі кристалічного щита, за межами, 
його виходу на денйу поверхню.

Поверхня Київського плато рівнинна. Особливо плоскі вододіли ха
рактерні для Васильківського району, Долини рік широкі з заболоченими 
з-аплавами і з розвинутою піщаною терасою. Прилегла до Дніпра части
на плато відзначається сильним ерозійним розчленуванням, пануванням: 
долинно-ярково-балковогО рельєфу.

Забарвлення третинних відкладів часто є суттєвою рисою ланд
шафту. На схилах ярів тут відслОнюються білосніжні піски полтавської 
серії, зеленувато-сірі піски харківського ярусу, а в основі їй-темно-голу
бі з жовтими смугами глини київського ярусу.

В рельєфі придніпровської частини плато істотну роль відіграють 
останці вододілів, розділені широкими балками. Такі в Києві : - Воло- 
димирськз гірка, Пролетарський сад, Маріїнський сад, Дскольдова мо
гила та інші (В. Г. Бондарчук, 1949).
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Вздовж високого, сильно розчленованого правого берега Дніпра 
розвинені зсувні явища, що створюють зсувні тераси.

7. Канівське «нйзькогір'я». Оригінальній дислокований район роз
ташований на правому березі Дніпра у вигляді низькогірного пасма, ви
довженого на 70 км при ширині до 35 км. Найвищі вершини підносяться 
ік: 245 м над р. м. На півночі і сході пасмо обмежене'долйною Дніпра, 
•який, обтікаючи підняття, утворює Характерний закрут до півдня від Пе- 
реяслзва-Хмельницького. На півдні пасмо обривається до Рось-Вільшан- 
•ської низовини, на заході обмежене нижньою течією Росі і долиною 
р. Рудої. Д о Долини Дніпра Іуаківське нйзькогір’я, утворює крутий уступ 
з відносними висотами до 160 м. У цілому рельєф пасмово-горбастий з 
розвиненою ярковою сіткою і крупними зсувними формами. Місцями 
нйзькогір’я нагадує карпатську верховину. У виположені верхів’я давніх 
оалок глибоко; врізані »сучасііі яри.

Зведений опис геологічної будови і рельєфу району можна знайти в 
роботі В. Г. Бондарчука (1949). Тут обмежимося лише основними мор- 
•фолого-генетичними проблемами.

Цоколь нйзькогір’я складений відкладами юрської, крейдової і па
леогенової системи, покритими четвертинними утвореннями '— мореною, 
■Мечовидними суглинками, валунними суглинками, десо.м і

Верхні комплекси порушені. Серед них В. Різниченко (.1928) відзна
чав складки-підкиди, зібрані в серії лускуватих структур, різні; типи 
•складок, насуви. Одночасно констатував наявність горстів і грабенів. 
Ці порушення В. Різниченко.; пов’язував з'тектонічними процесами чет
вертинного часу,; викликаними компенсаційними рухами Земної кори‘з 
зв’язку з навантаженням льодовикових мас.

Д. М. Соболєв, заперечуючи погляди В. Різниченка, висловив думку 
віро те, що Канівська горбаста дуга.# мореною напор^ яка на гребені 

має і насипні кінцевомрренні утворення. В. Г. Бондарчук прийшов до 
висновку, що мезозойські відклади, які відслонюються тут в найбільш 
-глибоких ярах, утворюють ц о к о л ь  всього дислокованого району. По
ложення цього цоколя визначає і гіпсометрію Канівського нйзькогір’я. 
В йорушенняЖ третинних і четвертинних товщ В. Г. Бондарчук виділяє 
відтОрженці, віддалені від автохтону до 500 м і видовжені в західному 
■напрямі. В складі відторженців спостерігаються різноманітні поради 
Четвертинні л іски ,та'ксШ , юрські >ї; крейдові породи)--. Характерно»1 та- 
},аж, що і  морена залягає*.»» породах різнені') вік\< В. Г: Бондарчук запе
речує твердження Д. М. Соболева про наявність насипних (кінцевих) 

'морен і морен напору. Риська морена цегляно-червоного кольору з кри
сталічними валунами, щоі;з:аймає зниження,'розглядається В. Г. Бондар

ен к ом  як звичайна донна; морена Дніпровського льодовика.
Високе гіпсометричне положення мезозойських і третинних відкладів 

Канівського району порівняно з прилеглим Лівобережжям України, а 
також наявність врізу Дніпровської долини в мезозойські породи (змив 
над’юрської товщі) свідчать, за В. Г. Бондарчуком, про дориський вік 
піднять цоколя Канівського нйзькогір’я. Останнє має купольну структу
ру і складається з трьох куполів: Трактемирів-Бучацького, Канівського 
і Мошногірського.

В Межах куполів мезозой порушений. Це явище В. Г. Бондарчук 
вважає можливим пов’язати з соляною тектогіїкою Дніпровсько-Доне
цької западини.

Таким чином, до постпліоцену купольна структура відбилася в 
рельєфі району у формі підняття, яке в дальшому підлягало обробці 
Дніпровського (риського) льодовика. Внаслідок цього виникли ■ відтор- 

уікенці, насунуті один на одного у формі лусок.

109



В історії рельєфу Канівського низькогір’я В. Г. Бондарчук виділяє 
три основних етапи: 1) дочотвертинний тектонічний -— створення-ку
польних піднять; 2) риський — формування горбастого рельєфу з лус
куватою будовою; 3) післяриський — ярково-зсувний рельєф. .

Описані В. Різни'ченкОм «релікти пустинь» заперечуються сучасними 
дослідниками. В. Г. Брндарчук вважає, що кам’яні розсипища: Каців- 
щини виникли не в пустинних умовах, Розвиток їх відбувається і в су
часний період внаслідок звичайного звітрювання і площинного змиву, 
що виносить дрібні частини. Крупні уламки цементованого пісковику, за
лишаючись на місці, створюють кам’яні розсипища. В звичайних умовах 
формується коміркова поверхня та інщі «пустинні» форми.

8. Власне Наддніпрянська різко і глибоко розчленована височина 
Виділена в самостійний район авторами «Карти геоморфологічного ра- 
йонування СРСР». %< ч .. {

Рельєф височини, Особливо долинні зниження, зв’язаний,з нерівно
стями кристалічного фундаменту. Підвищені вододільні- простори між 
Дніпром і басейном Південного Бусу менш розчленовані. Тут звичай
но і розвинені «мертві долини» стоку Льодовикових вод. Однак з набли
женням- до Дніпра, ерозійна розчленованість значно зростає.

Підняття поверхні кристалічного щита встановлюють у  басейні Гір
ського Тушчу* де відмітки па вододілах досягають 264—271 м. Рельєф 
розчленований слабо. Вододіл Гірського Тікичу-—Росі прорізаний трьо
ма: мертвими долинами. Одна з них сполучає верхів’я Тікичу (притока 
Гірського Тікичу) з верхів’ям р. Осички (притока Росі). Друга сполучає 
великі балки, з яких одна відкривається в Роську біля Тетієва, друга —1 
в Гірський Тікич біля Шуляків. Нарешті, третя мертва долина сполучає 
верхів’я Торчі (притока Росі) і Багви, (притока Гірського Тікичу). Наз
вані доЛйни ствбрені. льодовиковими водами, що стікали від льодовика 
в долину Гірського Тікичу (М. І. Дмитрієв). В басейні Гнилого Тікичу 
також спостерігається підняття поверхні (273 м) . Смуга піднять спосте
рігається і далі на південь-захід у басейн Ятрані • (притока Синюхи). 
Згідно з  В. М. Чирвінський, рельєф цієї частини вибочини зв’язаний з не
рівностями кристалічного фундаменту. Жолобоподібне зниження щита 
успадковане долинами Гнилого Тікичу, Гірського Тікичу, Синюхи та ін
ших рік. Зниження використовували льодовикові води, які стікали в 
Синюху по долинах Гірського Тікичу, Гнилого Тікичу г  Шполки (М. ї. 
Дмитрієв). Рельєф підвищеної ділянки розчленований долинами, балка
ми і ярйми. Відслонення кристалічних порід утворюють скелясті схили 
долин. М. І. Дмитрієв відзначає в Долинах Гнилого Тікичу наявність 
заплавної і першої надзаплавної тераси. Ширина останньої 4—5 кли 
В долині Синюхи добре виражені дві надлугові тераси.

В районі Корсунь-Шевченківського рельєф ду&е розчленований. 
Вздовж Росі відслошоються кристалічні породи, розповсюджені круті, 
скелясті береги. В долині Росі В. Г. Бондарчук відзначає Наявність 
трьох Терас, .

На схід від Гнилого Тікичу, в районі Щполи, лежить.також піднята 
частина височини. Тут відмітки досягають 224—230 м.

До долини Дніпра власне Наддніпрянська височина, утворює різко 
виражений уступ, сильно розчленований балками і ярами. Оригінальним 
відрогом височини є М б ш н о г |р  ськ  и й в й с т  у п, розміщений між 
Вільшанською та Ірдино-Тясміцською низовинами. Виступ видовжений 
з південного заходу на?;північний схід на; 25 км (при ширині 3—4 км) і 
закінчується гострим рогом біля с. Будище, недалеко від Дніпра. Най
більша абсолютна-висота Мошногірського виступу 202 -м* Відносні висо
ти над прилеглими низовинами досягають 80—ІЮ м. Поверхня, виступу- 
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слабохниляст'а, схили порізані балками. М. І. Дмитрієв відзначав наян--«-‘ 
ність сильної дислокованості юрських1, крейдових і третинних порід, під- ' 
нятих над рівнем Д ніпра на 25—ЗО м. Місцями-спостерігаються насувк 
юрСьких порід на четвертинні. По аналогії з Канівськими горами 
М. Іч, Дмитрієв розглядавчпорушення Мошногірія як гляціодислокації, з Ч 
рельєф виступу — як морену напору.

В,- Г. Бондарчук передбачає наявність-;« Мопіногірського купола, 
створеного соляною тектонікою.

М. Ф. Веклич (1958) відносить Моїпногір’яЦо ділянокнагром;іджен-х 
ня йідтор^кенців місцевих осадочних порід, складених юрським» .гли
нами, сеноманськими пісковиками й пісками* глауконітовими пісками 
канівського ярусу. Відторженці залягають у  .четвертинних пісках, ма- щ Щ  
буть, у  водно-льодовикових та ранньочетвертинних алювіальних. Най- 
більш потужний відторженець .відкладів . канівського 'і сеноманського 
ярусів (понад 25 м) пройдений свердловиною, пробуреною на вододілі 
Мошногірського пасма, біля с. Байбузів. Д о Подібного тїгпу нагромаджень . 

Мдторженців М. Ф. Веклич відносить ділянку Корсунь-Шевченківський^ 
ле. Старосілля -(на межиріччі Росі^Вільш анки). Тут"у четрертиннїй тов
щі спостерігаються дислоковані породи юрського, крейдбвого, палеоце
нового і еоценового віку. При цьому мезозойські і палеогенові породи 
залягають ізольованими брилами. В КоріНноМу' заляганні на даній ді- *■ 
лянці вони не виявлені. Бучацькі відклади, що лежать тут у підошві оса
дочної товщі, .мають' континентальне походження, ізольовані -ж брили 
бучацького віку — “морське походженкя. Таким чином, останні принесені І 
ззовні й є відторженцями. Товщина відторженців від 1—4 до 15—20 м. 

^Горизонтальні.розміри брил — від кількох метрів до І — 1,3 км. М езозой- ! 
ські і палеогенові породи відторженців (глини, мертелі, піски) дислоко
вані в .ПОЛ9ГІ, неправильні, місцями ізоклінальні складки, довжина яких . 
коливається від кількох до 60—80 і навіть 200 м  при йезначній висоті. • 
Наявність відторженців відбилася на рельєфі ділянки Корсунь-Шевчен- 
ківськнй— с. Старосілля. Тут рельєф горбастий. Горби розділені водно- 
льодойиковйми дрлииами і порізані балками та ярами.

В м. Ново-Георгієвську встановлений відторженець київського 
мергелю' (Л. Г. Камапїн, 1-948). Еоценовий, мер гель' має тут лускувато-' ■ 
кускувату будову; в Ньому є включення четвертинного піску, валуни (до  

.35 см) і гальки граніту. Відторженець залягає на пісках і,суглинках під 
делювіальними смуглянками; довжина відторженця перевищує ЗО м. У ре
льєфі відторженець не виявлений.

Відторженці біля с. ТабуриЩа також складені ' мергелями (київ
ського ярусу), які залягають-на ерозійному останці третьої* тераси Дніп
ра в пісках з галькою кристалічних порід. При цьому глиби коливаються 
від 0,5 до 10 —14 м за товщиною і від десятих часток до 200—300 м у  

їдоржйНуц?' Біля с. Торунжівки відторженці. складені. глиною КИЇВСЬКОГО 
мергелю і залягають у водно-льодовикових ,пісках під мореною і лесом.

Відторженець біля с . Ч Є ч єл Є в о го  складений брилою глауконітових 
пісків і пісковиків Харківського ярусу товщиною від 0,5 до 7 -,и. При цьому 
верстви брили дрібно' і неправильно дислоковані. Брила залягає в під- , 
моренних водно-льоДовикових недисЛокованих суглинках, супісках та 
пісках. ЇЇ горизонтальні розміри (вздовж яру) — близько 100 м.

Дислокації біля с. Дереївки у верхів’ях яру захоплюють четвертинні 
і піски, супіски'і суглинки до 5— 10 м. Піски полтавської світи і рябі глини 
тут насунуті на піДморенні четвертинні піски. Дислокації і відторженці 
біля с.. БороДаївки, за М. Ф. Векличем, створюють нешироке (2—2,5 км) 
пасмо, видовжене в субширотпому напрямку. Д о  другої тераси і запла- . 
ви Дніпра воно опускається Крутим задернованим уступом, в нижній ч а- «лг‘
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стині .якого виходять кристалічні породи. Висота пасма над рівнем 
Дніпра —  близько 60 м. З  заходу, пасмо відмежоване водно-льодовико
вою (мертвою) долиною, над дном якої пасмо здіймається на 25— ЗО м. 
На вершинах пасма лежать леси, що підстелюються водно-льодовикови
м и  піскамН з брилами кристалічних порід д о -1— 3 м в поперечнику, та 
обкатаними валунами і галькою. В нижній частині'піски місцями інтен-) 
сивно дислоковані. В товщі пісків або п ід ними розміщені брили еоце
нових відкладів (суглинків харківського ярусу). Брили найчастіше яв
ляють собой) уривки пластів, що лежать^у четвертинних, пісках у  вигляді 
лусок. Всього великих лусок'вісім. Товщина їх  коливається від 1—4 до 
15—20 м, видима довжина - від кількох до 150— 200 м. Олігоценові 
відклади також спостерігаються у вигляді ізольованих брил невеликих 
розмірів (1— 3 м ). Відклади в лусках і брилах дуж е перем’яті і вміщу
ють лінзи четвертинного піску. Нижче брил і лусок (а місцями— нижче 
л ’;дстелюючих ,брили водно-льодовикових пісків) залягають суглинки, 
супіски ц піски, місцями „ різко відмінні від ВО Д Н О -Л ЬО Д О ВИ К О В И Х . Вік їх /  
визначається як ранньочетвертийний, а за походженням це алювіальні 
відклади. У верхній частині, на контакті з брилами і лусками, ранньо
четвертинні алювіальні відклади місцями інтенсивно дислоковані в різ
номанітні дрібні складки. Д онизу інтенсивність зім ’яття затухає.

В здовж  Ірдино-Тясминської терасової низовйни Наддніпрянська ви
сочина утворює декілька невеликих відрогів. Абсолютні відмітки право
береж ж я досягають 210—231 м. Ярково-балкове розчленування місцями 
утворює хвилястий рельєф. Найбільш спокійний рельєф вздовж  д о 
лин рік-Гнилий Ташлик і їаш лик. Тут М* І. Дмитрієв констатує наяв
ність мертвої долини, що сполучає верхів’я р. Шполки Дпритока Гнилсй'" 
го Тікичу) з верхів’ям Гнилого Ташлика (притока Ташлика). Довжина  
долини 8 км, ширина до 4 км. Друга мертва долина розташована на 
вододілі Гнилого Ташлика і Вільшанки (м іж  Буртами і Цвітковим).

Велика ділянка підняття Наддніпрянської височини розміщена на 
сх ід  від* р, Синюхи, займаючи вододіл між Чорним Ташликом\ (притока 
Синюхи), М ертвоводом (притока Південного Бугу) і Інгулом. Висоти тут 
досягають 243— 267 м. Ця смуга вододілу поширюється і далі на північ
ний східну верхів’я р. Інгульця. Згідно з-М . Соколовим, вододіл у  верхі
в'ях Інгульця раніше проходив дещо на південь. Сучасне його верхів’яч 
що має напрямок з  півдня на північ (до ст. Цибулевої),* в минулому 
було верхів’ям р. Тясмин.Ріка Інгулець, просуваючись на північ відсту- 

, иаірчою ерозією , перехопила верхів’я р. ТяСмин біля ст. Ц ибулевої. Свід
ком цього є наявність глибокого зниження (довжиною до 60 км ) , що 
простягається від ст. Ц ибулевої до долини р. ТяСмин. Омертвілу після пе
рехвату долину використали льодовикові води, що Текли вверх по р. Тяс- 
мин до Інгульця. :

Згідно з М. Соколовим і М. І. Дмитрієвим, льодовикові води проті
кали -Т^кож в вер х ,,по' долйні'Сухото; Ташлика і Болтишки до Інгулу, 
про що свідчать флювіогляціальні відклади в цих долинах, а також мерт
ві-долинні зниження на вододілах. Льодовикові води створили також  
мертві долини між долиною Цибульнику і Березівкою (приток Інгульця), 
а також у  верхів’ях Омельннчка.

На північ від вододільного піднятїя висоти надають до 177 м. Еро
зійне ярково-балкове розчленування зростає, кристалічні породи часто 
виступають на схилах долин, балок і ярів.

М іж  Новогеоргієвськом і Верхньодніпровськом, згідно з М. І. Д ми
трієвим, спостерігаються мертві (прохідні) долини. Так, верхів’я ’р. Об- 

' ломєєвки сполучається двома мертвими долинами з верхів’ям Омель- 
ничка. Долина р. Омельничка сполучається з Білоцерківкою і долиною
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Інгульця. ДоЛина Сухого Омельника сполучається двома мертвими до
линами з долиною Омельника (притока* Дніпра), які простягаються 
паралельно по лінії Високі Кургани—Плоске і Прохорівка—Ганнівка.
V Долина Омельника сполучається мертвою; долиною з Долиною Дні

пра по лінії Ганнівка—Борбдаївка і з долиною Домоткані по-лінії Ки
рило—НаталІвка-. Цією долиною стікали льодовикові води від південного 
краю льодовика. Північно-західну частину цієї долини покривав льодо
вик і шляхом стоку льодовикових вод у цей момент, була долина 'між. 
Високими Курганами і' Верхньодніпровськом. ,

До півдня від вододільних піднять висоти падають нижче 200 м, 
однак розчленованість рельєфу значна (особливо у верхів’ях р. Інгулу, 
на північ від Кіровограда, вздовж правобережжя Інгулу, а також 
'в басейні Інгульця). Тут, як відзначає М. І. Дмитрієв, піщано-глинисті 
породи, які залягають на кристалічному фундаменті, легко розмива
ються. По р. Інгулу (нижче Кіровограда), по Інгульцю (нижче Олек
сандрії), а також по Долинах рік і балок, які впадають в Інгулець,
і вздовж верхньої течії Мертвовода, Гнилого Єланця, Громоклеї часто 
відслонюються кристалічні породи. Останні викликають звуження долин, 
перетворюючи їх іноді в дикі ущелини. Іноді в рельєфі височини прояв
ляється і вплив інтрузивних тіл. Так, наприіуіад, у верхів’ях р. Грузької 
(на південний схід від Ст. Цибулевої) лаколіт створює помітне підняття, 
в рельєфі.

Своєрідний характер рельєфу спостерігається в околицях Кривого 
Рога. Згідно з В. Г. Бондарчуком, тут на рельєф впливає склад і за
лягання докембрійської криворізької світи. Шари залізистих кварцитів 
місцями поставлені майже вертикально. Більш стійкі частини порід 
різко виступають у вигляді острівних гребенів і .скель, забарвлених за
лізистими сполуками.

Темно-буре забарвлення мають делювіальні утворення схилів, а 
також лесовидні суглинки.

9. Бузько-Інгулецька скульптурна рівнина. Район виділений авто
рами «Карти геоморфологічного районування’ СРСР» як перехідний 
до Причорноморської низовини. З просуванням до півдня спадає глибина 
річкових долин; зменшується кількість балок і з’являються широкі, 
плоскі вододіли.

В долині р. Інгулу виділяють заплаву і дві надзаплавні' тераси. При 
цьому заплава складена піщано-мулистим алювієм і має два рівні 
(1 — 1,5 л* і 2—4 м над меженню річки). Перша надзаплавна тераса 
(6—10 м) складена піщаним і піщано-глинистим алювієм. Друга над
заплавна тераса (12— 14 м) складена флювіогляціальними кварцоНими 
пісками, прикритими лесовидними суглинками. У вузьких ділянках ріка 
врізується в докембрійські породи (Г. П. Міщенко, 1956).

10. Південне Побужжя. Під назвою Побужжя район виділе
ний В. Г. Бондарчуком. Він простягається вздовж долини Південного 
Бугу від низів’я притоки Соб до Вознесенська. Неглцбоке залягання кри
сталічного масиву відбивається на морфології долини Південного Бу
гу і його йритокі. Як відзначає В. Г., Бондарчук, в місцях врізання Пів
денного Бугу в кристалічні породи він набуває каньйоноподібної фор: 
ми, швидкість течії ріки зростає, з’являються пороги, бистрини, неве
ликі водопади. Найбільші пороги розташовані нижче с. Костянтинівське 
(пороги Гарт)/біля м. Первомайська і с. Мечеть (пороги Червоні во
рота). Кам’янисті береги з розсипищами і, нагромадженнями уламків 
кристалічних порід мають притоки Південного Бугу — Соб, Синюха та 
інші. В долині Південного Бугу, як відзначено вище, спостерігаються 
ділянки трьох терас, які, однак, не займають великих просторів.'

8. П. М. Цись. 113



Відповідає Запорізькому зниженню Українського кристалічного 
щита. ,

М. І. Дмитрієв називав територію Запорізькою внутрішньою рів
ниною. В. Г. Бондарчук виділяє тут район Гуляйпільського палеоге
нового плато (на докембрійському фундаменті) і відносить його до 
області Лівобережної низовини.

На карті геоморфологічних районів УРСР, складеній В. Г. Бондар
чуком, М. Ф. Векличем та іншими (1959), Територія виділена як" район 
відносно зниженої частини кристалічного, щита, що прорізується доли
ною р. Дніпра (розчленована лесова рівнина)»

Загальне відносне зниження кристалічного щита приурочене пере
важно^ до синклінальних структур. Саме тут* простягаються Щ субмери- 
діональному напрямку Конкський та Оріхово-Павлоградський синклі
норії, а також розміщена обширна Конксько-Ялинська западина.

Найбільших висот рівнина досягає в південно-східній частині, на 
границі з Приазовською височиною. Тут біля верхів’я рік Гайчулу. Ко
бил ьної і Сухі Яли відмітки досягають 212—239 м. У північно-західній 
частині рівнини біля ст. Синельникове висоти 170-̂ 185 лі. Найбільш 
низькі частини розміщені в долині р. Самари (.106 і 64',м).

Загальний нахил Запорізької внутрішньої рівнини -- з півдня на
ПІВНІЧ. ' \ \ ^  ■*« з ' 1"-’ Ш  Щ Ш  1  Ш

В межах підобласті можна виділити три райони.
І> ГуляйпіЛьське плато. Являє собою рівнинну територію, роз

членовану річковики долинами. Характерними „елементами в рельєфі 
рівнини, як відзначає М. І. Дмитрієв, є вододільні межиріччя Дніпра— 
Вовчої, Вовчої—Самари і Гайчулу-гМокрі Яли. Вододіл Дніпра—-Вовчої 
простягається від Приазовської височини До ст. Синельникове і Павло
града, досягаючи висот 236—143 - 1"85 м. На схід і захід від нього під
ходить декілька. другорядних вододілів.

Вододіл Вовчої—Самари у вигляді дуги простягається із -сходу на 
захід. Він м&є висоти 128-- 202 .и. Вододіл Гайчул—Мокрі Яли підноси
ться до 170̂ —226 лі. ■

Межиріччя являє собою плоску рівнину, члщпе береги рік розчле
новані балками і ярами. §|ш|

М. І. Дмитрієв відмічає також залежність морфології долин від 
геологічної буїдови. В . більш м’яких третинних пОродах доілийи • йайть- 
широке дно, заокруглені схили ^  'вираженою айям̂ трїєЮ. В місцях розі 
витку кристалічних порід долини звивисті, мають різкі повороти, часто 
сильно звужені, а схили набувають стрімкого характеру. Ущелиноподіб- 
ні ділянки долин чергуються з широкими частинами. Подібні місцеві 
розширення властиві долинам рік Вовчої, КонкськОЇ, Верхньої Терси, 
Гайчулу. ,

Більш значні ріки мають надзаплавні терасйі Особливо великСте-' 
раси має долина р. Самари. £

2. Терасова рівнина Самари—Вовчої. В низів’ях; Самари Д. Соко
лов (1929) виділяє широку (до 3 км) заплавну терасу, покриту озера
ми і заболочену. Місцями розвинені піщані горби. Висота заплави над 
рікою 5—6 м.

Длд, першої надзаплавної - тераси (10 м) характерні дюнні піски; 
її межа з заплавою виражена неясно'. Друга надзаплавна тераса не 
має пісків і являє собою рівнинний степ. На лівобережжі р. Самари, 
нижче Павлограда, над другою надлуговою терасою підноситься третя 
тераса з рівною, слабо розчленованою балками поверхнею, злегка по-

б. ПІД о б л а с т ь  З а п о р і з ь к о ї  р і в н и н и  ; '
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хилою до півночі. Абсодютні висоти перевищують 80 м. Південною ме
жею, як вважає М. І. Дмитрієв,-можливо, Є'також гюнцська тераса- з' 
абсолютними висотами не більше 120 м.

3. Епігенетична долина Дніпра. В Західній частині Запорізької 
внутрішньої рівнини: розташовагійй меридіЬнальний відрізок. Дніпров
ської Долини. До спорудження Дніпрогесу Дніпро, протікав у вузькій 
глибокій долині (до 60 м), прорізаній в кристалічних породах. У даний 
період тут озеро ім. В; І. Леніна,

Відрізок Дніпровської долини між Дніпропетровськом і Запоріж
жям розглядається як «долипа^Ефорйву», якій біагато дослідників при
писували молодий (четвертинний) вікі

A. Гуров і Д, Соколов •зв’язували прорив зі наявністю в минулому 
групи озер або єдиного озера вище дніпровських порогів. Озера зникли 
після утворення прориву, Б. Лічков твердив, що на ділянці прориву 
відсутня третя тераса Дніпра. Про молодий (післяриський) вік Дні
провського прориву писав І. В. Різниченко, який пов’язував прорив з 
четвертинними дислокаціями, викликаними компенсаційними рухами

1 земної кори, які він ставив у залежність від навантажень льодових мас 
у четвертинний період.

B. Г. Бондар'чук заперечує проти існуючих поглядів. По-перше, в 
\ порожистій частині Дніпра немає фіідів більш чи менш значних розри

вів ї  переміщень порід, а гіпотеза̂ , про'зв’язок рухів земної кори з льо
довиковими навантаженнями викликає принципові заперечення. По- 
друг.е, в порожистій частині Дніпровської, долини також встановлена 
тераса, яка відповідає рівневі найдавнішої тераси Дніпра, а корінне 
ложе інки у відношенні до сучасного виявляється перезагли^леним на 
50 м, ще) свідчить про древній стік; Дніпра через кристалічний бар’єр.

Слід відзначити, що на ділянці порожистого Дніпра виділяють 
п’ять терас (М. В'. Ізмайлова, 1957.)Ь /  ■ .1 ,

В'. Г, Бондарчук розглядає сучасну долину' Дніпра як епігенетичну, 
.тобто накладейу в-минулому на. поверхню палеогенової і неогенової 
морської рівнини; В процесії ерозії вторинно* , була відслонена денуда
ційна поверхня докембрію. , ’ А , •

в. П і д о б л а с т ь П р и а з о в с ь ко  ї  в ; и с оЧи ни

Відповідає Азовському масиву. Межі визначаються виходами на 
поверхню кристалічних порід* Денудаційна поверхня має хвилястий 
рельєф із стабким нахилом у бік Азовського Мор?./;

В межах підобласті можливо виділити чотири райони.
1. Вододільний район їіриазовської височини. Являє орбою більш 

підняту, (понад 300 м) вододільну зону> зміщену до півночі. Над рівнин
ною поверхнею вододілу підносяться денудаційні останці-могили з 'по
логими схилами (див. П. І. Гордєєв, 1957). Серед них виділяється Бе- 
льмак могила (327 м), або Горіла (на південний схід від с;. Гусарка), 
'Л її вершини в ясну погоду можна бачити Азовське море.

Останець видовжений з заходу—північного заходу на схід—пів
денний схід майже на 1,5 км, досягає ширини 0,75 км і являє собою

- поЛого-склепінне підняття овальної форми, яке нерізко виділяється се
ред пблого-хвиляЕтого рельєфу височини. Бельмак-могила складена гра- 

•|і бітами ЛіСЇєнітаМИ; перекритими невеликою товщею продуктів звітрювагі-
■ ня. Притоки рік Берди, Конкської і Гайчулу утворюють навколо остан
ця радіальну гідросітку. Токмак-могила (307 м), або гора Синя, роз
міщена на схід від с. ІІовопавлівки, має пологі схили, а у верхній ча
стині відслонення кристалічних порід.
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■ Останець підноситься над поверхнею височини понад 7.5-. ,н'. Здалека 
має конусоподібну форму. Насправді Токмак-могила видовжена з пів
денного сходу на північний захіХ більше'ніж на '1 км:. Склайена т р ^ ь  
тами, 'які мають матрацевидну окремість, а також утворюють великі 
брили. Корсак-мОгйла ‘розташованачна південь-схід від с. МануйліВки 
(за 20 км від Азовського моря). Має вигляд невеликого хребта з шес
ти горбів, з яких два крайніх високі і скелясті- (138 ж) . Скелі червону
ватого кольору завдяки наявності в складі порід окислів заліза!.

Останці Корсак-могили найбільїд яскраво виділяються в рельєфі. 
Все Корейське пасмо простягається понад 2,5 км. Це найменш .дену» 
дована частина Приазовського масиву, де відпрепаровані,тверді і стій
кі кварцити утворюють на схилах і вершинах останців хаотичне нагря; 
м^адження брил, і

Група Кам’яних могил, або Бесташ-могила, займає простір понад
2 кв. км- і'явлйє собою виходи кристалічних порід, які створюють ске;- ; 
лясті горби з відносними висотами від 25 до 75— 100 .м. •

Бссїаські останці утворюють два основних високих і два проміж
них більш низьких цасма, видовжених з південного; с^оду на північний, 
захід і поділених досить глибокими зниженнями, в яких також зустрі
чаються невисокі гребені-останці.

2. Південні і ііівнічні схили Приазовської височини. Хвиляста, 
слабо похила денудаційна поверхня височини розчленована, ріками, Що 
течуть до півдня (Обіточна;/Кільтиччя, Берда, Кальчик і Кальміус)... 
Останні у верхів’ях глибоко врізані в кристалічні ’ пЬроди і часто 
утворюють глибокі (до десятків метрів) дикі ущелини, а в руслах їх 
спостерігаються пороги і водонади.

В зоні кристалічних порід річні Долини позбавлені заплавних те
рас. Ляше'більш значні ріки мають надзаплавні терадн.  ̂Поверхнями-,, 
сочини також досить сильно порізана балками і ярами. Особливо інтен
сивно розчленований рельєф у басейнах рік Оброчної і Берди. В бал
ках зустрічаються також тераси. V < '

Як відзначає В. Г. Бо’нДарчук, , ГеоморфолргІ£;рІліЕових! долиіі і во
додільних прорторів обумовлена геологічною будовою і складом гір^ 
ських порід. Так, у місцях поширення крушюзернистих гранітів відслол 
нення останніх мають вигляд округлих піднять, часто з гребенями з 
округлих окремостей і скель, ускладнених різноманітними формами 
звітрювання (басейн р. Дубовки, біля с. Ігнатовки). На півдегіних схи
лах Приазовської височини, де поширені основні граніти і сієніти, роз-. 

і винені делювіальні плащі і елювіальний покрив на відслоненнях кри
сталічних порід/ Долини рік тут глибокі, з крутими схилами і порожи
стими.руслами. *

Різке ерозійне розчленування рельєфу в привододільній зоні висо
чини свідчить про омолодження рельєфу внаслідок новіших' піднять.

Для північних схилів Приазовської височини, як відзначав В. Г. Бон
дарчук, також характерне глибоке ерозійне роз'членування і поширен
ня червоних вулканічних порід. У західній частині височини північна 
смуга розчленованого (ерозійного) ре'льєфу сполучається з південною, 
охоплюючи вододільну зону. ,

3. Район Палеовулкаиічного релікту Прйазов’я. В північно-схід
ній частині ПрїГазовської височини^іж балкою Камишевською і с.'Ми
колаївкою, розташований своєрідний район, названий, В. Г, Бондарчу
ком «Гіалеовулкадтічним реліктом ГІриазов’я». В будові його беруть 
участь базальтИ, що утворюють підняття, які в минулому являли собою 
бкетрузивні куполи. Поширені формй' звітрювання базальтів з харак
терними ОКреМОСТЯМИ. -' ,і



І

III. Область Волино-Подільської височини

З а г а'.ть ні  й;р о б л е м и  ,гі в х о д ж е н н я  . р е л ь є ф у

іОбширна Волино-Подільська височина відповідає Волино-Поділь- 
ськіії1 плиті та Галицько-Волинській, або Львівсько-Люблінській, запа-

Границею височини на південному заході є долина Дністра і ча
стково Пруту.

В районі" Станіслава Д дакче пф течії височина поширюється і на 
правобережжя Дністра,' включаючи/Дніагровсько-Прутське Межиріччя 

; На півночі Волйно-ГІодільська височина' межує .з Поліською низовц£ 
ною. Східна границя проходить частково з Поліссям, а потім з Придні
провською правобережною височиною, межа з якою морфологічно май
же-не виражена. Східна границя Волино-ПадільськОЇ височини визна
чається межами поширення морських неогенових відкладів, які віді
грають істотну роль у її рельєфі. Ця ж межа одночасно співпадає з за
хідною окраїною відкритої частини Українського кристалічного щитаї~-

В межах'Височййної області орографічно виділяються три -само
стійних одиниці: Волинська .височина. Подільська височина і Вну^ріщ-; 
ня рівнина рік Верхній Буг і Стир (Мале Полісся)»; Названі одиниці 
одночасно є і геоморфологічними підобластями Волино-ГІоділля.

Найбільш обширною частиною області є Подільська височина.
За винятком східної частини, Подільська височина, має чіткі оро

графічні границі. Східну-' межу Поділля проводять ‘від м. Шепетівки 
через міста Старокостян,тинів, Лсітичів до Могилева-ІІодільського, тоб
то по західних відслоненнях Українського кристалічного щита, " г

На північ-захід від Львова Подільська виеочина переходить у вузь-*’ 
ке:й|шмо Розточчя,, яка сполучає‘Поділля З > Люблінською височиною 
Польщі. . .

В напрямі Шепетівка—Кременець—Золочів—Гринів Подільська 
височина утворює чітко виражений уступ до півночі, відомий під наз
вою Гологоро-Кременецького. Північний край Поділля звичайно поді
ляють на Г о л о г о р и  (між Гриневом і Золочевом), В о р о н я к и  (між 
Золочевом і закрутом верхів’я Ікви) І,«К р еліе н е цьк і  г о ри»  (“ВІЧ 
р. Ікви до р. Збитеики). В межах вододільного краю височини знахо- 
дить,ся і найвища точка Поділля —• г. ІЦмулй (473 .«).

Вздовж лінії Гришв^Львів—Рава-Руєька схил височини набуває 
орографічного напрямку з південного сходу'на північний захід, виходя
чи за межі України.

Г еоморфологічна єдність поверхні Подільської височини, за. 
К. І. Геренчуко-м (1950), виявляється в переважному нахилі її з півно
чі на південь, що визначило меридіональний напрямок і паралелізм 
подільських приток Дністра. Другою панівною рисою рельєфу Поділля 
є своєрідна лівобережна асиметрія межиріч.

Третьою загальною рисою рельєфу Поділля є глибокий вріз рік, 
що викликав утворення вузьких,, місцями каньйоноподібних долин, які 
ділять Поверхню на плоскі; межирічні пасма, видовжені з півночі на. 
південь.

Характерні риси єдності в поверхні Подільської височини К. І. Ге
ренчук Пояснює спільністїо геологічної', структури, а сам е^р“ная|щстю' 
тут слабо дислокованих пластів палеозойських, мезозойських і кайно
зойських' відкладів, .що заповнюють великий прюгин.

О Іррк рельєф Цодільської височини в-різних частинах має істотні 
відмінив

ДИНІ,

117



Найважливішим елементом рельєфу Подільської височини є долина 
Дністра, яка служить базисом ерозійного розчленування і зафіксувала . 
історичні етапи розвитку височини.

Геоморфологія долини Дністра відображає структурні особливо
сті території. К. І. Геренчук виділяє дві частини долини. Перша — до 
м. Нижнева (тобто від виходу з Карпат до врізу долини в Подільську 
плиту) має широке днище з пологими невисокими схилами, друга ча
стина (від м. Нижнева до м. Могилева-Подільського) — глибоко вріза
ну долину з вузьким дном і скелястими, часто стрімкими схилами.

Згадана геоморфологічна різниця пояснюється відмінами тектоніч
ної структури. На першій ділянці долина Дністра прокладена в області 
Передкарпатського прогину, виповненого переважно глинисто-піщани
ми і мергелистими міоценовими відкладами, що легко піддаються роз
миву. К. І. Геренчук відзначає також неоднорідність передкарпатського 
відрізку Дністра. Так, на ділянці від м. Самбора до м. Миколаєва доли
на Дністра являє собою широку, заболочену низовину. Схили відсту1 
пають від русла на багато кілометрів і долина втрачає чіткі обриси. 
На відрізку між м, Миколаєвом і гирлом р. Стрий ріка вперше підхо
дить до Подільського плато і має високий, крутий і розчленований лі
вий схил. Протилежний, правий схил лишається пологим і, непомітно 
підносячись, зливається з горбастою Пер.едкарпатською рівниною.

Між гирлами рік Стрий і Свща долина Дністра знову змінює свій! 
вигляд: глибина вр&у зменшується, схили виположуються і відступають.

На відрізку між гирлами рік Свіча (с. Журавно) і Сивка долина 
Дністра звужується і сіили її, особливо подільський, значно піднося
ться над рікою. В напрямі до Галича долина розширюється востаннє. 
Від Галича до Нижнева долина Дністра поступово звужується, глибина 
її .зрізу збільшується.
\/ За Нижневом закінчується передкарпатський відрізок долини і 
починається новий, подільський.

Чергування розширених, неглибоко врізаних ділянок Дністровської 
дОлини із звуженими, глибокими, на думку К- І. Геренчука, не можна по- 
яснитц лише процесами ерозії і. акумуляції або різноманітністю літоло
гічного складу порід, бо відповідно до змін глибини і ширини долини 
змінюються також і висоти терас. • .

На другій ділянці Дністер врізується в палеозойський фундамент 
Подільської плити, складеної щільними вапняково-піщанистими порода
ми, здатними зберігати вертикальні стінки.

В межах подільської частини долина Дністра утворює ряд великих 
врізаних меандр. . ,

Як відзначає К. І. Геренчук, меандри дОлини зосереджені в певних 
ділянках, утворюючи меандрові вузли, які розміщуються а) між гир
лами рік Золотої Липи І Стрипи — Коропецький вузол, б) між гирлами< 
рік Серету і Збручу '-Д' Мельницький вузол, в) між гирлами рік Жван- 
чика і .Огудниці— Студеницький вузол і, нарешті, г) між гирлами рік 
Ушиці і Калюсу -ті Ушицький вузол.

Між звивистими ділянками розташовані прямолінійні або мало зви
висті відрізки долини Дністра. Характерно, що при загальному глибо
кому врізі подільської долини Дністра ділянки найбільш глибоких врі- 
зів співпадають з меандровими вузлами. Це К. І. Геренчук пояснює тек
тонічними структурами Подільської плити, на що вказують деформації 
верхньої тераси Дністра. В області меандрових вузлів Коропецького, 
Ушицького та інших ця тераса підноситься до 23.0̂ -250 м над рівнем 
Дністра, а на прямолінійних ділянках її відносні висоти знижуються до 
160—180 м.

Я 8



I і

Долини подільських приток Дністра також мають каньйоноподіб- 
ну форму. Цей тип долин обмежений ділянкою поширення палеозойських 
(силурських і девонських) відкладів плити; Врізані меандрові долини, 
згідно з К. І. Геренчуком, також властиві лише рікам піднятого палео
зойського фундаменту, всі інші структурні області Подолії не мають 
долин з врізаними меандрами^

Наявність врізаних меандр, незначний розвиток заплавної тераси 
і вторинних, вільних меандр, згідно £ В. Г. Бондарчуком, свідчить про 
те, що врізування долини Дністра відбулося досить швидко і, напевно, 
за короткий проміжок часу.

Рис. 10. Схематичний геологічний розріз долин Середнього Дністра в межах Черніве
цької області (за І. К. Івановою). '

/ — 'алювіальні відклади сучасної і древньої заплави; 2 — важкі суглинки, що покрива
ють поверхню високих терас*/ 3 — алювіальні відклади першої надзаплавної тераси;
4 алювіальні відклади другої—шостої надзаплавних терас; 5 .—* алювіальні відклади. 
покриті4 червоноколірним копальним грунтом (сьома тераса); 6 — лесовидні 
суглинки, що покривають схили другої—П’ятої терас; 7 — делювіальні піщанисті суглинки і 
супіски; 8 — делювіальні глини; 9 — делювіально-пррлювіальні суглинки і /супіски з слідами 
•соліфлюкції у верхніх частинах товщі і кременистим щебенеїм в основі; 10 — копальні грун
ти чорноземного типу; 11 — вапняки сармату; 12 ■— неірозчленовані вапняки сармату і-тортону;
13 —  тортонські піщанисті глини; 14 — скупчення кременевих конкрецій; 15 — кременисто-мер- 
Телисті відклади верхньої крейди (сеноман) <з прошарком глауконітових пісків у верхній частині 
товщі; 16 *— вапняковисті піски верхнього ордовику; 17 — нижньопалеозойські глинисті слРанці 
з  прошарками пісковиків; — порядкові номери надзаплавних терас Дніпра; 25—35 —

висоти терас (у м  над р. м.);. і

У межах західної частини Подільської височини/Дністер утворює 
шість терас.* , ^

У К&льменецькому районі Чернівецької області І. К. Іванова (1961)" 
відзначає навіть до семи надзаплавних терас.Дністра (рис. 10).

Найбільш древня шоста тераса з^ віком віднрситься до пліоцену і 
складена карпатською галькою і червоними кварцовими пісками (наслі
док переробки середземноморських відкладів). Сліди тераси на лівобе
режжі простежуються до лінії Монастирське— Чортків— Борщів. Най
вищі відмітки тераси (300 м над р. м.) спостерігаються біля Мельниці— 
Окопів, де встановлене перетинання давніх і верхньотретинних антиклі
нальних піднять. Підняття шостої тераси також співпадає з зазначеною 
В. Тейсейром тектонічною лінією Перемишляни—Чернелиця.

П ’ята тераса складена змішаною карпато-подільською галькою, 
кварцовими пісками і-зеленою елювіальйою глиною. В північній частині 
Поділля в цих відкладах знайдені; арктично-альпійські елементи фауни.

* Див. «Геология и полезньїе чископаемьіе западньїх областей УССР»; Под ред* 
М. А. Бмховера- Госгеолизіцат. М.—Л., 1941.
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П’ята тераса розміщена на 40—60 м нижче верхньої. Вона має ан
тиклінальну деформацію, зв’язану з постумними рухами по лінії Бердо— 
Нароль. Лес, який залягає незгідно на шостій терасі, а також покриває 
п’яту терасу, відносять до риського часу. В ньому вміщені крупні (до 
20 см) вапнякові конкреції. Спостерігається тонкий гумусовий проша
рок. Вік тераси мінДельський (лихвінський).

Четверта (риська) тераса розташована на 10—15 лі нижче п’ятої.' 
В основі її залягає галька твердих сеноманськйх порід. Згори покрита 
перевідкладеним лесом,, змитим з п’ятої тераси.

Третя (вюрмська) тераса складена галечниками подільського по
ходження і пісками, покритими лесом. Відклади тераси розміщені на 5 
і 10 м вище рівня ріки. Так званий «нижній лес» включає чотири гори»- 
зонти: гумусовий грунт, глинистий, нормальний і піщанистий лес; по
чинаючи з нього, відомі найбільш давні палеолітичні стоянки. Вік тре
тьої тераси також визначається як рис-вюрмськии. .

Друга тераса представлена відкладами гравію/ гальки, піску, по
критих лесом. Тераса відноситься до вюрмського часу.

Перша надзаплавна (голоценова) тераса розташована на 4 м вище 
заплави і складена гравієм і заплавними глинами,’травентинами. По
ширений також перемитИй і перевідкладений алювіальний лес.

Таким чином, за, винятком найвищої шостої надзаплавної тераси, всі 
тераси Дністра зв’язані з четвертинним часом!.* Протягом цього періоду, 
долина заглибилась на 150—200 м.

В. Г. Бондарчук звертає увагу на особливості розповсюдження пі
щано-галькових відкладів шостої тераси Дністра, складених, як відомо, 
переважно карпатською галькою. Карпатський матеріал лежить на Дніс
тровсько-Бузькому вододілі і навіть зустрічається на лівому березі Пів
денного Бугу. Розміри галечників коливаються від 0,4 до, 1,7 см, дося
гаючи в середньому 0,4—0,5 см. З наближенням до долини Дністра роз
міри галечників зростають,-досягаючи в долині ̂ розмірів валуній. Піща
но-гальковий матеріал зустрічається до долщш р. Кучургану. В районах 
Стречинців, Канави, Малої Жмеринки, згідно з В. Г. Бондарчуком, кар
патська галька залягає на сірувато-палевому оглеєному лесі, біля 
с. Млаки — в нижній частині бурих суглинків. '

ПїщанО-галькові відклади залягають на' 200 м вище рівня Дністра. 
Іноді карпатська галька виступає на поверхні, в інших випадках (с. Бу- 
хоники) лежить на глибинах близько 14 м.

В. Ласкарьов.(1914) та інші дослідники вважали ці відклади давнім 
алювієм Дністра. В. Г,. Бондарчук заперечує'їх алювіальне походження 
"Ь зв’язку з діяльністю Дністра, оскільки карпатські галечники поши
рюються і’ на лівий берег Бугу. Вік порїд з карпатськими галечниками 
на Дністровсько-Бузькому вододілі він пов’язує з лесовою серією — 
третім його горизонтом — і відносить до риського часу. Таким чином, 
піщано-галькові відклади розглядаються В. Г. Бондарчуком як флювіо
гляціальні осадки, принесені- талцми льодовиковими водами з Карпат. 
У риський час, за його думкою, все Передкарпаття було вирівняне флю
віогляціальними відкладами^ які перетворили його на флювіогляці
альну рівнин^, що лежала далеко на схід до вододілу Буг;—Дніпро. Під 
цими наносами була похована і долина Дністра.

* Знахідки' давйьопалеолітичних 'знарядь бїля с. Нижнів дали підставу віднест® 
п’яту терасу Дністра до верхів верхнього пліоцену і (Г. І. Раскатов, 1954). На під стазі 
вивчення фауни алювію Дністра біля с. Велика Косниця (нижче Ямполя) Л. Г. Кама- 
нін та. А. Г. Еберзін (1952) висловили думку, що і четверта (80—100-метрова) тераса, 
не древніша від верхнього пліоцену і. йе молодша від низів четвертинного періоду. По
трібні ще спеціальні роботи по співставленню терас Дністра на всіх його відрізках.
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Таким чином, В. Г. Бондарчук накреслює в історії долини Дністра 
нередриський, риський (дніпровський) І післяриський етапи. ;;

В нередриський час долина Дністра вже була глибоко врізана в П о
дільське плато з наявністю корінних меандр і трьох крупних уступів- 
карнизів, зв’язаних із стійкими породами, а також з наявністю дорись- 
ких тррас. , . Щ Й§|| . ".„7. Ш  |§| |

-В риський (дніпровський) час4 формувалася. Придністровська флкь 
віогляціально-алювіальна рівнина, в, долині Дністра нагромаджувалися 
долинно-флювіогляціальні піщано-галькові відклади.

Післяриський’ час характеризувався- новими епейрогенічними під
няттями, очищенням давнього ложа Дністровської долини -і дальшим 

" врізуванням ріки.
Врізування Дністра, згідно з  В. Г. Бондарчуком, почалося з післїі- 

куяльницького часу, в епоху загального розвитку гідросітки території 
України. . 1 ■ *. / . " _ ■ ч ' :

Думка В. Г. Бондарчука про- риський вік карпатських галечників 
шостої тераси Дністра.оригінальна, однак не всі дослідники її поділя
ють. Шоста і навіть п’ята тераси Дністра визначаються як верхньопліог 
денові (Ґ. І. Раскатов, 1954). Отже, вік галечників дочетвертинний^ 
Знаходження їх у четвертинних відкладах можна пояснити пізнішим 
неревідкладанням. ! ", (* V  "  ч

М. 1. Дмитрієв (1936) вважає, що конус балтського ярусу^ який під
ходить до Хмільника на Бузі, відкладений рікою, що витікала з півночі 
і впадала в сарматський басейн. Сліди долини цієї ріки добре йросте^ 
жуються на поверхні кристалічного масиву між Хмільником на Бузі Г 
Острополем'на Случі. , ’Ч ^  * .7 / - ■ ■  »'<*“

Як і Л., Лунгерсгаузен, М. І. Дмитрієв останнім часом, вважав, що,:? 
балтському ярусі карпатський гдлечнйк відсутній, і поширений лише в 
кучурганському ярусі, який перекрив,ає балтські відклади. Однак і ку?: 
чурганський ярус {покривні галечники), за.М. І. Дмитрієвим, не був від
кладений пра-Дністром, оскільки долина пра-Дністра вкладена в цей 
ярус* ' ‘ у ' ( ’ ", . ?

Л. Ф. Лунгерсгаузен, як відомо, розглядає кучурганські піщано? 
галькові відклади як флювіогляціальні і допускає пліоценове зледеніння, 
в Карпатах. Цих поглядів не поділяє М. І. Дмитрієв!. Згідно з його уяв
леннями,. піщано-галькові відклади створилися так, як бузулуцькі піски 
й галька, що покривають великі простори в Передураллі. В пліоцені 
(кікерійська епоха), коли Карпати підіймались, вони підлягали інтен-> 
сивному розмиву, численні потоки, які стікали з гір, розпливались по; 
Передкарпатській рівнині і відкладали піщано-гальковий матеріал ку«:

' чурганського ярусу,.. |§ !і  іЩШі Й§! ї  1 ШЩШ і Щ іІІ
Вік долини пра-Дністра М, І. Дмитрієв .зв’язує,-з куяльницьким ча

сом, оскільки в неї вкладена долина четвертинного Дністра з.шістьма 
терасами, із яких найбільші древня колкотовська має чау'динський вік.

Підсумовуючи наведені погляди, необхідно висловити деякі критичні 
зауваження з приводу проблеми пра-Дністра.. . .

Зародження гідросітки Поділля слід пов’язувати з сарматським
- часбм.

Підняття, що почалися в Передкарпатті. і Поділлі на межі нижнього: 
і  середнього сармату, тривали протягом всього сармату І, можливо, мео- 
тичного часу. На це вказує відступання середньо- і верхньосарматського 
морського басейну до сходу ї  південного сходу, а також поява карпат
ської гальки в балтській дельтовій світі* В. Г. Бондарчук розглядає ці 
відклади як дельтові утворення давнього Дністра і Пруту. М. В. М ура
тов також відносить балтські відклади до дельтових утворень великої



ріки, що впадала у верхньосарматську морську затоку і зрошувала під
няту ГІередкарпатську височину. При цьому М. В. Муратов відзначає, 
що такі ж відклади утворюються і- в меотичний час.

Про сарматський вик річкової сітки Подільської височини^ писав
С. Рудницький ще в, 1913 році. Він вважав, що слідом за відступаючим 
сарматським морем формувалися консеквентні ріки. Одною з таких рік 
був пра-Дністер. Панівним; напрямком первинної гідросітки був напря
мок з північного заходу на південний схід, якому відповідає напрямок 
Дністра і Південного Бугу. Цей же напрямок, за С. Рудницьким, був 
характерним і для Дністровсько-Бузького межиріччя. Древній південно- 
східний напрямок зберегли також верхів’я сучасних подільських приток 
Дністра -Серету (вище Гвачева), Стрипи (вище Купчинець), Золо
тої Липи -(Дунаїв, Бище) та інших. , ' з , 

Пліоценовий Дністер, як відзначає С. Рудницький, також являв Со
бою ріку низовинного, рівнинного типу з вільними меандрами. Карпат
ська галька, що покриває Подністров’я, виносилася ріками з Карпат 
внаслідок новіших піднять, які наступили в гірській частині з верхнього 
пліоцену; Відкладання покривної гальки тривало протягом нижньочет
вертинного часу.* х

Карпатські притоки відсували Дністер до півночі.
В нижньочетвертинний час розвивалися ліві'

Дністра, ЯКІ  поступово перехоплювали древні річкові долини*--з  півден
но-східнцм напрямком стоку. Так перебудовувалася гідросітка. Подіб
ним способом цей процес пояснює тепер і К. Ь Геренчук.

Початок нижньочетвертинних (делювіальних) піднять Поділля
С. Рудницький приурочує до кінця епохи максимального зледеніння. 
Збагачений флювіогляціальними водами Дністер продовжував прорізу- 
ватц Подільську височину, що підіймалася, створюючи глибоку каньйо- 
ноиодібну долину з врізаними меандрами.

Таким чином, більшість дослідників пов’язує перший етап розвитку 
рельєф^ і гідросітки Подільської височини з сарматським часом.

За К. І. Геренчуком, перша фаза почалася в кінці нижнього сарма- 
ту підняттям Гологоро-Кременецького валу. Це обумовило осушення пів
нічно-західного Поділля і закладання гідросітки південно-східного напря
му, згідно з нахилом плити. Як і С. Рудницький, він відзначає, що сліди 
цієї гідросітки зафіксовані напрямком сучасного Дністра, Південного 
±>угу, верхів’їв рік Случ і Горинь, а також напрямком верхів’їв багатьох 
подільських приток Дністра- і балкової сітки на їх межиріччях. ч

.Слід доповнити, що раніше за все гідросітка зароджується на тери
торії; де розташовані сучасні Розточчя, Побужзкя (Мале Полісся) і 
Опілля. Тут вона, напевно, має післятортбнський (нижньосарматський) 
або середньосарматський вік.

Є підстава твердити, що на першому етапі гідросітка Поділля 
успадкувала ерозійно-тектонічні нерівності верхньокрейдової поверхні, 
які не були усунені міоценовими відкладами (К. І. Геренчук). В світлі 
нових даних (викладених, вище) можна вважати, що ця успадкова- 
ність ще. більш древня (доверхньокрейдова).

Протягом сарматського—нижньопліоценового часу Подільська ви-, 
•сомина являла собою низовинну рівнину, похилу на південний схід. 
К. І. Геренчук називає її алюв'іально-дельтовою рівниною, під якою 
■було поховане і Товтрове пасмо. Слід вважати, Що пра-Дністер та ін
ші консеквентні ріки південно-східного напрямку мали вільні меандри

* Слід відзначити,/що Галечники,’ які покривають Подністров'я, мають мішаний 
склад(подільсько-карпатськіій).



і широко розливалися по низовинній- рівнині. Найбільші висоти розмі
щувалися на північному заході Поділля. :

Покривні галечники в Придністров’ї мають нахил до півдня. З цьо
го роблять висновок, що друга фаза підняття Поділля наступила після 
формування галечникЬ|зтрйто'в .кінці щйоцену^на. початку четвер

ги  н ного ч шШш
Кучуруанські піщано-галькові відклади синхронізують' з аналогіч

ними левантинськими відкладами низів’я Пруту (В. Г. Бондарчук). 
Поява карпатської гальки була зв’язана з- верхньопліоценовим піднят
тям і розмивом Карпат.

Поширення кучургаиських галечників вздовж далини Дністра свід
чить про їх алювіальне, річкове походження. Мало ймовірно, щоб вони 
відкладалися численними неоформленими потоками, я к , вважає 
М, І. Дмитрієв.

Верхньопліоценові---нижньочетвертинні підняття Поділля відбува-
• лися нерівномірно. Більш інтенсивно підіймалися його- північно-східна 
частина, що прюіягає до Українського кристалічного щита, і північно- 
західна, що відповідає Львівсько-Люблінській мульді. В підняття вклю
чався і палеозойський фундамент Придністров’я. Ці рухи змінили пер
винний Південно-східний нахил плити на північно-південний і одночас
но відкликали врізувані^ Дністра в області розвитку палеозойських 
структур. Останнє* згідно з К. Г.'Геренчуком,'сприяло росту Меридіо
нальних приток Дністра, які відступаючою ерозією захоплювали заста
рілі ріки південно-східного напрямку. Перебудовою гідросітки К. І. Ге
ренчук пояснює і походження своєрідної лівобережної асиметрії межи
річ Подільського плато. Ліві притоки Дністра мають несиметричну бу
дову, що обумовило і несиметричну будову їх межиріч. Праві, більш 
розвинені притоки .мрридібнальни'х рік зберігають південно-східний на
хил „первинної гідросітки і виположили праві схили долин. Ліві при
токи, навпаки, мають протилежний до первинної гідросітки напрямок, 
течуть на північний захід і тому короткі, мають значну крутизну па
діння і глибше розчленували ліві схили меридіональних долин. Водо
діли змішені до заходу, до лівих схилів долиш ' с 

' Безсумнівно, що меридіональні притоки Дністра в області Товтро- 
вого пасма спочатку розвивалися на поверхні дельтового покриву, який 
згодом був знесений денудацією. Цим пояснюється епігенетичний ха
рактер долин Збручу та інших рік, які перетинають бар’єрний риф.

Перебудовою, гідросітки, ііа нашу думку, слід.пояснити’і формуван
ня пасмово-горбастого рельєфу Опілля. Закономірне простягання пасм 
з північного заходу -на південний схід *га їх типова' подільська'асимет- 
рія добре погоджуються з охарактеризованими вище уявленнями.

Однією з найбільш цікавих проблем геоморфології Західного По
ділля є питання про походження Гологоро-Кременецького уступу^

Виникнення Подільського уступу пов’язували з ріжковою ерозіією 
(Тітце, Улігм Гільбер) та ерозійною діяльністю льодовика (Ломниць- 
кий). І. Смоленський розглядає уступ и'к своєрідну куесту. Тейсейр 
розвивав погляди про тектонічне походження уступу  ̂ Подібні припу
щення висловлювали також П Ф. Мірчинк (1936), Б. Ф. Добринін 
(1948) та інші.

'Дослідження А. Ціргофера (1927), на нашу думку, заслуговують 
на. особливу увагу.. Побудувавши і проаналізувавши ізогіпси верхньо- 
крейдової поверхні на просторі іуд Львова до Кремінця, він прийшов 
до висновку про неспроможність тектонічних та інших теорій. Поверхня 
крейди характеризується різною амплітудою розчленування і коливан
ням абсолютних висот від 280 до 400 м, а в розміщенні крейдових під»-
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нят'ь йа Золочівсько-Кременедькій'ділянці взагалі не .спостерігається 
будь-якої загальної'закономірності. З цих даних видно, що вздовж гіїв- - 
нічного краю Поділля Неможливо відновити єдине крейдове пасмо** із 
схилом,, прямолінійний до "сучасного уступу.' Останній факт позбавляв 
^|Ктрнічцу теорію головно’го-аргументу., Лише на Гринівсько-Золочів- 
ській ділянці встановлюється Затемнянсько-Ясиновецькийх 
-має всі ознаки післякрейдового (п ер ед то р тРнс ь кого) вододілу

- Характерно, що зниження крейдової" поверхні" в Смузі подільського 
уступу мають закономірне простягання з північного Ьнходу на півден
ний схід і зайняті верхів’ями рік басейнів Західного Бугу, Стиру та Іквиг 
а В'ряді випадків одночасно і верхів’ями приток чДніс¥ра , (Боберки,. 
Гнилої Дици, .Золотої Липу, Стрипи),

-Беручи заь основу’ погляди А. Д їргофера, а 'також  узагальнюючії 
•дослідження інших авторів і-особисті польові спостереження, приходи-, 
мо>, до таких'висновків:

1. НерІВНа ЦОВерХНЯ ВерХНЬОЇ КрЄЙД№В- СМуЗІ ПІВНІЧНОПОДІЛЬСЬКО-
го уступу виявляє озйаки. церсдтортонського вододілу, що зберігся на 
Гринівсько-Золочівській->діляпці і зруйнований/найновішою еррзією на 
Золочівс-ько-Крем'енецькій. .Вододіл<-виник у. континентальний палеоге
новий1 ,(нередторт.онсьйий) чаєГйін 'простягався з заходуг-півдейного^за
ходу на схід— північний* схід* а потім | був похований під відкладами 
міоценових морів. ' ' ^  '

'2і. Первинний після міоценовий врАодід'--розміщувався на північ від' 
' сучасного. Верхів’я подільських рік лежали в межах Побужжя або Пів
денної Волині. Ріки могли викрристатп успадковані "крейдові Знижен
ня, недостатньо вирівняні міоценовими оса&ка-ми, Гмали південно-схід
ний напрям стоку. Про це свідчать давньорічкові 'галечники, - виявлені 

-ще ^Смоленським (1911) поблизу Вороняк н-а абсолютнійвийотГблизь
ко 400 м, '‘петрографічнийІ склад яких, тотожний «бвтятицьким 'піскови
кам», що збереглися н’а -захід' від Кам’яюш-Бузько'к

, 3! Нові підняття (сарматські,, верхньоплі-оценові) в , об ласті півден
ної Волині і «Побужжя зумовили фльш інтенсивну відступаючу ерозію 
рік; басейнів ЗахіДноґо Бугу і Прип’яті. Маючи більш низький базис' 
ерозії, верхів’я північних рік 'перехоплювали -початкові джерела, поділь
ських рік і;- руйнуючи міоценовий -покрив Побужжя; Відсували ПІСЛЯ-; 

міоценовий врдоділ Йа-південь. _ *
М . Верхів’я-піВнічних рік/ раніше врізалися в похований передтор-. 

донський вододіл н а "З одоч і всько - Кременецькому відрізку;, де^ «відко,- 
пали» йо^о північнгій* схил, а потім,' використовуючи зниження в крей
довій поверхні, відступаючої ерозією розчленували вододіл і проникли, 
па його південний бік (р-. гІква). - ' * '  *

' На Гринівсько-Золочівській ділянці ‘ витоки -'Західного Бчту^дркя-. 
гли північних схилів «крейдового пасма», очевидно, пізніше, оскільки шь 
хований вододіл тут розміщений на рі вдень. У зй’язку'зщим уступ По-і 
ділля на даному'від різку- перебуває в Молодій 'стадії розвитку.^

Таким чином, не лише .-долини Поділля в початковій фазі' розвитку 
успадкували нерівності крейдової поверхні; але,і в розвит-ку сучасно
го краю Поділля виявляється’ успйдкованістБ від иередтортонського 
(«крейдового») вододолу:~«Відкопувяння5»\остайнього верхів’ями рік ба
сейнів Західного Бугу’-та Прип’ять і привело до формування північно- 
подільського уступу. Прилеглі др нього останцеві горц свідчать про яс- 

яику роль ерозійпйх -процесів.
Денудаційні процеси, Які виробляли ’у^туп, точилися .'в умовах найг 

"ііовішйх тектонічних-рухів в цій, смузі. Останні 'викликали і, певне Пор\ -> 
ї щєннЯ в1 заляганні’ третинних товщ. Отже, немає,сумніву, що ГоЛогоро~
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Кременецький уступ має. тектоніко-денудаційне походження з успадку
ванням давнього похованого рельєфу.

На ділянці Винники—Водники звертає на себе увагу характерне 
прямолінійне простягання уступу Львівського плато з північного заходу 
на південний схід. Поблизу уступу і паралельно йому на плато тече рі-~ 
чечка Давидівка (басейн ■Боберки), долина якої, напевно, займає крей
дове зниження. В сучасний період її атакують із сходу відступаючою 
ерозією притоки Полтви, які загрожують перехопленням. А. Ціргофер 
припускав ймовірний зв’язок лінійно видовженого східного уступу 
Львівського плато з перехопленням ріки, подібної до Давидівки. Польо
ві спостереження дають можливість підтвердити цЬ припущення: біля 
с. Водники на краю Поділля спостерігаються рештки, висячої долини, 
зайнятої тепер струмком, іцо тече на південь. Східний край Львівського 
плато, безумовно, становить висячий борт перехопленої давйьої долини, 
оскільки крейдова поверхня тут виявляє загальний нахил до Побужжя.

Д. П. Найдін (1953). не відмічає факту підняття крейдової поверхні 
в зоні північного краю Поділля.-У формуванні уступу, на його думку, 
велику роль відіграли зони "згущення крутоспадних розколин у верхньо- 
крейдових і особливо в тортонських породах.

Приурочення передтортонського краю Поділля, напевно, має давню 
морфолого-тектонічну зумовленість. Приблизно вздовж цієї зони про-; 
ходить східна межа герцинського крейдового прогину. Оскільки будова 
поверхні палеозойської основи в багатьох/випадках визначає і струк
туру' верхньої -крейди, можна думати, що передтортойський вододіл 
успадковано-зв’язаний з геотектонічним режимом палеозойського фун
даменту.

В. Г. Бондарчук також відзначає, що уступ Подільського плато' зна
ходиться в певному зв’язку з глибинною тектонікою. Простягання його 
до певної міри відбиває простягання зони порушення, а з південного 
сходу — область опускань в плейстоцені.'

К. І. Геренчук (1 ̂ 50) пропонує відносити, Гологоро-Кременецьке 
<північноподільське) пасмо до «илатформених куест» иа відміну від. 
куест передгірних. Сучасна форма пасма викликана , денудаційними 
■процесами, однак локалізація цих процесів у даній смузі, напевно,

- зв’язана з тектонічними причинами.,
Є підстави вважати, хцо розміщення північно-західної частини Тов- 

трового пасма Вплинуло на гідросітку. Так, верхня течія подільського 
Серету проходить вздовж простягання пасма з північного заходу на пів
денний схід. І. Смоленський звернув увагу на характерний напрям вер
хів’я Західного Бугу з південного сходу на північний захід (на відрізку 
Буськ—Кам’янка-Бузька), а також Стиру, частково р. Ікви та інших 
менш значних рік Побужжя. Напевно, Товтрове пасмо спершу простя
галося. далі на північний захід (між верхів’ями Захїдногб. Бугу і Сти- 
ру), обумовлюючи напрям річкових долин. Після руйнування неогено
вого покриву на Побужжі південно-східний—північно-західний напря
мок долйн зберігся як епігенетичний. Проте, слід мати на увазі, що 
первинний стік на післятретинній поверхні був південно-східним, оскіль
ки вододіл розміщувався на північ від сучасного. Верхів’я Західного 
Бугу і Стиру успадкували (шляхом відступаючої ерозії) не напрямок 
стоку, а напрямок післятретинних долин (у свою чергу^ зв’язаний із 
зниженням в крейдовій поверхні). \ , ! : .

Як відзначає І. К. Королю^, (1952), поширення рифових водорос
тевих побудов визначилося рельєфом дна верхньотортонського моря. 
Загальне простягання рифу в основному відповідає напрямку підняття 
Крейдової поверхні.
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Північно-західне продовження Поділля—Розточчя також являє со
бою оригінальне утворення. Тут «спостерігається нерівна поверхня кр?й- 
;д£,й& ,до схилів прилягають останцеві/ерозійні горби. До північно:східт_ 
ного схилу Розточчя прилягає так зване'Пасмове Побужжя.

Слід вважати, що Розточчя являло, собою палеогеновий ' (передтор- 
тонський) вододіл, потім перекритий відкладами міоценових басейнів. 
Післяміоценова гідросітка використала-.недостатньо поховані крейдові 
зниження.

На формування південно-західних схилів Розточчя мали вплив флек
сури, що виникли на межи з ГІередкарпатським прогином (див. 
Д. П. Найдін). Тектонічна- попередженість цих схилів (до початку 
нижнього сармату) не викликає сумніву. V

З впливом флексур зв’язане формування схилів Опілля і Львів
ського плато на відрізку Миколаїв—Хрусно—Пустомити—Оброшин', а 
також різко виявленого в рельєфі уступу Поділля н районі Станіслава . 
і Тлумача.

На закінчення слід відзначити, іщ> область Львівсько-Люблінської; 
мульди, починаючи з нижнього сармату, зазнала підняття, і найбільші і 
абсолютні висоти Поділля приурочені саме до цієї структури (г. Ка- 
мула та інші). '

В первинну фазу післятортонського розмиву область найбільшого 
підняття'рельєфу розташовувалась у межах сучасного зниженого По
бужжя (Верхньо-Бузького Полісся). Ця область, напевно, відчувала 
підняття протягом усього сармату (і верхнього пліоцену). Лише цим 
можна пояснити тут знесення третинного покриву. .

Ряд дослідників (В. Д. Ласкарьов, Б. Л. Лічков; О. М. Маринич) 
припускає існування в межах Внутрішньої рівнини рік Верхній Буг і 
Стир давньої долини широтного простягання; О. М. Маринич називає її 
Малополіською прадолиною. По ній у пліоцені і в давньочетвертинний 
час текли води із сходу на захід. В новочетвертинний час долина при
пинила свій розвитою Припущення це потребує дальших доказів, ос
кільки морфологічні і орографічні риси внутрішньої рівнини Верхнього 
Бугу і Стиру не нагадують широтної долини.

Характерно, що з півночі Побужж:я замикається відносно піднесе
ною Волинською височиною, яку розчленовують долини Західного Бугу; 
Стиру та Ікви. Підняття височини в районі Повчі зв’язані із структурою 
«деворських дислокацій», які визначили і характерне «обтікання» її рі- 
ками Стиром та Іквою. Вивчення нових рухів у межах Волині може 
дати пояснення колінчастим поворотам Західного Бугу, Гориш та інших 
рік. Походження рельєфу) Волинської височини досліджене ще недо
статньо.

В меЖах*області Волино-Подільської височини можна виділити три 
підобласті з рядом районів., _

а. П і д о б л а  с т'ЇГ~ В о'л и н с ь к о і  в и-£ о ч й и.и ;

Волинська височина відзначається досить виразними орографічни
ми межами. На півночі вона утворює уступ до Поліської низовини по 
лінії Володимир-Волинський—Луцьк-—Клевань—Тучин—Межиріч. На 
півдні височина підноситься над відносно зниженим Малим Поліссям 
(Внутрішньою рівниною Верхнього Бугу і Стиру) по лінії, що прохо
дить дещо на північ від Белза у напряму на Стоянів—Берестечко-' -Пти
ча -Острог—Кривин.

Складніше визначити східну межу Волинської височини. Раніше 
східну частину її називали Аннопольською рівниною (В. Ласкарьов),



або Аннопольським плато (М. І. Дмитрієв), східна границя якого про- - 
водилася по р. Корчик (приток^ р. Случі). У дальшому М. І. Дмитрієв 
відніс східну і центральну частину Аннопольського плато до Полісся,,, 
оскільки тут під лесом лежать флювіогляціальні і алювіальні відклади.

В. Г. Бондарчук (1948) проводить східну границю Волинського пла
то на лівобережжі рік Горині і Вілії.

Нам здається більш обгрунтованим проводити цю границю по схід
них межах залишків неогенових відкладів, приблизно вздовж лінії Ме
жиріч— Кривин (на захід від Славути). -

Основою Волинської вйсочини є розмита поверхня верхньокрейдо- 
вих відкладів. Третинні відклади (піски, піщанисті глини, вапняки ниж
нього сармату) збереглися лише в зниженнях крейдових товщ і взагалі 
розповсюджені мало, приурочені переважно до східної частини висо
чини. Всі ці породи прикриті товщею крупнопилуватого карбонатного 
лссу, який До сходу (район Гощі) переходить у піщано-суглинистий.

За картою П. К. Заморія (1954), Волинська височина покрита дво- 
і одноярусною лесовоЮ^товщею. Винятком у геологічній будові є вихо
ди девону в районі Повчі, представлені піщано-глинистими сланцями,, 
пісковиками і вапняками. В межах відомих повчанських дислокацій де
вонські шари круто під кутом у 40° падають на північний захід. Ця 
дислокація відбивається в рельєфі. Височина тут-більщ піднесена і роз- .̂ 
членована.

Загальний нахил Волинської височини ■*- з півдня на иівніч.чУ тому 
Ж ііап'Вямі її розчленовують Західций Буг і притоки Прип’яті —  Тур’»,. 
Стир з Іквою, Горинь.

В. Д. Даскарьов окремо виділяв Ровенське Варковицьке плато; •
А. Бррусевич (1939) у південній частині Волинської височини називав 
Сокальське, Повчанське і Мізоцьке пасма; в північній частині—4 Північ
не пасмо (Торчинс.ьку височину)іі Волинське Опілля. В середній частині 
Волинської видочини А. Борусевич виділяв цва Зниження (Замостське і. 
зниження в їрайойі влиття Стиру з 1квою)..: ' , - '.■‘Г'і

,На нашу думку, в >іежах Волинської скульптурної,лесової височини •- 
можливо виділити такі райони.

1. Сокальсько-Торчинська пасмова височина. Займає межиріччя З а 
хідного Бугу і Стиру, де переважає пасмовий (увалистий) рельєф. Най
більш ясно виражене Сокальське пасмо, на якому (біля Сокаля) •вияв
лені рештки кінцевоморенних утворень (скупчення валунів). Істотним 
елементом у рельєфі є також'долинне зниження у верхів’ях р. Лугу (при
тока Західного Бугу)у-яке має широтне.простягання і простежується за 
Бугом до Замостя. На північ від долини Лугу височина має увалистий, ' 
Хвилястий вигляд. У межах Сокальсько-Торчинської- пасмової (увалис- 
тої) височини розміщена головна частина Львівсько-Волинського вугіль
ного басейну. ’ -.'.‘■■У-'.-, ■&'.$ ;

Слід зауважити,; що сучасні пасма снЬвпадакт> з простяганням по
логих плікативних структур; у кам’яновугільних відкладах. Л. І. Соко- 
ловськии (1960) відносить даний район до моренно-зандрово-лесових і | 
зандровб-лесових акумулятивних рівнин.

2. Повчанська структурно-горбаста височина. Райрн розташований 
між Берестечком і Дубцом, займаючи межиріччя Стиру й Ікви. В мор
фології височини знаходять відображення Повчанські дислокації дево
ну'-Висоти перевшцуіоть 320 м. Структура вплинула на течію Стиру Г 
Ікви, які обтщають підняття (рис. 11).

' Даний район на схематичній геоморфологічній карті І. Л. Соколов- 
ського (1960) виділений як денудаційна структурна рівнина (розчлено
вана 1 без суцільного покриву елювіально-делювіальних лесових порід*.
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3. Мізоцька горбаста височина. Являє собою найбільш, високий ра
йон, розміщений між Дубно і Острогом. Ця частина Волині ще відома 
лід назвою Східно-Дубенської височини, або Мізоцького кряжа. Абсо
лютні висоти досягають 341 Ж  В її межах збереглися неогенові відюіа-

Рис. 11. Схематична геоморфологічна карта долини р. Ік- 
ви (склав Ю. Л. Грубрін).

1 — заплава: 2 Щ  перійа надзаплавна тераса; З Щ  друга над
заплавна терасі; 4 — плато; 5 — Малопільська ‘рівнина; 6 — 
денудаційний рельєф, складений верхньокрейдовими відкладами;
7 — прохідна долина;Л  — денудаційний рельєф., складений верх- 
ньотретинними відкладами; 9 — райони розвитку ярів; 10Щ- бал

ки; 11 -4 межа басейну р. Ікви.

ди. Розчленована притоками Горині, Мізоцька височина місцями набу
ває досить різких скульптурних форм і має вигляд низькогір’я.

І. Л. Соколовський відносить Мізоцьку височину до розчленованих 
денудаційних структурних рівнин.

4. Ровенська хвилясто-горбаста височина. Район розміщений на пів
ніч від Повчанської і Мізоцької височин, між долинами Стиру і Горині, 
частково поширюючись і на правобережжя останньої. В основі розви
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нені верхньокрейдові породи і лише на захід і південний схід від Ровно 
збереглися відклади неогену. Ерозійне розчленування має інсеквентний 
характер. Місцями розвинений увалисто-балковий рельєф.

За схемою І. Л. Соколовського, район відноситься до типу акуму
лятивних лесових менш піднятих і менш розчленованих рівнин.

б. П і д о б л а с т ь В н у т р і ш н ь о ї  р і в н и м и  В е р х н ь о г о  Б у г у   ̂ С т и р у

На існуючих схемах районування дана,рівнина відома під назвою 
Верхньо-Бузького Полісся, або Малого Полісся.

Походження рівнини тісно зв’язане з генезисом Подільського уступу.
'Основою рельєфу є верхньокрейдові відклади (мергелі), покриті 

зандрово-алювіальними осадками. Лише в районі Батятицьких останців 
збереглися неогенові пісковики, що свідчать про наявність, у минулому 
третинного покриву на даній території. Знищення останнього відбулося 
протягом тривалого періоду континентальної денудації в післянижньо- 
сарматський час.

У розмиві третинного покриву велику роль відіграла ерозійна 
діяльність верхів’я Західного Бугу і приток Прип’яті.

Роль тектоніки в оформленні Внутрішньої рівнини недостатньо ви
явлена. Дуіже можливо, що сучасне зниження успадкувало / западину 
верхньокрейдової поверхні,' точніше, є відкритим (відкопаним) найнові
шою ерозією елементом давнього донеогенового рельєфу. Ерозійно-аку
мулятивна діяльність вод (зокрема, талих льодовикових вод) відіграла 
істотну роль у формуванні поверхні Внутрішньої рівнини.

, Переважають тут акумулятивний і денудаційний рівнинний рельєф.
В межах. Внутрішньої рівнини Верхнього Бугу і Стиру можливо роз

різняти декілька районів:
1. Заіндрово-алювіальна рівнина Рати. Широкі долини Рати і Соло

нії (притоки Бугу)- виповнені піщаними товщами^під якими залягає 
сенонський водотривкий мергель. Серед пісків зустрічаються валунчики 
порід північного походження, відкладені талими водами, що випли
вали від краю льодовика, який покривав прилеглі висоти Розточчя, за
хідну і середню частини Сокальського пасма. Ці ж льодовикові води роз
ширили долини Рати і Солокії, а також знизили межиріччя, що в да
ний період слабо виділяються на місцевості у формі плоских пасм.

2. Буго-Стирська межирічна хвиляста рівнина. Являє собою час
тину головного Європейського вододілу. Верхньокрейдова поверхня ме
жиріччя дещо, підвищена і часто відслонена. На північ від Радехова ви
соти досягають 276 лі.

У районі поширений денудаційний тип рельєфу на осадочних поро
дах (О. М. Маринич). І. Л. Соколовський відносить район частково до 
типу слаборозчленованих безлесових скульптурних рівнин (у північній 
частині), а також до водно-льодовиково-алювіальних рівнин (у південній 
частині). •»'

3. Бродівська зандрова рівнина. Підрайон відомий під назвою «Ни
зовини Верхнього Стиру», «Улоговини Верхнього Стиру і Ікви», «Креме- 
нецько-Дубенської рівнини» та ін. Поверхня рівнини являє собою плос- 
■куі піщану, Заболочену по долинах рік місцевість. Розповсюджені також 
ділянки, складені глинистими і глинисто-вапняковими породами. В око
лицях м. Броди розвинені піщано-горбасті форми, закріплені лісовою 
рослинністю.

4. Острозька прохідна долина. Сполучає рівнину Верхнього Бугу 
і Стиру з Поліською рівниною. Між Мізоцькою височиною і Кремене
цьким плато протікає р. Збитенка (притока Вілії). Біля Острога низо
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вина розширюється. Місцями височать ерозійні, останці — свідки 
розмиву краю плато. Часто можна спостерігати піщані горбасті утво
рення (дюни) і невеликі блюдцеподібні западини.

5. Пасмове Побужжя. Складається з шести більш чи менш цло-~ 
сковерхих пасм, які простягаються від Розточчя і Львівського плато 
в східно-південно-східному напрямку до долини Західного Бугу!. З пів
ночі на південь йдуть такі пасма: Смереківське, Куликівське (або До- 
рошівське) з Яричівським валом, Грядецьке, Малехівське (або Дублян- 
ське), Винниківське і Дмитровицьке (або Чижиківське).

Висота пасм над рівнем долин в середньому 40—50 ж, а при- пере
ході до Розточчя зростає до 80— 100 м. Ширина пасм досягає кількох 
кілометрів.' Перехід пасм до височини Розточчя поступовий, але міс
цями спостерігається уступ. Смереківське пасмо взагалі відокремлене 
від Розточчя широкою долиною.

Пасма поділені широкими (1—3 км) 'плоскими (.частково заболо
ченими) долинами з невеликими річечками, що явно не відповідають, 
ширині долин.

В основі пасм залягають верхньокрейдові породи, підняття повер
хні яких зівичайно {хоча, і не всюди) співпадає з підняттям пасм. Іноді 
верхньокрейдові відклади відслонюються і на поверхні, пасм (напри-,, 
клад, на Куликівському на північний схід від Куликова). Звичайно на 
крейдових мергелях лежать піщано-мулисті відклади і суглинки (місця
ми потужність їх перевищує 10 ж).

Осадочний матеріал пасм, як і формування Пасмового Побужжя, 
деякі дослідники (А\ Маліцький) зв’язували з акумулятивною і еро
зійною діяльністю льодовикових вод. Існує, однак, думка (Г. Тейсей̂ ), 
1934) про тектонічне походження паєм, зв’язане з передтортонськими 
дислокаціями крейдових відкладів. Згідно з Г. Тейсейром, поверхня 
крейди Розточчя в передтортонський час була перетворена тектонічни
ми факторами у вузькі, видовжені гребені, паралельні до напрямку 
Розточчя. На Побужжі крейдова поверхня, можливо, також була де
формована у вигляді хвиль, простягання яких відповідає загальному 
напрямку пасм Побужжя. Одночасно відбулися порушення (ундуля- 
ції) і в поперечному напрямку. Ці поперечні зниження в Пасмах були 
використані долинами потоків, що перетинають пасма в ряді місць а 
півдня на північ.

А. Маліцький установив на Пасмовому Побужжі лінії, паралельні 
до східного схилу Розточчя, які переходять через найвищі точки По
бужжя, де уцілів третинний покрив/. Такі шінії Камула—Кам’янопіль—- 
Червоний Камінь—Гарай; паралельно до неї лінія Вапнярка-—Батя- 
тичі, нарешті, вздовж східних схилів Львівського плато лінія Хом—Чор- 
тівська скеля. Кам’янопільські 1 Батятицькі останцеві височини, як 
відомо, займають місця на Побужжі, Де зберігся третинний покрив.

У широкій долині Полтви біля с. Кам’янопіль здіймається група 
ерозійних останців, що мають загальний масивний крейдовий цоколь. 
На схилах о<*танців зустрічаються брили тортонських літотамнієвих 
вапняків і пісковиків. На Батятицьких останцях збереглися кварцито
ві пісковики. .

Напевно, лінії, вказані А. Маліцьким, мають тектонічну природу. 
Нерівності крейдової поверхні (які виникли в континентальний палео
геновий—передтортонський час) у певній мірі успадковані сучасним 
рельєфом Пасмового Побужжя. В розвиткові пасм велику роль віді
грала і розмивна діяльність льодовикових вод, що випливали від краю 
льодовика, який покривав західну і північно-західну частини Розточчя;. 
Різка невідповідність сучасних русел потоків широким міжпасмовим
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долинам вказує саме на інтенсивний розмив у минулому. Надкрейдові 
четвертинні суглинки також свідчать про акумулятивні пропаси, які 
відбувалися перед фазою ерозії.

В межах Подільської височини спостерігаються відміни в густині 
і глибині ерозійного розчленування, а та,кож у- загальних морфогра-*. 
фічних рисах поверхні. Це зв’язане з різновіковим характером гідро- 
чсітки, специфікою її розвитку,.геоструктурним'и особлйвостями і дифе-. 
рендійованими найновішими тектонічними рухами. Панівне місце зай
має скульптурний (ерозійний), і структурний (пластовий) рельєф.

Більша частина Подільської височини, за П. К. Заморієм (11954), 
Покрита три- і двоярусною лесовою с&ріє'ю. У північно-східній та пів
нічно-західній частині розвинена дво- і одноярусна .тесові товщі.

В межах Подільської височини В. Г. Бондарчук виділяє Поділь
ське плато, Покуття, Товтри, Розточчя і-ОнілЛя, Кременецькі столові 
гори.*

К- І. Геренчук (1950) відносить поверхню Поділля до єдиного гео
морфологічного ландшафту (долинно-структурного), який поділяється 
на три геоморфологічних комплекси (області).

І. З а х і д н о-По д і л ь с ь к и й  к о м п л е к с  характеризується роз
витком меридіональних глибоких долин з відносно пологими схилами 
і широкими днищами. з* густою сіткою бічних, долин і балок.

IX. С х і д  но-П о д і л ь с ь к и й (або в л а с не П о д і л  ь с ь К и й) 
геоморфблогі чний комплекс характеризується розвитком глибоких 
каньйОноподібних долин, поділених плоскими, відносно слабо розчленова
ними межиріччями! -.

III. П і в н і ч н о - П о д і л ь с ь к и й  г е о м о р ф о л о г і ч н и й  к о м 
п л е к с  (або комплекс п і в н і;ч н о-сх і д н о г о П о д і л л я )  відзнача
ється цілком зрілими відкритими долинами з широкими заболоченими 
днищами і пологими, м’яко терасованими схилами. Напрямок долии 
з північного Заходу на південний схід без ознак меандрування, що 

. .-зв’язане з єдиним "ерозійним циклом, який почався з верхньосармат- 
ського часу, ч

В межах названих комплексів К. І. Геренчук виділяє також 
морфологічних фацій».

У Подільській височині лі»  виділяємо такі геоморфологічні райони.
1. Східно-Подільське (Хмельницьке) плато. Займає частину височи

ни, розташовану» на схід від Товтрового пасма.
У верхів’ях Південного Бугу абсолютні висоти 1 досягають близь-, 

ко 400 м. ' ~
В цілому нахил поверхні плато на південний схід, з чим спів

падає північно-західний-—південно-східний напрямок верхів’я рік Пів- 
. денного Бугу, Случі і Горині.*

Долинне розчленування зберегло первинний консеквентний план 
гідросітки, закладеної з верхньосарматського часу. Долини широкі, 
часто заболочені, з пологими схилами. Крім заплавної, добре вираже- * 
ні чотири и,%ізанлавнйх тераси. Найбільш розвинені четверта і друга. 
Тераси.

Розгалужена балкова сітка, яка розчленовує високі тераси Г межи- . 
річні плато, прив'язана до друґої надзаплавної тераси5. У верхів’ях.рік-

* До області Волино-Подільського плато В . . Г. Бондарчук відносить . також 
Дііістровсько-Санську рішшну, -1 Іідгір’я і Передкарпатську височину.

в: П і д о б л а с т ь  П о д і л ь с ь к о ї  в и с о ч и н и
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Горині і Случі глибина врізів і відносні перевищення терас менші, ніж 
у верхів’ях Південного Бугу. X

К. І. Геренчук відносить даний район до «геоморфологічного ком
плексу цілком зрілих відкритих долин».

Межиріччя Східно-Подільського плато мають хвилястий \ вигляд 
внаслідок розчленування їх бічними долинами і балками. Вони складе
ні пухкими глинисто-піщаними середньосарматськими осадками, по
критими четвертинними відкладами. 1

І. Л. Соколовський розрізняє в цій частині Поділля тип акумулятив
них лесових більш піднятих і більш розчленованих рівнин (у північній

частині), а також тип структур
них розчленованих рівнин, що 
не мають суцільного покриву 
елювіально-делювіальних лесо
вих порід (у середній частині) 
і тип структурних розчленова
них рівнин, вкритих елювіаль
но-делювіальними лесовими по
родами (в південній частині).

2. Товтрове пасмо '(Медо- 
бори). Над майже рівною по
верхнею плато Товтрове пасмо 
•досить різко вирисовується в 
рельєфі. Пасмо простягається 
від Підкаменя в напрямку на 
Івачів, Збараж, Куйданці, Ска- 
лат, Гримайлів, Товсте, Трибу- 
хівці і далі за р. Збруч до Ка- 
м’янець-Подільського і в Мол
давську РСР (рис. 12). Ширина 
пасма 15—20 км. Найбільш 
розповсюджена форма вузько
го горбастого валу, зустріча
ються також товтри у вигляді 
окремих горбів і ниркоподіб
них (атолоподібних) гребенів. 
Відносні висоти пасма 60—65 ж, 
абсолютні (в районі Підкаме
ня) досягають 435 мі

Між Кам’янець-Подільсь- 
ком і Сатановом, згідно

Рис. 12. Товтровий кряж на Поділлі (за К. І. 3 М - 1  Дмитрієвим і В. Г. Бон- 
Геренчуком). дарчуком, товтри складаються

1 — головний товтровий кряж; межа кристалічного ІЗ КІЛЬКОХ ПЗСМ { х р е б т ів ) . Наи- 
щита; 2§|  бічні товтри; 3 — древні тераси Дністра; н и „  ППчм ічтрнр

4 — молоді тераси Дністра.- ОІЛЬШ  СХ1ДНЄ 13, НИХ рОЗМ1ЩЄНЄ

на правобережжі р. Тернави 
(в районі Макова). Головне пасмо (кряж) простягається вздовж лівого 
берега р. Смотрич від рколиць Нігина до Карачківців, де перетинає 
ріку. Від Карачківців пасмо простягається до Кутковців і перетинає 
р. Жванчик.

На вершині пасма часто здіймаються вапнякові горби, зустріча
ються кам’яні поля.

Продовженням головного пасма на захід від р. Жванчик є товтрові 
горби, розташовані на, південний захід від є/ Увся, і невеликий гребінь 
під назвою Уська гора.
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На захід від головного кряжа, на межиріччі рік Ємотрич і Жван- 
чик, простягається ще кілька пасм. Подібне явище спостерігається і на 
захід від р. Жванчик.*

4 Про прибережно-рифове походження подільських товтр висловлю
валися М. П. Барбот-де-Марні, А. О. Михальський, В. Д' Ласкарьов, 
1. К. Королкж та інші дослідники.

Товтри — рифове утворення, яке виникло внаслідок діяльності ліг 
тотамній, верметусів, мшанок, серпул на узбережжі теплого сармат
ського басейну (рис. 13).

У вапнякових скелястих товтрах розвинені к?арстові форми, пред
ставлені ніздрюватими поверхнями, печероподібними гротами, нішами, 
розширеними тріщинами, нагромадженням брид вапняку, колодязями, 
що поглинають воду, та ін.

Притоки Дністра Збруч, Жванчик, Смотрич, перетинаючи тов
трове пасмо, утворюють глибокі долини з І скелястими вапняковими

Рис. 13. Схематичний розріз через товтрове пасмо Поділля (за І. К. Королюком).
1 — четвертинні -»відклади; 2 —- середній сармат; 3 — нижній сармат; 4 — верхній тортон;

- 5 — гіпсоносна товща верхнього тортону; 6 — нижній тортон; 7 — гельветм 8 — крейда;
; У —чдев6н; 10 — силур і докембрій.

схилами. Ці долини мають епігенетичний (накладений) характер. Вони 
формувалися на поверхні піщано-глинистих дельтових утворень, що 
перекривали товтрове пасмо. Внаслідок верхньопліоценових—четвер
тинних піднять ріки врізалися в Товтрове пасмо, яке, таким чином, яв
ляє собою відкопаний ерозією і площинним змивом денудаційний рель
єф бар’єрного рифу.

3. Тернопільське плато. Розміщене поміж лТовтровим пасмом і 
Опіллям. На півночі район обмежений розчленованим краєм Поділля, 
а на п івдні^^ -лінією Бариш—Бучач— Базар— Більче-^Борщів, нижче 
якої починаються каньйоноподібні долини подільських приток Дністра. 
Поверхня плато плоска або злегка хвиляста. Висоти в північній части
ні .понад 400 м, на південь і південний схід вони поступово спадають, 
коливаючись у межах від 320 до 340—350 м над р. м.

У меридіональному напрямку плато розчленоване лівими притока
ми Дністра ріками Стрипа, Серет, Нічлава і частково Збручем. 
У верхів’ях ріки і їх численні притоки мають характерний! напрямок 
з північного заходу на південний схід. Цей же напрямок властивий і 
плбсковершинним межиріччям у північній частині плато. Долини ма
нить широкі, часто заболочені днища і іїологі схили.

Подібний орографічний' уклад поверхні Тернопільського плато 
успадкований від древньої гідросітки, пізніше перебудованої.

Порівняно з обширними. рівнинними межиріччями неглибокі пло
скодонні долини р|к не відіграють у морфології плато особливо поміт? 
ної ролі. Слід відзначити характерну зворотну (лівобережну) асимет
рію долин і межиріч плато, походження якої пояснене вище.

Досить розповсюджені карстові утворення. £  північних частинах 
вони мають вигляд улоговиноподібних і лійкоподібних западин, що

* Товтровий ландшафт також спостерігається в долині р. Кам’янки —- притоки 
Дністра, біля с. Хрустова.



йменуються тут вертепами, вікнами,, безоднями. В середній частині, 
головним чином на межиріччях Стрипи і Сер.ету (район Панталихи), 
вони мають вигляд плоских блюдцеподібних западин, діаметр яких ко
ливається від 2 до 200 м при глибинах 1—5; м. Останні зв’язані з міс-, 
цевими відкладами гіпоу, товща якого зростає До півдня.

4. Глибоко розчленована височина Придністровського Поділля* 

Район охоплює Придністровську частину Поділля. Північна границя 
його проходить по лінії, ‘нижче якої починаються каньйоноподібні від
різки низів’їв рік Стрипи, Джурину, Серету, Нічлави, Рудки, Збручу, 
Жвану, Карайця, Лядової, Иемії.** Сама долина Дністра на відрізку

Рис. 14. / Дністер біля м. Заліщики. Фото Ю. П. Єрмолейка.

Нижнів—Хотин (і далі вниз) являє собою глибокий каньйон З вріза
ними ^меандрами. Південна границя району глибоко розчленованої ви
сочини Придністровського Поділля проходить по пра,вому березі Дні
стра від долини р. Тлумач вздовж лінії Тлумач—Герасимів—Городен- 
ка—Заліщики і далі в обхід з півдня Хотинського пасма на м. Могилів- 
Подільський. Глибина ерозійного врізу — понад 200 м. На схилах кань- 
йоноподібних долин відслонюються палеозойні відклади (рис. 14).

Перехід від плоских, злегка хвилястих межиріч до глибоких долин 
дуже різкий, раптовий, що є найбільш характерною рисою району. Схи
ли долин іноді стрімкії На дні їх відсутні заплавні і (лучні) тераси 
Ріки мають швидку течію. Всі ці ознаки свідчать про омолодженим 
рельєфу внаслідок найновіших піднять.

У долинах часто зустрічаються форми, властиві пустиням. До остан
ніх Різниченко (1926) відносив комірчасті форми звітрювання на по
верхні силурійських вапняків, дефляційні жолоби-борозни на піскови
ках, стовпи, або свідки, скелі-гриби, кам’яні розсипища, пірамідальні 
валуни та. Інші. Названі форми виникають і зараз, тому їх ле слід 
вважати типово пустинними утвореннями. В районі розповсюджені

* Даний район на карті геоморфологічного районування СРСР включений до 
складу Придністровсько! глибоко розчленованої скульптурної рівнини.

** Долини Серебрії, Дерла, Бронниці, Мурафи і Русави відносяться до району 
Могилів-Подільського Придністров’я, де відслонюються породи Українського криста
лічного масиву.
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7<арстоіи форми, що'розвиваються -в. значних товщах гіік'ів. Вони 
вййірені лійкоподібними? западинами іноді неправильної овальної фор
ми, діаметр яких досягає 400—800 м при глибині понад 6  м (межиріччя 
Серету—Нічлави, район Більче, простір між Дністром і низів’ям Збручу 
та інші місця). В районі Кривчі можна Спостерігати гіпсові і^ечери.

5. Північно-Покутський район з давнім пасмово-долинним рельє

фом, Відзначається специфічним .характером, розчленування, 'зв’язаним 
з історією розвитку гідросітки Передкарпаття.

і5 геологічній будові беруть участь е|рі ,і сі.іні глини, пісковики і 
піски тортону, покриті товщею жовто-бурих, глин, галечників і лесовид- 
них суглинків. Карпатські галечники розповсюджені у зниженнях і на 
височинах; вони приурочені до жовто-бурих глин, які їх звичайно і пе
рекривають. Уламковий матеріал буїв нанесений більш потужними ріка
ми, що протікали на значно вищому рівні.

Деякі дослідники вважали, що такою'рікою був давній Прут, який 
спочатку впадав у Дністер. Підняття Гостово-Хотимірівського ' валу 
перегородило шлях річці, і'вона набула сучасного напрямку. Однак ма- 
лоймовірним здається припущення про дуже молодий вік передкарпат
ського відрізку Пруту, який має велику серію терас. Неможливо уяви
ти і річкового перехвату; оскільки для цього необхідно припустити іс
нування пра-Пруту нижче Коломиї, який не міг виробити широкої до
лини при наявності незначних карпатських приток. Нарешті, сліди дав
ньої консеквентної гідросітки в Північному: Покутті зовсім не можна 
пояснити згаданою вище гіпотезою.

На нашу"думку, рельєф району з характерним чергуванням плоско 
вершинних пасм і долинних- знижень північно-західного—швденно-схід- 
ного простягання оформила давня гідросітка, т о  пристосувалася ;ід> 
ліній розломів на схилах Подільської плити.

На південь від схилу. Задніпровського Поділля простягається 
Т л у м а ц ь к о-Г о р о де н к і в с в к а давня поздовжня долина, випов
нена товщею жовто-бурих глин з уламковим карпатським- матеріалом 
на глибині. Тут, можливо, протікала пра-Бистриця Солотвинська. ї ї  на
прямок фіксують верхів’я сучасних приток Пруту і Дністра.

На південний захід розміщене плосковерхе Гостово-Хотимірівське, 
або К р а с и л і в сь  к о-Г о н ч а  р і ^ с ьйе пасмо, яке збереглр на по
верхні карпатські галечники. На південний захід від нього простяга
ється :друга давня долина — О т и н я-В ино г  р а д с ьк а (низовина 
,Ж;ї С | ч и н с  ь к  Н а х и л . її з північного Заходу на південний схід 
фіксується верхів’ям р. Чорняви. В глинистих і суглинистих товщах 

р і Мляється числецнйи^ікарпатськиЦ галечник, відкладений давньою рі- 
кою (можливо, пра-Бистрииею Надвірнянською). Обидві ріки, обтікаю
чи. КрасиІлівськоТойчарівське пасмх|:1;|ливалися в єдину притоку Пру
ту, як<і владала у ПрутЯв районі р. 'Совиці (Кідмавської.) „Протікаюча 
спершу, на більш високих рівнях, ці ріки могли наносити галечник на 
поверхню пасма, що їх поділяло.

Елементом рельєфу району є також Л і в о  б с: р е. ж її е П р и п р у т- 
с ьке  п а с м о, розчленоване лівими притоками Прутуї

' . Давній пасмово-долинний рельєф Північного Покуття почав фор
муватися слідом за сарматським басейном, що відступав. Після під
няття Поділля і утворення Станіславської улоговини долини омертві
ли. Обидві Бистриці повернулися в Дністер, Пасмові підняття підляга
ли диференційованим рухам,

6. Дуж е розчленована скульптурна височина Опілля. Являє собою 
інтенсивно розчленовану частину Подільської височини, що значно від
різняється від Структурних (пластових) форм поверхні Східного По
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ділля. Скульптурний тип рельєфу Опілля з дна його широких ' долин 
справляє враження низькогір’я- Східну границею Опілля слід проводити 
по вододілу. Золотої Липи і Стрипи (вздовж лінії Рикув • -Дубще), по
тім по межиріччю Золотої Лини і Коропця До Підгайців; тут границя 
'перетинає р. Коропець і проходить далі на південний .схід через Доб- 
роводи, Бариш, Соколов,, до гирл''а Стрипи. На Захід від цієї лінії знач
но посилюється розчленування Поділля, різко скорочуються ділянки 
пластового рельєфу, а потім, зовсім зникаючи, дають місце типово опіль- 
ському ландшафту з його горбастими пасмами і горбами. Західна межа 
Опілля простежується у вигляді уступу від долини Дністра в напрям
ку на Миколаїв, Демню, Бродки, Красов, Хоросно, Милашовиці, тобто 
в основному по межиріччю Зубрі і Щирця (Щирка).

К. І. Геренчук (1956) відносить до Опілля і межиріччя Щирок— 
Верешиця, тобто проводить західну межу Опілля по долині р. Вереща
ц і Південною границею скульптурної височини Опілля є долина Дні
стра, однак на відрізку між гирлом р. Бистриці і р. Тлуїмач ОдІл^;ї 
заходить і на правий берег Дністра в межі Покуття. Н а півночі. Опіл'- 
ля межує з Гологорами. V

Загальною особливістю скульптурної височини Опілля є майже 
повна відсутність ознак пластового рельєфу. Опілля розчленоване ши
рокими долинами головних рік Коропця, Золотої Липи, Нараївки, Гни
лої Липи, Свиржу, Бібрки, Зубрі і численними вузькими і глибоки
ми долинами рік другого порядку. Горбасті пасма Опілля мають типо
вий напрямок-з північного-заходу" на південний с^ід, відхиляючись від 
нього то на цівніч—північний, захід—південь—південний схід, то на 
захід—-північ-т-захід—схід—південний схід, .то місцями з півночі на 
південь. Численні пасма із.значними .висотами відходять від північного 
краю Поділля, розповсюджуючись на межиріччя опільських. приток 
Дністра. Тут вони досягають висот понад 400 м. Особливо рельєфно ви
ступають пасма між Нараївкою і Золотою Липою, де розчленована 
місцевість має нйзькогірний вигляд. Тут найбільш характерці пасма 
Великого Лісу (вздовж шосе Нараїв—Бережани),.-Цопелихи (останнє 
найбільш підняте* простягається від Демні до Носова, досягаючи 437 м 
висоти) та інші.' ‘ \ > ‘ 1 *

$еріщ{Нй па.см і окремих горбів заокруглені, переважно без різких 
форм. Характерна також , асиметрія схилів пасм і горбів: західні 
і північно-західні схили' їх більш круті, східні і південно-східні більш 
пологі і мають відроги. Східній частині Опілля властива терасовість 
схилів пасм і горбів, добре виявлена в пасмах на межиріччях рік Нара
ївки І Золотої Липи (пасмо Попелиха та інші).

Широкі'заплавні долини приток Дністра (особливо Бібрки з Кри
вулею, Гнилої-Липи і Золотої Липи) відіграють суттєву роль у морфо
логії .Опілля. Вони використані для проведення залізничних і шосей
них доріг. ' - 7 ' -.7 '

Значне розчленування Опілля пояснюють по-різному. В. Тейсейр 
вважає, Щ9 , горбасті пасма Опілля мають тектонічне Походження з ча
сів міоцену. Існує також думка про те, що посйлецня ерозійних проце
сів було зв’язане- з молодими (ранньочетвертинними) підняттями, 
які досягли тут більш значної амплітуди, ніж на інших частинах По
ділля. Однак інші автори висловлюють, і протилежну думку: ампліту
да піднять Опілля була значно меншою, ніж на Поділлі взагалі, і, 
отже, ріккові долини зберегли свій старий морфологічний вигляд* 
який створився ще перед льодовиковою епохою! Різка невідповідність 
сучасних русел рік Опілля широким заплавним долинам вказує на 
більш інтенсивні ерозійні процеси в минулому, що, можливо, було
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зв’язане зі, стоком льодовикових вод з Побужжя через ОІІІЛЬСЬКІ РІКИ' 
в Дністер..

Деякі дослідники проводили Поділ Опілля за відносними висотами. 
Так, Я. Чижевський (1925) розрізняв Велике Опілля, Опілля Поділь
ське, Опілля Наддністрянське, Східне Поддністров’я і Мале Опілля.. 
Іноді поділ на окремі частини проводився по долинах рік.

Враховуючи деякі відміни в геологічній будові і морфології, можна 
поділити Опілля на три підрайони:

1) В л а с я е Оп ілля ,  яке включає ^Іиколаївсько-Бібрську 
височину, або Мале Опілля, а також Велике Опілля і.'Опілля* І Іоді.н 
ське (тобто Північне Опілля, за К. І. Геренчуком). Для підрайону 
характерний типово' опільський паємово-горбастйй уклад поверхні з на
явністю глибокої і зрілої долинної .'сист е м и. В північно-східній части
ні Власне Опілля добре виявлений північно-західний^-південно-східний 
напрямок ярково-балкової і долинної сітки, успадкованої з давнього 
етапу.

"Досить1 характерним елементом у рельєфі Власне Опілля є так зва
не Подільське пасмо (К'І.  Геренчук), а̂ бо Чернелицько-Перемишлян- 
ський.кряж (В. ’Гейсейр), що простягається від гирла Стрипи у північно- 
західному напрямку. В рельєфі воно виділяється у вигляді горбастої і 
лісистої смуги висот, яка полого опускається до північного сходу і досить < 
круто—V до південного заходу (з (Відносйймй висотами 40—60 м). Згід
но з К. І- Геренчуком, Подільське Пасмо поділяє Опілля на дві частини: 
Придністровське Опілля (відповідне нашій Південно-Опільській хвилЯ-ї- 
стій височині) і північно-східне, або Північне Опідля (яке нами включа
ється до складу Власне Опілля).

Західній частині Власне Опілля властива східчастість межиріч, яка . 
виявляється в послідовному зниженні абсолютних висот межиріч із сходу 
на захід (тобто від Подільського плато З »  Передкарпатського прогину). 
К. і  Геренчук (1956) пояснює це наявністю східчастих скидів і флексурі 
у смузі переходу платформи в Передкарпатський передовиц прогин.
В" зв’язку з цим межиріччя ІЦирок—ВерещишГ розглядається фе нижній' 
західний східець Опілля, що має середні абсолютні висоти порядку 270 
в той час як прилегле із сходу межиріччя Зубря—Щирок має середні ' 
висоти до 310 м над р. м. (і максимальну висоту до 370 лг).

І. Л. Соколовський розглянутий підрайон відносить до інтенсивно 
розчленованих скульптурних рівнин, які не мають суцільного покриву 
алювіально-делювіальних лесових порід. ^

2) П р и д н і с.т 'р, о в с ь ке О г і л  я. Підрайон займає крайню 
південно-східну частину Опілля від гирла Бистриці до гирла Стрип» 
(розповсюджуючись і на правий берег Дністра на межиріччі Бистриця— 
Тлумач). У "межах підрайону відслоиюються палеозойські відклади, 
(в низів’ях Золотої Липи, Коропця, Баришу, Стрипи). Типовий опіль
ський тип рельєфу доповнюється появою каньйоноподібних долин Дні
стра (від Нижнєва) і низів’ЇВ Коропця, Баришу, Стрипи (рис. 15).

3) -Південно-Опільська  хв ил я ст у  височина .  Підра
йон займає південну частину Опілля, на південь від лінії Роздол—Берез- .! 
довиі-^-Гранки—Ляшки—Бориничі—Голдовичі—Дев’ятшцш—Баковці 
Стрілиска —Любша—Підкамінь— Рогатин—Пуксов—Липиця — Свистн- 
льники—-Гнильце—Горожанка—Бобровники (в гирлі Золотої Липи). Ви
соти рідко перевищують 350 м. Пасма Власне Опілля досить чітко ви̂  
рисовуЮться над цією відносно зниженою частиною території. В цілому 
місцевість являє собою Хвилясту височину, що складається з більш ок
руглих і. плоских пасм, які простягаються в напрямі з заходу—північного 
заходу на схід—південний схід. Між низів’ям Нараївки і Золотої Липи
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нлосковєршиїїні пасма .нагадують пластовий рельєф. Істотними еле
ментами є заболочені широкі долини, низів’їв опільських приток Дністра. 
Різноманітність у рельєф вносять відклади гіпсу, які місцями утворюють 
ізольовані горби на вершинах пасм (Чортова гора біля Рогатина, горб 
у Псарах та інші). По долинах рік Гнилого Потоку і Горожанки, Ь ра
йоні Семиковець і Делієва, на південь-захід від Межигорців, біля Жу
ра вно та в інших місцях можна спостерігати обриви гіпсових товщ. В .ра
йоні Медухо Тростянець, біля Товстобаб є карстові «вертепи» (лійки). 
Місцями карстові западини досягають розмірів ЗОО на 100 м. Між ріками 
ііибелкою і Горожанкою розкидані численні дрібні карстові западини. 
В межах підрайону'простягається велика Новоселицька прохідна долина 
—древнє русло Дніпра. По цій долині (в напрямку Бортники—Чорнів)

Рис. .15. Придністровське Опілля. Долина р. Коропець! Фото Ю. П. Єрмоленка.

протікав Дністер, пізніше перехоплений одним із лівих приток Свічі. 
•Остання ще раніше Дністра протікала через «Журавненський прорив».

Загальне зниження місцевості ічв’ялісуь рельєфу підрайону К. І. Ге
ренчук ставить у залежність від його прогину, На що вказує зниження 
висоти терас Дністра на цій ділянці.

Прилегла до Дністра частина Південно-Опільської височини являє 
собою терасовий комплекс Дністра. І. Л. С о к о л о в с ьк и й  відносить цю ді
лянку до типу рельєфу алювіальних терасових рівнин (включаючи сюди 
еередні і верхні тераси з лесовим покривом). Решта підрайону ним від
несена до Скульптурних рівнин, менш розчленованих, які не мають су
цільного покриву алювіально-делювіальних лесових порід.

7. Львівське плато. Район розташований на північ-захід від Власне 
'Опілля. Південна межа Львівського плато проходить вздовж лінії Мила- 
шовичі—Поршна-—Кугаїв—Вовків—'Толщів—Черепин і далі до східно
го схилу плато в напрямку н& Водники. Західна границя простежується 
вздовж лінії уступу Милашовичі—Пустомити—Оброщин—Суховоля. 
ІЗхїдна Межа представлена досить крутим схилом у бік Внутріш
ньої рівнини Верхнього Бугу і Стиру. Північною границею плато є схил 
гйого в сторону Білогорсько-Мальчицької прохідної долини і Львівської 
улоговини. Переважні висоти плато близько 350 м. Абсолютні висоти 

'-зростають в йогб північно-східній частині. В цілому Львівське плато 
має пластовий (структурний) тип рельєфу, який дещо порушують давні
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плоскодонні балки (лощини) . Структурний характер рельєфу обумовле
ний горизонтальним заляганням неогенових пісковиків і вапняків, які 
відсл'онюються на схилах плато, особливо в районі Львівської улоговини. 
Невеликими долинами рік Щирця з Сокольниками, Зубрі і Давидівки 
плато слабо розчленоване на окремі ділянки.

.Четвертинний покрив складений переважно водно-льодовиковими 
суглинками, які/у верхній частині набули лееовидного вигляду.

В північно-східній частині Львівське плато утворює відрог, який 
замикає Львівську улоговину. / ,

Схили улоговини розчленовані ярами верхів’їв Полтви, закріплени
ми парковими Насадженнями. Відрог плато в районі Львова складається 
із ряду плосковершинних ерозійних останців. Такі гора-парк Високий 
Замок (413- м) на кінці відрогу. Вершина Високого Замку увінчана 
штучно насипаним конусоподібним горбом (36 м). Високий Замок має 
дві ясно виражені структурні тераси, поверхня яких бронюється плас
тами твердих літотамнієвих вапняків торгону. До сходу розташована 
Піскова гора, що відслонює біля підніжжя верхньосенонські мергелі, а 
вище піски, пісковики і літотамнієві вапняки тортону. На схилах• Піско
вої'гори добре виражені, три структурних тераси. Наступна за Нею Вовча 
гора, а далі на схід простягається плосковерха ділянка Львівського пла
то — Лиса гора (Кайзервальд), яка також має ясно виражені терасові 
схили, що круто обриваються в бік широкої, долини Полтви і більш поло
го — доі. півдня—- у Львівську улоговину. Досить характерні також мік- 
ротераси на схилах, що виникли .в пісках з глинистими прошарками. 
Схили відрогу Львівського плато зрізані ярами, які і поділяють його на 
згадані останцеві гірки.

На південному сході, біля с. Лисивичі, відрог замикається лісистою 
Чортівською скелею (414 .м),, увінчаною оригінальними формами звітрю
вання верхньотортонських пісковиків у вигляді стрімких вежеподібних 
.скель. Всередині Львівської улоговини здіймається такОж. плоскОверхий 
ерозійний Останець — Цитадель, а на захід від Високого Замку — Кор- 

*гумівська гора, відокремлена від останнього долиною Полтви. Кортумів- 
ську гору відносять до Розточчя.

Верхній структурно-морфологічний рівень (рівень вершин) Корту- 
мівської гори, Високого Замку, Піскової гори, Чортів^ької скелі та ін
ших відповідає горизонтам літотамнієвих вапняків і пісковиків верхньо
го тортону, нижній рівень — структурним’терасам, обумовленим стійким 
середнім літотамнієвим горизонтом. Виположування схилів також спо
стерігається на контакті верхньокрейдових мергелів і тортонєьких 
пісків. . /

. На просторі Винники—Водники можна простежити морфологію схід
ного схилу Львівського плато. Відносні висоти схилу тут перевищують 
ШО лі. Вздовж лінії Шоломия—-Артуровка-з-Водники на схилі плато від- 
слонюється літотамнієвий вапняк, увінчаний лесовим обривом. Невеликі 
річечки басейну Полтви (Марунька, Коп’ятинський і Шоломийський по
тічки) відступаючою ерозією врізались у схил плато. Два останніх уже 
встигли перехопити, притоки р. Давидівки (басейн Дністра). Дальша 
відступаюча ерозія Загрожує перехватом всього верхів’я Давидівки.

8. Гологоро- Кременецький низькогірний край Поділля з прилегли
ми останцевими групами. Район являє собою найбільш високу вододіль
ну смугу північного краю Поділля, що простягається від г. Хом (440 м ) у 
районі Гринева в основному на північний схід до долини р. Збиїегіки 
{Острозька прохідна долина). Горбасте вододільне пасмо обривається 
в бік Внутрішньої рівнини Верхнього Бугу і Стиру уступом у 150— 
200-м.
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•^^ІЖ ^дадка'ми і Гринєвом вододільний схил' Поділля, утворює ам
фітеатр, п'ю замикається г. Хом. На схилах тут спостерігається серія 
структурних терас.

На відміну від стрімкого і прямолінійного схилу Львівського ііиато 
-Гологор набуває лопатевої форми. Від г. Хом переважну роль, ві

діграють відслонення надервіліє-вих пісковиків'; розчленованих відступа
ючою ерозією приток Бугу. До сходу лід г. Хом спостерігається широ
ка Мостищенська прохідна долина (між витоками Бібрки і Звенигород
ського потоку),. За щєю долиною здіймається серед густого лісу К Ка- 
мула (473 му, вершина'якої, однак, не ма£ ясцих контурів. Від-Канули 
лінія вододілу продовжується ка Кам’яну гору' (432 ;я ), в будові якЬЇ 
бер§ участь надервілієвий вапняковий пісковик,"що утворює гострий ске
лястий виступ між дйОма ерозійними врізами витоків Рома^івськоге по-

1 току. Характерна асиметрія цієї гори: південно-західний схил'чї має ске
лястий ‘обрив, що місцями набиває .вигляду стіни, побудованої з пра
вильних плит пісковику, північно-східний схил V- більш пологий, хоча і 

НЕ й тут місцями є стрімкі стіни. Спостерігаються брили звітрілого пісковику § 
і «ніші видування». Від Кам'яної гори лінія вододільного краю Поділля 

.йде на конусоподібну пісковикову гору (на південь від!Седлиська) і да-~; 
лі до прохідної долини між верхів’ям Свіржу і Гонначивецького ноток\. 
Звідси лінія вододілу'Через г. Замчисько (452 м) знову приходить до 
прохідної долини між верхів’ям р. Білої (притока Гнилої Липи) і По- 
горйлецьким потоком (басеїін Бугу). Далі вододіл"через Словітські ви
соту приходить до г. Вапнярки (467 м) — другої після Камули точки за* 
висотою. На цьому просторі також спостерігається кілька прохідних 
долин. Біля с. Гологори в край Поділля врізується ромбовйдної :фор.мц

- -заболочена .«затока», сполучена' прохідною долиною \ (у вигляді сідло
вини) з верхів’ям Золотої Лили.

В раиоці Золочева виникла Зйлочівсвка улоговина, на схилах якої’ 
беруть початок витоки р. Золочівки. Між р. ((Золочівкою і верхів’ям 
Серету .спостерігається багато прохіднихчдолин-і виявляються перехват.! 
верхів’їв Стрипи Золочівкрю. . | ‘ _

На розгдяиутрму відрізку Гологоро-Кременецький уступ характе
ризується значним підняттям поверхні 'верхньокрейдових сірих мерге- 

. лів, які фіксуються;На висотах 380^-400 м. Міоценові піски'і пісковики 
пе мають типових відслонень.

Перед північним схилом Гологор між г. КаМулою і г. Вапйяркою | 
розташована група останців-с-відків, відчленованих ерозією від окраїни 
Подільської височини: Це г. Сторожева (368 м) біля Пїд’яркова, Тур- 
котинська гора (348 м), Кам’яна гора (363 м] над Стаиимиромі До пів
дня-від уступу простягається пасмово-горбйста місцевість і падіцня ви
сот іде поступбво. Враження низькогір’я північна вододільна окраїна 
Поділля справляє лише з фоку Побужжя.

Частина Гологоро-Кременецького уступу під* назвою В о р о н'як и' 
починається на схід від Золочівської улоговини. Скоро'в уступ врізу
ється ромбічної форі^и. Колтувська улоговина, в межах якої лежать 
верхів’я Західного Бугу.' -Улоговина сполучається, вузьким проходом з' 
Побужжям, а також прохідними долинами зл*верхгв’ями Гнідавського і 
Лукавецького Серетів: Встановлюються .сліди перехватів верхів’їв. 'Се- 

ішЯ рету витоками Західного Бугу. ' .■ ' '
Від північно-східного кута Колтувської роговини лінія вододілу' 

іде в напрямі Верхобуж—Підгірці^ а висоти здіймаються .понад? 400 м. 
В цьому місці'є-іоцяться верхів’я Дніетра, Дщпра'і Бугу. Головний во
доділ переходить на межиріччя рік Буг і Стир.і залишає Подільську ви-о 

'сочину. Поміж Золочевом і Підгірцями перед фронтйм Вороняк і-озта-'
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шована велика ерозійно-останцева група з висотами до 350—400 м. 
Типові столові останцеві гори чергуються з заокругленими горбами.: 
Вони відрізані від краю Поділля енергійною ерозією приток Золочівки 
і Західного Бугу. «

На останній Ділянці край Поділля від Підгірців до верхів’їв Ікви 
підноситься г. Кам’яна (421 м) .над Жарковим, г. Високий Камінь над 
с.'Голубицею, г. Підкам’янська (403 м). На г. Кам’яній з’являються 
сарматські пісковики, що разом із сарматськими вапняками утворю
ють біля Підкаменя скелю, від якої починається Товтрове.пасмо, Поділля, 
У верхів’ях Луковецького Серету спостерігається прохідна долина, че
рез край Поділля. Деякі притоки Серету своїми верхів’ями уже встигли 
^перехопити Ікву. В цілому північно-східна ділянка Гологоро-Кремене- 
п б к о Ро  уступу значно розчленована верхів’ями Ікви, Горині, Вілії.

Поміж долинами Ікви і Збитенки простягається видовжене і роз
членоване К р ем е  нецьк е п л а то з середніми .висотами нижче 
400 м. Долиною р. Вілії плато майже відрізане від краю Поділля. Ліві 
притоки Вілії сильно розчленували його південно-східний схил. У бік 
долини Ікви і Збитенки Кременецьке плато опускається, досить різко 
вираженим схилом. Біля південно-західної 1 північно-західної частини 
плато розташовані останцеві групи, які мають форму столових гір-з кру
тими схилами. Такі столові гори є в околицях Кременця — г. Бона 
(406 м):, Божа гора (366 м, біля Беренців, відчленована долиною Ікви), 
та інші. В районі Антонівців — г. Стіжок (386 м), Кам’яна горл, а та
кож гОр.й Маслятин, Гостра та іи. Ю

Виходи підземних вод'на північному схилі Подільської височини 
викликають зсувні явища.

Питання походження північного 'схилу Поділля, як відзначалося 
вище, спірне. Немає сумніву, що його генезис пов’язаний з походженням 
Внутрішньої рівнини Верхнього Бугу і Стиру. Як викладено вище, ми 
вважаємо Гологоро-Кременецький уступ тектоніко-денудаційним утво
ренням, що успадкував похований передтортонський вододіл. Ло
калізація ерозійно-денудаційних процесів має тектонічну обумов
леність.

9. Білогорсько-Мальчицька прохідна долина відокремлює північний 
схил Львівського плато (і Сансько-Дністровської вододільної рів
нини) від горбастого пасма Розточчя. Це майже плоскодонне, місця
ми заболочене зниження широтного простягання, що включає долину 
Білогорського потоку і плоскі западини Руднянську і Мальчицьку. Про
хідна долина сполучає'Львівську улоговину і долину Полтви з долиною 
Верещиці. На заході, на ділянці Павітно—Кам’янобрід р. Верещиця 
впоперек прориває окраїну Розточчя в дуже звуженій долині широтно
го простягання. Наявність вузької долини і різкцй поворот р. Верещиці 
на захід біля с. Мальчиці свідчить про сліди річкового перехвату. Слід 
зважа’Лі, що верхня течія сучасної Верещиці в минулому була верхів'ям 
р. Ставчанки (притока !Щирця). На це вказує долиноподібне зннження 
біля с'. Мшаца, яке сполучає Білогорсько-Мальчицьку долину з верхів’ям 
Ставчанки. Перехват верхньої пра-Ставчанки і перетворення її у вер
хів’я Верещиці відбувся внаслідок; відступаюче! ерозії невеликої' лівої 
притоки Верещиці, , що впадала у неї, в районі Кам’янрброда. Вїдсува- 
ючи до сходу своє верхів’я, ця притока врізалася в днище верхньої «пра- 
Ставчанки» і повернула її у Верещицю.

При цьому не виключена можливість зв’язку «долини прориву» з 
г'цшротною лінією тектонічних порушень (типу флексур або скидів).

Знахідки в четвертинних наносах Білогорсько-Мальчицької долини 
гравію з кристалічних порід свідчить про те, що вона була вироблена



талими льодовиковими водами, які отікалії через неї в Полтву, Єтавчан- 
ку і Верещицю.

Можливо, тут існувало прильодовикове стічне озеро.
10. Горбасте пасмо Розточчя. Являє собою крайній північно-захід

ний відрог Подільської височини. Це вузьке горбасте пасмо (15—20 км 
шириною) починається на північ від Білогорсько-Мальчицької прохідної 
долини ї в північно-західному напрямку виходить за межі УРСР.

З пасма стікають води в басейни Західного Бугу, Дністра і Сайу. 
Пасмо є ареною боротьби за вододіл між ріками названих басейнів, і 
в його межах можна -спостерігати сліди річкових перехватів. Так, на 
північ від Брюховичів потік Недильчина (басейн Західного Бугу) вна
слідок інтенсивної відступаючої ерозії врізався своїм'верхів’ям у долину 
річечки Млинівки (що раніше впадала у Верещицю) і перехопив її в си-

- стему Бугу. В результаті цього тут виник різкий (під гострим кутом) по
ворот долини.

Ерозійний (скульптурний) рельєф Розточчя складається із..>горба- 
стих пасм і окремих горбів, що мають простягання з північного заходу 
на південний схід (з деяким відхиленням від цього загального правила). 
Абсолютні висоти окремих горбів перевищують 380—390' м. Найбільші 
висоти досягають 395 м (Гострий горб біля Івано-Франківського ста
ву). Характерною є, як і на Опіллі, асиметрія пасм і горбів; західні 
і північно-західні схили їх більш круті, східні і південно-східні—пологі. 
Обрисц пасм і горбів заокруглені. Відносні висоти їх над дном долин до
сягають 50 м. Ріки, що розчленовують Розточчя, звичайно широкі, забо
лочені, місцями мають улоговинні розширення, що використовуються 
при створенні ставків (Івано-Франківський став у долині Верещиці та 
інші). Установлені також прохідні долини, що служили шляхами стоку 
льодовикових вод.

На ділянках більш крутих схилів розвинена яркова сітка, особливо 
на південно-східному краї Розточчя, де ерозія розвивається в лесовид- 
них суглинкаіх і захоплює тортонські породи. Глибоко врізані яри, що 
досягли крейдових відкладів, спостерігаються в околицях с. Малі Гри- 
бовичі. Л

В долинах Розточчя, місцями розвинені еолові піщані утворення 
'(верхів’я Верещиці). В район-і с. Мале Голоско розташована невелика 
піщана ділянка, відома під назвою «Львівська Сахара».

Південно-західний схил Розточчя більш прямолінійний (Кам’яно- 
брод—Немирів) і має східчастий характер. При цьому нижчі уступи 
утворюють відроги на межиріччях верхів’їв Любачівки, Шкла і Вишні. 
Абсолютні висоти спадають нижче 300 м. Місцевість має злегка хвиля
стий характер, являючи собою перехід до акумулятивної Надсанської 
рівнини.

Простягання північно-східного схилу Ррзточчя більш звивисте. Тут 
розташовуються такі ерозійні останці, як Кортумівська гора іГа захід 
від Високого Замку. В районі Малих Грибовичів височить Чорна, гора з 
досить високим рівнем залягання крейдових відкладів (до. 340 м), над 
якими відслонюються піски і літотамнієві вапняки тортону. В районі 
Нестерова розташований ерозійний останець—гора Гарай (368 м) .

Рельєф Розточчя, як згадувалося вище, успадкував підняття ьерх- 
ньокрейдової поверхні, а південно-західні схили його підлягали впливам 
флексур і скидів на межі з Передкарпатським прогином. Загальне під
няття співпадає з глибинною д^вньопалерзойською антиклінальною 
структурою.
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IV. Південно-західна окраїна області Середньо-Руської височини

М. І. Дмитрієв частково об’єднував (цей регіон з Лівобережним пла
то, а також виділяв тут як самостійні одиниці Придонецьке цлато і При- 
десяянське цлато (дві ділянки),- _

Автори «Карти геоморфологічної о районування СРСР» у цій ча
стині України визначають «Південно-західний схил СереднЬо-Руської 
височини» ^південь «Центральної частини Середньо-Руської височини».

В. Г. Бондарчук позначає на своїй карті Середньо-Руську височину 
(окрашу);}:і ІІівнїчно-Донічіький стеїг.

На новій карті геоморфологічних районів УРСР В. Г. Ьвндарчука, 
М. Ф. Веклича та інш. (1959) тут виділений окремий район під назвою- 
Південно-західНий схил Середньо-Руської височини- (ерозійно-денудацій
на похила рівнина). При цьому долина р Сіверського Дінця як гео
морфологічна одиниця зовсім не . виділена, а Глухівський відрог Серед
ньо-Руської височини включений'в'район лівобережного Полісся.

На нашу;‘думку, весь північний схід України доцільно розглядати 
як південно-західну окраїну о б л а с т і  С е'р е д нь-о-Руської ви-' 
с о ч и н и. В дальшому тут необхідно обгрунтувати виділення і окремих 
геоморфологічних районів,- У межах регіону розвинені крейдові і палео
генові рідклади - Крейдовий борт Дніпровсько-Донецької западини, 
за В. Г Бондарчуком.

У цілому регіон відповідає, схилу Воронезького ‘кристалічного 
масивул

На північний захід від Харкова (район Зфіочева) абсолютні від
мітки, досягають 23Щм. Височина розчленована притоками Сіверського* 
(Північного) Дінця (Уди з Лопанню і Харковом) і Ворскли (Мерла). 
Слабо розчленований простір між Харковом, Запоріжним, Мартовою, 
Ново-Бєлгородом, Чугуєвом і Безйюдівкою являє собою ..обширну чет
верту надзаплавну терасу р. Уди. На вододілах Уди—Можу, Уди—Ло
пані спостерігаються перехвати’ верхів’їв ярів і балок. Яри правих бе
регів глибокі і короткі, лівих н- неглибокі,-слабо розгалужені, значної 
довжини.

Місцями' спостерігаються . балки ниркоподібної форми. Долини рік 
Уди, Лопані, Харкова, Можу, Береки у верхів’ях неширокі, без 
терас, мають форму балок. Нижче по течії вони'розширюються, у них 
з’являються надзаплавні тераси (до чотирьох). ,

За даними П, К. Заморія (1935), р. Уди має заправу шириною
0.5—2,5 км, складену сучасними алювіальними відкладами. Піщана те
раса (друга неовюрмська) має еолові форми рельєфу. Над нею підно
ситься тераса, вкрита лесом або десовидииміг суглинкгіми. (друга па- 
леовюрмська). Третя тераса (риська) складена лесовидпим суглинком 
і пінками. До Третьої тераси прилягає четверта (міндельська), складе
на лесовидним суглинком, 'іроді розділеним., копальним грунтом, ліска
ми, глинистими пісками, суглинками і корінними породами.

Ріка МоЖ має чотири терасиг заплавну, друїгу^-^ неовюрмську, 
другу —7 палеовюрмську, третю — риську і четверту міндельську.

В басейнах Сейму і Десни відроги Середньо-Руської височини 
М . І . Дмитрієв (1 9 3 6 ), назвав Придеснянським плато. Н о в г о р о д - С ів е р -  
ська ділянка плато нами віднесена до Чернігівського Полісся.

Височина між Десною і Сеймом, як відзначає М. І. Дмитрієв, різ
норідна по розчленованості. Путивльська ділянка між Сеймом і Кленап-' 
ню досягає висот 213 230 м, покрита лесом і розчленована балками і 
ярами. До Сейму височина обривається круто, до Клевані опускається 
полого. ,
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Кролевецько-Глухівська ділянка височини, згідно з М. І. Дмит- 
•рієвим, має відмітки 217— 223 м, покрита лесом і сильно порізана до
линами, балками і ярами (особливо в західній частині).

Ямпільська ділянка — безлесова. Абсолютні відміткгі досягають , 
198—233 м. Рельєф слабо хвилястий. Плоскі височини чергуються іі  
западинами, яри і балки відсутні. Ділянка розчленована долинсцо 
р. Івотки з притоками. Долини неглибокі, береги плоскі, низовинні, за
плави заболочені. Місцями спостерігаються піщані нагромадження — 
дюни. На південь від Ялі поля здіймається горб, який Л. С. Берг роз
глядав як можл нву морену напору.

■Місцями на Придеснянській височині спостерігаються б'людцеподіб - * 
ні западини в діаметрі від кількох до 20 я  і глибидою 0,5 м.

• В цілому район південно-західної окраїни Середньо-Руської висо: 
•чини характеризується ярково-балковим рельєфом, на розчленованих, 
схилах яких часто відслонюються: білий мергель і крейда. Розгалужейі 
балки глибоко врізуються у вододільні простори, які внаслідок цього 
.звужені і звивисті. У східний частині Чернігівської і в північній частині 
Сумської областей поверхня ускладнена карстовими формами (В. Г. Бон— 
.дарчук), представленими плоскими, порівняно невеликими защфуг|1 
леними западинами, що являють собою Знівельовані карстові лійки. 
Провальні лійки виникли внаслідок обвалів у порожнечах крейдових 
'■мертелів і крейди. Западини виповнені водою й іноді утворюють Неве
ликі округлі озера (частіше, однак, заболочені). Взагалі, активні кар
стові процеси відсутні. В місцях віделонень крейдових сі<елг. поверхня, 

маєшікрока^етЬрі форми (кари)'.' ' *' - ' *> , *
Вздовж лівобережжя Північного Дінця простягається південна 

окраїна Середньо-Руської височини, названа М. І. Дмитрієвим При- 
Оонецьким‘ плато. В частині, прилеглій до долини Північного Дінця, 
В.: Г. Бондарную виділяє ще Північна-Донецький степ. ,

У цілому поверхня височини иохила з півночі на південь. В цьому 
напрямку течуть* і д|вї притоки Північного Дінця Щ  Оскол, Красна, Ай- 
дар, Деркул, Комишна, які розчленовують височину на межирічні 
смуги, видовжені в меридіональному напрямі. Межиріччя, в свою чергу, 
вилоподібно розгалужуються. Праві береги рік круті (з відносними ви
сотами 53—54 м). Вздовж Долин (особливо на лівобережжі) спостері
гаються три тераси. Межирічні вододіли близько підходять до правих 
берегів і відступають від лівій?. Правобережжя рік сильно порізане бал
ками та яраШи, які відчленовують ерозійні останці (Городищенська го
ра в долині Деркул, біля Городища, з абсолютною відміткою 172 м
і відносною висотою 60 м). Вершина гори плоска. Лівобережжя рік 
мають більш, спокійний рельєф. Тут спостерігаються долинні, неглибокі 
балки з' пологами схилами.. Сильно розчленоване правобережжя Оско-' 
лу 1 Айдару. ’

За  даними П. К; Заморія (1935), ліва притока Північного Дінця —  
р. Оскол має широку долину (4— 13 км). Правий берег високий і по
різаний численними ярами. В долині Осколу добре виявлені в рельєфі 
три тераси. Заболочена заплава має ширину 1—2,5 км, складена піща
но-глинистими та глинистими алювіальними відкладами. Перша над
заплавна (піщана) тераса складена давніми алювіальними пісками, які 
місцями утворюють дібнні форми. Від розташованої вище однолесової 
тераси вона місцями відмежована ледве і Помітним уступом. Друга 
надзаплавна (однолесова) тераса р. Осколу має ширину 1—5 км. Тіо- 
зерхня її рівна і'підноситься над піщаною терасою на 2—3 лі. У будові 
тераси бере участь один ярус лееу, що підстелюєтьея давніми алювіаль
ними річковими відкладами.
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Річка Красна має долину з незначною шириною (1,5—4 км). Пра
вий берег крутий і високий, лівий -— положистий. В долині виявлені 
дві тераси. Заплава має ширину 1 — 2 км\ місцями вона заболочена. 
Складена сучасними піщано-глинистими відкладами.

Перша надзаплавна тераса в деяких ділянках складена пісками 
дюнними формами), а в інших ^  лесовидними суглинками, які під- 

стелюються давніми алювіальними відкладами. На' поверхні 'Часто 
трапляються блюдцепоДібні западини,'

Долина р. Айдару, за П. К. Заморієм, має також правобережну 
асиметрію. Ширина Долини 3—6 км. Заплавна тераса має ширину 1,5—
2 км. Над нею^із східного боку окремими ділянками прилягає піщана 
тераса, складена Перевіяними алювіальними пісками, нерідко зібрани
ми у великі кучугури. Третя, однолесова Тераса в середньому має ши
рину 1-^1,5 км і складена одним поверхом лесу та підстилаючими його 
давніми алювіальними відкладами.'

Поверхня плато складена чотириярусною лесовОю серією, трьома 
копальними грунтами, червонО-буримц глинами та палеогеновими від
кладами,

V. Область Азово-Чорноморської низовини

Відповідає Причорноморській западині та Північно-Кримському 
передовому Прогину. ; ,

До області Азово-Чорноморської низовини включаємо також і рів
нини Північного (Степового) Криму, 3: якими Причорноморська рівни
на сполучається Перекопським перешийком.

Північна межа геоморфологічної області в основному визначаєть
ся відслоненнями Українського кристалічного щита (за винятком цен
тральної частини ;'^  басейну Інгульця, де ця межа співпадає з північ
ною границею понтичних відкладів).

Найбільш піднята і розчленована частина низовини між долиною 
Дністра і Південного Бугу, де розвинені долинно-балкові форми рель- 
«фу. Слабо розчленований простір- між Південним Бугом і Дніпром. До 
Чорного моря рівнина обривається добре вираженим уступом.

Ділянка рівнини між Дніпром і Молочною позбавлена долинних 
форм рельєфу. Вздовж північного побережжя Азовського моря (на 
схід вГд Молочного лиману) низовина утворює обрив до моря.

В* межах Азово-Чорноморської низовини (на схід від Південного 
Бугу) П. К. Заморій (1956) виділяє такі геоморфологічні елементи:
1. Первинно-акумулятивну рівнину (плато). 2. Водно-ерозійні: форми 
рельєфу (річкові долини, балки і яри) та водно-акумулятивні; (річкові 
тераси, дельти, конуси виносу і утворені ними. пеевдотераси) /ж  Мор
ські тераси: верхньопліоценові і четвертинні. За. Піщано-черепашкові 
коси і пересипи. 4. Денудаційні форми рельєфу (структурні тераси і.
5. Просадочні форми рельєфу (пОди).~6> Зсувні форми рельєфу. 7. Шту
чні насипи могили (рис. 16).

Первинно-акумулятивна рівнина займає північну частину області 
і складена Лесово-суглинковою товщею, яка розчленовується двома або 
трьома, зрідка чотирма похованими грунтами на три-чотнри і ріділе 
п’ять ярусів загальною товщею до 26 ж і ̂ більше; лесово-суглинкова 
товща підстилається червоно-бурими глинами, нижче яких лежать мор
ські відклади неогенового віку.

Абсолютні відмітки поверхні рівнини коливаються від 48 до 120— 
160 м.

У придніпровській частині значно розвинена сітка ярів та балок.

10. П. М. Цись 145



Долинна система низовини має віялоподібний план, що визначається 
стриктурними особливостями Причорноморської западини.

В. Г. Бондарчук відзначає ряд особливостей долин Причорно
м ор’я. Так, зокрема, всі долини консеквентного характеру, досить зви
висті (з корінними і блукаючими меандрами), також мають добре вира
жену асиметрію. При цьому вздовж крутих правих схилів долин спо
стерігаються зсуви, що утворюють зсувні тераси. Крім цього, вздовж 
корінних берегів рік  спостерігаються добре виражені денудаційні те-

Рис. 16. Схематична геоморфологічна карта району зрошення півдня УРСР (за
П. К- Заморієм).

1 — первинно-а куїмулятивніа рівнина (плато); 2 — морська верхньопліоценова тераса; З Цт 
давньоевксннська тераса; 4 — піщано-черепашкові коси та пересини; 5 — заплава, річкових , 
долин (балок); б — перша Надзаплавна тераса; 7 ' друга надзаплавна тераса; 8 — третя 
надзаплавна тераса; 9 — друга і треГя надзаплавні тераси; 10 — четверта надзаплавна те
раса; 11 — верхньопліоценова тераса Дніпра; 12 — денудаційні тераси; 13 -у цоди;
14 — поди-долини;: 15 — південна межа виходів порід Українського кристалічного щита;:

16 — межа між плато та вврхньопліоценовою терасою», \

раси (шириною іноді до 1,5 км), що виникли на стійких пластах понтич^ 
них вапняків. Нарешті, загальною характерною рисою для рік Причор
номор’я є наявність в їх гирлах лиманів. Виникнення останніх зумовле
не епейрогенічним опусканням узбережжя Чорного та Азовського* 
моріб.

За даними П. К- Заморія (1956), балки мають невисокі, задернова
ні схили, що пояснюється врізуванням їх у товщу пухких четвертинних 
відкладів. У гирлових частинах деяких балок зустрічаються структурні 
тераси.

Яри здебільшого приурочені до правих схилів річкових долин 
Дніпра, Інгульця, Південного Бугу та інших. Прорізуючи товщу четвер-' 
тинних відкладів, вони нерідко відслонюють підстилаючі їх породи 
неогенового віку.

До найбільш значних водно-акумулятивних форм рівнини П. К- За 
морій відносить річкові тераси.
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В,. Г. Бондарчук (1949) иидІляє в долинах рік ?три тераси. П. К. За
мор їй (1956) описує до п’яти терас (заплаву і чотири надзаплавних):

У долині Д н і п р  а від м. Запоріжжя, до гирла П. К. Заморій 
виділяє дві ділянки.

Перша ділянка (від Запоріжжя до Ново-Воронцовки.) розташована 
в зоні кристалічного щита і характеризується наявністю п’яти герас 
з добре виявленими уступами.*

Заплава Дніпра утворена алювіалі>ними пісками, мулистими су- 
, глинками, іноді торф’янистими та лиманно-морськими піщаними і мули
стими відкладами. Загальна потужність відкладів 36—46 м. Нижче за
лягають неогенові відклади. Вище створу Каховської греблі-/Заплава 
Дкіпра Затоплена тепер водаМи Каховського моря.

Перша' надзаплавна тераса, за даними П. К. Заморія, ( утворена 
еоловими пісками, піщаними і піщано-глинистими алювіальними від
кладами. , , . .. '

ч Друга надзаплавна тераса підвищується на 7—8 м над рівнем 
ріки. Підошва її алювію, за даними І. А. Лепікаша (1937), лежить на
11 м нижче рівня моря. Тераса вкрита одним горизонтом лесу,-. який під
стилається річковим алювієм.

Третя надзаплавна тераса складена алювієм, над яким залягають 
лес і, лесовидні суглинки з похованим грунтом внизу.

Четверта надзаплавна тераса (Нікопольська) на правобережжі 
Дніпра досягає 14 км ширини.

На ділянці від Ново-Воронцовки до м. Каховки, крім четвертинних 
терас, виявлена і верхньопліоценова. і

Нижче від м. Каховки до гирла Дніпра тераси розвинені на ліво
бережжі. П. К Заморій виділяє тут, крім заплави, три надзаплавних 
тераси. Перша надзаплавна тераса дуже- розвинена на лівобережжі 
Дніпра І складена еоловими (дюниими) пісками, які переходять на гли
бині в шаруваті алювіальні піски і суглинки.

Друга надзаплавна рівнинно-хйиляста тераса займаЄ значну части
ну лівобережжя Нижнього^Цніпра. Вона складена лесовидними суглин
ками і~ супісками, які підстилаються, товщею алювіальних пісків 
і суглинків,; нижче них'залягають неогенові відклади. - Щ ї

Третя надзаплавна (верхня) хераса р. Дніпра (лесова) виявлена 
двома' ділянками, роз’єднаними зниженням. Перша ділянка займає 
східну частину терасового району і складена одним горизонтом лесу'та 
давніми, алювіальними суглинками і пісками. Друга ділянка третьої 
надзаплавної тераси Дніпра утворює острівець у вигляді-випуклої ви
сочини. Походження и" остаточно не з’ясоване. Поверхневі породи тут 
представлені Лесовидними суглинками (більш піщаними),, які часто 
покриті супісками і пісками- навіяними зГпіщаних Масивів. .

В долині р. І н г у л ь ц я  П. К. Заморій, Т. Ю. Лапчик. (1935) та 
інші виділяють чотири тераси.' , .

Висота • заплави над меженним рівнем ріки і—3 м. Ширина — від 
200 —250 до 700—800 м. Складена алювієм (15 - 18' лі товщиною), в' пі
дошві якого лежать верхньосарматські вапняки, При цьому місцями 
нижня мбжа алювію заплави занурюється на глибину понад 15 м ниж
че рівня морй. Знахідки фауни лиманних ^олюсків Євідчать, що Інгулець- 
кий лиман заходив більш як на 25 км на північ від сучасної межі лиману.

Ш рша надзаплавна тераса складена сипучими алювіальними піска* 
ми (15— 17 ж), які перевіюються .Вітрами ч і утворюють піщані нагро
мадження. За віком вона синхронна боровій терасі Дніпра.

* І. /А. Лепікашем' (1937) т’ут встановлена також верхньопліоценова тераса.



Друга надзаплавна тераса Інгульця підвищується над рівнем ріки 
на 11— 15 м. Ширина її досягає 500— 900 м. В її будові беруть участь 
алювіальні піщані та піщано-глинисті відклади, вкриті лесовидни- 
ми суглинками в 3— 4 м товщиною. Ч ас утворення тераси належить до 
середнього відділу четвертинного періоду (<3а) •

Третя надзаплавна тераса місцями досягає ширини 1,5—2 км. Кру
тий 25-метровий уступ тераси складений неогеновими породами і по-

Рис. 17. Схема поширення терас у долині Південного .
Бугу (за М. О. Кострицьким).

1 — заплавна тераса; 2 — перша надзаплавна (піщана) тераса;
З — друга надзаплавна (однолесоваї тераса; 4 -Штретя надзап
лавна (дволесова) тераса; 5 — давньочетвертинна (трилесова)

1 тераса; 6 — верхньопліоденова тераса.

різаний ярами та балками. В будові тераси беруть також участь піски 
і супіски, які внизу переходять у червоно-бурі суглинки і підстилають
ся продуктом перемиву понтичних вапняків. Ч ас утворення тераси на
лежить до давнього відділу четвертинного періоду (@ і). В бік плато 
терасові алювіальні відклади вкриваються лесовим покривом.

В долині П і в д е н н о г о  Б у г у  виділяють п’ять четвертинйих те
рас. Крім того, тут виявлена і більш давня верхньопліоценова тераса 
(рис. 17)-

За  даними М. О. Кострицького (1956), заплава складена алювіаль- 
ними піщано-глинистими породами і торфом.

Перша надзаплавна (безлесова, або] піщана) Тераса простежується 
головним чином вздовж лівого берега. В лиманній частині долини у бу
дові тераси беруть участь суглинки і малопіскувата глина. В деяких 
місцях піски знаходяться в рухливому стані.
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Друга надзаплавна (однолесова) тераса Південного Бугу, за 
М. О. Кострицьким, складена головним чином піщаними алювіальними 
відкладами (до 15 дй, вкритими згори одним горизонтом лесу (1—4 м) . 
Поверхня тераси порізана ярами; /

Третя надзаплавна (дволесова) ігераса виявлена лише в одному 
місці на правобережжі. 'Південного Бугу (між селами Покровським 
і Ковалів,кою). Вона складена пісками і сіруватим глеем, 'згори вкри
тими двома горизонтами лесу.

Давньочетвертинна (трилесова) тераса описана М. О. Костриць
ким на лівому березі Бузького лиману між „селами Юхимівкоіоі Кис- 
ляківкою. Триярусна лесова товща потужністю близько 10 м підстила
ється давньочетвертинними алювіальними і, пісками,' піскуватими е|аи, 
глинками з прошарками супіску. ■ - і.

На правобережжі Бузького лиману, між седами Козирка і Пару- 
тино, М. О. Кострицький стверджує наявність'«Парутинської верхньо- 
пліоценової тераси». На понтичних породах під червоно-бурою глиною 
тут залягає пісок з прошарками гравію потужністю'4—5 м. Формуван
ня тераси відносять до кінця пліоцену, і, можливо, до початку четвер
тинного часу. ' . * '■ 

Схили долини Південного Бугу порізані ярами і балдами.
■ Долина М о л о ч н о ї, за даними II. К. Заморія (1956), В. М. Ні- 

кіт;іна (1957), М. А. Демчепка (1958), характеризується асиметрична1 
ми берегами:, правий берег високий і крутий, лівий ̂  низький з поло
гими Схилами. • •

В долині Молочної П. К. Заморій і М. А. Демченко відзначають 
чотири тера?и. В. М. Нікітін виділяє ^ут і п’Ьту (четверту, надзаплавну) і 
давньоевксинську терасу. . <

Заплава Молочної має ширину 1,5- 3 км^ утворена алювіальним» 
відкладами (суглинками, пісками і глинами) потужністю до 19,5 м. За 
даними Г1. К. Заморі(я,/заплава Молочиої має два'рівні. Нижче с- Тер
піння на терасі здіймається горб Кам’яна могила, висота якого над 
рівнем ріки досягає 20--25 м (М. .А. Демченко,. 1958). Горб складений 
сарматськими пісками і пісковиками, в яких є печери.

Друга тераса складена переважно алювіальними пісками і еу& 
і\іинками товщиною до 16 м. Рельєф урізноманітнюють піщані горби 
і дюни.

Третя тераса підвищується над рівнем заплави до 10— 15 м. Скла
дена товщею алювіальних піщаних і піщано-суглинкових відкладів, по
тужність яких досягає 10— 12 м. Вони вкриті лесово-суглинковими від
кладами до 10 м товщиною.

Четверта (третя надзаплавна) тераса розвинена н& лівобережжі 
Молочної, ширина її досягає 15 км. Утворена давніми .алювіальними 
відкладами — пісками, піскуватими суглинками, рідше глинами. Товща 
алювію —• 12 м. Зверху перекрита майже -20-метровою лесово-суглинко- 
вою товщею (П. К. Заморій).

У південній частині долини Молочної В. М. Нікітін (1957) виділяє 
також п’яту (четверту надзаплавну) давньоевксинську терасу. Висота 
її над заплавою 22—26 м. Складена тераса суглинками і пісками, які 
в нижній частині збагачені галькою і щебенем з кристалічних порід 
(нижньочетвертинний алювій).

Ближче до плато алювій давньоевксинської тераси, за В. М. Нікі- 
тіним, накладається на відклади більш давньої шостої (п’ятої надза
плавної) верхньопліоценової тераси.

В нижній течії Молочна закінчується Молочним лиманом, відокрем
леним від Азовського моря піщано-черепашковим пересипом. Правий
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берег лиману високий і крутий, лівий 4- лизький і пологий. На право*-' ; 
бережжі місцями зустрічаються діяльні яри (П. К- Заморій).

За даними П. К. Заморія, І. т .  Лобанова (1952), І. Д. Сватенко 
<(1954), в долинах рік О б іт очно Т ,  Б е р д и  і К а л ь м і у су розви
нені три тераси. Заплава утворена піщано-гальковими, піщаними і му
листими алювіальними відкладами. Друга тераса простежується ца 
окремих ділянках. Третя тераса в рельєфі виявлена слабо і частіше зу
стрічається окремими острівцями.

Крім річкових терас, до водно-акумулятивних елементів низовини 
П. К. Заморій також відносить дельти, конуси виносу і утворені ними 
пролювіальні тераси («псевдотер'аси»).

В нижній частині, Дніпра біля його гирла є багато островів, які 
П. К- Заморій розглядає як надводні утворення сучасної‘дніпровської 
дельти. “ ч; * ■ -: ' ' і* ' ] ' ''

В долинах Дніпра, Інгульця, Південного Бугу, Молочної, а також 
на узбережжях Дніпровського та Бузького лиманів часто зустрічають
ся конуси виносу, приурочегіі до гирлових частин ярів і балок. Останні 
часто з’єднуються між собою і утворюють «псевдотераси». ,

На південь від первинно-акумулятивної рівнини (плато) П. К. За
морій виділяє обширну площу, 'зайняту мороікими верхньопліоцено- 
вими терасами (куяльцицькою і чаудинською). В будові їх беруть 
участь три, чотири, рідше п’ять ярусів лесово-суглинкової товщі, що під
стилається на давній (куякьницькій) терасі червоно-бурими глинами, 
нижче яких лежать верхньопліоценові піщані і піщано-глинисті відклади 
іноді з типово куяльницькою фауною. На молодій верхньопліоценовій 
(чаудинській) терасі червоно-бурі глини під лесом не виявлені і лесо- 
во-суглинкова товща підстилається верхньопліоценовими піщаними 
відкладами, які лежать на більш давніх відкладах неогену., Загальна 
товща четвертинних відкладів досягає 26 м та більше.

За рельєфом тераси являють собою переважно одноманітну рівни
ну, вкриту численними плоскодонними западинами-подами. Зустріча- . 
ються також невеликі степові балки.

Давньоевксинська (Каспійська) морська Тераса, за даними П.'К. За
морія, простежується лише вздовж узбережжя «Азовського моря і Си
ваша. Тераса складена лесово-суглигіковою товщею, яка підстилається 
шаруватими зеленувато-сірими глинами з прошарками пісків і пісками 
з давньоевксинською фауною молюсків. Ч ~ '

В. Г. Бондарчук (1949). виділяє евксинську терасу на більш знач
них просторах лівобережжя нижнього Дніпра: Північна межа її ви- . 
значається лінією Каховка—Молочний лиман. Названа, тераса виділя
ється В. Г. Бондарчуком в окремий геоморфологічний район; За розміра
ми вона включає і площі, віднесені П. К- Заморієм до верхньопліоцено- 
вих терас. - ' '■ . ■ Щ ■ ,

Уявлення П. К. Заморі»,; однак, більш підтверджені фактич
ним матеріалом.

До акумулятивних форм морського походження П. К. Заморій від-; 
носить також піщано-черепашкові коси, пересини і Сиваську низину.

Денудаційні форми рельєфу (структурні тераси) добре виявлені 
на узбережжі Дніпра, Інгульця і Молочної, рухкі відклади тут часто 
знесені поверхневими потокаіми, завдяки чому відслонюються пласти 
неогенових вапняків, які ї  утворюють цоколі терас. Останні вкриті ко
рою вивітрювання.

' До просадочних форм рельєфу віднесені поди — округлі, овальні 
і видовжені з плоским дном замкнені западини від десятків метрів до! 
кількох кілометрів у діаметрі.
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Зсувні форми рельєфу відіграють значну роль у морфології схилів 
річкових "долин Дніпра, Молочної, Інгульця. З а  віком І літологічним 
складом порід, які беруть участь у зсувних процесах, П. К. Заморій -на
зиває. такі основні типи зсувних процесів: а) рух всієї товщі по чорних 

.-глинах, які залягають над середньосарматськими вапняками; б) рух по 
понтичних глинах; в) рух по червоно-бурих глинах. У результаті зсув
них процесів на схилах утворюються зсувні цирки і зсувні, тераси.

Зсувні явища спостерігаються і вздовж узбережжя Азовського 
моря. На Азово-Чорноморській рівнині досить поширені штучні насипи 
(могили)створені людиною як місця давніх поховань або степових 
спостережних пунктів. Висота' їх звичайно 5—6 м, але деякі досягають 
12—15 м.

У межах геоморфологічної області М. І. Дмитрієв виділяє Причор-' 
поморську берегову рівнину і Приазовську берегову рівнину.

Автори «Карти геоморфологічного районування СРСР» в межах 
області Азово-Чорноморської низовини виділяють такі геоморфологічні 
райони: - , '

1) Слаборозчленована' рівнина^ між Дніпром і Дунаєм; 2) Ліво
бережна Нижньо-Дніпровська рівнина; 3) Нижньо-Дніпровська аку
мулятивна алювіальна рівнина; 4) Конкські і Базавлуцьйі плавні Дні
пр а*, 5) Акумулятивна рівнина північної частини Кримського півострова.; 
Приазовеька частина рівнини на Карті* окремо не виділяється.

На карті геоморфологічних районів УРСР і Молдавської РСР 
В. Г. Бондарчук визначає в меж'ах Причорноморської низовини: 1) При
чорноморську понтичну берегову низовину; 2) Ногайський Приазовський

- степ; 3) Балтську міо-пліоценову дельтову рівнину; 4) Евксинську тера
су; 5) Дніпровські плавні  ̂ 6)' Вюрмську (Поліську) дельту Дріпра; 
7) Долізу Дунаю. Таким чином, районування Вт Г. Бондарчука і авто
рів названої карти в основному співпадають.

На карті геоморфологічних районів УРСР, складеній В. Ґ. Бондар
чуком; М. Ф.Векличем та інш. (1959), в межах_області виділені:

/1) Причорноморська та Приазовеька низовини як акумулятивні лесові 
слаборозчленовані рівнини; :• 2) Південна частина Причорноморської 
низовини - верхньопліоценова морська тераса, вкрита лесами; 3) Ліво
бережжя пониззя Дніпра* («тераса-дельта»);.4) Сиваші, з інгресійними 
формами рельєфу, що виникли в результаті наступу, моря на сушу; 
5) Північно-Кримська низовина і- акумулятивна лесова . слаборозчле
нована рівнина; 6) Тарханкутське підняття — ерозійно-денудаційна 
рівнина. На цій карті' рарон Б^лтської ерозійно-денудаційної рівнини 
віднесений до «області^ Бессарабської височини та південно-східної час
тини Волино-Подільської височини». В нашій характеристиці будемо 
дотримуватися схеми В. Г. Бондарчука з деякими змінами і доповнен-, 
нями. ■ ’

1. Район Причорноморської ііонтичної берегової низовини, Про- 
*-стягається,;між дельтою. Дунаю і нижнім Дніпром. Нахил топографіч

ної поверхні низовини визначається нахилом поверхні понтичних товщ. 
Поширенням^ понту визначається і північна границя району. Згідно з 
В. Г. Бондарчуком, вона схематично проходить з заходу на схід, від ст. 
Кучурган через Нов9павлівку, Трикрати, Ольгопіль, Кривий Ріг, Запо
ріжжя.

Плоскі вододіли обумовлені структурними особливостями. Вони 
§  злегка похилені в бік річкових долин внаслідок площинного змиву пухких

Тепер затоплені водами каховського моря.



поверхневих відкладів. На гребенях вододілів ланцюгом розташовані 
сторожеві могили. - /

Структурні тераси на схилах долин також зв’язані з горизонтальним 
заляганням порід. Глибина розчленування рівнин 40—75 м. Ярково-бал- 
кова сітка слаборозгалужена і приурочена до берегів річкових * долин, Ч ; 
не проникаючи далеко ів глибину вододілів.

За П. К- Заморієй (1954), низовина покрита три- і чотириярусною 
лесово-суглинковою товщею. ,

В. П. Зенкович (1960) виділяє узбережжя від дунайської дельти ' 
до Дніпровсько-Бузького лиману в окрему північно-західну берегову^-, 
область Чорного моря. В -межах берегової області, насамперед, вида ;! 
лений район берега від дельти Дунаю до Дністровського лиману. Особ
ливість району — в наявності типових лагун, видовжених вздовж берега, 
а також у динамічних процесах (тут або зовсім відсутні ознаки потоків 
наносів або наноси переміщуються до півдня). В будові берега тут бе
руть участь бурі четвертинні глини, покриті тоцщею лесу непостійно! 
пЬтужності. Місцевість1 маєшахид до півдня  ̂ В цьому ж напрямку ви
довжені широкі балки І Долини з м’якими схилами і незначним врізом. 
На^ ділянці від с. Жебріяни до- мису Бурнас низів’я балок і долин під
топлені морем і утворюють великі солоні озера-лимани: Кундук (Са- 
сик), Шагани' Алібей і Бурнас. При цьому акваторії трьох останніх 
з’єднуються в обширне лагунне водоймище. Зовнішнім берегом цієї 
ділянки є піщаний бар.

Від миса Бурнас до с. Будаки розташована ділянка абразійного, * 
берега. Кліф має характер майже вертикальної стінки, складеної чер
воно-бурою глиною і лесом. Пляж неширокий. Ділянка берега швидко /  
відступає під натиском‘хвиль. Третя Ділянка включає Будацьку- лагуну ' 
(Шаболатське озеро) та її пересип. Характерно, що материковий берег 
лагуни має значну висоту і стрімкість. Будацька,лагуна недавно сполу- .

• -чал-а<&;;̂ ; ̂ ^сгровськимг-ійманбм.- Свердловиною виявлені піщано- 
гравійні відклади давнього Дністра до відмітки —32 м. Встановлені 
ознаки1 недавнього опускання берега. Так, Р. Р. Виржйківський виявивЧ 
у свердловинах на 3 м нижче рівня моря свіжий торф з прошарками '  
лиманного мулу.

• Узбережжя від Дністровського лиману до мису'Великий Фонтан 
В. П. Зенкович виділяє в окремий район.

Дністровський лиман — один з найбільших на Чорномор'ї. Майже 
всі береги Дністровського лиману абразійні. В основі кліфу відслоню--. 
ються понтичні вапняки і навіть меотичні глини. В основному ж кліф по
будований бурими глинами і товщами лесу. Дно мілководного лиману 
покрите мулом і зовсім горизонтальне. Глибини становлять 1,5 м. На * 
півночі в акваторію лиману висунута-дельта Дністра. Свердловини ви- 
явили в дельті залягання гравію на відмітці' >*-12 м,

Дністровські гравійні відклади виходять на поверхню вище по течій і 
Відклади давніх терас Дністра, отже, залягають під дном лиману. 
Пересип Дністровського лиману побудований піщано-гравійним матеріа
лом. його прориває Цареградське гирло.

За пересипом Дністровського лиману далі до півночі простягаєть
ся рівний височиНний абразійний берег, який урізноманітнюють від
носно великий Сухий лиман і пересихаючий влітку невеликий лиман,

; Грибовський. Від с. Чорноморка до мису Великий Фонтан берег утво- * 
рює плавну дугу, далі в море майже на 2 км висувається мис Великий 
Фонтан. Між бровкою обриву і берегом'розташовані, серія зсувних те
рас або нагромаджень зсувного матеріалу. Зсувні явища досягають 
значної інтенсивності. Понтичні вапняки в корінному заляганні підняті



майже на 10 м Уся пачка шарів, що лежать над меотичцими глинами* 
включаючи і понтичні вапняки,-Зсувається як єдине ціле. На південь, 
від мису Великий Фонтан „вапнякові брили від розмитих зсувів внсуну г 
ті в море на цілий кілометр. Створенню мису сприяв захисний вгіступ'ІгЧ 
І і.гководдя з брил вапняку. !> ' ■

Ділянка берега від миса Великий Фонтан до Одеського ■ порту; 
(протяжністю в 12 км) відома грандіозними зсувними явищам». Для 
берегової лінії характерне чергування невеликих скель, і крупних брил 
понтичного вапняку з- заокругленими бухтами, що мають невисокі' гли
нисті обривц. Над нерівною4 поверхнею зсувної тераси здіймається;' 
стрімка стіна площина відриву зсувів. В ній відслонена' товща 
лесів і розташованих нижче четвертинних глин, з-під яких місцями* 
видно мало помітні пласти зеленуватих понтичних глин і горизонтальне 
залягаючі білі шари понтичних вапняків.. Контакт вапняків з меотични- 
ми глинами розміщений на 5— 10 .и вище рівня-моря, що е одним з фак
торів широкого розвитку зсувів. Головні маси зсувних порід представ-> 
лені лесом, червоно-бурими глинами і вапняками.

Поверхня зсувної тераси ускладнена зсувними східцями, ярами 
(в тому числі видовженими 1 вздовж берега), буграми, западинами- 
тріщинами, ‘ провалами, оплйвинами.

В. П. Зенкович розрізняє,чотири морфологічних типи зсувних терас. 
Перший характеризується/ добре-вираженими п’ятьма східцями і най
більш поширений- Другий тип зсувцих терас виникає в .процесі розми
ву терас першого типу,..внаслідок чого утворюються вапнякові пасма; 
видовжені вздовж берега моря. Третій тип терас.— перехідний до ді- 
лянок, позбавлених зсувів. Поверхня в більшості являє собою хаотичне 
нагромадженню окремих брил вапняку Г чергування бугрів, і занадии. 
Нарешті, четвертий тип представлений дуже вузькими терасами, 
позбавленими східців і пасм. Тераси складені переважно пухкими поро
дами. Тут особливо широко розвинені Опливини і крупні земляні 
гібтоки.

Перелічені морфологічні типи зсувних терас виникли внаслідок 
різних Зсувних1 і обвальних процесів на узбережжі. Серед останніх 
В. П. Зенкович також виділи^ кілька типів,. До першого типу відно
сяться зсуви, що захоплюють всю товщу лорід до меотичних глин 
включно. Особливо грандіозний зсув цього типу відбувся в 1953 році. 
Ширина його була невелика (2—20 лі), але довжина виявилась рекорд
ною і становила близько 2 км. Зсуви цього типу зминають раніш зсут 
нуті породи, виштовхують їх до моря і майже завжди утворюють ня 
дні вали випирання, що дуже швидко розмиваються морем.

Менш поширені зсуви другого1 типу, які- не захоплюють глин, що. 
підстелюють понтичні вапняки. Тут сповзає, лише четвертинна товща 
і вапняки, причому ні морського дна, ні навіть пляжу ді зсуви не за
хоплюють.'При третьому типові зсувів у рух втягується лише лесова 
товща, яка сповзає по четвертинних глинах. Такі зсуви звичайно супро
воджують зсуви двох перших типів.

. Після Великої Вітчизняної війни одеські зсуви вивчає спеціальна 
протизсувна станція Міністерства геології та охорони надр.

Район берега від Одеси до Очакова має протяжність до 70 км 
і найбільш типовою рисою його є лимани. З заходу на схід розташовані, 
такі Крупні лимани: Хаджибейськийіу Куядьницький, Дофинівський,; 
Адж&лицький,' С;равс^ки1і> (пересохлий), Тілігульськнй, ф л от  
озеро Тузли, Березанський і з’єднаний Дніпровсько-Бузький. Правиль
ну дугу Одеської затоки утворює об’єднаний пересип Хаджибейського
і Куяльницького лиманій. Між мисом Північним Одеським і пересипом:



.Дофинівсвкого лиману простягається абразійна ділянка берега. По
крівля понтичних вапняків тут здіймається до 12— 15 м над рівнем 
моря. І Пд ними лежать меотичні глини. 4 Щ, І

Піщаний пересип Дофинівського лиману простягається на 1 км. 
Далі до сходу берег сильно порушений зсувами. В напрямку до Аджа- 
лицького лиману зсувні явища не активні. Пересип Аджалицького 
лиману простягається на 1,5 км. За останнім знову спостерігається 
зсувний берег. З наближенням до Сичавського мису меотичні глини 
опускаються нижче рівня моря і зсуви зникають. До моря відкрива
ються висячі долини, врізані до покрівлі вапняку. Далі починається 
пересип Тілігульського лиману довжиною майже 7 км і шириною 4 км. 
-У будові пересипу добре простежується процес в і д о к р е м л е н н я  лиману 
від моря за останнії 150—200 років. На схід від Тілігульського лима
ну спочатку тягнеться - гііщана тераса, а потім кліф, що підрізує/гли
нисті давньозсувні маси. За'Карабуським мисом до однойменного ли
ману простягається невисокий, активний кліф, вирізаний -в глинах і р о 
збавлений зоувів. У районі мису Аджияськ берег позбавлений пляжу. 
Далі розташований Тузлинський лиман. Перед вододілом, який від
окремлює цей лиман від Березанського, далеко до півдня висувається 
акумулятивний виступ у напрямку на о. Березань, від якого назустріч 
материковому виступу тягнеться коса і мілководдя. Острів Березань 
облямований кліфами з ніздрюватого вапняку.

V В напрямку до Очакова простягається глинистий кліф без виходів 
вапняків. Біля Очакова простежуються дві зсувних тераси.

2. Дельта Дунаю. Розміщена майже вся на території Румунії. 
Займає площу близько 3,5 тис. кв. км, утворюючи заболочену низовину 
з численними озерами, річковими рукавами, піщаними дюнами. Дельту 
перетинають три великих протоки - Дунаю: Кілійське, Сулінське та 
Георгієвське сирла. ї і

В межах УРСР розташована північна частина дельти, прилегла до 
Кілійського гирла.

3. Балтська давньодельтова рівнина. Вперше район виділений 
В. Г. Бондарчуком під назвою Балтська міо-плщценова дельтова рів
нина. Морський понт тут заміщений континентальною піщано-глини- 
стою Балтською світою, розміщеною між Дністром і Південним Бугом.

Згідно з В. Г. Бондарчуком, південна межа розповсюдження Балт- 
ської дельтової світи проходить ^ напрямку Тираспіль—Роздільна, на 
південний захід від Веселого Кута, на південь від Ананьєва—Возне- 
сенеька. Ла півночі вона простягається по лінії Браїлов- Жмеринка— 
Шаргород.

Район відповідає Балтській западині докембрійського кристалічно
го фундаменту Причорномор’я.

У цілому район являє собою височинну рівнину, що здіймається 
на 300 м, над рівнем моря. Поверхня сильно розчленована річковими 
долинами і балками. Дшстровсько-Південнобузький вододіл ' сильно 
звужений.' ■

Розповсюдження піщано-глинистих верхньотретинних відкладів 
обумовлює пологі, м’які схили долин і розвиток делювіальних чехлів.

долині Дністра в межах даного району спостерігається чотири 
постійних тераси і одна «додаткова» (на поворотах ріки).

4. Конкські і Базавлуцькі плавні Дніпра. Район являє собою озе-4 
уовидне розширення в заплаві Дніпра, між Запоріжжям і низів’ям 
Базавлуку (Бузулуку). Між Єкатеринівкою і ЄлізавеТівкою заплава 
має історичну назву «Великий Луг». Зараз тут створено Каховське 
море. Заплавна терасу складена пісками, глинистими пісками, рідше
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суїмиїйсамйї & Конкеькик плавнях., збереглися останці піщаної тераси 
Дніпра.

В межах долини Плавневого ДнїНрау М. В. Ізмайлова (1957) виді
ляй п’ять терас четвертинного віку і шосту (п’яту надлугову) дочетв(ер- 
тинну терасу. |р* . ■ ч,: V < 1. •і:;- .

5. Нижньо-Дніпровська давньодельтова рівнина. Складена піщано- 
глмнистими дельтовими відкладами. В. Ґ. Бондарчук вважає рівнину 
Вюрмською терасою Дніпра. Нижню частину дельтових ‘утворень відно
сять до довюрмського часу;

На ділянках, складених лесовидними суглинками, рельєф плоско-.! 
.рівнинний з подами і блюдцями. На піщаних ділянках рельєф нерів
ний. ускладнений еоловими процесами.

Абсолютні відмітки дельтової рівнини коливаються в '  межах.
2 —40 м. Особливо знижується місцевість у напрямку До Є горлиці,кої 
затоки. 1

Валоподібні підняття а межах рівнини являють собою релікти пер
винного рельєфу, алювіальної акумуляції. Зниження між валами,? 
напевно, фіксують сліди давніх русел. Часто зустрічаються також замк
нуті западини, місцями зайняті • солончаками або солоними озерами.

В західній частині ІІижньо-Дніпровської давньодельтовоТ рівнини 
розповсюджені еолово-акумулятивні форми рельєфу. Серед піщаних 
форм спостерігаються зниження, іноді зайняті Озерами. Вивчення гео- 
.логічної будови околиць Солоного озера (біля Малої Пристані; курорт 
І'онри) дало можливість В. Г. Бондарчуку зробити висновод, що по
дібні западини виникли з давніх річкових русел.

Піщані форми рельєфу утворюють обшириі арени (масиви). За
гальна» площа їх 160 тис. 'га. П. К-., Заморій /Г956) називає щість вели- 
■ких піщаних масивів: Основ’янський, Козлчр-Латерський, Олешків- 
•ський, Збур’ївський, Іванівський з Кінбурнською косою і Челбаський. 
■Перші п’ять масивів витягнуті вздовж долини Дніпра, шостий (Челба- 
.ський) розташований на півдні—південному заході від Олещківеькогб 
масиву. Масиви утворюють першу надзаплавну терасу Дніпра (рис. 18). 
ПіСки відсортовані, переважно дрібнозернисті і являють собою алюві- 

: альні відклади. Акумуляція ііісків,«згідно з В. Г. БонДарруком, прохо
дила в умовах зменшення кількості вод у Дніпрі в пізцьочетвертйнний 
час, коли почалось врізування уступу від Другої тераси до заплави. 
Під'час сильних повеней Дніпро відкладав у прирусловій частині масу 
піску, який здувався вітром в бік «ід ріки. Так1 поступово створювався 
особливий дюнний рельєф.

Берегова зона району . простягається від Дніпровського лиману 
; майже до Кримського півострова. В. П- Зенк’ович виділяє це узбережжя 
в найбільш складну за будовою Дніпровсько-Каркінітську берегову

До області входять береги мілководних заток 
(Єгорлицької, Тендерівеької; Джарилгацької, Каркінітської), відокрем
лені одна від одної низовинними просторами суші. Тут же розташовані 
найбільш потужні наносні утворення Чорного моря —̂  коси Кїнбурн- 
ська, Тендерівська, Джарилгацька 'та,інш. Область приурочена до тек
тонічної западини, де поверхня пліоценових корінних порід занурюєть
ся дільїп ніж на-100 м нкжче рівня моря. В межах області В. П. Зенко- 
вич виділяє дві неоднорідних за будовою частини. Перша частина, що 
включає материковий берег Джарилгацької і вершини Каркінітської 
заток, а також ділянку між коренями кіс Тендера і Джарилгач, має аб
разійний характер. Тут море розмиває товщу нижньочетвертинний};бу- 
рйх глин і покриваючих їх лесів. До другої чаетжЕ* узбережжя відно
сяться низовин ні простори Кінбурнського і за ті так частини Єгорлиць-
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когі аівоСтр'овів. Вони складені кварцовими п
сюди від низовинного, лівобережжя Нижнього Дніпра і являють собою  
одну* з річкових терас.. В області виявлені явні сліди сучасного опускан
ня суші (побережжя Єгорлицької затоки). -,

Кінбурнська коса має-довжину: близько 10 км, ширину’ біля всяо- 
ви близько 1,5 км: Н а південь від коренів коси тягнеться плоскЬ. по
бережжя, покрите піщаними буграми, далі простягається смуга засо
леної низовини, що переходить в 03. Кефальне. Це озеро виникло нна-

/ - Рис. 18. Схема. олешських пї'сків (склав П. С. Погребняк).
Арени: /  — 'Каховська; / /  — Козачо-Лагерська; / / /  ^  Олешківдька; I V  — Челбаська; У Збу- 

' рі’їврька; VI  —' Іванівська; VII  —. Кінбурнська коса. Суцільні лінії — цічні ізогієти.

слідок відшнурування утагуни. Острів Довгий (7'км) мав риси, характер
ні длЩ піщаних* кіс. Отже,-західну частину КінбурясЬко,го півострова 

с я і^ '^ іу іад ат - :я к  велику берегову акумулятивну форму.' ЄгорлиЦька 
заток£,має 'Плоске, мілководне дно/ Західний і південно-західний берег 
півострова Єгорлицький кут має явні сліди сучасного, опускання. За-; 
гальНа довжина Тендерівської коси — близько 72 км. Вона являє со
бою монотонну піщану смугу, хоча процес формування коои, був досить 
складним. , І

Довжина., абразійної 'ділянки між кореневими частинами Тендерів- 
ської і Джарилгацької коси становить 22 км. Біля с. Залізний в чер- 
воно-бурих глинах вирізаний низький кліф.

Джарилгацька коса має довжину близько 43 км і складена з Вузької 
кореневої частини та обширного головного піщаного масиву (протяжні
стю в 24 км), який називається о. Джарилгач. Береги вершини Каркі- 
нітської затоки складені глинами і окаймовані невисокими абразійни
ми обривами. В ряді місць виникли акумулятивні формл невеликих 

розмірів.
6. Лівобережно-Нижньодніпров<а»ка рівнина. В. І\ Бондарчук 

виділяє її під назвою Ногайський Приазовський степ. Простягається 
вздовж північного Приазов’я. Автори «Карти геоморфологічного райо
нування С РСР» під цією назвою виділяють район, що розміщений на



півдні до Сиваша (де В. Г,- Бондарчук, однак, визначає «Евксщську 
терасу»).

За уявленнями II. К. Заморія (1956), в північній частині району 
виділяється первинно-акумулятивна рівнина (плато)>|я; в південній' ^ ' * 
мо’рська верхньопліоценова тераса.

На нашій схемі район Лівобережно-Нижньодніпровської .рівнини у 
виділений в тих же межах,, що’й авторами «Карти геоморфологічного 
районування СРСР».

У цілому рельєф району майже зовсім плоский. Ярково-балкові- 
форми приурочені лише до схилів долини Дніпра. Найбільш характер
ними елементами в рельєфі ^  крупні і дрібні западини-поди, до яких 
впадають сліпі ложбини-балки. Поди особливо характерні для.Приси- 
васького безстічного району. В середньому; діаметр подів вимірюється 
сотнями метрів, однак бкремі поди досягають 10 км у діаметрі. Один із 
найбільших подів Великий Агайманський, що займає площу близько 
100 кв. км, має'глибину' до' 22 м. Д о . найбільших подів ТІ. К. Замо
рій відносить також Зеленій под, Чорну долину, Урочище Кругле, Ве
ликий Чаплі, Малий Чаплі, Томаклі, Великий под, Сугаклей та інші. 
Зелений под має глибину 10- -14 м, схили його'добре виявлені в рельє
фі. Звичайно схили подів пологі, але зустрічаються поди з крутими 
схилами. Перелічені поди здебільшого заболочені, але зустрічаються 
і еуХі. Поди є водозборами талйх снігових вод і атмосферних опадів.

П. Тутковський вважав поди наслідком еолової дефляції. М. І. Дмит
рієв пояснював ці форми карстовими явищами в понтичних вапняках, 
що викликали иросадки розташованих- вище четвертинних товщ. ■

В. Г. Бондарчук, заперечуючи попередні гіпотези, висунув нові мір
кування з цього приводу. Він( звертає увагу на те, що глибина деяких 
Подів - понад 20 м; а середня потужність понтичних вапняків Причор
номор’я не Перевищує 7 м. Цей факт робить неповноцінною карстову 
гіпотезу, тим більше, що понтичні вапняки цілком не можуть розчиню
ватися. Щ

Пояснити походження подів просадками лесовидних суглинків та
кож неможливо, оскільки середня потужність суглинків не перевищує 
!8 м і. отже, ущільнення не може привезти до виникнення подів глиби- 
лоїр до 20 м / .  ®

На думку В. Г. Бондарчука, виникнення подів зв’язане з геолого- 
геоморфологічиою історією місцевості./ Вся територія між- Молочною 
ї Дніпром^ в передевксинський. час була дуже розчленованою. Євксин- 
ська трансгресія створила товщу піщано-глинистих відкладів, під якою 
’був похований давній’ рельєф. Після відступу моря почався континен- 
,бальний етап формування поверхні. Відкладання лесу відбувалося уже 
лкумовах вирівняного рельєфу, який слабо відбивав нерівності похова
ної поверхні. Останні, однак; вплинули на особливості. покривних су
глинків, на їх водний режим та інше, що сприяло просадкам. Таким чи
ном, подові зниження В. Г. Бондарчук, по суті, розглядає як успадкова
ні форми поверхні. Лише після завершення процесу "літифікації покрив- 

Іййх суглинків, коли вони втратили властивості змінювати свій об’єм гіід 
впливом води, наступає Період вирівнювання. Водний змив мінеральних 

участин, з більш підвищених ділйнок і занесення подових западин по
ступово ведуть до нівелювання поверхні. В умовах молодих рівнин пів
дня УРСР цей проце^ лише наступив, тому подовий рельєф ще добре 
.внраженйй^П. К- Заморій (1956) вважає-, ВДо- великі поди слід розгляда
ти як рештки видовжених здток відступаючого верхньопліоценового 
моря. Поди ж незначних розмірів могли утворитися в результаті проса-/ 
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В своїй узагальнюючій роботі А. М. Муліка (1960) приходить до 
висновку про різне походження подів. Походження подів, на його дум
ку, треба пов’язувати з виникненням понижень, на місці .яких розвива
лися поди. А. М. Муліка виділяє такі генетичні типи подів: 1) просадоч- 
ні поди (блюдця) на лесовій рівнині; 2) поди, що виникли внаслідок 
висихання озер, які являють собою залишки давньої гідрографічної 
сітки; 3) поди-долини, які утворилися внаслідок відшнурування заток

Рис. 19, Схематична карта генетичних типів подів лівобережжя Нижнього) Дніпра
(за А. М. Муліікою).  ̂ \

І — просадочні поди:* — поди-залишки давньої/гідррграфічної ^сітци; 3 — поди-долини; 4 — 
поди, 'ідо утворилися -з лиманів і заток Сиваша; 5 — поди, що утворилися із стариць на річ

кових терасах.

відступаючого верхньопліоценового моря; 4) подій, що виникли внаслі
док відшнурування лиманів і заток Сиваша; 5) поди, які утворилися 
на місці стариць на терасах Дніпра і Молочної (рис. 19).

7. Приазовеька берегова рівнина. Слабо хвиляста поверхня рівнини 
має загальне зниження з півночі на південь. Д о Азовського моря обри
вається крутим уступом (від 21 до 70 м). Важливими елементами є річ
кові/ долини Грузького Єланчика, Кальміусу, Берди, Обіточної; 

Корсака.
Більш крупні долини мають добре виражену асиметрію. Поверхня 

Приазовської берегової-рівнини підвищується з заходу на схід і річко
вими долинами поділена на міжрічкові зони. Рівнина покрита три- і 
чотириярусною лесовою серією.

В долинах рік, крім заплавцої, розвинені надзаплавні тераси. 
Зокрема, в долинах рік Берди і  Обіточної спостерігаються дві надза
плавних тераси. Шйрина долин досягає 2— 4 км, що зв’язане з наявні
стю легкорозмивних пухких порід. Яри і балии розвинені слабо, особ 
ливо на схід від Кальміусу і до заходу від Обіточної (М. І. Дмитрієв).

Вздовж морського узбережжя простягається вузька піщана смуга.. 
Дугоподібні затоки і піщані коси* видовжені на південний захід, — 
характерні елементи Азовського узбережжя. З і сходу на захід просте- 
Жуїрться коси Крива, Білосарайська, Бердянська, Обіточна і о. Бірю- 
чий. Характерно, що всі коси розміщені проти гирла рік. Рельєф кіс 
слабо хвилястий, рівнинний. Горбастий і дюнний рельєф спостерігаєть
ся у східній частині кіс. Згідно з В. Г. Бондарчуком і І. Д. Сватенком,.
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формуванню кіс сприяли конуси виносу, в 'гирлах рік, які були перепо
ною для прибережних морських течій. Біля таких виступів течіями від1'- 
кладався піщаний матеріал і поступово нарощувалися коси. Морські: 
течії одночасно відхиляють до заходу вершини кіс, створюючи гачко- 
подібні повороти. '

8. Присиваська акумулятивна низовина. Відповідає Перекопськомг 
прогину, що простягається майже в широтному напрямку. Найдавніші 
верстви представлені середньою', юрою і виявлені свердловинами' на 
піврічному борті прогину —- в районі Олексіївни та Новоселівки на 
Та^ханкуті. В межах Перекопського прогину розповсюджені четвертин
ні, третинні і крейдові відклади: В районі ДжанкОя потужність їх до
сягає приблизно таких величин: четвертинні і неогенові відклади — 
200 м, олігоцен — 800,-палеоцен і еоцен -- 400, верхня крейда - понад 
100 м (В. Г. Бондарчук, 1959). Осадочні товщі прогину також охоплені' 
слабо виявленою складчастістю. На відміну від центральних високих 
рівнин Степового. Криму четвертинні відклади в Присиваській низовині: 
•залягають не на ̂ континентальних, а на;;м6рськйр (або річкйцйх) осад*; 
ках. Низовина являє собою пліоценову морську1 терасу (Є. В. Львова, 
1960). Поверхня низовини плоска, схили неглкбоких балок зв’язані не
помітними переходами з вододілами. Відсутня діяльність ярів. У бал
ках часто немає стоку. Присиваська рівнина має всі ознаки опускання, 
а також нівелювання поверхні.

На карті геоморфологічних районів УРСР, складеній В. Г. Бондар
чуком, : М-! Ф. Векличем, Л.. (І. Ромодановою та І. Л. Соколовськмм 
(1959), (Сиваші виділяються як район з іргресійними^формами рельєфу,, 
що виникли в результаті наступу моря на сушу. Це численні морські 
затоки а підвищеною солоністю, невисокими, але уривистими берегами 
з лСсових лорід.

Про опускання району свідчить не лише затухання ерозійної діяль
ності, але й характер берегової лінії Сивашів. Нижні частини балок тут' 
залиті водою Сивашів. За допомогою буріння Є. В. Львовою встановле
но, що вище по течії від крайньЬЇ точки, якої досягають нагіїші ,'води 
(що залишають шар мулу) . лежать звичайні алювіально,-делювіальні 
відклади без домішок мулу. Це свідчить про проникнення нагінних вод 
все далі в глиб суходолу, а отже, про його 'опускання. Берегова лінія 
Сиващів інтенсивно порізана. Характерною ознакою опускання V форму
вання невеликих овальних бухт, які утворилися внаслідок вторгнення 
Сивашів, але не вздовж балОк, а- в будь-ящй, частині пониженого рель
єфу (затоплення подів). Води Сивашів, як правило, підпирають потік 
грунтових ВОД.

На південний схід. реЛьєф рівнини і форма берегів змінюються^ 
Від балки Побєдної до гирла Салгиру берегова лінія характеризується 
глибокими затоками й гирлах балок, які чергуються з вузькими пів
островами (тюпами), що далеко вдаються в Сиваші. В гирлі Салгиру 
утворюється дельтоподібний виступ. Ще далі ДО південного СХОДУ бе
регова лінія поступово випрямляється. Останнє, як вважає Є. В. Львова,, 
свідчить про,підняття узбережжя біля основи Лрабатської стрілки.

Арабатська стрілка довжиною до 112 км являє собою перетворений 
бар. На її иовс'рхні спостерігаються 'Скупчення дюнних пісків.

9. Північно-Кримська (Таврійська) акумулятивна рівнина. Розта
шована на південь від Присиваської низовини, з якою вона поступово 
зливається. Район межує з Тарханкутським плато, Євпаторійською рів
ниною та куестовим передгір’ям Гірського Криму. На південному сході 
Північно-Кримська рівнина простягається до області Керченського 
півострова. Загальний нахйл рівнини на північ і північний схід»-



В тому ж напрямку падають і абсолютні висоти від 200 до 50 м і нижче. 
Рівнина відповідає південному крилу Перекопського прогину! та Ін- 
дольській западині. На глинисто-піщаних куяльницьких відкладах за
лягають континентальні алювіальні та елювіальні відклади верхнього 
пліоцену та четвертинного періоду.

Автори карти геоморфологічного районування УРСР (В. Г. Бон
дарчук, М. Ф. Веклич та інші) виділяють район Північно-Кримської 
низовини як акумулятивну лесову слаборозчленовану рівнину, об’єдну
ючи її з Євпаторійською рівниною. Є. В. Львова (1960) даний рарон 
виділяє під назвою. «Центральної підвищеної рівнини.» Степового 
Криму.

В напрямку з південного заходу на північний схід район пересікає 
,р. Салгир. Вниз за течією долина розширюється до 1—2 км.-. Терасові 
уступи знижуються і майже зникають, давні галечникові відклади за
нурюються під рівень поверхні рівнини, а в пониззі — під рівень моря. 
У гирловій частині заплава має ширину до 200—300 м. Над'заплавою 
підвищується уступ першої надзаплавної тераси, складеної галечника
ми̂  покритими тонким шаром суглинків новочетвертинного часу. Вниз 
ио течії ширина надзаплавної тераси збільшується до 1—1,5 км 
<[Є. В. Львова, 1960): Занурений горизонт алювію, що відповідає тре
тій терасу, в гирловій, частині лежить на відмІтці'20—25 м нижче рівня 
моря. В районі с. Нижнєгорського в р. Салгир впадає справа велика 
притока Карасівка, яка знаходиться в передгірній частині Криму, що 
здіймається. В зв’язку з останнім береги ріки у верхній та середній 
течії високі і круті, перша надзаплавна тераса підвищується над за- 
.плавною на 3—4 м, русло вузьке, постійно заповнюється водою; В ниж
ній течії, при впадінні в Салгир, долина набуває вигляду, типового для 
річок Степового Криму:' береги, знижуються, надзаплавна тераса підви
щується на 1— 1,5 м.

У. межах рівнини починаються балки, по яких стікають весняні 
води. В деяких випадках балки свідчать про існування давніх річкових 
долин, позбавлених ерозійної діяльності внаслідок опускання та дену
дації. \ '

О. Ф. Слудський (1953) припускав, що міграція Салгиру проходила 
в напрямку з захЬду на схід. 4При цьому найдавнішим напрямком річки 
він вважав булганацький, другим —- кизщі-ярський, третім — сак- 
ський, четвертим — чатирлицький і, нарешті, п’ятим — сучасний напря
мок долини р. Салгиру. АвТор вважав можливим прийняти за гирло 
одної з давніх долин Салгиру також сучасне озеро Донузлав.

Є. В. Львова (1960) встановила значну давність долини р. Салгиру; 
За Її поглядами,Салгир з початку розвитку гідрографічної сітки Криму 
розробляв свою долину в її сучасному напрямку, при цьому долина 
Салгиру була основною, а р. Карасівка стала впадати в неї пізніше, 
в кінці середньочетвертинного часу. Переміщення долин відбувалося, 
але вони були приурочені до районів розвитку тектонічних структур 
другого порядку. Найбільш детально простежене переміщення долин 
Салгиру і Карасівки, приурочених до Індольської западини. Чатир
лицький напрямок р. Салгиру, за О. Ф. Слудським, є найбільш правдо
подібним. Як - відзначає Є. В, Львова, у верхів’ях Чатирлику є потуж
ний шар алювію, який за складом подібний до алювію Салгиру, Якщо 
не була б доведена наявність давнього алювію в долині Салгиру нижче 
її зближення з Чатирликом, можна було б цілком впевнено говорити 
про молодий вік долини Салгиру. Тому Є. В. Львова припускає наяв
ність біфуркації Салгиру на протязі давньочетвертинної епохи. В ново- 
четвертинну епоху підняття в області Тарханкутського плато зумовили
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Перекид вод Чатирлику в долину Салгиру; з цього часу Чатирлик існує 
' 'І^вигляді сухої долини, що заповнюється водою лише в періоди повеней 

або великих злив. Значна давність долин Салгиру і Чатирлику ствер
джується також і археологічними даними (Є. В. ^Львова, 1960).

Каркінітське узбережжя Північно-Кримської рівнини, за В. П. Зен- 
ковичем, слід поділити на дві частини. Західна, яка прилягає до Ба- 

I кальської коси, ідеально вирівняна .на .протязі понад 10 км. Берег тут 
являє собою безперервний глинистий обрив значної висоти. На -північ
ному сході місцевість поступово знижується, а берег перетворюється 
на акумулятивний. Тут розміщуються Сергіївська коса, потім піщані 

. острови Конджалайські, акумулятивна ділянка узбережжя і, нарешті, 
Сари-Булатські острови. Далі до сходу простягається інгресійний берег. 
Найбільш значною затокою є лиман Самарчик. " / ' , г

10. Євпаторійська полого-хвиляста рівнина. Відповідає Альмін- 
,'і. ській западині. Західна частина району складена верхньотретинними 

відкладами. На решті території розвинений четвертинний покрив, 
представлений червоно-бурими глинами, алювіальними відкладами та 
лесовидними суглинками. Абсолютні відмітки досягають ЗО—90 м.

. Більш розчленована ділянка між озером Сакі і передгір’ям, де зустрі
чаються неглибокі балки. Як відзначає Є.'В. Львова, р. Булганак ні
коли не була давнім руслом Салгиру,^а Існувала як самостійна водна 
артерія в системі віялоподібної річкової сітки Північного' схилу Пр

уського Криму, Ця дол,ина починалась біля верхів’їв сучасної долини 
’р. Альми, а впадала зицчно далі па північ, в районі сучасного озера 
Кнзия-Яр. Ліва притока Альми р. Бодрак також мала самостійну до- 

' лину, паралельну р. Булганак, що впадала в районі сучасного гирла 
р. Альми. Середньочетвертинні незначні підняття в: області Альмінської 
западини зумовили переміщення річкових долин з півдня на. північ і су
часне їх положення-

Узбережжя Чорного моря від Євпаторії до Севастополя при
урочене до тектонічного зниження. Береги складені червоНо-бурими 

: глинами і древньоалЮвіальними відкладами. Північна частина узбе
режжя має акумулятивний характер (з’єднаний пересип оз. Сасик 

д  Великого *і Малого .Сакського озер), ,а далі, до півдня складається
■ з ряду абразійних і акумулятивних ділянок. Останніми є пересипи озер 

лиманного типу Кизйл-Ярського і Кичик-Бель (Башйли). На південь 
і до Севастопольської бухти берег вирівняний, абразійний.

Озеро Сасйк — одне з найбільших в Криму. Воно створилося 
в'місцґзлиття кількох балок і.являє собою їх затоплену гирлову части- 

/' ну. Внаслідок цього берегова лінія озера сильно порізана. Північне 
узбережжя озера складене неогеновими породами, південно — червоно- 
бурими глинами. Пересип складений піском, гравієм, галькою і чере
пашковими, відкладали. Пересип Сакського озера має меншу ширину

• і більш грубий склад наносів. >.
Ірі Тарханкутське плато. Відповідає Вторинній антиклінальній 

споруді в межах Північно-Кримського передового прогину, В будові 
поверхні -беруть участь вапняки понтичного ярусу. В цілому структура 
Харханкутського району являє систему полргих антиклінальних під
нять, поділених синклінальними зниженнями, що зайняті річковими-ло- 
лннами і балками. Так, зокрема, до синклінального зниження приуро
чені верхів’я р. Самарчику,. річка і озеро Донузла»'.

Північна і західна частини плато найбільш розчленовані ярами 
і балками; глибина ярів і балок 60 м. На Тарханкутвькому півострові 
абсолютні висоти досягають 176 м, на решті території — 80--130 -«. До 

і моря плато утворює крутий абразійний уступ. В. Г. Бондарчук,
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М. Ф. Виклич та інші виділяють цей район як ерозійно-денудаційну 
рівнину.

В межах Тарханкутського плато, як і всього Степового Криму, від
значають наявність похованого карсту, (порожнеч) в понтичних, міто
тичних і сарматських вапняках,, який установлений бурінням 
(Т. І. Установа/ 1957).

Північна сторона Тарханкутського півострова і західна Частина: 
південної сторони має стрімкі абразійні береги. За 2,5 км на південний 
захід від Бакальської коси з’являються відслонення вапняків, а ще далі 
вони виходять на денну поверхню в основі кліфу. На ділянках, де вап
няки підстелюються сарматськими глинами, виникають зсувні явища 
(на захід від с. Малий Костель — Дзеис-ЛитовськийШ 1936). Гирла 
найбільш значних балок затоплені і утворюють кілька бухт (Ярилга- 
цька, Чорноморська, Карадж'а). Узбережжя від оз. Донузлав до Євпа- . 
торійського мису низьке і плоске. Вздовж берега розміщені солоні' 
озера: Ойбурське, Аджи-Байчі, Аірчинське, Кондратське.

Озеро Донузлав являло собою раніше велику затоку Тарханкут
ського півострова. В рельєфі його дна і в обрисах збереглися риси за
нуреної річкової долини. Суцільний пересип 'виник недавно.

VI. Область Донецького кряжа

Донецький кряж звичайно розглядають як типовий пенеплен, що ! 
виник на місці гірської країни.

Головним орографічним елементом є вододіл між басейном Сівер- 
ського Дінця і ріками, що впадають в Азовське море. Вододіл простя
гається'у вигляді вузької підвищеної смуги із заходу на схід. Поверхня 
вододілу нерівна, на ній здіймаються денудаційні, останці, приурочені 
до більш стійких порід.

Між станціями Петровеньки—Должанська—РовенЬки простягаєть
ся Н а г о л ь н  и й к р я ж  — найбільш висока частина вододілу. 
Найвища вершина Донецького кряжа Могила Мечетна досягає 369 м.
До долини Північного Дінця Донецький кряж обривається круто і схил 
його розчленований глибокими ярами. В напрямку до півдня і півден
ного заходу'поверхня Донецького-кряжа,: поступово знижуючись, зли;-  ̂
вається з прилеглими рівнинами,

Ділянка вододілу між басейнами ‘ рік Кальміуе, Жринка, Торець, 
Вовча також явля̂ є собою піднятий район, що досягає найбільшої висо
ти біля станцій Лвдєєво —Кринична. /

Середні абсолютні відмітки Донецького кряжа досягають 
170- 215 л. /

Завдяки різким амплітудам висот (100--150 м) на коротких відда
леннях  ̂поверхня Донецького кряжа з днищ долин і балок справляє вра
ження гірської країни (басейни рік Нагольної;-Казенного Торця, пра
вобережжя Північного Дінця).

Сучасний головний вододіл- Донбасу зміщений до півдня від голов
ної антикліналі і розміщений в межах синклінальної зони.

Для північних районів Донбасу ще Л. І. Лутугіним (1894) була 
відзначена залежність рельєфу від характеру і тектоніки порід. У міс
цях виходу на поверхню кам’яновугільних відкладів рельєф часто^ стає 
досить складним і вся місцевість нерідко перетворюється в суцільне 
відслонення. Кам’янисті пасма чергуються із скелястими схилами до-1-7', 
лин і справжніми ущелинами. Навіть незначні . порушення знаходять 
відображення в закрутах горизонталей.
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В. Г. Бондарчук відносить гідросітку Донбасу до ортогонального 
'типу, в якому ріки, пристосовуючись до геологічної структури і гіпсо
метрії району, створили систему приток з характерними поворотами 
під прямим кутом; (басейн р. Казенний Торець та. інші).

Ріки Нагольна, Казенний Торець, Кривий Торець, Бахмутка, Лу- 
гань та інші на окремих ділянках мають то поперечний, то поздовжній 
характер. Тут можна спостерігати долини антиклінальні, синклінальні, 
'монокліаальні, діагональні. Л

Розвиток гідросітки Донецького кряжа висвітлений в роботах 
В. С. Попова (1930) і В. Г. Бондарчука (1949).

За В. С. Поповим, після відступу третинного моря на пухких або 
слабо зцементованих осадках виникла проста прямолінійна сітка рік, 
що поступово прорізувала третинні породи. В міру врізування гідросіт
ки на її розвиток почав впливати похований ерозійно-тектонічний 
рельєф кам’яновугільних відкладів з їх своєрідним літологічним скла
дом. Поперечні долини при зустрічі з пісковиками карбону ставали 
поздовжніми і перехоплювали інші поперечні ріки, перетворюючи їх 
у притоки. Цей процес'особливо був характерним для північної окраїни 
Донбасу* слідуючи в основному за напрямком Сіверського Дінця. На 
вододілах і в балках відбувалося нагромадження лесовидних суглинків* 
що дуже пом’ягшувало рельєф. Останній процес свідчить про тимчасо
ве ослаблення ерозійної діяльності, яка потім знову пожвавилась 
і викликала появу нових балок, пристосованих до дітолого-тектонічних 
властивостей карбонатних порід. Великі ріки Донбасу (Казенний То- 
рещ>, Кам’янка) мають тераси, звязані з коливанням .загального базису 
ерозії, однак у багатьох другорядних долинах тераси виникли внасль 
док зниження місцевих базисів ерозії в місцях виходів пісковиків кар
бону, що підпружують течію рік.

Згідно з В. Г. Бондарчуком, розвиток сучасної гідросітки Донбасу 
гіочався в передевксинський час, коли були закладені консеквентні 
долини рік Міус, Єланчик, Кальміус. У відповідності з нахилом поверх
ні вони поглиблювали русла незалежно від залягання і складу порід. 
Завдяки Цьому верхів’я рік прорізали Головний донецький антиклінал 
і вийшли на його північне крил®. В міру поглиблення головних долин 
притоки останніх розвивалися залежно від залягання і складу порід.

Долиий поперечних рік відзначаються значною крутизною схилів, 
що іноді нагадують ущелини (східна частина Донецького кряжа) ,

В Донбасі (особливо за межами відслонень палеозою) досить роз
винена ярково-балкова сітка. В залежності від літологічного складу 
порід балки і яри маїдть істотні морфологічні відміни. Л. І. Лутугін 
(1894) відзначав асиметрію схилів балок, що простягаються в широт
ному напрямку. Схили, звернені до півночі, тут пологі, а південні круті 
і порізані ярами. ,

При цьому, за Л. І. Лутугіним, згадана; асиметрія повністю зале
жить від танення снігу.- Те ж саме явище П. І. Степанов (Ґ909) відзна
чає і для рік, їдо течуть в меридіональному напрямку: -західні береги їх 
більш скелясті, ніж! східні. • .

Перезаглиблення днищ балок молодими ярами-, а також слабкий 
розвиток заплави Свідчать про найндвіші тектонічні підняття Донбасу.

Найбільш крупні річкові долини Донбасу мають три тераси 
(В. Г. Бондарчук). При цьому заплава має поверхню з ледве помітним 
підвищенням у бік корінного берега або уступу давньої тераси. Неве
ликі піщані арени дещо ускладнюють рельєф заплави. Ріка утворює 
блукаючі меандри. Заплави освоєні під городи, населені пункти і про
мислові підприємства.
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Друга тераса зустрічається невеликими ділянками. Ширина її не пе
ревищує 1— 1,5 км, частіше .вимірюється кількома десятками метрів. 
Тераса складена щільними суглинками, які залягають на піщано-галь
кових відкладах. Злиті конуси виносів ярів та'балок іноді утворюють 
на ній псевдотераси.

Третя тераса виявлена дуже мало.
В,цілому Донецький пенеіїлен має ерозійно-інверсійний характер 

рельєфу^ його поверхня підлягає новому розчленуванню внаслідок 
відновлення тектонічних піднять.

В. Г. Бондарчук відзначає наявність у Донбасі кількох .давніх дену
даційний поверхонь.

Докрейдова поверхня епігенетично відкрита в межах головного 
вододілу, де вона, однак, уже втратила свої первинні риси.

Другий рівень — палеогенова поверхня — представлена як абра
зійна із зрізаними допалеогеновими структурами. На останні в палео
гені була накладена рівнина з горизонтальними відкладами палеогену. 
Залишки цієї поверхні, що збереглися від розмиву, представлені ділян
ками палеогену.

Наступні денудаційні рівні відповідають епохам сарматської і пон- 
тичної трансгресії і Виявляються в рельєфі у межах розповсюдження 
відкладів даного віку.

> Вказані В. Г. Бондарчуком рівні по суті денудаційно-структурні, 
оскільки тут на класне денудаційну поверхню накладені горизонтально- 
шаруваті структурні рівнини.

5а П. К. Заморієм (1954), значна частина 'Донецького кряжа по
крита елювієм корінних порід (комплекс піщано-глинистих відкладів 
з включенням щебеню і уламків корінних порід). Лес і лесовидні суг
линки приурочені до вододільної смуги (Дебальцево—Ровеньки), а та
кож до західної частини Донбасу.

Д. К. Біленко (1935) на Західних схилах Донецького кряжа (на 
захід від лінії Дебальцево—Маріуполь) констатує такі генетичні типи 
четвертинних відкладів: еоловий лес, елювіальний лес, копальні грунти, 
лесовидний суглинок, алювій давній і сучасний, червоно-бурі глини. 
При цьому лес складений чотирма ярусами, поділеними трьома копаль
ними грунтами. В основі лесової серії залягають червоно-бурі глини. 
В районі Дебальцева, однак, два поверхи лесу, в районі Макіївки і 
далі на північ — три поверхи. Потужність лесу (особливо І—II і III 
ярусів) зменшується в напрямку до ^півдня і сходу, що є наслідком 
більшої віддаленості території від області зледеніння. Сюди приноси
лося менше лесового пилу.41

П. І. Степанов відзначає в межах Донецького кряжа два типи 
рельєфу: 1) рівнинний (степовий) одноманітний, позбавлений виходів 
корінних порід і з задернованими-балками; розвинений на всіх вододі
лах; 2) розчленований (ерозійний) долинно-балкОвий рельєф, харак
терний відслоненнями корінних порід. Тут чітко простежується зв’язок 
рельєфу з тектонікою. Даний тип рельєфу розвинений в міру віддалі 
від головного вододілу.

Питаннями геоморфологічного, районування Донецького кряжа зай
малися М. її Дмитрієв і В. Г. Бондарчук. Згідно з М. І. Дмитрієвим,

* Відсутність лееу на крутих схилах сприяла виділенню на території Донбасу 
безлесової області. Однак ще Махов у 1925 р. встановив, що Донецький хребет — не 
безлесова область. На Дебальцево-Іванківському-'кряжі він відзначив двоповерховий 
лес, поділений копальним грунтом. На плато західного Донбасу Д. К- Біленко встановив 
чотириярусну товщу лесу.
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у межах Донецького кряжа за особливостями рельєфу можливо виділи
ти чотири частини:

1. Н а й б і л ь ш  п і двищений район,  де відсутні крейдові і 
третинні відклади, а кам’яновугільні породи безпосередньо виходять на 
поверхню або прикриті четвертинними осадками.

Рельєф відзначається великою різноманітністю, і контрастами, що 
зв’язане з виходами порід різної стійкості (сланців, пісковиків, вапня
ків), які обумовлюють пасмовий рельєф і виникнення ущелин по до
линах рік. Головний вододіл має більш спокійний слабохвилястий 
рельєф з лесовим покривом. Однак і тут зустрічаються пасма і ,знижен
ня. Найбільш підвищена ділянка приурочена до осі синкліналі, тобто 
має інверсійний рельєф.

2. Б а с е й н Л у г а н і. ^Кам'яновугільні відклади .залягають на ■ 
глибинах і прикриті крейдовими і третинними осадками. Поверхня 
більш згладжена. Ріки і балки нагадують рівнинний тип.

3. П і в н і ч н о - з а х і д н а  ч а с т и н а  Д о н е ц ь к о г о  к р я ж а  та
кож характеризується , глибоким заляганням палеозойських відкладів, 
похованих під товщею юрських, крейдових, третинних і четвертинних 
осадків. Рельєф слабохвилястий, ярково-балковий (в лесових відкладах). •

4. Б а с е йн р. В о в ч о ї має слаборозчленований рельєф.
В. Г. Бонд'арчук (1949) виділяє в Донбасі три переважних геомор

фологічних ландшафти: гривистий, долинно-балковий і карстовий, які, 
по суті, створюють і основні геоморфологічні райони.

1. Гривистий рельєф Донбасу розповсюджений у межах відслонень 
палеозойської товщі, яка відзначається чергуванням стійких пісковиків 
і вапняків з легкорозмивними сланцями. Гривистий рельєф нагадує за
стиглу поверхню схвильованого моря. Найбільш поширеними формами 
є гривки, куполи і гарби.

Гривки Складені пісковиками і вапняками: Відносні висоти їх до
сягають 7-—8 м. Довжина - - іноді до кількох кілометрів. Схили звичай
но асиметричні. На вершинах їх нагромаджені продукти звітрювання, 
що іноді утворюють кам’яні розсипища. Найбільш виражений гриви
стий рельєф у межах головного вододілу і Головного донецького анти
кліналу (між Костянтинівною і ст. Петровеньки, між Ровеньками і 
Червоним Лугом, в околицях м. Антрацит). Спостерігається цей рельєф 
і на схилах долин. Яри, балки і річкові долинц, що прорізують гривки, 
Мають круті схили і часто ^-подібний поперечний профіль.

Горби в межах гривистого рельєфу складені стійкими гірськими 
породами і зустрічаються в місцях сильнорозчленованого рельєфу/ пе
реважно на схилах річкових долин. Найбільш розвинений горбастий 
рельєф у межах Нагольного кряжа і в східній частині Головного 
донецького антикліналу, вздовж берегів рік Нагольчик, Ровенька, 
Нагольна. ’ *• , -

В межах антиклінальної зони Донецького кряжа розвинені куполи, 
видовжені в напрямку простягання порід.

Згідно з В. Г. Бондарчуком, куполи створилися внаслідок препару
вання процесами денудації антиклінальних складок. Добре простежу
ються і^уполи лиіііе в осьовій частині Головного антикліналу. Найбільш 
виражені в рельєфі Софієвський купол біля Микитівни, Центральний 
купол біля с. Нагольчик, Гострий Бугор біля Єсауловки і  Дяківський 
купол біля Дякова. Останні куполи розташовані в межах Нагольного 
кряжа.

Кварцові жилки, що впоперек перетинають складки, відіграють 
істотну роль у морфології куполів, створюючи на їх схилах невеликі 
гривки і висипки кварцу.
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2. Долинно-балковий рельєф окраїн Донбасу приурочений до тери
торій, де палеозойські відклади покриті мезозойською і кайнозойською 
осадочними товщами. Від головної вододільної площ^-місц'евість посту
пово знижується їм північ, південь і захід, При цьому долини південних 
рік розміщені прямолінійно і нормально до головного вододілу, в той 
час як долини північних рік викривлені до сходу, підпорюючись на
прямку Дінця.

Вододільні простори являють собою плоскі рівнини, що злегка зни
жуються в бік долин.'. Схили долин звичайно прикриті делювіальним 
чехлом. Відслонення крейди, однак, викликають появу крутих схилів або, 
«крейдових гір» (басейни р ік ‘Торець* ГОвнІйний :, ;Доцець, Криц^, 
Тузлова та інші). Подібні ^крейдові гори» спостерігаються вздовж ліво 
бережжя р. Казенний Торець (від Краматорська до Слов'янська-), в до
лині р. Біленької. Місцями в крейдових відкладах вздовж: тріщин виник 
ли карстові печери.

У басейні р. Лугані в крейдових відкладах створилися глибокі яри 
з крутими схилами. Крейдові низькогір’я спостерігаються на правому 
березі Північного Дднця" (біля сіл- Святогорська'1 і ВсСелогореькЙ). 
Крутоспадін яри і балки виникл-й і в крейдових відкладах басейну 
р. Кринки. '

Схили крутих берегів рік порізані глибокими ярами, в гирлах 
яких добре виражені конуси виносу.

' Для'західної частини Донбасу О. О. Гапеєв (1927) встановив за
лежність форм яркового рельєфу від складу порід. У місцях, де веди 
розмивають піщано-глинисті породи лермокарбону, вершини балок і річ
кових доліш мають'напівцирковий характер з досить крутими схилами. 
Ріки і балки, що перетинають піщано-глинисті відклади третинної о Чііі\ * 
мають більш видовжені і сильно розчленовані верхів’я. Яри перебувають 
тут у стані діяльного росту.

3. Донецький карст (Південно-Донецький район карстового рель
єфу) мас обмежене" розповсюдження в -південних околицях Дон
басу. Згідно з В. Г. Бондарчуком, карстові сЬорми'-розіз.инсні в Оль- 
гінському районі в долинах рік Сухої і Мокрої Волновах, , де відслощо- 
еться значна товща верхньодевонських і нижньокам’яновугільних вапня
ків, що мають слабо порушене -залягання і розбиті численними тріщи

нами. . ' V • '>/ ■ , ./-ч \
Серед найбільш поширених форм' виділяють: і)  лійки, 2) пірати, 

3} джерела. Рідко зустрічаються печери.
\ Карстові лійки приурочені до відслонень вапняків нижнього кар

бону. Лійки виповнені продуктами руйнування вапняків (іноді као- 
':л]ном).

■ На схилах долин поверхня кам'яновугіл ьних вапняків порізана мік- 
роКарстовими "формами, іцо представлені карнизами, з’їденими каверна
ми;; ■ б Ь роЙ Д ^^^Т Й Й р^ед ^ар^Щ .;; і

Досить розповсюджені і карстові джерела (з тріщинними врДйми).
Характерно, що Мокр'а Волноваха та її притока ДаншйгЩ^ .прбті* 

каючи по кристалічних породах і но девону, відзначаються многоводні- 
стю, але, вступаючи у вапняки, вони висихають.

Те ж-са.ме явище спостерігається і на Сухій Волновасі, що внійфе 
на протязі 2,5 км. Б. І. Чернишов (1926) зробив -опис деяких печер цьо
го району.

Донбас як індустріальний район відзначається великою кількістю 
«техногенних форм рельєфу»,'До яких відносяться конуси шахтової 
землі, залізничні насипи та виїмки, нідгачені ріки і т. н.
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« ;  К А Р ПАТ  С Ь К А Г І Р С ЬКіА* К Р А І Н А

Карпатська дуга май? понад 1300 км довжини і4 сполучає Альпи
з Балканами. Для неї характерний зонально-концентричний План бу
дови. В межах гірської країни -можна виділити п’ять геоморфологіч
них провінцій; 1. Північно-Західні Карпати (або Західні Карпати).
2. Східні Карпати. -З., Південні Карпати (Трансільванські Альпи).
4. Трансільванське плато. 5. 'Західні Румунські Карпати («Карнацій 
Апусені»).

Для провінції Східних Карпат характерна чітко виявлена струк
турно-орографічна Зональність будови. Напрямку тектонічних структур, 
як|йпрбстягаються''з північного'заходу на південний схід,, тут Підкорені 
головні орографічні елементи. .

Східні Карпати слід поділити ліа дві шднровІїщії: Лісистих . Кар
пат і Румунських східних Карпат (Семигра дс'ьких Карпат).

• Під Радянськими Карпатами розуміємо переважну частішу .‘Ліси
стих Карпат, розміщену в межах України.'1 ■

Радянські Карпати *

П р О ГІ р И 11 Ц И II И І С X Є м и: Г Є!(), М о р  ф о л о г і ч н о г о п о д і д у

* Р а д я н с ь к и х  К а р п а т  -

Дослідники дорадішського.періоду застосовували принцип попереч- 
ного розчленування Карпат, На схемі М. Орліча (1938) виділені За
хідні Бещади (на піїшіч-лахід від р. Стрий), Східні Бещади (між-ріка
ми Стрий і Мизунка), Західні Горгани (межиріччя, Мизунки—Бистриці 
Надвірнянської), Східні Горгани (межиріччя БиСтрицВ^Пруту^ ї Кар
пати Покутсько-Мармароські, які поділяють на Гори Покутські,^ 
Чорногору, Гори Гринявські і Гори Чивчщіські.

П. БілаЦюк (1939) розчленував: вододільну область'на .Середній 
Бескид (на північний захід від Ужокеького перевалу), Високий Бескид 
(від перевалу Ужок до «верхів'я р. Свічі) і Горгани (До р. Бистриці). 
На південний захід від вододілу виділялися Ссредньокарнатська запа
дин», Полонинський Бескид, Міжгірна долина, Вулканічні' Карпати 
І [здтпееиеьки низовина- до сходу від Чорної Тиси ЩйІЧОрногори і при
леглі з півдня Мармароські горіі; Таким чином, у межах Закарпаття
II. Біла шок частково врахував поздовжню зональність гір.

Принцип поперечного розчленування суперечив' поздовжній* струк
турно-морфологічній зональності ;йр і приводив до. штучного включен- 
-нм в поперечні ділянки різних структурних елементів і -геоморфологіч
них ландшафтів.

Для нових схем геоморфологічного поділу Радянських Карнчт 
спільним є визнання принципу поздовжнього розчленування. ЗоНально- 
конценірибний план будови визнається головною закономірністю й 
усього Карпатського орогепу.

В. О. Ан^чищ О. І. Спиридонов на_ орографічній чсдемі Закарпатсь
ко'^ Облфеті відображають Горгани- (між верхів’ями Ріки і Ясипським 
перев'алой),-Центрально-Карпатську депресію (що переходить на пів
денний Схід в Ясинську улоговину). 1Головний хребет Радянського За
карпаття названий на схемі Полонинами. Між Полонинами і Вигорлат- 
Гутинським хребтом позначена Внутрікаріпітська Депресія, що пере
ходить у південно-східній частині в Мармароську улоговину. Крайню; 
південно-ех і дну частину гір автори називають Гуцульськими Альпами. 
На орографічній схемі виділена також смуга передгір’їв, що облямовує
з південного заходу'вулканічний хр.сбет і Закарпатську низовину.
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Першу схему геоморфологічного поділу Радянських Карпат запро
понував М. П. Єрмаков (194$, б). На цій схемі показані крупні геомор
фологічні зони. До позктивнйх форм мікрорельєфу віднесені Хребет Ски- 
бових'Карпат (Скибові Карпати), Вододільний хребет Карпат (Водо- '* 
дільні Карпати), Полонинський флішовий хребет (Полонинські Кар
пати) , хребет Вулканічних Карпат (Вулканічні Карпати), Чорногорсь
кий гірський вузол (Чорногір’я), Рахівський (Мармароський) криста
лічний масив. Серед позитивних форм мезорельєфу М. П. Єрмаков виді
лив скелясті пасма і вулканічні острівні гори Закарпаття.

До негативних форм макро- і мезорельєфу Радянських Карпат від
несені Передкарпатський пліоценовий' пенеплен, Давньосанська по
здовжня долина, Верховинська поздовжня долина, Ясиня-Черемоська 
поздовжня долина, Цирок-Боржавська поздовжня долина, Білотисен- 
ська давня долина, Притисенська алювіальна рівнина, ІршаВська 
давнйоозерна улоговина, Верхньотисенська давньоозерна улоговина. - 

Схема ця, як бачимо, більш детально опрацьована для Закарпаття. 
Головним генетйчним моментом розчленування гір, як визначає,.

' М. П. Єрмаков, була специфіка розвитку долинних Систем. Авто|> вва
жає, що протягом пліоцену (і плейстоцену) найбільшу роль відігравали 
поздовжні долини. Розчленування гір відбулося відповідно з «карпат-;

. ським» (північно-західним—південно-східним) простяганням літологічно* : 
різнорідних формацій: виник ряд рівнобіжних один, до одного хребтів, 
поділених поздовжніми субсеквентними долинами. Консеквентні ріки' 
згідно з М. П. Єрмаковим, виникли пізніше/і в процесі висхідного роз
витку рельєфу обумовили гратчасте розчленування Радянських Карпат. 
Цей погляд, однак, тепер заперечується.

Г. І. Раскатов (1957) виділяє такі геоморфологічні одиниці Радян
ських Карпат: Передкарпатська флювіогляціально-алювіальна рьшина: 
район структурно-денудаційного рельєфу Зовнішніх Карпат; район 
структурно-денудаційного рельєфу Внутрішніх Каргі&т з підрайонами 
Полонинських гір, Горган, Центральної систему пліоценових котловин і 
поздовжніх долин та Мармароського гірського масиву; внутрішня систе- \ 
ма пліоценових алювіальних улоговин і поздовжніх долин; район еро
зійного рельєфу вулканічних гір; Закарпатська алювіальна низовина
з ерозійними останцями вулканічних горбів: ::

На карті геоморфологічного районування УРСР В. Г. Бондарчука,
М. Ф. Веклича, А. П. Ромоданової Та І. Л. Соколовського, а також 
в останніх роботах В. Г. Бондарчука (1959) виділяються: Північно-схід
ні' передгір’я Карпат (Перор.карпа'ття); Горгано-ГІокутські (Зовнішні, 
або Скибові, Карпати); Центральні Карпати (Горгано-Полонинське між
гір’я) ; Полонинсько-Чорногорські Карпати; Полонино-ВеликодільсьЦе 
міжгір’я; Рахівський (Рахівсько-Чивчинський) кристалічний масив; Верх- 
ньотисенська западина; Вигорлат-Гутинський вулканогенний хребет 
(Вулканічні Карпати); Закарпатська низовийа.

В' 1949 р. нами опрацьована схема геоморфологічного районування 
західних областей УРСР, на якій представлений і поділ Картіат. В даль- 
ліому ця схема була уточнена. ;■ '

"'Вихідним фактором у районуванні береться поздовжня структурно- 
морфологічна зональність гір. Кожній Крупній структурній одиниці на 
схемі відповідає геоморфологічна область. Таких областей виділено сім: 

Геоморфологічна область Передкарпаття — відповідає Передкар- 
патському крайовому прогину'. 5

Область Зовнішніх Карпат (Зовнішня антиклінальна зона), що 
поділяється на Бескидсько-ГорганСьку (Скибові Карпати) і Покутсько- > 
Буковинську підобласті.

168



Вододільно-Верховинська область (в основному відповідає Центра
льній синклінальній зоні).

Полонинсько-Чорногорська область (Внутрішня антиклінальна 
зона).

Північна окраїна Мармароської області (відповідає кристалічному 
ядру Внутрішньої антиклінальної зони).

Область Вулканічних Карпат і міжгірних улоговин відповідає нео
геновим структурам -7-ті Вигорлат-Гутинському вулканічному Пасму і. 
Верхньотисенській (Солотвинській) западині.

Область Закарпатської рівнини, приурочена до Чоп-Мукачівської. 
западини (рис. 20).

Є

Рис. 20. Поперечний профіль Радянських Карпат по лінії Чоп—Миколаїв.
■ Склав П.'Циск;т̂ ‘

У межах поздовжніх морфологічних зон (областей) виділені геомор
фологічні райони, що розчленовують їх в поперечному" напрямку. Райо
ни мають свої морфологічні особливості, а в ряді, випадків відповідаютій 
тектонічним структурам меншого порядку.

VII. Область Передкарпаття

•. За рельєфом обла.суь у. цілому не відповідає структурі крайового 
прогину, оскільки тут простягається Передкарпатська височина, однак у 
деталях поверхні- тут панує пряма оро'тектоніка (К. І- Геренчук, 1956). 
Абсолютні висоти досягають 300—400 м, а ближче до гір зростають до 
500 м і вище. ;Для Передкарпаття характерне чергування видовжених 
до Дністра межирічних височин, широких долин і улоговин. В ПІВДЄНі 

но-східній частині' орографічні елементи набувають північно-західного-
- -південно-східного напрямку. Смуга типового передгір’я виражена 
слабо: зовнішній край Карпат майже на всьому протязі утворює уступ.

В неогені у Передкарпатському крайовому прогині констатується, 
послідовне зміщення морського басейну-на' північний схід і південний 
схід. На межі нижнього і середнього сармату опускання змінилось піт- 
няттям, внаслідок яко-го Передкарпаття п дальшому повністю перетво
рюється в область зносу. !

Денудаційна поверхня зрізує зміщений комплекс неогену (відкла
ди воротищенської, стебницької, а також угерської і галицької, або по
кутської серій). Вона почала формуватися в післянижньосарматський 
час. У середній частині Передкарпаття, ближче до. гір, денудація на-

• ступила раніше. На Буковинській території континентальний режим 
встановлюється за відступаючим середньосарматським басейном;

Окремі дослідники стверджують наявність «Передкарпатського пе- 
непленуж, хоча для передгір’я цей термін неприйнятний. У пліоцені тут,, 
напевно, існувала денудаційно-акумулятивна рівнина. На просторі від

169-



р. Стрий до р. Бистриці Надвірнянської нерівний корінний цоколь ви
явився похованим під алювіальними відкладами приток Дністра ще до 
початку верхньоиліоценових піднять.

Гідросітка формувалася слідом за відступом сарматського басейну. 
Сарматський пра-Дністер, що виносив карпатську гальку в Балтську 
дельту, збирає води зі схилів Карпат.

У південно-східній частині передгір’я головною артерією був Прут, 
який, можливо, приймав дві великих притоки, що протікали на сучас
ному Прут-Дністровському межиріччі. Верхів’ям Великого Серету 
був пліоценовий Черемош. Праві притоки Пруту на просторі між м. Ку
ти і Делятином також мали інший вигляд.

Менш потужні наноси рік характерні для Дрогобицького перед
гір’я. Тут корінний міоценовий цоко'ль відслонюєт^ся в долинах рік 
майже всюди.

Внаслідок верхньопліоценових і нижньоплейстоценовйх рухів пе
ребудовується гідросітка Передкарпаття/ Рухи відбувались диферен- 

і ційовано. Немає підстав твердити, що верхньопліоценові підняття втя
гнули все Передкарпаття. Принаймні від р. Стрий до рі Бистриці Над
вірнянської підняття або зовсім були відсутні, або тут відбувалося част
кове опускання. Про останнє свідчить накладений характер верхніх 
терас Середнього Передкарпаття, а також поховані тераси р. Стрий. 
Підняття Поділля утруднювало стік Дніпра і його карпатських лриток, 
що посилювало акумуляцію в Передкарпатті.

Виникнення Станіславської улоговини 'могло відбутися після врі
зування Дністра в Подільську плиту, інакше Дністер повернув би в цю 
западину. Створення її, ймовірно, припадає на границю пліоцену і плей
стоцену, внаслідок чого обидві Бистриці набули сучасного напрямку.

Долини рік і межиріччя Передкарпаття мають різну кількість те- 
; расових рівнів. Потужність галечників у'напрямку до Дністра зменшу

ється і значно зростає товща суглинків (особливо на верхніх терасах) . 
Місцями (Верхньо-Дністровська рівнина, долина Ломниці) підошва 
алювію залягає нижче сучасного русла рік. На Бисгрицькому межиріччі 
спостерігається 7 терасових рівнів; на межиріччі Ломниці—Свічі — 5; 
на Свіча-Стрийському / межиріччі 4;; на Стрийсько-Тисменицько- 
му 5 терас. У межах Надвірнянсько-Делятинського Передкарпаття 

% («рівень Лоєвої») встановлюється 6 рівнів, а в передкарпатській долині 
. Пруту деякі дослідники вказують 9 терас. Усе це свідчить про дифе

ренційований характер рухів.
У плейстоцені, як і у верхньому пліоцені, різні частини передгір’їв 

втягувались у підняття не одночасно. Найбільш значні опускання від
бувалися в смузі, прилеглій до Дністра, де, можливо, виникали озеро
подібні проточні басейни.

Особливо ускладнювалося формування терас Великого Серету. 
Встановлено, що ріка Черемош на рівні своєї п’ятої тераси впада'ла 
у Серет (вздовж Міхідри і Міходерки). Ця тер’аса (з відносною висотою 
близько 130 м) тепер утворює уступ біля м. Вижниці. Формування чет
вертої тераси Черемошу відбувалося після перехоплення його пра-Риб- 
ницею (у вюрмський час).* Більш високі лівббережні тераси Серету 
і!в районі м. Сторожинець) виникли до перехвату і за віком старші.

Немає підстав твердити, що в риський час все Передкарпаття 
являло собою' флювіогляціальну рівнину. До південного сходу від 

•* межиріччя Дністра—Бистриці (Дублянсьйої) ератичного матеріалу 
північного походження не зустрічаємо.

* Про цей’ перехват див. у К. І. Геренчука (1947) .:
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В риський (дніпровський) час материковий льодовик проникає в 
північно-західну частину Радянського Передкарпаття.

В насуванні льодовика, судячи по моренних відкладах, фіксуються 
дві стадії: Крукеницьк'а і. Самбірська.

Найбільші підняття в плейстоцені зафіксовані терасовими уступа
ми на межиріччі Ломниці—Бистриці Солотвинської. Тривале опускання 
продовжувалося, напевно, в області Верхньодністровської рівнини і 
Станіславської улоговини. В голоцені все Передкарпаття включилось у 
повільні висхідні рухи. .

К. І. Геренчук (1956) звертає увагу на різницю в орогідрографіі 
між західною і східною частинами Передкарпаття. Відносна рівнинність 
межиріч західної частини Передкарпаття, порівняно мала розчленова
ність їх і значна потужність покривних галечникових відкладів, на думку 
К. І. Геренчука, обумовлюються генетичним зв’язком цієї частини про
гину з Львівсько-Люблінською западиною, де відбувалися повільні епей
рогенічні підняття.

В східній частині Передкарпаття, яка генетично зв’язана з  піднятим 
фундаментом Подільської, плити (і тому відчувала більш швидке під
няття), рельєф значно розчленований і характеризується горбасто-пас
товими межиріччями. При цьому північно-західне — південно-східне 
простягання пасм зв’язане з відповідними розломами схилу Поділь
ської плити і наступними рухами.

Внаслідок диференційованих рухів, перебудови гідросітки і діяль
ності рік Передкарпатська пліоценова денудаційно-акумулятивна рів- 
нинз вітратийа первинні риси.|В сучасному рельєфі тут можна виділити 
ряд геоморфологічних районів і підрайонів:

1. Сансько-Дністровська моренно-флювіогляціально-алювіальна рів
нина. ^Займає північно-західну частину Радянського Передкарпаття,
з основному вододільну смугу Сану—Дністра. Неогеїіові глинисті тов
щі (переважно краковецькі глини) покриті відкладами карпатського 
гадечника (змішаного, з уламковим матеріалом кристалічних порід пів
нічного походження), а також  пісками, четвертинними глинами, су
глинками і -сучасний алювієм. У східній частині району поширені тор- 
тонські шски, пісковики, вапняки, гіпси, а також флювіогляціальні піс
ки, сині і жовті глини. Льодовик, що насувався, напевно, Зніс нижньо
четвертинний покрив. У долинах Виру і Вирви в основі відкладів за 
лягає карпатська галька, що свідчить про їх дольодовиковий вій. Два 
яруси д < і а 11 ом ор е н ної акумуляції, поділені флювіогляціальною тов- 

,щ е ю ,-^ ‘ типові для розрізів центральної частини'раікшу (Крукениця).
' Сансько-Дністровський район — акумулятивна рівнина, створена 

льодовиковими, флювіогляціальними і алювіальними відкладами. Хви- 
. лясто-увалиста скульптура — наслідок діяльності водно-льодовикових 

потоків, які створили широкі долини Боложівки і Стрвяжу, Вишні і 
Верещиці, прохідні долини на вододілі. Деякі особливості морфографії,

ч морфометрії і акумулятивних утворень дозволяють виділити тут такі 
підрайони:

1) Надсанська^моремно-зандрова алювіальна рівнина (середні ви
соти близько 170 ж);

2) Хирівсько Городоцька моренно-флювіоалювійльна увалиста рів
нина (підрайон включає Нове Місто-КрукеНицький, Мостисько-Рудків-

“ський і Боложівсько-Стрвязький ували); :
3) Самбірська флювіогляціально-алювіальна увалиста рівнина 

(межиріччя Стрвяжу;—Дністра і Дністра—Бистриці Дублянсько’П ;
4) Вишнянсько-Щирецька флювіогляціально-алювіальна увалиста 

рівнина (що охоплює основну південну частину Виїннянсько-Верещи-
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цького межиріччя, а також межиріччя Верешицько-Щ ирецьке і Вере-.і 
іцицько-Ставчанське) *.

2. Верхньо-Дністровська зандрово-алювіальна рівнина. Корінне міо
ценове лож е розміщується нижче ЗО -«.^Флювіогляціальні відклади, що 
збереглися на Стрвязько-Дністровському увалі, на межиріччі Дні-

• стра— Бистриці (Д ублянської), а також  на четвертій терасі Дністра 
районі М иколаєва, вказують на те, що Верхньо-Дністровська рівнина 
являла собою обширне зандрове поле, по якому льодовикові води ви
носили флювіогляціальний матеріал у Дністер. Ці наноси на більшій 
частині території виявилися похованими під алювієм карпатських рій) 
внаслідок опускань у післяриський час. У  голоцені тут почалися під
няття, на що вказує врізування сучасного русла Дністра в алю віальні 
відклади на 4Ь?5 м.

Заболрчування Верхньо-Дністровської рівнини зв’язували з підто
чуванням верхів’я Дністра конусом виносу , р> Стрий. В. ЛозінськнГ: 
(1905) заперечував проти такої можливості і допускав наявність, попе-/ 
речного антиклінального підняття (Щирець-—Борислав). Більш ймо
вірним здається підгачування верхньої частини Дністра в зв ’язку з 
підняттям Поділля, що викликало посилення акумуляції і в низів’ях 
р. Стрий. Однак для області .Верхньо-Дністровських боліт головно^ 
причиною повільної течії рік і посилення = аку<муляції було тривале ону;- 
екання, що відбувалося від кінця риського часу до голоцену. В межах 
рівнини найбільшого розвитку досягає друга тераса.

3. Дрогобицька передгірна скульптурна височина. Дислоковані міо- 
„  ценові породи залягаю ть поблизу поверхні. Д ля тектоніки району

характерне складне Співвідношення крайових лусок Карпат іУдислока- 
цій передгірного міоцену. Корінний цоколь блиЖче до Карпат склада
ють породи воротищенської серії, да!лі до північного Ьходу Д в ід к л а л ^

; стебницької серії і лише частково -І- породи угерської сер і її В район; 
Ясепиці Сольної й Івана Франка серед міоцену передгір’я здіймаютьсі" 
більш складні структури. Зміщений міоценовий комплекс зрізаний де
нудаційною поверхнею і прикритий алювіальними галечниками і су
глинками. Переважні висоти коливаються в межах ЗО0—400 м.

Дрогобицька височина порізана численними потоками басейну рік, 
Тисмениці і Низухівки, ‘ середню частину розчленовує широка долина 
Тисмйниці. В області розвитку м’яких соленосних відкладів спостері
гається, залежність ерозійного розчленування від літології (субсеквент- 
на ділянка долини р. Колодниці).

Рельєф ДрогобидбкОї: височини являє собою, Сполучений’ широкий 
заболочених долин, численних глибоко врізаних потоків з у  вал ист<> 
хрилястимиїмежиріччями. Н а межиріччі Тисмениці і Низухівки—Колод
ниці розвивається сітка розгалужених ярів. Глибоке врізування русел 
рік в заплавні днища, а також  потоків у пологі схили—наслідок найно
віших піднять. Більш  древня /скульптура (увалисто-хвилясті межиріччя 
і широкі долини) вироблені багатоводною плейстоценовою гідросіткою; 
Основну частину височини займає четверта тераса, поверхня якої 
здіймається до гір. 8

4. Акумулятивні терасові межиріччя і долини Середнього П еред
карпаття.: Д о'району відносимо підвищені терасові межиріччя: Стрий- 
Свіча, Свіча—Ломниця, Ломниця—Бистриця Солоітвинська і Бистриця 
Солотвинська^гБистриця Надвірнянська, а також  долини рік, які роз
членовують межиріччя.

* К. І. Геренчук відносить Верещицько-Щирецьке межиріччя до- Опільського' 
району. V,
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V Денудаційна поверхня корінного цоколя похована під потужною 
товщею пліоценових і четвертинних утворень. Нерівна поверхня основи 
зрізує відклади воротищенської, угерської і галицької серій. Місцями 
піщано-глинисті породи Цих серій створюють цоколь терас або висту
пають .з-під пухких наносів у вигляді згладжених острівців на межи
річчях.

. Район довгий час підлягав опусканню (особливо в басейні р. Лом-- 
н и ц і). Тут нагромаджувалася велика товща галечників і жовто-бурих 
суглинків. Виявлені сліди діяльності древньої ріки (Напевно, пра-Стрия, 

^що впадав у  Ломницю і наносив дрібний, добре обкатаний галечник 
в районі Болехів -Д олина).

Верхньошііоценове підняття Подільської плити викликало підп'ру- 
жування приток Дністра і посилювало акумуляцію галечників і су
глинків. Внаслідок останнього старші тераси в Передкарпатті виявились 
накладеними.

Плейстоценові піднятті в середній- частині Передкарпаття, напевно; 
наступали на різних ділянках неодночасно, з чим зв’язана різна кіль
кість терас і різні абсолютні висоти сучасних днищ рік.

Межирічні височини нахилені в бік Дністра. Абсолютні висоти до
сягають максимуму на Свіча-Ломницькому межиріччі (485 м) і особ- 

. ливо на Ломницько-Бистрицькому (584—579 .«). Переважно висоти ко
ливаються а  межах 350— 450' м. На межиріччі Стрий—Свіча вони нижче 

і 400 м. Поверхня межиріч звичайно плоска. Більш розчленоване межи
річчя Ломниці—Бистриці Солотвинської.

Ріки Луква і Луковиця, що розчленовують межиріччя Ломниці-- 
Бистриці Солотвинської, верхів’ями не досягають зони ямненських 
пісковиків, однак в їх руслах’.спостерігається велика кількість гальки 

.:,з флішового матеріалу. Ріки, таким чином, вимивають давній улам
ковий матеріал, що складав межиріччя. Галечники прикриті потужною

- товщею жовто-бурих глин і суглинків.
На даному межиріччі встановлено сім акумулятивних терас. Н ай

більш високий сьомий рівень зберігся у вигляді останців на межиріччі 
ЛемниціУ&Дукви. Добре розвинені п’ята і особливо шоста; тераса. П ід
няття Ломницько-Бистрицького межиріччя почалося після виникнення 
Станіславської улоговини. Вісь цього підняття проходить,; напевно, 
вздовж4 лінії Галич-^М айдан. Ріка Ломниця, обтікає межиріччя, що 
^.діймається, наносні товщі якого "вона в минулому створювала.

^  5. Майданське структурне низькогір’я з м’якими обрисами вершин
5 схилів виступає у вигляді острівних гір біля с. Майдан. Абсолютні ви
соти досягають 871—759 м, відносні 250—300 м. Денудація зруйнува
л а  верхню частину антиклінальної складки (брахіантикліналі) і від
препарувала її ядро з еоценовим флішем. Серед м’яких міоценових від
кладів Передкарпаття ця структура обумовила виникнення низькогір’я.

6, Галицько-Букачівська улоговина з акумулятивно-рівнинним 
рельєфом. Розширена улоговина в долині Дністра, напевно, зв ’язана з 
давнім напрямком ріки, що протікала вздовж зараз мертвої долини 
(Бортники—Чорні-в-^-Галич), К. Я  Геренчук '(1950) пов’язує це ящр 
ще з прогином ділянки, про що свідчить зниження висот терас Дністра.

7. Станїсдавська улоговина з акумулятивно-рівнинним рельєфом. 
«Найбільш чітко окреслена улоговина в Передкарпатті. Рівнинна по
верхня похила до північного сходу. Корінні міоценові породи прикриті 
потужною товщею алювіальних (і флювіогляціальних і відкладів рік 
Бистриці Солотвинської і Надвірнянської. Розмішені нижче , наноси 
були Зв’язані з іншим напрямом гідросітки. Основну частину улоговини

* займає друга тераса. Опускання на границі пліоцену—плейстоцену від-
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‘ Й§® 
булося вздовж бистридької флексури, перетвореної нині в крутий схил 
(«Станіелавська стінка»). Врізування рік в акумулятивні відклади свід
чать про підняття, які (в межах улоговини) відбуваються нерівномір
но, Рівень ріки Б и с т р и ц і  Солотвинської до ,півдня лежить на 15—20 М 
вище, ніж рівень Бистриці Надвірнянської, хоча в районі Станіслава 
ріки течуть на одній висоті. Напевно, інтенсивні підняття /Йо^іниця- 
Бистрицького межиріччя втягують і західну частину улоговини. Схід
на і північно-східна частини її  підіймаються з меншою інтенсивністю, 
що фіксується напрямком р. Ворони.

8. /Південно-Покутська скульптурна височина. Район розміщений ус 
внутрішній частині Передкарпатського прогину. Корінна основа скла
дена відкладами стебницької, угерської і покутської серій. Конгломе
рати і глини покутської Серії особливо характерні для Косівського ра
йону. Вздовж кра'ю Карпат поширені слобідські екзотичні конгломе
рати і, піщано-глинисті добротовські шари. Денудаційна поверхня, що 
зрізує міоценові відклади, прикрита товщами пліоценових і четвертин
них глин, галечників, суглинків. Карпатський галечник досить пошире
ний на межиріччі Бистриці Надвірнянської—Пруту, займаючи і най
більш високі пункти. Його походження Чижевський та інші зв’язували
з. діяльністю пліоценового пра-Пруту, що вПадав у Дністер, однак ана
ліз терас Переконує, що давній Прут зберігав сучасний напрямок.

Пліоценову поверхню передгір’я Г. Тейсейр називав «рівнем Лоє- 
вої». На межиріччі Бистриці Надвірнянської—Пруту спостерігається 
шість терасових рівнів (село Лоєво розташоване на п’ятій терасі). По
верхня терас покрита потужною товщею жовто-бурих глин і лесовидних 
суглинків, в яких зустрічаються карпатські галечники. Корінний цоколь 
передгір’їв тут похований під потужними відкладами карпатських рік,
і, «рівень Лоєвої», по суті, є акумулятивним рівнем. Гідросітка Пів
денно-Покутської височинц, як і всього Покуття, в пліоцені мала інший 
вигляд. Бйстриці Солотвинська. і Надвірнянська стікали в Прут, і-роз
носили галечники по поверхні Покуття.

Черемош був витоком Серету. Згідно з К. І. Геренчуком (1947), 
напрям пра-Рибниці фіксується Давньою терасою від с. Черганівка до 
с. Іспас. Яр, який виріс з .долини пра-Рибниці, згодом'перехопив пра- 
Черемош (що впадає в Серет) і повернув його в Прут. Цей перехват, 
напевно, відбувся у вюрмський час. За  висновком К. І, Геренчука, і 
сама пра-Рибниця була двічі перехоплена біля-'Косова і Джурова, вна

сл ід о к  чого відокремилась від Черемошу і тепер впадає в Прут. Напев
но, ріки Пістинка, Лучка і Рибниця в пліоценовий час створювали об- 
ширний передгірний конус виносу.

Сучасний рельєф між долинами Черемошу і Пруггу являє собою 
скульптурну височину з абсолютними висотами, що перевищують 400 я . 
Над широкою долиною Пруту відносні висоти досягають 150—200 ж 
і більше. Поверхня розчленована терасовими долинами рік Рибниці, 
Пістинки, Лучки. Розповсюджені зсувні форми і конуси виносу, що по
кривають загілавні тераси; 'Д ілянка височини між передгірним відріз
ком Пруту і Бистрицею Надвірнянською має абсолютні висоти понад 
450 м і навіть 55*7 м. Верхню частину межиріччя займає шоетий тера
совий рівень.

9. Структурне низькогір'я Рунгурської Слободи. Подібно до Май- 
данського підняття, являє собою брахіантиклінальну складку (з насу- 
вом на соленосні глини передгір’я). В середній частині денудація від
препарувала ядро структури з ямненськими пісковиками. В цілому 
низькогір’я має інверсійний рельєф, оскільки найбільші підняття при
урочені до крил антикліналі,^ Де відсілонюються слобідські конгломе-
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ратй і дйбротовські шари. Максимальні абсолютні висоти 766-Ж780 
відносні перевищення •.«

10. Коломийсько-Чернівецька' -алювіальна рівнина; Район охоїглюз- ■ 
широку терасову долину передгірного Пруту. Основну частину рівни- 
ни займають перша .(заплавна) і друга алювіальна тера'Си Пруту. Роз
винена також третя тераса, галечники ^якої покриті 2^3-метровим ша- 

•'ром суглинків. _ ’
Розташовані вище тераси (від шостої до дев’ятої') утворюють сту

пені в и с о ч и н н и х  межиріч. Напрямок передкарпатського .Пру^у — 3. 
північного заходу на південний р ід ,  подібно до Дністра', — уснадкб- 

. ваний від первинної йОнсекврнтйої гідросітки, що виникла за відступа
ючим сарматським лбасейном. Долина Пруту приурочена д р ; міс^бвО^ї; 
лінійного прогину. _ . '  ‘ ( ‘ '

Підняття в області «Ліпканського 'бар’єру» викликає підгачування 
Пруту, з чим зв’язаний .звивистий вигляд його течії в межах рівнину,.

11. Серет-Прутська межирічна височина з ерозійио-останцевимг 
рельєфом. Район.займає1, межиріччя Пруту і Серету\і приурочений до 
«ііринлатформено,ї моїіокліналі». За К. І. Геренчуком (1956), це склад
не антиклінальне підняття. Захистом від ^ і ^ д а ц і ї 7̂ ^ р щ ^ б у л Ц  пісрі 
і о&|ітовї вапняки сармату, що покривали розміщені нижче глинисто- 
піщанисті відклади. Згідно -з К. І.'Геренчуком (Ш47), первинна гідро-' 
сітка межиріччя характеризувалася - напрямком долин '(лівих пригой

^Серйу): щвнічног|||заходу на півіеннрй^схід^О днак праві притокн ' 
Пруту, що мали значно нижчий базис ерозії (на 200 м), ^Ідступаюдода- 
ерозією перехопили верхів’я ' прйток Серету-і суттєво змінили плар 
гідросітки: Тепер на Серет-Прутському межиріччі ..-здіймаються остан
цеві гори, що зберегли рештки, сарматського покриву (г.ч Ц е ц и н ^ И  

: 541 Мі Вивіз — 494 м та інші).-Ерозійні пасма, ма
ють илоско-заекруглені гребені. Розвинені зсувні тераси.

12. Буковинська передгірна слаборозчленована височина. РайЧж 
відповідає глибокій частині Передкарпатського прогиру. Кр-упнимй еле-4 
ментами рельєфу є терасовані долижи Серету і  Малого Серету. В се- 
редньосарматський час.опускання змінилося підняттям. Верхів’ям дав
нього пра- Серету, служив-- Черемош. .Ширина русла Серету, в даний пе
ріод не відповідає ширині його долини (особливо в районКнсзначндас 
річечок Міхідри і Міходерки). Днище Серету, за- нашими спостере
женнями, відповідає^-п’ятій' терасі гірського .Черемошу, який на цьому 
рівні був верхів’ям Серету. Піотя перехвату Черемошу притокою нра- 
Рнбниці давнє дно утворило висячу терасу над м. Вижницею.

Над сучасним руслбм р.. Серету біля м. Сторожинець спостеріга
ється п’ять лівобережних терас 3 иих три верхніх, безумовно, виникли 
до перехвату. П’ята тераса відповідає верхній терасі Пруту. Цей же 
рівень простежується і на межиріччях Серет-^Малий Серет, Малий Се
рет—Серетоль. Відносна висота давнього терасового рівня Над ріками 
•досягає 70 -110 м: Він плавно переходить у рівень «первинного» рель
єфу, що зіаймає вершинні частини межирічних увалів. Споуіука цих 
двох рівнів- і створює своєрідний м’який, майже рівнинний профіль бу
ковинської передгірної височини (що досягає 456—517 м абс. висоти). 
Зазначена тераса розвивалася протягом тривалого часу від сармату до 
пяеййтоценювих : Ш:Днять; Акумулятивний і характер у;сіх розташованих 
нижче, Терас Середу ..і Малого Серету свідчить про тривале опускання 
передгірної Буковини. Переривчасті підняття,'що почалися перед мін- 
дельським часом, обумовили виникнення четвертої, третьої та другої те
рас передгірного Серету; По другій терасі Серету в районі Сторожипш 

' ще рротїкав гірський Черемош. Після перехвату Черемошу (вюрм)

175



давня долина пра-Серету в районі сучасних Міхідри і Міходеркц омерт
віла. Починаючи з вюрму, позбавлена багатоводного верхів’я 'р . Серет 
почала повільно формувати свою заплавну (першу) терасу. '

Даним чином, м’якість рельєфу передгірної Буковинської височини 
пояснюється своєрідним розвитком долинної системи в умовах трива- 
лого опускання. Цьому сприяють і поширені тут зсувні явища.

VIII. Область Зовнішніх Карпат

Область Охоплює низькогір’я і середньогір’я, що відповідає зовніш
ній антиклінальній зоні Карпат, ускладненій складчастістю і лускува
тими насувами.

Підняття'Зовнішнього антиклінорія і зародження гірського рельєфу 
відноситься до кінця олігоцену—початку нижнього міоцену. У верхньому 
олігоцені невисоке підняття поділяло фації по зовнішньому і внутріш
ньому бортах антиклінорія (кросненська і космацька серії). ^

У нижньому міоцені в Зовнішніх Карпатах, як і у всій гірській кра
їні, створюється область зносу. Зовнішні Карпати спочатку не були висо
кими горами, а їх структура характеризувалася пологими ^кладками, 
що підлягали зовнішнім-руйнівним факторам. Наявність уламкового ма
теріалу (переважно менілітового) у складі космацької серії свідчить 
про незначну глибину ерозійного розчленування. Підняття продовжу
ються і в час формування воротищенської серії.: Менілітовий покрив міг 
зноситися, перш за все, з антиклінальних пасм, які препарувались еро
зією.

В середньоміоценовий час структура Зовнішньої антиклінальної зо
ни продовжує ускладнюватись, а підняття і руйнування гір посилюються. 
У зв’язку з цим морський басейн прогину відступає в область платфор
ми. Хребти Зовнішніх Карпат втрачають первинно-тектонічний характер, 
їх  гребені, напевно, були складені більш стійкими породами крейдового 
і палеогенового флішу (іноцерамова світа, ямпенські пісковики, еоценові 
товщі). Менілїтові відклади збереглися в синкліналях.

Під час тривалого процесу формування лускуватих насувів зруйно
вані антиклінальні складки насувалися одна на одну з південного заходу 
на північний схід. При цьому, як вважає Ю. М. Пущаровський (1951), 
пластичні глинисті маси менілітової серії легко витискувалися. Цим же 
пояснюється ' «майже повсюдно встановлене насування іноцерамового 
фЗіішу на менілітову серію». Таким чином, «процес насування в умовах 
земної поверхні зводився до більш чи менш пологого переміщення гір
ських мас у долини» (ІО. М. Пущаровський, стор. 34).

, У період відносного тектонічного затишку на місці Зовнішніх Кар
пат, як і всіх гір, виник своєрідний низькогірний Полонинський пенеплен 
з виробленою долинною сіткою (на 'нашу думку, в нижньосарматсь- 
кий час) •

Відступ морського басейну з Передкарпаття в середньо- і верхньо- 
сарматський час, поява карпатської гальки в балтській дельтовій світі 
вказують на відновлення піднять у Карпатах. З цим часом, можливо, 
зв'язане виникнення уступу Зовнішніх Карпат до Передкарпаття (гра
ниця нижнього і середнього сармату). Сарматський пра-Дністер, при
родно, міг збирати води з північно-східних схилів гір через поперечні

'ДОЛИНИ..
В період еередцьо-верхньосарматСького підняття Полонинського пе

неплену поперечні ріки, успадкувавши його гідросітку, заглиблюються, а' 
їд  меандри врізуються в давній рельєф. Субсеквентні (прздовжні) прито
ки, пристосовуючись до зон більш м’якого флішу, препарували хребти.

І 76



Дальші переривчасті підняття Радянських Карпат у верхньому пліо
цені і в четвертинний час ще сильніше відбилися на глибинній ерозії.
В поперечних долинах Зовнішніх Карпат виникла серія терас; долини 
набули епігенетичного вигляду, а субсеквентні притоки в.умовах моно- 
клінальної структури відпрепарували асиметричні/хребти.

Цілком справедливо відзначає М. П. Єрмаков (1948), що в рельєфі 
Скибових Карпат виявляється найтісніший зв’язок позитивних і негатив
них елементів з геолого-тектонічною будовою. Гребені хребтів і вершини 
звичайно складені з більш стійких пісковиків крейдового і палеогенового 
флГшу (ямненських, іноцерамових)', а поздовжні долини приурочені до 
смуг м’яких порід еоцену, олігоцену або дрібноритмічного крейдового 
фл І ІІіу.

Виходи згаданих пісковиків утворюють ефекуні' відслонення, а в 
руслах рік •- пороги і невеликі водопади.

Орографічний напрямок гірських ланцюгів найбільш відповідає 
північно-західному—-південно-східному простяганню лусок у північно- 
західній частині області. Однак на відрізку Мизунка—Бистриця Надвір; 
нянська хребти набувають звивистого напрямку, утворюють бічні від
роги. Гірські ланцюги звичайно поширюються на дві сусідні Луски.

Голрвний гребінь Зовнішніх Карпат —- ланцюг П а р а ш к и—А р- 
ш и ц і майже на всьому протязі зв'язаний з однойменною лускою (ски
бою)/ 3  північного Заходу на південний схїд*іланцюг фіксується такими 
елементами: горами Свинна, Кобила, Малевинка, Широкий Верх, П а
ра шкал (1271 .«), Зелемін. ' Буковинець, Хом, власне хребтом Аршнці 
^з горами Пустошак, Горган Ілемські, Нередів), а також горами Висока 
(1808 м), Сивули Велика (1836 лг), Сивули Мала (1818 м),  Добошанка, 
Синяк, Хом’як, Ротило, Біла Кобила, Сена, Осередок, Лунгуль,

На південь-захід від г.оловногб ланцюга простежується гребенева лі
нія, що на великому, протязі зв’язана: .з лускою Зелем’янки і Мальман- 
стальською складкою. Цей 3 е л « м’я н с ь к и й  ланцюг з північного за
ходу на південний схід фіксується такими вершинами -і горами: хребет 
Орова, Буковська, Липовали, Видноха, Кремінна, Кіндрат, Магура, хре
бет Должка, Яйко Ілемське (1685 лі), 1 рофа (1752 ,и).

Простягання Р о з т о ц ь т ^ о г о  ланцюга, виділеного М. П. Єрма- 
ковим (1948),4 обмежуємо, лише ділянкою Магура Ломнянська Л хре- 

;бет Роз'ґокн (верхів’я р.^Мйзунии). Цей ланцюг зручніше називати В у
ж а  н с ь  к и м  за назвою структури, що-складає його південно-східну 

Частину. , * ■ ' і V
На північний схід від ланцюга Парашки^Аршиці простежується 

кілька гребеневих лінійі приурочених до Оровської і Сколівської лусок 
(скиб), однак у сереДній частині ці ланцюги не мають чіткої рівнобіж
ності.

Долини рік» Стрви>к, верхній Дністер. Стрий, Опор, Свіча, Лом
ниця, Бистриці Солотвинська і Надвірнянська, Прут, Черемош, що впопе
рек перетинають хребти Зовнішніх Карпат, Мають тераси, особливо

* добре виражені в улоговинних розширеннях ' (Верхнє Синєводне, Ви
года, Яремча, Делятин).

Спостерігається до 8 терасових рівнів, що поряд 'з епігенетичним 
виглядом долин свідчить , про їх давній вік. Дуже виположені верхні 

' уступи простежуються вздовж долин, утворюючи характерні переломи 
поперечного профілю схилів.

За структурно-морфологічними відмінами область Зовнішніх Кар
пат можна поділити на дві підобласті: а) Бескидсько-Горганську (Скибо- 
ві Карпати) і б) Покутсько-Буковинську.

12. П. М. ЦИСЬ : , , ' \  '  « у



а. П і д о б л а с т ь  Б е с к и д с ь к о - Г  о р г а н с ь к а  ( С к и б о в і  К а р п а т и )

В межах підобласті можна виділити три геоморфологічних райони, 
зв’язані з певними тектонічними елементами.

1. Район низькогірного рельєфу крайових хребтів і Верхньо-Дніст
ровських Бескид. Низькогірні хребти облямовують північно-східний 
край підобласті і відповідають «системі берегових лусок». Крейдовий 
фліш внаслідок занурення розвинений слабо; поширені переважно па
леогенові відклади (попельська, менілітова, космацька світи). Смуга 
крайового низь'когір’я приурочена до Берегової і частково Оровської лу
сок. Рельєф має м’які обриси. Місцями нагадує хвилясту місцевість з 
дуже виположеними схилами. (

До Передкарпаття крайові хребти звичайно утворюють уступ з 
відносними висотами 200—300 (рідше 400) м. Абсолютні висоти низь- 
когір’я коливаються в . межах 600—800 м.

До північного заходу від р. Стрий низькогір’я розповсюджується 
на всю Зовнішню зону ( В е р х н ь о - Д н і с т р о в с ь к і  Б е с к и д и ) .  Тут 
Зовнішня антиклінальна зона набуває віялоподібної будови («Самбірсь- 
ке звуження», за Ю., М. Пущаровським). В ядрах сильно затиснут,их і 
крутих складок виступає нижньо-верхньокрейдовий фліш. Закономірне 

' північно-західне—-південно-східне простягання складок і літологічних 
зон сприяло гратчастому розчленуванню, створенню наскрізних зв’яз
ків між поздовжніми долинами.

Хребти мають м’які обриси і куполоподібні вершини, що переви
щують 800 м. Винятком є г. Магура Ломнянська (понад 1000 м). Крім 
поперечних долин Стрвяжу і Дністра, добре розвинені поздовжні до-

• лини, які часто* мають типові «долинні вододіли». В районі сіл Урич і 
Ямельниця спостерігаються оригінальні форми звітрювання ямненських 
пісковиків у вигляді руїн замків, гострих піків, природних арок та 
інше.

Зливаючись з крайовим низькогір’ям, ВерхньогДністровські Бески
ди, однак, мають структурні особливості і їх слід було б виділ йти в ок
ремий підрайон або район.

2» Район середньовисотних монокліиальник хребтів Сколівських 
.  Бескид. Займає межиріччя Стрий—Опор і Опор—Мизунка, Середньо

висотні хребти приурочені до лусок Сколівської, Парашки, Мальман- 
стальської і Зелем’янкИи Зв’язок хребтів з простяганням лусок, літоло

гічними зонами* флішу і мойокліналЬним падінням, світ виражений най
більш. ітипово.

Абсолютні висоти, як правило,— понад 1000 м, а окремі вершини пе
ревищують 1350 м. Північно-східні схили хребтів, приурочені до вихо
дів голів твердих порід флішу (головним чином стрийської серії), — 
крутгі; південно-західні схили, що відповідають падінню товщ, більш 
пологі. Ця асиметрія-найбільш ясно виражена в поперечному. профілі 
хребтів у долині р. Опор (с. Сколе). Опор, що впоперек перетинає різ
ні'зони флішу, місцями утворює терасові улоговини (Тухлівські, 
Сколівська).

Звертає на себе увагу приблизна рівновисотність гребенів Сколів
ських Бескид (1100—1200 лі). Лише вершина г. Парашки виділяється 
у формі заокругленого кОнусу, перевищуючи 1200 м, і гора Магура нід- 

' носиться понад 1300, м. На лівобережжі р. Стрий висоти падають до
■ 800—700 м 5і нижче. Перехід висот .нерізкий, однак компактність1 Ско

лівських Бескид вирисовується чітко. Звивиста долина р. Стрий ніби 
«обтікає» цей район. Напевно, підняття в двох сусідніх; районах мали 
різну амплітуду.
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*3. Район середньовисотних Скибових Горган з кам’яними розсипи
щами і глибокими поперечними долинами.* Складне просуягання тек
тонічних лусок і літологічних зон відбилося на загальному плані еро-, 
зійного розчленування. Переважає звивисте простягання хребтів,-що 
утворюють численні відроги: Виняток становить гребінь Аршиці і деякі 
Гребти, що перетираються Прутом;.

Скибові Горгани розчленовуються відносно глибокими поперечни
ми долинами рік Мизунки, Свічі, Ломниці, Бистриці» Солотвинської і 
Надвірнянської,1 Пруту; Короткі притоки їх, пристосовуючись до склад
них співвідношень флішових зон,'набули звивистого вигляду. Лише ве
ликі притоки Бистриці Надвірнянської і Пруту, що течуть вздовж пря
молінійних літологічних зон, одержали субсеквентний вигляд. У цілому 
поздовжні долини розвинені слабо, часто подібні до ущелин, завалених 
уламковим матеріалом. Внаслідок слабкого розвитку поздовжніх долйн 
виутрішньогірський зв’язок між великими поперечними Долинами утруд
нений. Абсолютні висоти мають найбільші відмітки у вершин Сивул'я 
Велика (1836 лі) і Висока (1808 м). Вертикальна розчленованість до
сягає амплітуди 800-4950 м. Хребти Мають відносно':' круті схили, осо
бливо північно-східні. Гребені хребтів .часто гострі. Вершини мають ви-. 
гляд округлих конусів або дахоподібну форму (Хом’як).. Ландшафт 
доповнюють кам’янисті гребені,' кам’яні розсипища і осипи, порожисті 
русла і невеликі водопади (Яремчанський).

б. П і д о б л а с т ь  П о к у т с ь  к*о-Б у к о в и н с ь к и х  К а р п а т

Структуру Покутських Карпат розглядають у .складі Передкарпат- 
еькогб крайового прогииу (О. С. Вялов, О. О. Богдано.в). В геоморфо
логічному відношенні структура Покутських і Буковинських Карпат 
відповідає гірській області і злита з нею. Разом з прилеглими з півден
ного заходу вузькими смугами лусок Зовнішнього антиклінорія ми ви- 
діляємр цей відрізок Зовнішніх Карпат в окрему підобласть, що вклю
чає два райони.

1ь Район низькогірного рельєфу Покутсько-Буковинських Карпат. 
У межах Покутської структури низькогір’я складене' з шести хребтів 

чз простяганням з північного заходу на південний схід, зв’язаних з від
препарованими денудацією ядрами антиклінальних складок (рис. 21 "І. 
Пасма відповідають зонам іноЦерамової і ямненської серій. Абсолютні 
висоти біля краго гір перевищують 800 м. У глибині вони досягають 
1000—1060 м. Долинна сітка Рибниці і Пістинки в цілому суперечить 
зональності структури, має епігенетичний (в минулому консеквентний) 
-характер. Низькогірні хребти розчленовані долинами на короткі від
різки, мають пологі схили і м’які обриси. Субсеквентні відрізки долйн 
приурочені переважно До манявської світи.

У межах Чернівецької області крайова смуга низькогір’я порівняно 
•звужена (до 10 км) і складається з 1-Й  хребтів, що називаються Виж- 
ницько-Берегометськими (Б. М„ Іванов, 1948). Амплітуда вертикально
го ррзчленування близько 150—250 м. Абсолютні висоти в середньому 
коливаються від 650 до 750 м. Найбільші вершини досягають 851— 
859 м.

'2. Район середньогірного рельефу Покутсько-Буковинських Карпат. 
Займає, внутрішню частину підобласті;! приурочений до звуженої ему-

* Скибові ]'органи;..можііаг назвати Зовнішніми І'органами на відміну від Внут
рішніх (Привододільних) Горган.

12* 179



ги лусок (що являю ть собою, напевно, продовження Оровської і Сколів- 
ської скиб). Амплітуда висот вздовж гребенів хребтів незначна. Хребти 
набувають більш вираженого асиметричного характеру. Абсолютні ви
соти середньогір’я досягаю ть 1485 м (г. Ротило) і 1473 м (г. Грахіт), 
У м:ежах району лежа\гь верхів’я Серету і М алого Серету*. До|лини їх 
перетинають хребти в діагональному напрямку, створюючи місцями поз
довжні ділянки вздовж м’яких зон флішу. Звивисті долини Черемо
шу і Чорного Черемошу мають епігенетичний вигляд. /

ш
ЗЙР

Рис. 21. Покутські Карпати. Фото Ю. П. Єрмоленка.

У розширених ділянках долини Черемошу добре виражено 5 терас; 
у зонах крейдового флішу і ямненських пісковйків виникли глибокі ущ е
лини із стрімкими, скелястими схилами.

IX. Вододільно-Верховинська область

Поширюється на Ц ентральну синклінальну і частково на Внут
рішню антиклінальну зони.

Ц ентральна синклінальна зона складена переважно палеогеновим 
флішем. Найбільш  поширені вузькі, гребеневидні (кілеві) антикліналі, 
сполучені з широкими синкліналями.

. Загальне -підняття на початку нижнього, міоцену разом з антиклі
нальними зонами захопило і синклінальний прогин, що їх поділяв. Згід 
но з М. В. М уратовим (1952), в останню стадію його існування в ізо
льованих лагунах відкладалися загіпсовані глинисті осадки.

В меж ах синклінорія звичайно панує низькогірний рельєф з аб
солютними висотами 600—700 м. Лише у верхів’ях Ріки, Тереблі і Те- 
ресви, на ділянці «піднятої складчастої основи»'синклінорія, висоти до
сягають 1600-АМ700 ж. В ядрах антиклінальних складок тут місцями 
відслонюється верхньокрейдовий фліш.

Загальне зниження рельєфу зв’язане не лише з наявністю крупно
го синклінорія, але і з поширенням менш стійких проти ерозії порід 
палеогенового флішу (менілітова і кросненська світи)*



В межах синклінорій простежується звинист;£:.ліііія карпатського 
вододілу, яка до південного сходу частково поширюється на Зовнішню 
(Скибову). і Внутрішню антиклінальну зони. В північно-західній час
тині вододільний хребет являє собою більш виражений орографічний 
елемент.

Крупні поздовжні долини (Ясиня-Черемоського і Давньосансько- 
го басейну), ящ існували в минулому, тепер перетворені в низькогір’я 
(верховини). -

Хи межах Вододільно-Верховинської області виділяємо ші'сть раг 
йонів.

Г. Район низькогірного рельєфу Стрийсько-Санської верховини. 
Розміщений на північ від вододілу, в басейнах верхньої течії' рік Стрий 
і'Сан. Реліктів ;4шшнЬЇ Дйвньосанс|кої поздовжньої долини тут' нбе ви
явлено. В рельєфі, крім верхнього Сану, збереглося ще три поздовжніх 
долини. Одна з них включає сучасне верхів’я Дністра (на відрізку Вов
че—Лімна) і простежуєтьсй  ̂далі на північний, захід через Хашів И  
іУІіхнбвець^Чорна—̂ -Дашівка—‘Лобозів. її  сліди4 також зафіксовані 
в рельєфі-від верхів’їв Дністра до с'^Турка і далі до шцІ§нного^сходу.* 
Друга поздовж-ня долина простягається у верхів’ях Стрвяжу (Ря- 

’бе—Рівня—Устє Нове, в межах Польщі). Добре виявлена в рельєфі 
долина простежується також від с. Бориня (долина верхнього Стрия) 
на північний захід через Яблуньку Нижню (Де вона перехоплена р. Яб
лунька, прито^оіо р. Стрий) і далі через Яблуньку Верхню—Шандро- 
вець'— Боберку В - Лютовиське —| Скородне Поляна до с. Хревт . (на 
Сані). Можливо, що верхня течія р. Стрий вище с. Бориня в минуло
му була верхів’ям пра-Саиу (тобто початком поздовжньої долини Бо* 
риіія — Хревт)'. ^

Отже,- в ■ межах '..Стрийсько-Санської верховини існувала система 
давніх поздовжніх рік з північно-західним напрямком стоку. Верхів’я 
поперечних, рік Стрвяжу, Дністра, Стрия досягди днищ поздовжніх 
Долин лише в плейстоцені. Річкові перехвати і дальше ерозійне розчле
нування району перетворили його в низькогір’я з пологими Андами і 
відносними висотами 200—250 м .,

2. Верховинський середньогірний вододільний хребет. Охоплює'пгв-- 
нічно-західний відрізок сучасного вододілу Карпат від Ужокського 
(839 ж) до Вишківського (Торунського, 941 м) перевалу. Ця частина 

вододілу являє собою ясно виражений середньогірний гребінь, частково 
розміщений на північному крилі Внутрішньої антиклінальної зони 
(Ужок '4г: Пікуй), однак більша частина його поширюється на Централь
ний Карпатський синклінорій. Південний схил хребта місцями досить 
крутий, що зв’язане з більш енергійною відступаючою ерозією приток 
Тиси.' Вершина г. Пікуй (Гусля, 1405 м) має форму масивного конусу 
з кам’яними осипищами на схилах.

3. Район низькогірного рельєфу і поздовжніх долин Воловецької 
верховини. Формування рельєфу зв’язане з розвитком субсеквентних 
приток поперечних рік Закарпаття, тераси яких взаємозв’язані. Останнє 
не підтверджує думки про існування тут єдиної великої «Верховинської 
поздовжньої долини». Більш Йго-вірним здається Існування пра-Тереєви, 
верхів’я якої лежало в районі сучасної р. Репінки; Перехват міг відбу
тися внаслідок відступаючЬ| ерозії Тереблі і Ріки, що мають і більш 
низькі ' базиси,; ерозії. ПйтанЦя це, однак, потребує додаткових дослі
джень.*

Рельєф Воловецької верховини низькогірний, справляє враження 
хвилястої місцевості з пануванням пологих схилів, чому сприяють і м’які

• * В. П. Висоцький (1961) допускає можливість існування пра-Ріки.
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породи олігоценового флішу. Відносні висоти в середньому 200—250 м. 
Абсолютні висоти (600—800 м) місцями в долині р. Ріки на північ від 
с. Міжгір’я опускаються до 444 м. Наявність субсеквентних долин за 
безпечує внутрішньогірські зв’язки аж до верхів’їв Ужа і Терееви.

4. Район середньовисотних хребтів і гірських груп Привододільнич 
Горган. Відповідає «ділянці піднятої складчастої основи Центральної 
синклінальної зони». Смуга розвитку кросненської світи сильно звужу
ється, менілітові відклади відслонюються лише в кількох антикліналь
них складках. Найбільшого розвитку досягають еоценові і ралеоцейові 
пісковики.

На відрізку поміж Вишківським і Ясинським перевалами орографія 
і морфологія гір, подібно до Скибових Горган, ускладнюється. Притоки

^ і — ^  ІНІТі
ШШШ

І _____ ІІ1
■ ____ ______ __________ш

І

І .і

Рис. 22. Привододільні Горгани, г. Стримба. Фото Д . Г, Стадницького:.

Тиси — Ріка, Теребля, Тересва своїми верхів’ями змістили далеко до 
північного сходу Карпатський вододіл і утворили на південному схилі 
відроги і гірські груїіи (Негровець, 1712 м\ Канч, 1576 м та інші). Ам
плітуда вертикального розчленування досягає 700 1000 м. Абсолютні 
висоти місцями перевищують 1700 'м: Різке вертикальне розчленування, 
глибокі поперечні долини, гострі форми гребенів і вершин, кам’яні оси- 
пища, численні відроги, ї^ в с е  це нагадує рельєф Скибових Горган 
(рис. 22).

5. Ворохта-Путильське давньотерасове низькогір’я. Смуга низько
гір’я відповідає південно-східному відрізку Центральної синклінальної 
зони і зв’язана З перетворенням давньої Ясиня-Черемоської поздовж
ньої долини. Давня ріка, напевно, мала стік у Серет в напрямку його 
сучасної притоки Молдови. Вздовж бортів тепер розчленованої поздовж
ньої долини простежуються високі терасові рівні (VIII і IX). Основна 
частина низькогір’я зайнята шостим терасовим рівнем, Що -зберіг карпат
ський галечник, покритий товщею жовто-бурих суглинків. Цей рівень і є 
останнім днищем «Ясиня-Черемоської», або «пра-Молдовської», ріки. 
В районі с. Ясині він лежить на абсолютних висотах близько 1000 ^ 'з н и 
жуючись у напрямку Ворохта—Ж аб’є—Путала до 900 м і нижче. Вер



хів 'я пра-Тиєи, пра-Лруту і пра-Черемошу, що лежали поблизу; давньої 
долини в рис-вюрмськніі час, врізалися в її днище. В систему цих рік, 
після перехвату, були включені сучасні верхів’я Чорної Тиси, Чорногор* 
ського Пруту, а також ЧорногО і Білого Черемошів. Ц і ріки тепер пере
тинають днище давньої долини, де мають 5 терас. Д альш а ерозія знач
но перетворила VI терасовий рівень омертвілої долини.

В районі с. Ясиня виникла обширна улоговина, яка є частиною д ав 
ньої долини і набула вигляду низькогір’я , що складається з рівновисот- 
них плосковерхих горбів і пасм з пологими схилами. Відносні висоти 
досягають 200—300 м-. ■

6. Ясинська улоговина. Являє собою водозбірний- басейн верхів’їв 
Чорної Тиси, розміщений в області м’яких порід зони Кросно. В гене
тичному відношенні -  це частина Ясиня-Черемоської поздовжньої 
долини^ перехоплена верхів’ям Чорної Тиси. На дуже виположених схи
лах  улоговини фіксуються давні восьмий і сьомий терасові рівні. Основ
на частина низькогір’я відповідає розчленованому рівню шостої тераси 
давньої ріки, до яйого відносимо і низькогірний вододіл з Ясинським пе
ревалом (913 м).  П ісля перехоплення оформилося п’ять терас Чорної 
Тиси. Найбільшого розвитку досягають II, III і IV тераси.

Гідросітка утворює «центротяжну» систему, що дренує схили улого
вини. Пологі, легкодоступні, схили мають абсолютні висоти 700—850 м. 
Ц ентральна частина опускається до абсолютних висот 650 м. Часто буг
риста поверхня схилів свідчи'ть про розвиток зсувних форм.

X. Полонинсько-Чорногорська область

Розміщується в межЙЙВнутрішньої антиклінальної зони. До її скла
ду включаємо Полонинський хребет, гірські групи Свидовець, Чорного- 
ру, Гринявські гори, гори Лоеової і скелясті пасма Закарпаття.

Структурно-геологічна єдність області полягає в тому, що вона яв
л я є  собою крупне -внутрішнє антиклінальне підняття, Південно-західне 
крило якого майже повністю опущене в область неогенових западин З а 
карпаття'. Стійкі підняття зони намітились в середньоолігоценовий час. 
З нижнього міоцену Внутрішня зона, як і всі Радянські Карпати, пере
творилася в область зносу. Висхідні рухи, які відбувалися вздовж  зак ар 
патських розломів, Зафіксовані потужною товщею корелитних міоцено
вих утворень, що виповнюють закарпатські западини. Ц і рухи досягають 
особливого розмаху у верхньому тортоні. Полонинський пенеплен виник 
на місці гір до вулканічних виливів і до формування передгірного дену
даційного рівня, зафіксованого вулканічними товщами.

У цілому Полонинсько-Чорногорська область —( найбільш підвище
н а  частина Радянських Карпат. У верхньому ярусі гір добре«збереглися 
рештки давнього пенеплену (полонини). До реліктів Полонинського пе- 
неплепу відносимо і сучасні вершини, що підносяться над полонинами. 
Абсолютні висоти .зростають ■ до південного сходу,'досягаю чи найбіль
ших відміток в Чорногорі.

Структурно-літологічні особливості і відміни в типах рельєфу до
зволяють виділити в межах області ряд районів.

1. Район середньовисотного нагірного рельєфу Полонинського хреб
та. Полонинський,хребет відзначається порівняно великими середніми 
абсолютними висотами, асиметрією поперечного профілю, поширенням 
вирівняних прверхойь (полонин), глибокими поперечними долинами, що 
поділяють хребет на крупні гірські групи і масиви. На правобережжі 

,Уж;розміщений нбвеликий масив С т и н к а  (1066 .ч); на межиріччі 
У ж—Л аториця—масив П о л о н и н а  Р і в н а  ( Р у н а .  1482 м ) . Віднос-



ні висоти полонини н а ,\д н и щ ем  прилеглих долин ІЙ Іпонагг 1200 м. П о
між  глибокими і вузькими ущ елинам и.Л аториці і Вічі р’Ь зм іщ ейа 'д ілян 
ка ір еб та , видовжена » меридіональному напрямі (1097 м ) . М іж  доли
нами рік Вічі і Ріки рростягкеться масивна П о л о н и н а  Б о р ж  а в а, 
що м ає крутий схил у  бік низькогір’я Воловецької верховини. Н ад  ви
рівняним профілем; здійм аю ться конусоподібні вершини (Томнатик, 
Великий В ерх), сполучені гострим гребенем. Н айбільш ої абсолютної 
висоти досягає г. Стой (1679 .« .). Споілтрі г а ю т ь с я  відслонення масив
них слюдистих пісковиків і к і м ’я'ні осиші’ікСа. Н а межиріччі. РікиІ1|§% еІ)лі 
Полонинський х р е б е т ^ іг і^ й  розчленований', має висоти др; 1325— 1330 я. 
Останній, південно-східний відрізок хребта (м іж  поперечними долинами 
Тереблі і Терееви) відомий під назвою  П о л о н и н а  К р а с н а  (г. То- 
пас, 1552 ж; г. Р уж а, 1568 м).

У верхів’ях рік на полонинах Рівної, Борж ави і К расної мож на с п о - ; 
стерігати ниркоподібні заглибини, де, можливо, скупчувався сніг у  льо
довикову ?єпоху. М оренної акум уляції не виявлено.

Крутий північно-східний схил Полонинського хребта відпренар'оші- 
ний субееквеитнимидолгінами в зоні більш м ’яких порід флішу (за 'тц г, 
пом куестового пасм а). Крутизна схилів долин і збереж ення релікт ні.' 
давнього .пенеплену обумовлені стійкістю пісковиків палеогенового 
флішу. ,

2. Район скелястих пасм. П рилягає до  південного схилу Полонини 
К расної на межиріччі Т ереблі—Терееви- Південне, більш значне пасмо' 
складене юрськими вапнякам и і крейдовими конгломератами і явлж- со
бою ряд ізольованих скелястих груп з гострими вершинами і гребенями 
(абе. вис. до 852 м)_ Д о  півночі у верхів’ях .М алої і Великої Угольки роі- 
міщене менше пасмо, в якому юрські вапняки утворюють різкі і ву:Цкі 
ігребені серед мертелів і пісковиків пухов|еької світи. Р іки, що перетина
ють пасма, створили типові.тіснини.

З а  думкою В. 1. С лавіна (1947, а ) , основна причина появи юри поля
гає  в антиклінальній будові району. Частина скель -8 «ізольовані давні 
відторженці, що тепер відпрепаровані ерозією.

3. Район альпійського і середньогірного рельєфу гірських груп Сви- 
довця і Чорногори. Цей район характеризується сполученням середньо- 
г ір ’я з формами, створеними плейстоценрвим зледенінням. Відпойщае 
Внутрішній антиклінальній зоці^др розвинені міцні породи буркутсьйої, 
свидовецької і лю тської світ. Зниж ення в рельєфі звичайно приз рощені 
до зон ціщ ано-сланцьових порід черемоської світи.. /

Гірська група С в и д о в е ц ь  являє собою орографічне продовжен
ня Полонинського хребта, однак відрізняється від нього давньольо.н)- 
Виковими: формами.

П івденно-східна частина м ає н ай більш і' висоти (г. Стог, 1707 ЙЙ 
Ближ ниця, 1883 А).

П ривододільна зона зберегла сліди плейстоценового зледеніння. 
У верхів’ях рік Д рагобрат, Труфанець, Гропа (басейн Чорної Тиси) 
спостерігаю ться льодовикові цирки (східні схили г. Блйж ниці), які ма
ють скелясті схили. Ц иркові, заглибини властиві і верхів’ям долин Ап- 
ш енецьких• .(західної і східної), Крачуніської та іншим Розм іри  цирків 
(великих 'варів) досягаю ть 2 0 6 |І5 0 0 —600 м. Відносні висоти схмл-ів. 
цирків ̂ { б л и з ь к о  150—200 ж.

М орени в долинах збереглися погано. Л ьодовикова ерозія поси
лила східчастість поздовжнього профілю долин, обумовленого л ітоло
гією. Південні схили Свидовця розчленовані глибокими долинами Косі в-, 
ки, Середньої і М алої Ш опурки, п яких спостерігається 8 терас. Ме- 
жирічні хребти мають плосковерхі <хплаї».
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Гірська група Ч о р н о г о р а  — найбільш 
висока частина Радянських Карпат. Лінія най
більших висот проходить через вершини Ше- 
шул (1726 лі), Петрос (2020 лі), Говерла 
(2058 лі), Брескул (1910 лі), Данцеж (1848 м), 
Туркул (1932 лг), Ребра (2001 лі), Гутон 
Томнатик (2016 лі), Мунчел, Дземброня, 
(1880 лі), Піп Іван (2022 м), На цьому відріз
ку довжина гребеня близько ЗО км (рис. 23і.

Д о північного сходу від вододільного гре
беня розміщені два хребти, прорізані долина
ми верхнього Пруту і притоками Чорного 
Черемошу. Перший фіксується вершинами 
Козимерська (1572 м), Марйшівська ('1-564 м) 
і: Скорушний _ (1551 лі); другийЯЖ  Кукель 
(1540 лі), Костриця (1589 лі), Хедя (1357 .н).

_ Ці елементи відбивають Стійкість літоло
гічних зон, однак внаслідок розчленування гір 
притоками Тиси, Пруту,; Черемошу орографія 
Чорногори ускладнюється відрогами.

Чорногорська груйа — північно-східне 
крило - Внутрішньої антиклінальної зони, 
ускладнене складчастістю. При цьому го л о ві 
ний вододільний хребет зв’язаний з синклінал
лю і має інверсійний рельєф *. його полого 
упдощений. гребінь 3-; заокругленими конусо
подібними вершинами (Петрос, Говерла та 
інші) приурочений до зони найбільш стійких 
крейдових пісковиків і конгломератів. До пів
денного сходу синклінальна структура усклад
нюється, утворюючи два синклінальних хреб
ти -  Піп Іван і Стайки, поділені долиною 
р. Погорілець. Вздовж північно-східного кри
ла головної синкліналі утворився стрімкий 
денудаційний уступ., .•

Наступна на північному сході смуга яв
ляй собою 'антикліналь, ускладнену вторин
ними складками. Висоти спадають, і лише 
хребти Козимерський, Маришевський і Ско
рушний, що приурочені до виходів міцних піс
ковиків, перевищують 1400Щ-1500 лі.

Третя до північного сходу смуга Чорно
горської групи відповідає частині антикліналі, 
складеній крейдовим > і еоценовим флішем 
(хребет Кукель—Костриця—ХеДя).

Деяйі. долини зв’язані з поздовжніми 
літологічними зонами, однак гідросітка в ці
лому протирічить зональності будови. Попе
речні долини північно-східних схилів Чорно
гори мають невиробдений поздовжній профіль, 
що зв’язане з діяльністю давніх льодовиків. 
Ж< верхній частині долин збереглися цирки і 
кари. Під уступом головного гребеня у

* Є аані, щ о Чорногора 
ускладнене скидами.;

крило монокліналі,

18с



верхів'ях Пруту і притдк Чорного Черемошу розміщуються так звані 
«нижні котли», створені водною і -‘Льодовиковою ерозією в зоні м’яких 
Ш рід флішу^ Спостерігаються також скелясті карові -Гребені (Великі і 
Малі Козлині моренні утворення. Морени представлені уламками! бри
ла ми пісковиків, продуктами руйнування конгломератів і піщано-гли* 
кистим матеріалом. Водно-льодовикові наноси більш обкатані. В доли
нах рік збереглися вали бічних, бередицних і особливо стадіальних мс^ 
рен останнього зледеніння. Вони зв’язані 'з- рівнем ■ґретьої тераси Пру
ту. Вільні старі морени приурочені до четвертої тераси, що свідчить про 
їх вюрмський вік.;|-

У КІЛЬКОХ МІСЦЯХ; Б.'Свідерський (1938) виявив утворення більш 
д е й н ь о г о  зледеніння (па нашу-думку, риського), але збереглися вони 

'погано. .
Під нерпі,инами Мунчел і Бребонеекул с посте р і гають с & реліктові 

висячі (дольодовикові) долини, що підлягали нівальній денудації. По
ширені кам’яні осишшиї і розсипища. Виположені схили покриті потуж-' 
пою Корою звітрювання.

В межах;Чорногорської групи виділяємо підрайони-'
1) Г о л о в н и й  в о д о д і л ь н и й  г р е б і н ь  П е т р  о 'сЦ Г о в е р- 

л а—П і п І в а н з реліктами Полонинського пенеплену і льодовиково- 
денудаційними формами.

2) С ер, ед  н ь о гі  р н і - х р е б т и  п і в н і ч н о*с х і д н о го  к р а ю  
г р у п и  з .розвиненою м о р е н і ю ю Уа кум у л я ц і є ю в долинах’рік.

3) С е р е д н ь о г і р н и й  р е -л ь е ф  п і в д єн н о-з а,х і д  н о г о 
'• к р а ю Ч ор  у о г о р с ь к о ї  г р у л н.

4. Район середньогірного рельєфу гірських груп Гринявської 
Ц  ЛосЬврї. ‘ Відповідає північно-східному %'рилу Внутрішньої анти

клінальної зони;; де продовжуються структурно-літологічні зони Чорно- 
горської групи, однак менш чітко виражені в орографії. Релікти дав- 

-їіьогсі пенеплену представлені уплощеиими гребенями з куполоподіб
ними вершинами.,

Головний гребгн-ь Гринявської групи вздовж черемоськогсг межи
річчя фіксується такими веріпииами: Кре.т^” Зміїнська, РоЗтоцька 
’П525лг), Скуііова (1580 м), Баба Людова (1586 -лі), П неві, (1585 м), 
Л-истовата. (1525 л і ) , Гостин/ (1585 м).

Давні консеквентні долини Чорного і Білого Черемошів 'місцями 
•мають вигляд глибших ущелин. Деякі притоки набувають поздовжньо
го характеру вздовж м’яких зон черемоської світи. В розширеннях до
лин добре виявлено 5 терас. .Вздовж скиду-?двигу;,^творилася глибока- 
уіщуіина р. Пробійної (ліва притока Білого Черемошу),.

Віссю г р у п и  Л ос  ов  о ї у# хребет Максим ецьІЬЛосов а. Ампліту-, 
ди відносних висот 300—400 м. Абсолютні висоти — до, 1345 м (г. Мак- 
сНмєць), 1429 м (г. Лосова). Найбільші висоти приу-рочені ^о невелико
го масивчика па південь- від уіцелинй Ядовйчерй (г. :ЯрЕЙЄдь^'І'$80^У..

XI. Північна окраїна Мармароської області

Обширний Мармароський кристалічний масив, що становить давнє 
ядро Внутрішньої антиклінальної- зони,,, .поширюється і в межі Радян
ських Карпат своєю північною % північно-західною окраїною.

. ' * Третю і четверту тераси Пруі?у Щ-; інйих^рщ .і^арпаї^гіі віком'*'відек^ять до вюрм, 
,с^когоГчасу. (Г, П. /%-



При загальному антиклінальному, характері структури масив має ; 
більш складну внутрішню будову. Мезозойські утворення являють со
бою рештки суцільного чехла, що зодягав кристалічне ядро і зруйнова
ний тривалою денудацією. Масиву відповідає Мармароська геоморфо
логічна область, щ о ,включає кілька гірських груп і хребтів. Відпрепа
ровані денудацією кристалічні породи проявляють вплив на рельєф.

До цієї області відносимо, два райони:
1. Район альпійського рельєфу Рахівського кристалічного масиву. 

Складений міцними кристалічними сланцями, гнейсами, мармуровид- 
ними вапняками. Глибокі долини, круті і місцями стрімкі схили, знач
на амплітуда відносних висот (що часто перевищують 1000 м), наяв
ність гострих скелястих гребенів і верііїшг виділяють Рахівський масив' 
серед інших гірських районів.

Як відзначає М  П. Єрмаков (1948), інтенсивна глибинна еррзія 
рік Тиси, Косівки, Шопурки порушила орографічну цільність масиву 
д поділила його вузькими ущелинами на кілька пасм меридіонального 
простягання. При цьому головні пасма і долини Орієнтовані вхрест про
стяганню давніх порід і лише менш чітко виражені пасма згідні-з їх 
північно-західним простяганням. Внаслідок останнього вершини’масива 
мають «шахматне» розміщення, і звичайно приурочені до перетину дріб
них гребенів.

На захід від р. Шопурки кристалічні породи занурені під флішові • 
товщі крейди і палеогену.

Більш компактна частина масиву розміщена на лівобережжі Тиси. 
На радянсько-румунському кордоні "здіймається гнейсовий скелястий 
пірамідальний Мармароський Піп Іван (1946 м) з рештками льодови
кових цирків.

Подібну форму мають вершини Менчул (1380 м) і» НІоймул 
•(1228; м). Остання Відзначається синклінальною структурою.

В глибокій долині Тиси, що перетинає Рахівський масив, спостері
гається до 7 терас (район Рахова). На схилах долини місцями відбу
ваються обвали. Вузьку, глибоку ущелину утворює Білий Потік —і ліва 
прйтока Тиси. Глибока долина Білої Тиси обмежує масив з півночі. 
'Реліктів, «Білотисеиської давньої долини» в рельєфі не спостерігається. 1 

, На межиріччі'Косівки—Шопурки виявлений уступ від рівня Поло
нинського пенеплену до нижчого! денудаційного рівня. Відносна висота 
уступу — близько 100 м, Тектонічна будова дозволяє припускати тут 
н а явність, скиду.

2. Район альпійського рельєфу! Чивчин. Чивчини також складені 
давніми кристалічними породами. Головний гребінь гірської групи про
стежується через вершини Будієвська. (1678 м), Чивчин (1769 м), По
падя, Люстон (1640 лі), Каманова (1731 м), Гнятяса (1769 м).

Північно-східні схили ріозчленовані глибокими потоками — прито
ками Чорного і Білого Черемощів, південно-західні — витоками р. Ва- 
сер, південно-східні — верхів’ями рТ^ЗОлотої Бистриці. Гірський район 
являє. собою гідрографічний вузол басейнів Тиси, Пруту і Серету.

Чйвиинська група складається з коротких хребтів з масивними вер
шинами, глибоко розчленованих гірськими потоками. Амплітуда від
носних висот досягає 500—600 ’м. Найбільш крупні вершини складені 
міцними кристалічними породами, мають куполоподібну форму і кругї 
схили. Потужність кори звітрювання місцями досягає кількох'метрів. 
На крутих схилах, виникають зсуви. Вапняково-доломітові товщі утво
рюють в ущелинах стрімкі стіни. На південно-західному схилі Чивчин 
краще вбереглися гляціальні форми (ниркоподібні' заглибини, Часто 
зайняті озерами).
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Відповідає вулканічному пасму Закарпаття і неогеновим западинам.
ї .  Район вулканічних гірських груп Вигорлат-Гутинського хребта. 

Головну фазу виливів андезитів, андезито-базальтів і базальтів тепер 
відносять до пліоцену.

Препарування хребта могло відбувайся за типом розвитку куести 
(Г. П. Алфер’єв). На це вказує взаємозв’язок терас поперечних рік їсуб- 
секвентних приток. Північно-східні схили хребта більш круті.

Поперечні терасовані долини рік Уж, Латориця, Боржава.і Тиса роз- 
чЛеновують хребет на окремі групи. На захід від р, Уж розміщується 
група В и г о р л а  т, основні частина якої 5 лежить у межах Чехословач- 
чини. В прикордонній смузі простягається частина Вигорлату ~~ хребет 
Попрични (з вершинами близько 1000 м). Видовжена гірська група Анта- 
ловецька поляна (Синяк), або М а к о в и ц я  (між долинами рік Уж і 
Латориця), має майже плоску поверхню (над якою окремі вершини до
сягають 978 м (г. Маковиця,}, 993 м (г. Плеска) і 981 м (г. Середня). 
Північно-східний схил Маковиці більш крутий. На південно-західних схи
лах* утворилися відроги, поділені долинами приток Латориці.

Відрізок хребта між долинами рік Латориця і Боржава називають 
В е л и к и й  Д і л .  У цій гірській групі г. Бужора (1086 м) є найвищою 
вершиною всього хребта. Асиметрія поперечного профілю також добре 
виражена. Ріка Іршава відчленовує тут видовжений: відрог Гат „(до
20 /сиг)-

Гірська група Т у по  й між долинами Боржави і Тиси з Рікою має 
типові для масиву обриси. Гребенева лінія набуває меридіонального на
прямку; вздовж неї підносйться куполовидні вершини г. Клобук (856 ж) , 
г. 'Гупой (878 м), г. Гостра (839 ж), Товстий Верх (Товста, 818 м).

Від гір О у а ш (Аваїп)4 масив Туиой відокремлюється широтним 
відрізком долини р. Тиси, що утворює так звані X у с т с ь к і В о р о т а*.

Складне співвідношення юрських порід, флішових світ і вулканічних 
утворень місцями ускладнює морфологію. Так, на відрізку Драгово— 
Заднє в рельєфі групи Тупой спостерігається інверсія. Вершини скла
дені міцними юрськими вапняками, крейдовими породами і відповідають 
синкліналям. Окремі конічні вершини (г. Клобук, Клобучок та інші) 
складені з андезиту. Переважають вершини куполоподібної форми.

Долини, що перетинають вулканічний бар’єр, добре терасовані.
2. Іршавська улоговина. Розміщена всередині вулканічно

го хребта між Великим Долом, Гатським відрогом і масивом Тупой. 
Центральна частина улоговини лежить на абсолютній висоті 133 -135 м. 
На півдні улоговини на абс. висотах 250—280 .« .здіймається ділянка 
давньої тераси Тиси. Плоске дно улоговини являє собою терасу рік Ір~ 
шави і Боржави.

М. П. Єрмаков (1948) розглядає Іршавську улоговину як давньо- 
озерну, вулканічного походження. Під четвертинними залягають пліоце
нові озерно-болотні відклади, що нагромаджувалися в період згасання 
вулканічної діяльності.

Виникнення Іршавської улоговини, напевно, зв’язане з нерівномір
ною вулканічною діяльністю, що викликало орографічне зниження. 
Оформлення рельєфу улоговини наступило пізніше завдяки діяльності 
рік Іршави, Боржави і її приток.

XII. Область вулканічних Карпат ї міжгірних улоговин

* У прикордонній смузі ділянку вулканічного хребта звичайно називають Гутин-
- ськими горами, хоча останні знаходяться на Румунській території. Тут простягаються 

гори О у а ш (г. Фрасінул, 812 м).
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3. Березне-Ліпшанська (Тур’янська) міжгірна долина. Простя
гається між полонинський вулканічним хребтами. Західна частина зай
нята відрізком р. Уж, па-ділянці Переяинг^Сйалява по поздовжній 'до-' 
лині протікав Р- Тур’я (ліва притока Ужа) і р. Пініє (права притока 
Латориці). Тут абсолфтні висоти дна долини опускаються до 2 8 1 1 9 8  м. 
У- верхів’ях Тур’-Ї і Пініїфозміщений невисокий долинний вододіл. У ра-. 
поні с. Сваляви лежить обширіїа С в Ц л я і ж ь к а  ' у л о г о в и н а .

На відрізку Сваляваі^-Ловге поздовжня долина зайнята течією 
р. Свалявки (ліва притока Латориці) і Дусіни (притока Боржави), а 
також широтною ділянкою долини р. Боржави. На: останньому, східно
му відрізку Довга—Ліпша протікає невелика притока Боржави р. Оса- 
ва, що впадає в Ріку. В районі с. Ліпша поздовжня долина лійкоподібно 
розширюється, відкриваючись у, Верхньотисенську улоговину.

Малоймовірним здається припущення Про існування тут у  минулому 
великої «Цирок-Боржавської поздовжньої Долини», оскільки тераси су
часних субсеквентних приток і поперечних долин рік Уж, Латориця і 
Боржава взаємозв’язані. Напевно, розвиток долин відбувайся одночасно. 
Субсеквентні притоки препарували північно-східний схил вулканічного 
хребта. Можливо, однак, припустити існування пра-Боржави, що раніше 
впадала в Ріку. На відрізку Ліпша--Довге простежуються високі-тера
сові рівні, тепер розчленовані на конусоподібні гірки. Ці рівні спостері
гаються і на півпшЦЩаахід від с. - Довге вздовж поздовжнього коліна 
р. ' Боржави. Верхня ’ течія пра-Боржави пізніше була церехоплеіГа 
відступаючою ерозією ріки, що висунулась з боку Іршавської уло- 
ГСДШМо:.'.:-:; У: і ■ У ' /  ' Щ  г: ~ ; Щ ’Л

4. Район низькогірного рельєфу Закарпатських передгір’їв. ЧСмуга- 
пеЩ||гір’їв облямовує І  південного|р|хоДу.вулканічний хребе¥, створю-. 
їойи на ділянці Мукаче^о—долина, Боржави два плоскі віДросй в ’бік 
низовини. Спостйріга&ться кілька уетупій, похилих до Црйтйсенської ни- 
ЖОВИНн і розчленованих дрібними притоками Латориці і Боржави на ряд 
увалів з широкими, плоскими або куполовидними вершинами. Найбільш 
високий уступ (350—400 ж над р. м., або 150 200 ж відносної висоти, 
За О. І. Спиридоновим) відповідає пліоценовому денудаційному рівню, що 
зрізує ефузивні утворення. З  останнім зв’язані ділянки давньої (пліо
ценової) тераси Тиси з карпатською галькою; Потужні наноси галеч
ників (до 50 м) особливо розвинені між долиною Боржави і Хустськими 
Воротами, де тераси досягають близько 110 м відносної висоти.

Середня,відносна висота давньої тераси, за О. І. Спиридоновим, 120— 
180 м. Вона складена жовто-бурими суглинками з галечниками і гравієм 
з пісковиків флішу, кристалічних сланців (рідше з-андезиту). Подібну 
Судову -має'і розташована нижче 50—70-метрова тераса (вік, тможливо, 
міндельський). Піщано-глинистий матеріал переважає-на більш низьких 

'Терасах (35--40, 15—20 м), що відповідають рису і віорму. Скульптура 
передгір’я, таким- чином, обумовлена діяльністю пра-Тиси і її приток. 
■У рельєфі виділяються також андезито-базальтова .Чорна гора біля 
м. Винйґрадове (568 м), Шаланка (372 м, біля с. Шаланка) та інші.

5. Район низькогірного і терасового рельєфу Хустсько-Солотвин- 
ської (Верхньотисенської) улоговини. Відповідає Солотвинській (Верх- 
І^ьотисенськїй) западині, виповненій потужною товщею міоценових від
кладів. Північно-східна частина улоговини являє собою низькогір’я, що 
прилягає до Полонинського хребта і поступово переходить до широких 
терасованих долин Тиси і Ріки, його розчленовують долини Тереблі і Те- 
ресви. Низькогір’я має вигляд горбастого, м’якого рельєфу з перевагою 
плоских форм. Абсолютні висоти досягають 530 м (г. Оросло), 559 м 
(г. Кичера) і навіть 758 м (г. Дарола). Над долинами рік смуга низько-
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гір’я в Передньому здіймається на 150—200 -300 м-, 'створюючи: єдиний 
денудаційний рівень. — -

Згідно з М. П. Єрмаковим (1948, б), цей рівень служив у нижньому' 
пліоцені дном великого Верхньотисенського озера, пізніше спущеного 
Тисою після створення Хустських Воріт. Однак Г. П. Алфер’єв не вста- 
нових будь-яких давньоозерних відкладів. «Кхмерський» денудаційний 
рівень зрізує тут відклади тортону. Створення його, за Г. П. Алфер’євим, 
відбулося не раніше верхнього сармату. У всякому разі, він молодший 
від Полонинського пенеплену і виник до вулканічних виливів.

У межах низькогір’я простежуються також рештки пліоценових те 
рас Тиси. Ці терасові рівні, як і нижчі (четвертинні), пов’язуються з те
расовими уступами Хустських Воріт і передгір’їв вулканічного хребта.

Все це свідчить про терасову (а не давньоозерну) природу рельєфу 
Верхньотисенської улоговини.

У східній частині улоговини (басейн Тересви) в моноклінальних 
умовах залягання неогенових комплексів зустрічаються куестові форми 
рельєфу. Поширені також зсуви.

В ' широкій долині Тиси тераси здіймаються над рівнем ріки на
1—3, 7—8, 15— 18 і 2.5:—3(7 м. Дві останніх —'цокольні, покриті галечни
ками і суглинками. В районі Солотвина третя (надзаплавна) тераса ле
жить на абсолютних висотах близько 300 м (приблизно на 40—44м ви
ще, ніж біля Великого Бичкова). Останнє зв’язане з підняттям соля
ного купола. Біля Солотвина третя надзаплавна тераса Тиси дефор
мована «соляним, штоком», щ о проник в алювіальні наноси.

Біля м. Хуст здіймається ерозійний , вулканічний останець (Хуст- 
ський Замок). Куполовидна острівна гірка розміщена також у долині 
Гиси на північ-захід від Тячева.

XIII. Область Закарпатської рівнини

1. Район Притисенської алювіальної рівнини. Відповідає Чоп- 
Мукачівській западині. Поверхня Притисенської низовини слабо похила 
від гір до долини Тиси і одночасно зі сходу'на захід, згідно з течією ріки. 
Абсолютні висоти коливаються від 116— 120 м біля передгір’їв до 105 к  
біля м. 1ІОГІ. •

На більшій площі Притисенська рівнина ствОрена молодою надза
плавною терасОю Тиси (в середньому 5—6 ж над рівнем ріки), складеною 
піщано-глинистими і суглинистими алювіальними відкладами. Давні 
тераси поховані. Поверхня рівнини дещо порушується наносами приток 
Тиси. На фоні монотонної рівнини різко підносяться острівні вулканічні 
ТОрИ.' " . * ‘ ■ *>

2. Берегівське горбогір’я .' Складене переважно ліпаритами і утво
рює масивний цоколь» над яким здіймаються заокруглені горби. Абсо
лютні висоти 180—367 ж, відносні 64—251 м. {

В кар’єрах спостерігається налягання галечників і суглинків на гори
зонтально зрізану поверхню вулканічних порід (давньотерасовии рівень 
Тиси). • , . . . . .  ^

Цоміж селами Вел. Бегань і Запсонь розміщені чотири нлосковерхих 
вулканічних гірки, абсолютні висоти яких досягають 2 0 9 .лі (відносні 
<з0^-110 м ). , \ ' '

К р а їм* а Г і р с ь к о г о  К р и м у

Як було відзначено раніше, тектоніка Кримських гір і прилеглих 
територій дуже складна і'співвідношення між ними остаточно не з ’ясо
ване. Так, М. В. Муратов відносить до східної окраїни мегаантикліналі
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Гірського Криму Керченський півострів і частину Таманського, в межа\ 
яких ця окраїна ускладнена дрібною складчастістю. Виходячи з цих 
уявлень, М. В. Карандеєва (1957) виділяє дану споруду в єдину гео
морфологічну провінцію «складчасто-склепінних середньовисотних і ни
зьких гір, сильно розчленованих ерозією»/Рри цьому в провінції виділя
ється дві області: 1)- Гірський Крим, 2) Керченський півострів.

В. Г. Бондарчук (1959) відносить керченські структури (Керченсь- 
ко-Таманське підняття) до Північно-Кримського прогину.

На карті геоморфологічних районів УРСР і МРСР, складеній В. Г. 
Бондарчуком; М. Ф. Векличем, Л. П. Ро^одановою та І. Л. Соколовським 
(1959), виділена геоморфологічна область Кримських гір (Тектонічні 
ерозійно-денудаційні низькі та середньовисотні гори). В межах остан
ньої автори позначають район Головного пасма Кримських гір, а також 
район зовнішніх (першого та другого) куестовихТіасм Кримських гір. 
Район горбастої рівнини керченського півострова з сопками грязьових 
вулканів віднесении до області Причорноморської, Приазовської та Пів
нічно-Кримської низовини.

Враховуючи Особливий вплив тектонічної структури; па рельєф 
«дрібногір’я» Керченського півострова, а також територіальну зближе- 
ність його з Кримськими горами, ми розглядаємо їх у межах єдиної гео
морфологічної країни Гірського Криму. Це допустиме і тому, що рельєф 
передових прогинів завжди розглядається як елемент гірської країни.

\  У межах країни Гірського Криму виділяємо чотири геоморфологічні 
обласїі. <

XIV. Область Головного Кримського пасма
Ф 'і % л V '/ , , - у -

Головне пасмо складається із столових масивів і груп окремих 
невеликих хребтів, побудованих твердими юрськнми вапняками. Пасмо- 
відповідає синклінорію Головного пасма східного Криму та синклінорію 
південно-західного Криму (див. тектонічну карту УРСР і МРСР, 1959).

Крупні столові масиви розташовані в центральній частині Головно
го пасма (Чатир-Даг, г. Еклізі-Вуруи, 1525м, Демерджі^ Карабі-Яйла).

На південь-захід пасмо яйлинських масивів включає Бабуган-Яйлу 
(з г. Роман-Кош, 1543 лі) , яка сполучається Гурзуфським Сідлом з ви
сунутою до півдня Нікітською Яйлою (г. Демір-Каиу, 1540 м; г. Авінда, 
1470 м).

Далі йде звужена Ялтинська Яйла (г. Лапата, 1406 м) , а потім об- 
шйрна Ай-Петрінська Яйла (г. Беденекир, 1320 м; Ай-Петрі, 1233 м, 
рис. 24). В районі Байдари зона знижується. Тут вона роздрібнена і роз
мита (Байдарська улоговина) . Біля рогу Айя пасмо обривається до моря 
стрімкими обривами висотою понад 500 м (ріг Айя, 557 м; г. Куш-Кая, 
Ьі)4 м) . Далі до заходу знижені і роздрібнені, ділянки пасма доходять 
до Балаклавського району.

На схід від Карабі-Яйли столові масиви зникають, за винятком го
ри Агармиш (723 лі), що здіймається над м. Старий Крим у зоні перед- 
гір’я. Пасмо розпадається на окремі хребти, гребені і піки (600—800 м). 
Така роздрібненість зони пояснюється зміною літологічного складу порід. 
У східній частині Криму середньо- і верхньоюрські відклади представ-' 
дені чергуванням шарів вапняку, конгломератів, пісковиків, сланців. 
•Складки мають більїп правильний характер. Ерозійні процеси сильніше 
розмивають шари сланців, створюють більш лагідні схили і - різко 
виділяють у рельєфі більш тверді вапняки і конгломерати.

Вирівняна поверхня яйлинських масивів (особливо Ай-Петрінсько- 
го, Чатир-Дагу, Демерджі і Карабі-Яйли) покрита численними кар-
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отовими западинами. Тут розповсюджені карстові лійки, каррові поля, 
а також каррові улоговинки і вибої на схилах, великі провальні запа
дини (улоговини) і печери. Останні особливо характерні для Чатир- 
Дагу, Карабі-Яйли, де породи представлені найбільш чистими вапня- 
чамш На Чатир-Дазї: обслідувано вісімнадцять печер, у тому числі 

їВінбашхоба довжиною до 210 м, Суукхоба .— 128 м, Топсюхорсар — 
вертикальний колодязь глибиною понад 130 м та інші печери. 1 Іа Ка- 
рабі-Яйлі, напевно, найдовша печера Туапька (130 м). Велика Скель- 
лж а печера'‘е  біля східного краю Байдарської улоговини.

Рис. 24. Південний «брив Яйли і вершина Ай-Петрі над Алупкою. Фото 
Л. В. Скварчевської.

Великі карстові лійки в окремих місцях досягають 200—250 Ж у  
діаметрі і 50 -̂ -70 м в глибину.

Вапнякові яйлинські масиви служать природними конденсаторами 
вологи. ’

Водонепроникливі породи (пісковики, конгломерати і сланці се
редньої і нижньої юри) є прйчиноїр виходу на схилах, сильних джерел 
і цілих підземних рік (витоки Салгиру, Біюк-Караеу та інші).

Систематичні комплексні дослідження і карОтоЛогічні здіймання, 
які проводяться в останні роки у Кримських горах, показали:, що на 
розвиток карсту впливає сукупність факторів і умов, . серед яких 
Б. М. Іванов і Т. І. Устинова (1957) виділяють 1) герлого-структурні 
особливості і ;тріщинуватість лорід; 2) розміщення різно карстуючих 
літологотфаціальних комплек^в; хЗ) особливості орографії і місцеві 
водозбори; 4) геоморфологічну будову поверхні і розміщення на ній 
різних типів рельєфу; 5) гідрографічні, фізико-географічні та інші умо
ви, які сприяють або перешкоджають закарстуванню масиву. На досві
ді вивчення карстових процесів у Криму не підтвердилася попередня
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схема переходу одних карстових форм в інші. Виникаючи під виливом 
певних комбінацій факторів, окремі карстові форми розвиваються до
сить самостійно і простежуються в різних стадіях свого .розвитку; 
(Б. М. Іванов). .. '

Переривчасті висхідні рухи спенепленізованих давніх гір вдкликали 
поступове врізування рік і утворення серій річкових "терас.. Х арактер
но, що висота терас зростає до верхів’їв, що вказує на підняття осьової 
зони Головного пасма. В меябіх гір верхів’я рік, мають ущелевидний 
характер, що пояснюється я к  більш інтенсивним > підняттям-' зони, так 
і перевагою твердих або водопроникливих .порід (вапняків, конгломе
ратів). Нижче по течії долини відзначаються виробленими формами.

Встановлюють приуроченість РІЧ К О ВИ Х ; уще'лин до лінії М ОЛОДИХ 
розломів і скидів. Найбільш характерний у цьому відношенні Великий 
каньйон (інакше Доккозький каньйон, або Каракольська ущелина)* 
який виник у долині ріки Рожевої (один із витоків ріки Бельбек)..' 
Вузька, глибока ущелина із стрімкими схилами знаходиться в розко
лині молодого розлому або-скиду, що відокремлює Ай-Петрінську Яйлу 
від масиву Бойка.

Глибина каньйону в його середній частині досягає майже 350 — 
380 м. Дно кам ’янисте, завалене крупними брилами вапняків, що міс
цями утворюють досить високі уступи, з яких вода збігає водопадами 
(див. І. І. Бабков, 1958; І. І. Пузанов, 1954)..

Велику каньйоноподібну долину утворює також  р. Чорна між Бай- 
дарськрю улоговиною і селищем Чогун. Ц я вузька долина довжиною 
близько 15 км проходить південного сходу на північний захід вздовж 
довгого.і вузького грабена.

Байдарську долину А. А. Крубер (1915) відносив до польє.
І. М. Гладцин (1939) вваж ав, що спочатку вона була намічена текто
нічними порушеннями (здвигом, за  Борисяком). Потім долина підля
гала карстовій денудації, що досягла грунтових вод, після чого поча
лась ерозійна робота рекучих вод. Створене польє було потім вскрите 
проривом р. Чорної, яка пропилила гірське пасмо з” північного заходу. 
М ожливо, що Долина прориву утворилася внаслідок ряду провалів по
крівлі над печерною рікою.*

Н а схематичній карті геоморфологічних районів Гірського Криму 
Б. Ф. Добригіін поділяє головне пасмо на «яйли Криму» — високо 
підняті розламані здвигами і скидами і у ц іл іл і ще від розмиву ділянки 
пенеплену; «гірську країну центрального і західного Криму», складену 
переважно- глинистими сланцями, сильно розчленовану- скидами, кон
секвентною і інсеквентною ерозією; «гірську країну східного Криму»., 
різноманітно розчленовану скидами, ерозією, з проявом у  рельєфі дав
ньої складчастості, з вапняковими і пісковиковими гребенями і піками; 
«вскрите польє Байдарської долцни». При цьому ці частини названі 
Б. Ф. Добриніним «геоморфологічними областями», що слід визнати 
невдалим, особливо у відношенні ,до ізольованих яйл Криму.

Беручи до уваги геоморфологічні карти Б . Ф. Добриніна та влас
ні спостереження, в межах Головного Кримського пасма виділяємо такі 

^геоморфологічні райони:
1. Ай-Петрінсько—Карабі-Яйлинський (або Байдарсько— Карабі- 

Яйлинський) з реліктами давнього пенеплену і карстовими ландш афта
ми. Включає яйлинські масиви; Байдарський, Ай-Петрінський, Бой
ківський (г, Бойка), Ялтинський, Нікітський, Гурзуфський, БабугаН-

* Польові спостереження Б. М. Іванова не підтвердили думки про те, що Бай- 
дарська долина є польє і карстовим пенепленом.
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сь'кий, Чатирдазький, Демерджінськйй, Долгоруковськцй і Карабі-Яй- 
линський.

Карстологічні здіймання в межах Ай-Петрінського, Карабі-Яйлин- 
еького та інших масивів виявили їх досить складний рельєф, з елемента
ми і типами якого зв’язані природні угіддя. Деталі рельєфу обумовлені 
структурно-літологічними особливостями. Так, у межах східної частини 
Ай-Петрінського плато Б. М. Іванов (1957) виділяє крупногорбасТі пас
ма, полого-хвилясті рівнини, горбогір’я, котловини та інші елементи 
рельєфу з різним ступенем закарстування і заліснення. На КарабГ 
Яйлі виділяються різні типи рельєфу^ в тому числі ерозійного, карсто- 
во-ерозїйного, карстового, і акумулятивного (Т. І. Установа, 1957).

Вивчення морфології яйлинських масивів нерозривно зв’язане з 
народногосподарськими проблемами —- Упорядкуванням господарсько
го використання яйл в інтересах охорони лісових і водних ресурсів. Д ля 
вирішення проблеми водопостачання південного узбережжя Криму по
трібні дальші комплексні дослідження вапнякових масивів. „

2. Східний район Головного пасма простягається на схід від К ара
бі-Яйли і характеризується більш різноманітним літологічним складом 
порід і значним тектоніко-ерозійним розчленуванням. Останнє викликає 
і різноманітність гірських форм рельєфу -(поява гребенів, піків, хреб
тів, скель тощо).

3. Феодосійський передгірний район. Дуже розчленований скида
ми і ерозією з наявністю котловин.

XV. Область куестового передгір’я Кримських гір

Північна смуга передгір’їв Кримських гір представлена двома ку- 
естовими пасмами, що виникли внаслідок річкової ерозії в умовах поло- 
го-моноклінального залягання крейдових і третинних верств.

Пасма мають круті південні схили і пологі північні. Гребені куест 
утворені твердими пбродами, переважно вапняками. Під ними заляга
ють менш стійкі породи (мергелі, .глини). В останніх ерозійна діяльність 
субсеквентних /рік виробила поздовжні долини, що відокремлюють пас
ма одне від одного і від Головного пасма.

Внутрішнє (або середнє) куестове пасмо складене товщею мшан- 
кових вапняків верхньої крейди або нумулітових вапняків еоцену; під 
ними залягають білі верхньокрейдові мергелі. Поздовжня долина між 
цією куестою і Головним пасмом вироблена в крейдових глинах і мер
телях.

До південного, стрімкого краю внутрішньої куести місцями приля
гають гори-свідки, або останці (Мангуп-Кале, Тепе-Кермен та Інші).

До півночі і північного заходу пласти внутрішньої куести опуска
ються під кутом 8— 10й. Від 'зовнішнього пасма Куест а 'відокремлена 
зниженням, що виникло в розмитих олігоценових глинах.

Зовнішнє куестове пасмо, менш високе (до 300 м ), складене звер
ху сарматським черепашковим вапняком. Дуже полого (під кутом
2—3°) пасмо опускається на північ до рівнини.

Найбільш чітко обидві куести виражені на південний захід від Сім
ферополя до р. Чорної. Н а схід від Сімферополя простягається зовні
шнє пасмо; середня куеста виражена на схід, в районі Білогорськ^ 
(Ак-Кая і Бурундук-Кая з найбільшою вершиноію пасма г. Кубалач, 
766 ж). Куестові пасма закінчуються в районі між Білогорськом і Ста
рим Кримом. Масив Агармиш вважають виступом Головного пасма. 
У Феодосійському районі куестова зона розпадається на горбасті під
няття.
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Передгір’я глибоко і час*ґо'розчленовані-долинами і балками-. До- 
-лини в місцях перетину куестових, пасм набувають вигляду * вузьких 
ущелин («воріт»).

Д ілянка узбережжя Чорного'" моря від району. Севастополя до- Ба- 
лаклави, згідно з В. П, Зенк'овичем, характеризується місцями знач
ним розчленуванням. Уже в низів’ях р. Бельбек з-під товщі четвертин
них відкладів виходять сарматські вапняки, які. відслонюються в осно
ві кліфу./Вузька Севастопольська бухта явлйє-собою затопленеє морем 
гирло р. Чорної. Височипні -береги .бухти^цере^ а Жно складені сармдтсь-' 
кими вапняками. Численні вторинні бухти, як? розчленовують береги, 
лежать на продовженні балок.

Південний берег Севастопольської бухта продовжуються,-далеко на 
з'ахід до Херсонського мису. Ця ділянка сильно- розчленЬвана і утво
рює характерний «ріасовий» тип берега.

Так званий Гера'клейський півострів (між Севастополем і Балак- 
лавою) розчленований Довгими і глибокими балками, що простягають
ся від краю куестового обриву на північЯ-пішіічийй^ захід. Затоплені гир
ла їх утворюють найбільш значні бухти — Швдешіу, -Карантинну, Стрї-\ 

'лецьку, Камишову і Козачу. Названий півострів побудований вапняка
ми нижнього сармату.

Від низовинного і кам'янистого Херсонеськ'ого мису берег продов
жується майже прямолінійно в південно-південно-східному напрямку 
до мису Фіо.іент. Берег складений сарматськими лаїш яками і лише в. 
південній частині- в основі обриву відслонюються вибухові породи. Д об
ре виражений кдіф з карнизами і нішами., Біля мису Фіолент кліф гіе- 
ре/ворюється в йтіну; складену,-ЙіяЩ запняком^Норанжовимий,алізи-^. 
стими прошарками. Балаклавська бухта, ‘за В.^Ц, Зенковичем,' являє 
собою інгресійну затоку типу «ріа». Гирло' його м ає/ ширину близько 
200 м і оточену крутими скелями. Невелика річка, що впадає в бухту, 
приурочена д’о; широкої тектонічної': депресії.

;■ •Таким диномЛу межах області -куестового передгір’я можн-а виді
лити чотири геоморфологічних райони:  ̂ „

1. Зовнішнє (північне) куестове паЬмо,'увінчане міоценовими вап
няками. Починається на .заході Гірського Крим^’, біля мису Фіолент, тя
гніться вздовж ^ер^ега, потім переходить у хребет Кара-Гач (241 м) і 
Сапун-гору (233* м) і далі поблизу Інкермаца. (між річками Чорнбю і 
Бельбек) злицаєтвея^ з розташованим-до півдня внутрішнім (середнім) 
пасмом. Біля с. Верхнє Садове північне пасмо знову відокремлюється 
.і продовжується самостійно в напрямку до Сімферополя. До сходу від 
р. Західний ЗБулганак воно1» досягає'найбільш ої висоти Щ  350 м. Зви- 
висті обриси пасма можна простежити і далі до сходу, приблизно до се- 
редньої течії р. Східний Булганак, де пасмо, значно ^знижуючись, оста

точно гникає. Д о півночі воно також знижується і непомітно перехо
дить у  низовинну рівнину Степового .Криму (І. 1. Бабко», 1958).

, 2. Міжкуестова (Сімферопольсько-Бахчисарайська) поздовжня до-
■ лина. Вироблена в глинисто-мергелистих породах. Найбільш чітко ви
ражена ь пірденно-західній частині, де ширина її досягає 3—5 ,ки. 
Тут по ніч проходить залізниця і автомагістраль Сімферополь-^Севасто- 

; роль. На схід від Сімферополя Долина простежується до с. Зуя.'
3. Внутрішнє, (середнє) куестове пасмо. Складене крейдовими мер- 

' гелями, увінчаними мшанковими і нумулітовими вапняками. Почшга-
• ється в районі Інкерман-а ц подібно до північного, тягнеться слабо щЩк- 

лою до північного заходу дугою через К^йбишево, Бахчисарай, Сімфе
рополь, гублячись поміж річками Бештереком і Бурульгою. Далі до 
сходу напрямок середнього' пасма визначають стрімкі стіни гори
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Ак-'Кая (3^6 ж), а я;акож гора'Кубалач-,' гора Агармииі (723 лі), Лиса го-, 
ра (167 лі). Серед, іїнх положення г.'Д гарм иш  лишається спірним. На 

'крутому південному єхи-лі тіа-ема в' його п івденно-згідній , частині спо
стерігаю ться’два-три .невеликих уступи.

4. Бкюгорсько-Куйбишівська поздовжня долина. Вироблена між 
внутрішньою куестого І Головним пасмом 'у кр^йдбвих глинах' і мерпч- 
лял ./Р ельєф  переважнонизькогірно-увалистий. В цілому долина вира
ж ена менш чіткЬ,4 н іж 4 попередня. Горбаста поверхня місцями сильно - 
розчленована-ярами. Зустрічаються'поодинокі-щіосковершинні гори 
останці (свідки), які створилися шляхом розмиву відчлєнуванця ‘д і
лянок від с^реднь^го пасма.

XVI. Область Південного узбережжя Криму

Д о півдня схил Головного пасма" утворює смугу Дівденногр узбе
реж ж я Криму, що простягається від рогу Ай я на заході до вулкаїгіч- 
ного масиву ̂ К ара-Д аг чн'а сході. Тут переважаю ть порівняно пологі, 
східчасті схил^; складені сланцями тріа-су-і нижньої.ю ри. О днак ••міЩ 
цямн до моря гігантськими східцями опускаються вапнякові відрогд 
Головного гіасма^ Тут же спостерігаються' численні виходи вулканічних 
порід ."(лаколіти, давні лави, туфи і :т. пЛ. Широко розвинені зсуви, 
осипнща і обвали.

Р-ічкові водозбірні басейни південного схилу Головного пасма ут
ворюють ряд/амф ітеатрів: Ласпинський, біля с. Голуба затока, Ялтин:. 
ч;ький,,Гурзуфськдй та Алуштинський.' *■ , *

Від рогу Д ня доАлуїіїтй Пійденний берег відзначається досить знач
ною геолого-геоморфологГч^ою різноманітністю (рис. 2 5 ), Берегова зона 
складена-в основному товщею таврійських' сланців^яцо' утворюють по
рівняно 'пологів в більшості східчасті схили. М ісцями до самого .мор'ч 
висунуті окремі Ділянки-яй'линських вапняків, які утворюють рогц (Ай- 
Тодор,'М артьян,^.або Нікітський, ,Що обмеж'ують Ялтинську затоку), а 
також  йасив гори Кішка в С ім еїз і/ масив Ільяо-Каи на зах ід  від рай- 
дарських .воріт т а  інші. Ц і ,відроги іноді розпадаються на окремі в&лик( 
брили і опускаються до моря .гігантськими' уступами. Рельєф західної 
частини Південного берега Крим^ відзначається також  численнимгі 
вулканічними виходами. Значні виходи вулканічних ..порід спостеріга
ються на північ від С імєїза і Лімсн. Т ут'б іля південного підняття Яйлу 
простягаються' хребти (Піляк№-Хгір), складеШ  еруптивними породами 
(діабазами; кератофірами)’ і туфами з ознаками давніх підводних ви
вержень. - . :;У . \/.;\

| Внаслідок звітрювання Г ббвалів виходи діабазів в Длупі|і/ ство
рили нагромадження брил .(алупкинськИй «хао9»). ■

'Особливо багато лаколітів знаходиться між Гурзуфом і Ауіуштою. 
Потужний діоритовий лаколіт Ведмідь-гори (Аю-Даг, 544 м) утворює 
оригінальний ріг, “що далеко 'виступає в море Г обмежує зі, сходу Гур- 
зуфську затоку. Поблизу від нього-в Партеніте невеликий ріг _ утворює 
порфіритовий лакбліт В едм еж а: (Кучук-Аю). Д алі удо північного- схо
ду виступає ,ріг П лакка, вкладений Кучук-Лймбатським „лаколітом. 
Вздовж південного схил^ аж  до краю Ба/5уган-Яйли розміщена група 
лаколітів -і-V. 'К астель поблизу. Алушти, масив 'Урага-' ИЧаМни-Бурун; 
^1212 ж), г. Ш арха (лакоАіт, що зберіг покрив із глибистих сланців) 
та іншї. V

Д о зони Південного берега високими, стрімкими схилами падаю ть1 
ЯЩі1і%ські масиви^.що захищають його" від північних холодних вітрів.
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Центральна частина Південного берега від Алушти до села М ор
ського і долини р. Ворон має більш одноманітний характер і майже 
цілком складена товщею таврійських сланців. Берег мало розчленова
ний. Високі масиви Демерджі і Карабі утворюють східчастий схил до 
смуги Південного берега, яка досягає тут ширини 6—8 км, і більше 
(в той час як на зах ід  від Алушти ширина смуги Південного берега в 
більшості випадків менше 5 км).

Східна-частина Південного берега починається від Морського і ха
рактеризується різкою розчленованістю і структурно-морфологічною 
різноманітністю.

■Д й

11

Ш Ш Ш

Рис. 25. Кримське' узбережжя в районі'Алушти. На горизонті Ведмїдь гора.
Фото П. М. Цися.

В Судацькому районі затоки чергуються з стрімкими рогами і ске- 
’лдми з масивних: коралових і шаруватих вапняків (гора Алчак, г Со- 
кол, г. Орел, масив К араул-О ба та інші). Д алеко до півдня виступає 
ріг 'М еганом  із стрімкими обривами товщ конгломератів і пісковиків. 
Масивне підняття тут зберігає згори сліди вирівняної поверхні. Згід
но з Б. Ф. Добриніним (1948), берегові форми цього району тісно зв ’я
зані4 за своїм походженням з дуже розчленованим складчасто-скидо
вим рельєфом Східного Криму. На крайньому сході Південного берега 
розташований вулканічний масив К ара-Д аг, що являє собою давній 
(юрський) вулкан, який підлягав руйнуванню, дислокаціям і розмиву. 
Масив складається з  куполоподібної головної вершини (574 м) і бере
гових хребтів (Карагач, Хоба-Тепе, М агнітний), що спадають до моря 
грандіозними вертикальними обривами, скелями і відрогами, які чер
гуються з невеликими затоками (Розбійницька, Львина, Сердоликова).

В долинах річок Алуштинського і Ялтинського районів спостеріга
ються високі річкові тераси, зв ’язані з найновішими підняттями Гір
ського Криму. Найбільшого розвитку досягають високі річкові тераси
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в районі Судака і на Меґанрмськргу півострові. Найбільш давні тера
си тут мають висоту до 200 м і більше. М. Андруеов (1912) розглкдаз 
суДацькі тераси як пролювіально-делювіальні утворення; при цьому ви
никнення устуїіів він пов!язував не з .підняттям місцевості, а із зміною 
сухих і вологих кліматичних епох протягом четвертинного періоду. 
Б. Ф. Добринін' (1948) вважає, що тераси за типом відкладів мають 
річкове походження. Врізування і поглиблення річкових долин були обу
мовлені нерівномірними підняттями.

В зв’язку з  молодими підняттями берегової зони спостерігаються, 
крім річкових терас, і морські тераси, складені морськими галька^и і 
черепашником. Тераси ці досягають ф —18 м над р. м. і місцями постав
лені дещо навскіс.

На Меганомському півострові розміщення більш високих і давніх 
терас не завжди відповідає сучасним річковим долинам; напевно, гід
росітка зазнала тут»значних змін у четвертинний час. Дуже молодий 
тип берега Меганомського півострова Б. Ф. Добринін (1948) пояснює 
недавніми скидовими дислокаціями.

В рельєфі Південного берега Криму суттєву роль відіграють зсуви, 
обвали;- осипища.

Зсувні явиіца спостерігаються найчастіше вздовж берега, але' іно
ді і на схилах долин, головним чином складених глинистими сланцями. 
Морська абразія сприяє виникненню свіжих обривів, особливо в міс-, 
цях виходів глинистих сланців. Тут можливе ковзання окремих шарів 
по поверхні грунтових вод.

- Однак кримські зсуви найбільш-зв’язані з рухом вниз по крутих 
схиЛах пухких продуктів звітрювання і розмиву корінних порід, які 
стають рухливими під дією підземних вод після сильних дощів, або 
швидкого танення снігу (у верхній зоні гір). Ідоді цьому сприяють і об
вали. Великі брили від обвалів вапняків Яйли тиснуть на розміщені 
нижче нестійкі пухкі нанбси, які починають рухатися по поверхнях зво
ложених пластів порід. Одночасні дії обвалів і зсувів іноді викликають 
сильні руйнування (КуЧуккойський обвал і зсув у  1786 р.) .

Руйнівна діяльність зсувів спостерігалася в Алупці, околицях Ял
ти та в інших місцях, і з  зсувами-ведеться боротьба шляхом відведення 
підземних вод і будівництва підпорний стінок.

На схилах Головного паСма відбуваються обвали і осипища. Великі 
§  обвали викликають нагромадження уламкового матеріалу — «хаоси» 

(біля підніжжя .рогу Айя і гори Куш-Кая). Частково подібні обвали 
давні і, можливо, були викликані сильними землетрусами.

Трішинуватість гірських порід і енергійні процеси фізичного звіт
рювання на крутих скелястих схилах—основна причина обвальних явищ. 
Катастрофічний обвал був на за'хідних схилах масиву Демерджі. Тут 
виникли нагромадження' великих брил конгломератів. Подібні нагрома
дження бриЛ спостерїгаюїться біля підніжжя Ведмідь-гори, Кара-Дагу 
І  с'грімких стінок Яйли.

Деякі дослідники перебільшували роль обвалів і зсувів, пояснюючи 
ними навіть походження східчастих відрогів Яйли (Ай-Тодорський і 
Нікітський хребти, гора Кішка та інші). Б. Ф. Добринін пояснює подіб
ні риси рельєфу крупними східчастими скидами.

В останні роки ці думки знову) викликають заперечення. Хоча ски
ди відіграють суттєву роль у тектоніці Гірського Криму, однак їм не 
блід надавати вирішального значення. М. В. Муоатов, заперечуючи 
скидовий характер південного обриву Головного пасм*і, вважає, що й 

• •їшиі форми узбережжя мають екзогенне походження (в тому числі і 
зміщені зсувами по схилу вапнякові масиви). Обриви і зміщення, як
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відзначає М. В. Муратов, звичайно виникають вздовж системи тектоніч
них тріщин, що перегинають вапняки, аіле рідко зв’язані зі скидами.

Можна погодитись з думкою М, В. Муратова (1949), що морфоло
гія Південного узбережжя Криму обумовлена двома факторами: за
гальним процесом підняття Кримських гір і опусканнями в області абра-. 
зійної тераси і прилеглої до неї берегової смуги. Різна спрямованість 
рухів на близькій віддалі сприяє створенню крутого загального нахилу 
поверхні земної кори в області Південного узбережжя. Останнє е  при
чиною складного комплексу процесів переміщення мас гірських порід 
вниз по схилу. Різноманітності цих процесів сприяє також різка відміна 
глинистих сланців таврійської товщі і верхньоюрських вапняків Яйли. 
Крім знесення матеріалу ерозією, тут розвиваються зсуви, обвали і 
переміщення великих мас вапняків вниз по сланцьовому субстрату. 
При цьому рухові вниз брили порід деформуються, ламаються, роздріб
нюються, набуваючи вигляду «східчастих скидів». Останні, звичайно, 
екзогенного характеру.

Таким чином, не гіпотетичні скиди, а найновіші опускання, інтен
сивне знесення уламкового матеріалу по схилах і долинах, а також 
морська абразія формують порізану берегову лінію Південного Криму.

У східній частині узбережжя в -басейнах рік Шелену, Ворону, Ай- 
-Серезу, Арпату і Ускуту майже щорічно спостерігаються селеві,навод
ки, які характеризуються великим вмістом твердого брилово-уламко- 
вого матеріалу. Водо-кам’яні потоки викликають значну руйнівну дія
льність. Найбільші селеві наводки спостерігались тут в 1948, 1955, 
1956 роках (Б. Мі, Гольдин і Б. М. Іванов, 1958).

Беручи в основу праці Б. Ф. Добриніна (1940), в межах області 
Південного побережжя Криму можна виділити три райони.

1. Західний район (від рогу Айя до Алушти). Для нього характер
ні східчасті схили, зсувні форми, чергування полого-увалистих діля
нок (складених ‘товщею таврійських сланців) д' виступами стрімких вап
някових скель та місцями розвитком вулканогенних структур (лаколі
тів), які урізноманітнюють морфологію узбережжя.

2. Середній район (від Алушти до долини р. Ворон)- Складений 
майже повністю товщею темних І таврійських сланців. Відзначається 
прямолінійністю берегової лінії. Район досить розчленований долинами 
і ярами.

3. Східний район (від р. Ворон до Планерського). Для нього харак
терне значне розчленування і різноманітність форм. Досить розвинені 
четвертинні відклади і давні високі річкові тераси. Місцями добре 
виявлені підняті морські тераси.

Б. Ф. Добринін (1940) виділяє тут вісім основних терасових рів
нів, зв’язаних з фазами четвертинних*, піднять. Ц і рівні такі: І—4 лі," 
II ^  10 м, ІІІГ-г—- 25 м, IV 35—-40 м, V — 50—55 VI — 75—80— 

90 м, VII — 110—125—150 м, VIII — 170—205 м. Складчасто-скидова 
структура і вулканічний карадазький масив обумовили розчленованість 
узбережжя.

XVII. Область Керченського Півострова 
Е » ,  \  і - ~  \

Територія Керченського півострова складена третинними морськи
ми відкладами з переважанням олігоценових і міоценових порід. В ос- 
нові півострова залягає товща темних сланцьових глин олігоцену (май- 
копська світа). При цьому м’які майкопські глини поширені в півден
но-західній (рівнинній) частині Керченського півострова, Де вони по- 
криті-^есовидними суглинками та продуктами розмиву складчастих



ф»рм. У північно-східній (горбастій) частині півострова майконеькї 
/ г ^ н н ‘^ іходять  лише в- ядрах розмитих кн ти кл інЬ й ій х  складок, а  го- - 
. ловна роль належить міоценовим і»-пліоценовим відкладам - (Зеред них 
поширені вапняки, мергелі, пісковики. Континентальні четвертинні 
відклади представлені елювіальним»; елювіально-делювіальними, алю- , 
віальними,. озерними' та еоловими типами. В деяких місцях Чорномор
ського узбереж ж я Керченського півострова елювіально-делювіальні ле- 
совидні суглинки 'утворюють прямовисні кручі висотою- до 20 ж 
(Т. Б. Александровський, 1960).
■ - М орські четвертинні відклади; складаю ть давні морські тераси, с у - . 

часні коси, пляжі, пересини, а також деякі солоні^ озера. Найдавнішою 
'з морських терас є чаудинська. Відклади останньої представлені піс
ками, пісковиками, піщаними вапняками з численною галькою та7піс
куватими відкладами. Чаудинські відклади залягаю ть на глинах олі
гоценового віку на висоті 20—25 м над р. м., потужність і їх близько 
7  лі . Давкьосвксинські морські відклади подібного складу поширені на 
південному березі Керченського півострова в районі Узунларського і ' 
Кояського озер, вздовж північного берега Тобечищ.коі'о озера, а також  
на північному березі півострова в районі Чокрацького озера. Д о серед
нього відділу четвертинного періоду відносять узунЛарські відклади, що 
зустрічаються в районі Узунларського і Чокрацького озер, де вони зал я 
гають на висоті 5—7 м над р. м. До Нового відділу четвертинного періоду, 
відносяться карангатські відклади, що поширені в прибережній смузі і в 
ряді місць утворюють 'терасу (починаючи від Узунларського озера до* ‘ 
мису К арангат). Висота Карангатської тераси —- від 0,5—2 до 3—4 м 
і близько 8 ж на мисі Карангат.. Новоевксинські відклади вистелююсь 
дно Керченської протоки. 1

Згідно з М. В. Муратовим (1949), Керченський півострів має риси 
віялоподібної складчастої будови. Ііри цьому Складки північної системи 
з широтним простяганням злегка перекинуті на північ. Більш південні 

-складки мають північно-східне простяганий і перекинуті на південний " 
схід.

Антиклінальні зони складені із ряду брахіантикліналей.
Рельєф півострова дрібногірний з абсолютними висотами до 185 л і.

: Денудаційні процеси відпрепарували більш тверді пласти і створи
ли структурні форми поверхні.

1 За  уявленнями Т. Б. Алексаидровського, розчленування рельєфу • 
Керченського півострова відбулося внаслідок ерозійно-денудаційних; ~ 
процесів, що почалися раніше (міоцен) в південно-західній частині пів
острова. Ц е привело ДО утворення тут ерозійно-денудаційної рівнини. І 

/Розчленування північно-східної і східної частини півострова' поча
лося пізніше (Пліоцен), Наявність тут численних структур V різною  лі- , 
тОлогією зумовила переважання більш розчленованого горбастого рельє-- 
фу з інверсійними формами (рис. 26).
-■* Отже, за генетичними особливостями рельєфу в області -Керченсь
кого півострова можна виділити два райони.

1. Північно-східний район з горбастим релі&фом («Керченського 
типу», за 'класиф ікац ією  І. С. Щ укіна). Майкопські сланцьові глини 
виходять у небагатьох місцях в ядрах розмитих антиклінальних скла
док. П ереважають міоценові і пліоценові пласти. Н ад майкопс'ькими 
глинами залягаю ть нижньочіоценові вапняки, мергелі і пісковики, 
вище — ^сарматські темні глини, мергелі і тверді мшанкові рифові вап
няки. Сарматські вапняки, утворюють скелясті зубчасті вершинки. 
М ’які глини майкопу і нижнього сармату звичайно утворюють антиклі
нальні улоговини, оточені кільцевидними хребетиками (100-^— 180 м абс.
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висоти). О станні складені вапнякам и  нижньоміоценового і сарм атсько
го віку. М ісцями ці більш  тверді породи створю ю ть синклінальні ви 
соти і плато з полого-вогнутими поверхнями (г. Б іегр над У зунларським  
озером, Б уреська і Ч окран-Бабчинська чаш оподібні височини), з кру
тими схилами і абсолю тними висотами до 130— 170 м. Високі синклі
нальні плато властиві і д ля  східної окраїни Керченського півострова, 
а також  д л я  півдня (г. Опук, 185 м) .

З  півдня район обм еж ує П арпацький гребінь, що починається біля 
С. В ладиславовки  і простягається на схід до с. МарфовкИу д е  повертає

і  район ерозійно-денудаційної рівнини; I I  — район горбастого рельєфу на_ перерив
частій дрібній складчастості. 1 — межа між першим та’ другим районами; 2 —  річкові

• долини та улоговини; 3~— моноклінальні гребені; 4 — антиклінальні долини та улогови
ни; 5 — синклінальні долини та улоговини; 6 — синклінальні підняття; 7 — морські дав- 
ньочетвертинні тераси: а) чаудинська, б) давньоевксинська; 8 —  морські середньо- і

* новочетвертинні тераси (карангатські та узунларські);' 9 — антиклінальні , підняття; 10 -<- 
морські пе’р'есипи, коси, пл'яйі;.. МІ —■ берегові обриви; . 12 ^  зсуви; 13 —  грязьові сопки.

на південь і закінчується біля г. Опук на Ч орном орському узбереж ж і' 
Керченського півострова. П арпацький гребінь складений чокрацькиміг 
і сарматським и вапнякам и, м ає моноклїнальну будову. Висота його 
д осягає  115,5 ж. П івнічний і східний схили його пологі (до 10— 15°), 
а  південний і західний №  більш  круті (до 20— 35°). Гребінь являє 'собо їс  
не суцільний хребет, а складається з чокремих лінійно витягнутих п ідви
щень, м іж  якими розташ овані балки та  давні\ річкові долини.

Н а північних та  східних берегах Керченського п івострова спостері
гаю ться стаб іл ізован і і активні зсуви (1. Г. Губанов, 1961).

Т аким  чином, розчленований горбастий ландш аф т складається 
з  брахіантиклінальних і брахісинклінальних височин, які чергую ться 
з антиклінальними і синклінальним и западинам и  і низовинами. В цій ж е ’ 
частині півострова поширені грязьові сопки, що утворю ю ть к ілька  груп.

Вони зд ійм аю ться над  оточуючою місцевістю у ф ормі конусів до 
30—45 м. У творення грязьових вулканів з в ’язан е  з наявністю  вуглевод
невих газів , які утворю ю ться в майкопських глинах. Роздріблен і те к 
тонічними процесами в брекчії і насичені грунтовими водами, майкоп- 
ські глини викидаю ться газам и  на поверхню». Згідно з  М. В. М уратовим  
(1949), грязьові сопки часто приурочені до місць .втиснутих синкліналей; 
або розм іщ ені безпосередньо на роздрїблених і перем ’ятих породах
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ядра антикліналей. Найбільш значний грязьовий вулкан, розмішений 
у центрі півострова — Джеу-Тепе,, має відносну висоту 45 м. Він вибу
хав у 1914 р., викинувши близько 100 тис.;г гряіі. Група грязьових вул
канів також розташована біля Керчі, рогу Тархан і в інших місцях.

У береговій ЗОНІ. —7' ряд солоних озер, що являють собою відчле- 
новані пересипами від моря давні морські лагуни.

2. Південно-західний район з хвилясто-горбастим (балково-улого
винним) рельєфом, майже весь складений сланцьовими глинами з май- 
копської світи. Рельєф хвилясто-горбастий, що виник на місці зруйно
ваних складчастих структур. Поверхня покрита лесовидними суглинка
ми і алювіальними відкладами.

Горбаста рівнина урізноманітнюється плоскодонними западинами, 
зайнятими солончаками. Про недавнє підняття цієї частини півострова 
свідчать піднесені морські-тераси, поширені на захід і схід від Узунлар- 
еького озера.

XVIII. Область Бессарабської височини

Південна окраїна області, яка заходить у межі УРСР, являє собою 
перехідний район від Бессарабської височини до Причорноморської ни
зовини. Окраїна височини в межах УРСР характеризується падінням 
висот нижче 200 м. У меридіональному напрямку її розчленовують неве
ликі річки, що впадають у придунайські озера і напівзакриті чорномор
ські лимани.

Область Бессарабської височини майже повністю розміщується 
в межах Молдавської РСР, займаючи межиріччя Дністра і Пруту. 
В. Г. Бондарчук називає її «Бессарабським неогеновим плато» (що від
повідає «Бессарабській плиті») і відносить до області Причорноморсь
кої низовини. Згідно з В. Г. Бондарчуком, у східній (придністровській) 
частині плита являє собою продовження Російської платформи. Далі 
до південного заходу докембрійський фундамент занурюється. Потуж
ність силуру, девону і, можливо, карбону досягає не; менше 1000 м.

М. В. Муратов (1949) відносить область Бессарабської височини 
'до  Передкарпатської галузі Причорноморської западини. При цьому 
майже вся смуга височини віднесена до «частини Російської платформи 
з докембрійським фундаментом, втягнутої в опускання крайових запа
дин Альпійської області в тортоні і еарматі». У південній припрут- 
ській частині височини, згідно з М. В. Муратовим, розміщені більш за 
нурені ділянки герцинської основи, причленованої до докембрійського 
фундаменту.

На новій тектонічній карті СРСР (1957) "східна частина області 
Бессарабської височини також віднесена до районів з неглибоким заля
ганням докембрійського фундаменту (підземник схилів щитів). Західна 
і південна частини її приурочені до районів з глибоким заляганням 
фундаменту. ; ’

М. Ф. Балуховський і А. Д. Сергєєв (1958) у межах Молдавської 
(Дністровсько-Прутської) западини виділяють три тектонічні зони: 
І ) платформену (північну); 2) Переддобруджинський крайовий про
гин; 3) зону похованих складок Добруджі.

Платформена зона охоплює територію, що лежить на північ від 
лінії Унгени||-Котовське. Палеозойські породи (силур) залягають не
глибоко і перекриті товщею мезо-кайнозойських відкладів потужністю 
не більше 300—450 м. Зона переходить до Переддобруджинрького кра
йового прогину східчастими скидами, з чим зв’язане збільшення до пів
дня товщі мезозойських і третинних порід. Переддобруджинський
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прогин становить центральну, найбільш глибоко занурену область М ол
давської западини,-Кристалічний фундамент тут занурений на глибину, 
4—5 км. , ,

У зоні похованих складок Д обрудж і палеозойська товща має від
носно неглибоке залягання.

В границях названих тектонічних, елементів виявлені пологі струк
тури.

Початок* формування М олдавської западини ' зв’язують з кінцем 
тріасового часу.

За  новою тектонічною картою У РС Р і М РС Р (1959), територія 
М олдавії розміщена в межах південно-західного схилу Українського 
кристалічного щита. Поверхня кристалічних порід занурюється в пів- 
денно-західному напрямку до1" 500й—1000-Лір а на південь від Кишинева 
опускається до 1500 м'. ПівЛенна частина М олдавії .лежить у межах 
північного крила Причорноморської западини (в границях докембрій
ської платформи). Крайня південно-західна частина М олдавської РС Р  
поширюється на Добруджинський передовий прогин та занурений схил 
Добруджі. ,

В будові рельєфу Бессарабської височини переважають неогенові 
йердблі, вапняки і п ісковики,. що звичайно утворюють лагідні схили. 

М ісцями, однак, спостерігаються і доситьістрімкі схили. Прилягаючи до 
Поділля, височина має з нею багато спільних рис, однак відзначається 
більшим розчленуванням і перевагою горбастих ландш афтів. Долинна 
.сітка має головним чином південно-східний або південно-східно-пїв- 
денний напрямок, а біля Пруту — південно-західний.

У північній і придністровській частині: Бессарабської височини (до 
О р гєєй }  абсолютні висоти перевищуютьШЮ §Щ Найбільш-:піднята міс
цевість на північний захід від Киищнева (верхів’я р. Бик)", де розміщу
ється дуже порізана ярами і витоками рік височина К о д р и  (429 м), 
яка набуває вигляду низькогір’я.

Н а північ територія знижуються до 180—200 м. Тут у басейні 
р. Реут (притока Д ністра) лежить злегка хвиляста Б є л ь ц і в с ь к а  
р і в н и н а.

Від К ам’япець-Подільського в напрямку на південний схід до 
г. Ш тефанешті на Пруті простягається ̂ Бессарабське пасмо Товтр. На 
відміну від Товтр П оділля тут вони значно знижені і згладжені. Згідно 
з М ихальським, Бессарабські товтри ніби тонуть у рельєфі оточуючої 
місцевості. Завдяки процесам ерозії ї  денудації вони лише починають 
виступати назовні з-під покриву сарматських мергелїв і глин. Скелясті 
виходи Товтр приурочені до схилів долин.

Відокремлених пасм і горбів, поширених на Поділлі, тут немає. 
В цілому пасмо Товтр має більшу ширину, а також  характеризується 
відсутністю крутого уступу на західному схилі.

Виходи вапняків у районі Оргєєва ї  Кишинева Р. Р. Виржиків- 
ський (1929) відносив до відкритого ним другого товтрового пасма. 
Останнє простягається (з перервами) -від Летичева до Кишинева.

В межах Бессарабської височини розповсюджені також  зсувні явй- 
’іца, що розвиваються в ^глцнисто-мергелистій товщі сармату.

В. Г. Бондарчук, М. Ф. Веклич, А. П. Ромоданова та І. Л . Соколов- 
ський (1959) об’єднують Бессарабську височину з південно-східною час
тиною Волино-Подільської височини в  одну область, що відповідає пів- 
денно-західному схилу кристалічного щита Та М олдавській плиті.- При 
цьому в меж ах'М олдавської РС Р названі автори виділяють два райо
ни: Бессарабську височину (ерозійно-денудаційну рівнину межиріччя 
Дністер -Ії-П рут|§  товтровими пасмами) та Кодри (найбільш підняту
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ділянку :0Ш |!арабської височини ерозійно-денудаційну" піїебящеяу 
рівнину). : ' 'Г

В основу геоморфологічного поділу області Бессарабської височини, 
беремо більш детальне геоморфологічне районування М олдавської 
Р С Р , здійснено працівниками М олдавського ф іліалу АН У РС Р та  Ін
ституту географ ії АН С РС Р  (див. А. Л . Одуд, 1955).. П івнічна та  східна 
(придністровська) частини М олдавії, які виділені згаданими досл ід 
никами під назвам и «південні відроги Хотинської височини», ^ П р и 
дністровська (Сороцька) височина», «долина Д ністра» та  '«Л івобереж 
на рівнина», по суті, м айж е повністю Є ділянкам и розглянутих н ите , 
геоморфологічних районів глибоко розчленованої .височини П ридніст
ровського П оділля, М огилів-Подільського П ридністров’я, Валтської- 
давньодельтової-рівнини. Тому в 'м е ж а х  власне області Бессарабської 
височини мож на виділити такі геоморфологічні райони:

1. Бєльцівська (П івнічном олдавська) увалисто-горба£та рівнина. 
Район часто називаю ть Бєльцівським степом, що зай м ає  близько 1/6 ч а
стини території М олдавської РСР.. П ереваж ні висоти 150 - 200 м, а в 
східній частині вони доходять ід о  3 0 0 м. П оверхня складена сарм атсь
ки м и  товщ ами та  четвертинними відкладам и і- р о зч л ен о в ан у  до іи н ам и  
р ік  Реуту т  його п р и т о к — Канн а ру,г‘К} болти, Великого Чудуку та  ін
ших. Горбірто-увалистий рельєф Порушується численними ярам ііг щ о ^ іщ  
дикли внаслідок ерозійноі\:діяльнб€ті црйвових і талих во^, а такояй  
внаслідок неправильного обробітку^груіїтуД ісобдиво на схилах.

2. СороцЬке ерозійне хвилясте пасйо. П ростягається вздовж  право
береж ж я Д ністра з північного'-заходл' ,на південний схід до впадінця

лв! Д ністер Реуту. Ш ирина пасма 15---Ч40 км, висота на північ від м. С о
роки 321 м, па південь від міста -^-/-354мх а біля гирла Реуту — 25Н'я. 
Пасмо досить, сильно розчленоване -долинами і балками. П івденні схи
ли сприятливі для вирощ ування винограду та плодових Л^єрев. Р іка  
Чорна (права Притока Д н істр а ), поділяє С ороцьке пасмо на дві части
ни. П івнічна частина м ає більш хвилястий рельєф, яри тут короткі, але 
глибокі; південна частина з вирівняним рельєфом,; а яри в басейні Р еу 
ту менш глибокі, в'идовжені. В долині р. -Чорної розвинені зсуви, що 
завд аю ть  шкоди залізниці Рибниця-Щ Бєльці. Вододільна: зона пасма 
менше перетинається балкам и і долинами рік.

3. Структурно-ерозійне низькогір’я Кодр. Зай м ає  центральну час
тину М олдавії. Височина порізана глибокими, сильно розгалуж еними 
долинами, балкам и і ярам и з численними .зсувними цирками, приуроче
ними до їх  вершин і схилів. Х арактерною  особливістю К одр є чергуван
ня видовжених і вузьких вододілів з глибокими і Довгими річковими 
долина ми. Абсолюти і ішсоти коливаю ться від 250 до  більш як  -100 л і.  

Найбільш  висока точка всієї М олдавії 429,5 м біля с, Баланеш ти (Ни- 
споренСького району). Н а межі Кодр і Бєльцівського степ у 'б іля  с. Ме- 
гура знаходиться гора М егура '(389 м).  В основі Кодр за  характером  

.залягання неогенових відкладів  виявлене тектонічне підняття (Внш- 
нівська антикліналь),. що м ає  форму еліпса, видовженого п субмеридіо- 
пальному напрямі. З  Кодр беруть початок ріки, що впадаю ть у Прут, 
Д ністер та в' озера нижньої течії Д унаю . Цологі^схили горбів, особливо 
південної експозицііі, захищ ені від  холодних вітрів, сприятливі для роз
витку .виноградарства і садівництва.

М асове знищ ення лісів у  К одрах в минулому привело до сильного 
ерозійного розчленування схилів і розвитку зсувів, як і завдаю ть вели
кої' шкоди земельним угіддям і населеним пунктам.

4. Припрутська терасова рівнина. П ростягається вузькою смугою 
вздовж  П руту і закінчується в районі м. К агула плавнями. Рівнина;
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'являє собою давні тераси Пруту, порізані численними невеликими річ
ками, що впадають у Прут. Плавні починаються біля с. Стоянівки 
Баймаклийського району і доходять до впадіння Пруту в Дунай. Пло
ща їх до 15 тис. га.

5. Південномолдавська хвиляста рівнина (Б удж ак). Розчленова
на численними річковими долинами, поділеними вузькими випуклими 
міжріччями. Багато долин тепер сухі і мають'лише ланцюги ізольова
них невеликих озер з солонуватою водою. Проточна вода буває лише 
весною. Рівнина складена переважно меотичними і понтичними від
кладами. Головні ріки Ялпух з притокою Дунга, Когильник, Ботна. 
Глибина долин досягає десятків метрів, ширина — від 1 до 1,5 км. До 
долин підходять давні сухі балки. Внаслідок посиленого зорювання 
степів в басейні Ялпуху створилося багато ярів, особливо на схилах 
долин. Місцями яри захопили і вододільні плато. Південномолдавська 
рівнина заходить на територію-України, де межує з Причорноморською 
береговою низовиною.

6. Баймаклійська пасмОва височина. Простягається в південно-за- 
хідній частині Молдавії у вигляді вузьких відрогів вздовж Пруту май
ж е до м. Кагула. Найбільша висота їх 295 м.

7. Долина Нижнього Дністра характеризується розвитком планів. 
Від с. Роги до Тирасполя плавні займають порівняно невеликий прос
тір, але південніше вони охоплюють велику площу. Штучні насйпи- 
вали відгороджують плавневі землі від паводкових вод. Під час бурх- 
ливик паводкїв Дністер розмиває прируслові вали і-затоплює значні 
простори плавнів. Четвертинні тераси, які лежать вище, І розташовані 
на відносних висотах 15 м, 25—ЗО м, 50—60 м і, нарешті, Тираспільська 
тераса — на‘ висоті 100 м., В напрямку до Причорноморської низовини 
рівні терас зближуються, створюючи характерне «терасове віяло». 
Останнє викликане опусканням в області Причорноморської западини.
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К О Р О Т  к і в и с н о в к и
З геоморфологічного огляду можна зробити висновок, що рельєф 

території УРСР розвивався і р о зв и в ав с я  під впливом взаємодії ендо
генних і екзогенних процесів. Інтенсивні найновіші тектонічні рухи про
тягом третинного і четвертинного часу займають провідне місце в історії 
формування рельєфу гірських областей УРСР, приурочених до молодої 
альпійської геосинклінальної зони.

Для платформеної частини території властиві коливальні спейроге- . 
нічні рухи. Вони просторово диференційовані залежно від розподілу 
структурних елементів. До областей з позитивними рухами відносять
ся Правобережна і Подільська височини, Донбас, південно-західна; 
окраїна області Середньо-Руської височини. Морфологічними ознака
ми цих піднять, які продовжуються і тепер, є глибокі, місцями каньйо- І / 
ноподібні долини (особливо на Поділлі), а також розвиток яркової 
сітки, перезаглиблення балок тощо.

Області опускань відповідають Причорноморській та Дніпров
сько-Донецькій западинам. Більш помітні морфологічні ознаки опус
кань у береговій зоні Причорноморської низовини, де спостерігається 
повільне наступання моря на сушу. В зв’язку, з останнім тут виникають 
круті абразійні береги з прибійними нішами, зсувними формами тощо.
При цьому пляж простягається у вигляді .вузької смуги.

Тектонічний фактор визначає не лише розподіл крупних позитив
них і негативних елементів поверхні — височин і низовин з характер
ними ерозійними і акумулятивними типами рельєфу, але і деталі оро- 
гідрографії. Одночасно слід відзначити важливу роль солянокупольної 
тектоніки в плані гідросітки на лівобережжі України.

Серед екзогенних процесів, які продовжують діяти і в сучасний 
період, особливо виділяється діяльність текучої води, що створила до
линно-балковий і ярковий рельєф, характерний для території УРСР. 
Крім ярково-балкових форм, вздовж високих правих берегів рік, а та
кож на морському узбережжі розвинені зсувні форми, які є  наслідком 
діяльності підземних вод.

Діяльність вітру не відіграє помітної {золі. Вона більш виявля- ' ' ;  
ється на других піщаних терасах рік, а також косах морського узбе-- 
режжя. Морфологічними наслідками еолової діяльності є дюнні форми^ 
піщані горби тощо. Великої шкоди в південно-східних районах УРСР 
завдають суховії, які часто здувають грунтовий покрив полів у без
сніжні зими. Серед мікроформ, створених діяльністю вітру, слід згада
ти коміркові поверхні видування на крейдяних та пісковикових скелях 
і відслоненнях в річкових долинах.

Вивчення .рельєфу УРСР також дозволяє зробити висновок про 
успадкованість окремих елементів поверхні від давніх епох. Так, зокре* 
ма, нерівності поверхні верхньокрейдових відкладів відбилися на плані.
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ерозійного розчленування Волино-Поділля. Області розвитку акумуля
тивного рельєфу також виявляють глибоку усиадконаність морфотек- 
тонічного режиму давніх епох (Дністровсько-Донецька западина).

Серед важливих факторів, які змінюють поверхню УРСР, слід, ок
рем о  назвати діяльність людини, особливо визначну в епоху соціаліс
тичного, будівництва і в нинішній період розгорнутого будівництва ко
мунізму.

Враховуючи особливості рельєфу і геоморфологічних «процесі# 
у різних галузях господарського будівництва, людина одночасно змінює 
поверхню, створюючи нові форми рельєфу, які називають техногенни
ми або більш широким терміном — антропогенними формами. До них 
відносимо залізничні, насипи і виїмки, горби підвалів (пірамідальні те
рикони) Донбасу, а також численні великі і, малі греблі і водоймища^ 
(штучні озера),-споруджені в долинах рік. Використовуючи потужну 
техніку, людина засинає яри, вирівнює рельєф,- створює штучні тераси 
на схилах.

Слід зауважити, що створення таких водоймищ, як Каховське море, 
викликає підвищення базису ерозії, ослаблення діяльності ярів і од-;. 

, ночасно появу нових морфогенетичних факторів '-г- озерної абразії і 
акумуляції.

В різних галузях народного господарства людина веде боротьбу 
з шкідливими геоморфологічними явищами. Так, при проектуванвЙ 
залізничних шляхів і автомагістралей та їх експлуатації 1 необхідно 
враховувати прояви яркової ерозії, карстових явищ, .зсувів, обвалів то
що, які завдають особливо великої шкоди в гірських районах (Карпа
тах, Кримських горах).

У сільському господарстві великої ваги набуває боротьба з еро
зією грунтів. Меліоративні і зрошувальні заходи також потребують гео
морфологічний досліджень.

Важливе практичне значення мають геоморфологічні дослідження 
в гідротехнічному будівництві.' Визначення місця для побудови гідро
електростанції і водосховища потребує вивчення морфології річкової 
долини, зокрема річкових терас.. Необхідно також передбачити мож
ливість замулювання водоймища і зміну берегів штучного водного 
басейну.

Особливо важливого значення набувають геоморфологічні методи 
розшуків корисний копалин. Останні використовуються при розшуках.’ 
н а фто- га з он осни х структур, які виявляються у формі горбасто-пас- 
мового рельєфу або впливають на план гідросітки.

Геоморфологічні методи успішно застосовуються також при роз
шуках розсипних родовищ корисних копалин, приурочених до давньої & 
сучасної долинної системи.

Вивчення історії розвитку рельєфу і зокрема денудаційних повер
хонь є важливим для виявлення корисних копалин, зв’язаних з нагро
мадженням кори звітрювання.

Нарешті, вивчення‘ історії формування рельєфу дає можливість 
виявити загальні палеогеографічні умови виникнення корисних копалин 
і закономірності їх розміщення.

Планування міст і населених пунктів, великих індустріальних 
споруд, а також раціональне розміщення сільськогосподарських угідь 
завжди потребують врахування геоморфологічних особливостей тери
торії.

Якість різних видів здіймань (грунтові, ботанічні, геологічні, топо
графічні) і спеціальних карт значно залежать від повноти використання 
геоморфологічних даних.
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Таким чином, знання історії формування рельєфу, сучасних гео
морфологічних процесів, а також прогноз (передбачення) дальших 
змін'у рельєфі набувають важливого прикладного значення в народ
ному3 господарстві^ Щоб задовольнити вимоги різних галузей народно
го господарства, геоморфологи мусять продовжувати детальне вивчен
ня і картографування форм рельєфу території Радянського Союзу і 
.його невід’ємної частини Української РСР.
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В ьі р ж и к о в  с к ий Р. Р. Новейшие движения земной кори на Украине. Проб
леми сов. геологии, т. VI, вьш. 5, 1Й36. ,
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і . В ьіс о ц к и й  Б. П. К геоморфологи» бассейна рек Теребли и Рики, (Закарнатье). 
Изв. АН СССР, географ, серця, т. І, М., 1961.

В я л о в О. С. Краткий очерк рбщего харакТера флиша Карпат и его особенностей. 
*Трудьі Львов. геолог. о-Ва, геолог, серия, внп. І, Львов, 1948.

В я л о в О. С. Структура Карпат и Закарпатской области УССР. Трудьі научно- 
геологического совещания по нефти, озокериту и горючим газам УССР. Изд. АН УССР* 
К„ 1949.

В я л о в  О. С. Схема стратиграфий северного- склона Карпат. ДАН СССР, 
т. ЬХХУІІ, № 4, 1951.

В я л о в  О* С. Схема деления миоцена Предкарпатья. ДАН СССР, т. Ь XXVIII, 
№ 5, 1951.

В я л о в  О. С. Про «накладені мульди» в Карпатах. Геологічний журнал,'т. XII, 
К-, 1952.

В я л о в  О. С. Краткий очерк истории развития Восточннх Карпат и сопредельнмх 
областей. Трудьі Львов. геолог, о-ва, геолог, серия, вьіп. З, Львов, 1953.

В я л о в  О. С. Общее 'структурное подразделение западньїх областей УССР, Изв. 
АН СССР, геолог, серия, № 5, 1953.

В я л о в  О, С., Г о р е ц к и й В. А., К у л р и н  Л. Н,  П а с т е р н а к  С. И; Крат
ний геологический путевоДитель по Львову. Изд. Львовского ун-та, 1954.

Г а л и ц к и й  В. И. Влияние новейших тектонических движений на формирование 
долини реки Псел на участке между селами Ковалевка и Яреськи. Ученне зап. Курского 
пединститута, внп. VII. Естественно-географ. цикл, 1958.

' Г а п е е в  А. А. Геологический очерк западной части окраиньї Донецкого. бассейна. 
Мат. по общ. и прикл. геол., т. 123, Л., 1927.

Геология и полезньїе ископаемьіе западньїх областей УССР. Под ред. Н. А. Бьіхове- 
ра. Госгеолиздат, М.—Л., 1941.

Геология сСсР, т. V. Украинская ССР. Молдавская ССР, ч. І, Госгеолтехиздат, 
М., 1958.

ГеоморфодогичеСкое райоїнирование СССР. Под общ. ред. А. А. Григорьева. Ответ- 
ственннй редактор К. К- Марков. Изд. АН СССР, М.—Л., 1947.

Геоморфологическая карта СССР. М 1 :4  000 000. Институт географии АН СССР, 
ЛІГУ. Главное управление геодезии и картографии, М., 1960.

Г е р а с и м о в  И. П. Рельеф и поверхностнне отложения Европейской части СССР. 
В кн. «Почвьі СССР», т. Г. Изд. АН СССР, М,—Л„ 1939.

Г е р а  с и м о в И. П. и М а р к о в К. К. Ледниковнй пертад на территории СССР. 
1р. Иіі-та географии АН СССР, вьіп. 33, М —Л., 1939.

І- е р а с и м о в  И. П. Опьіт геоморфологической интерпретации общей схемн гео- 
логического строения СССР. Проблеми физич. географии, внп. 12. Изд. АН СССР, 
М,—Л-, 1946.

Г е р а сим о в И. П. Современнне движения и новейшая тектоника. Там же, 
вьіп. 15. 1950.

Г е р а с й м о в  И. Д  и М а р к о в  К. К. Четвертичная геология. Учпедгиз, М.,
1939.

Г е р е н ч у к'К- Й- О речйнх перехватах в Прикарпатье. Изві ВҐО, внп. :3, ,1947.
Г е р е н ч у к К. И. ІІодольские толтрн (геоморфологический очерк). Изв. ВГО, 

т. 81, внп. 5, 1949І
Г е р е н ч у к  К- И. Опнт тектонической интерпретации общего орогидрографиче- 

ского плана Русской равнинн. Наукові записки Чернівецького університету, т. VIII, 
серія геолого-георраф. наук, вип. 2. Вид. «Радянська Буковина», Чернівці, 1950.

Г е р е н ч у к  К. И. Геоморфология Подолии. Наукові записки Чернівецького уні
верситету, т. VIII, серія геолого-географ. наук, вип. 2. Вид. «Радянська Буковина», Чер
нівці,-,1950.. . . ■ . ■ ■ ■ ■. . ' . ■ ;

Г е р е н ч у к  К. И. Об аси.чметрии речннх долин Подольского плато. Изв. ВГО, 
внп. 1, 1960. ' .

Г е р е н ч у к  К. И. Оротектоника Украинской ССР. Ученне записки Черновицкого 
университета, т. X, серия геолого-географ. наук, внп. З, К., 1953.

Г е р е н ч у к  К. І. Геоморфологічні спостереження на Дністровсько-Санському ме
жиріччі. Географ, збірник, вип. І*. Укр. географ, т-во. Вид. КДУ, 1956.

Г е р е н ч у к  К. И. Опнт геоморфологического анализа тектоники Прнкарпатья. 
Изв. ВГО, т. 88, внп. І, 1956.

Г е р е н ч у к  К- И. К вопросу о роли тектонического фактора в развитии орогра- 
фии Русской равнинн. Географ, сб., внп., X, Географ, о-во СССР. Изд-во АН СсСР, 
М.—Л., 1958.

Г е р е н ч у к  К. И. Речнне системи и тектонические структури. Геол. сСорник 
Львов. геолог, о-ва, № 5—6, Львов, 1958.

Г е р е н ч у к К .  И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети Рус
ской равнинн. Изд. Львовского ун-та, 1960.

Г л а д ц и н  И. Н. Геоморфология СЄСР, ч. І. Учпедгиз, Л.,,1939;
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Г о л ь д и н Б. М., И в а н о в Б. Н. Некоторьіе данньїе о селевих паводках в Крнму. 
Изв. Крнмского отдела геогр. о-ва СССР, вьіп. 6. Симферополь, 1958.

Г о л ь д и н  Б. М., И в а н о в Б. Н. Конференция по селевьім потокам в Криму. 
Изв. ВГО, № І, 1959.

Го р д е є в  П, І. До питання про походження увалових гряд Псьол-Хорольського 
вододілу. Наукові записки Харківського пед. інституту, т, IX, 1946.

І' о р д е е в П. И. Роль оползней в преобразовании зрозионншх форм рельефа ле- 
вобережья долини р. Псла между Барановской и Шишаками. Учені записки Харківського 
університету, т. 24, 1948.

Г о р д е е в  П. И. Морфологические особенности останцев Приазовского кристал- 
лического массива (в пределах Запорожской области). Труди географ, ф-та Харьков- 
ского университета, т. З, 1957.

Г о р н Н. К. О геоморфологии Шорного Крьіма. Вестник; Ленинградского универси
тета, № 11, 1948. /

Г о ф ш т е й н И .  Д, Схема тектоники Бессарабии. БМОИП, отд. геолог., т: XXVII 
(6), 1952.

Г р у б р і н  Ю. Л. Геоморфологічне районування басейну р. Стиру. Наукові за
писки Київського державного університету, т. XV, вип. X. Збірник географічного ф-ту, 
№ 4, Вид. КДУ, 1957.

Г р у б р і н  Ю. Л. Геоморфологічна будова долини р. Ікви. Географ, збірник, вип.
4. Вид. АН УРСР, К-, 1961.

Т у б а н о в  І. Г. Зсуви на берегах Керченського] півострова. Географ, збірник, 
вип. 4. Укр. географ, т-во. Вид. АН УРСР, К., 1961.

Г у р о в  А. В. Геологические исследования в южной части Харьковской губернии 
и прилежаших местностях. Харьков, 1869.

Г у р о в  А. В. К геологии Екатеринославской и Харьковской губерний. Трудьі 
харьк. о-ва испьіт. природи, 1882. Харьков, 1883.

Г у р о в  А. В. Геологическое описание Полтавской губернии, Харьков, 1888.
Г у р о в  А. В. Гидрогеологическое исследование ПавлограДского и Бахмутского 

уездов Екатеринославской губернии. Харьков, 1893.
Д а в и д о в а  М. И., К а м е н с к и й  А. И., Н е к л ю к о в а  Н. П., Тушин-  

с к и й  Г. К. Физическая география СССР. Учпедгиз, М., 1960.
Д е м ч е н к о  М. А. Гидрография реки Молочная. Труди географ, ф-та Харьков

ского университета, т. 4, 1958.
Д з е н сЛ  и т о в с к а я  Н. Н. Основньїе черти палеогеографии степного Крьіма. 

Вестник Ленинградского университета, № 18, 1957. '
Д з е н е-Л и т о в с к и й А. И. Оползни Джангульского побережья Тарханкутско- 

го полуострова в Криму. «Прироіда», № 6, 1936.
Д і б р о в а  О. Т. Географія Української РСР. К., 1954.
Д и к е н ш т е й н  Г. X. Основньїе черти структури западной части Русской плат

форми в нижнем палеозое. БМОИП, т. XXVIII (4), 1953.
Д и к е н ш т е й н  Г. X. Палеозойские отложения югоі-запада Русской платформи. 

ВНИГНИ, Гостоптехиздат, 1957.
Д м и ї р и е в  Н. И. О ледникових долинах Украиньї. Труди II Международ. кон- 

фер. ассоц. по изучению четвертичного периода Европьі, вьіп. III,. 1933.
Д м и т р и  ев Н. И. Геоморфологическое расчленение Украиньї. Изв. госуд. гео

граф. о-ва, т. 66, вьіп. І, 1934.
! Д м и т р і є в  М. І. Рельєф УРСР (геоморфологічний нарис), Харків, 1936.

Д м и т р и е в Н .  И. О кояичестве и возрасте террас среднего Днепра. «Землеведе- 
ниє», т. 39, внп. І, 1937.

Д м и т р и е в  Н. И. О стратиграфии лесса среднего Приднепровья: Учені записки 
Харківського ун-ту, кн. 8—9, 1937.

Д ми тр  и'ев Н. И. Граница моренних отложений Днепровского оледенения. Учені 
записки Харківського ун-ту, кн. 8—9, 1937.

Д м и т р и е в  Н. И. К вопросу о названий террас среднего Днепра. Учені записки 
Харківського ун-ту, № 18, 1940.

Д м и т р и е в  Н. И. Ледниковне долини области Днепровского оледенения и пріг- 
легающей к ней полосе. Учені записки Харківського ун-ту, № 18, Трудьі геолог.-географ. 
ф-та, № 1, 1940.

Д м и т р и е в  Н. И. Яготинская и остапьевская террасн Днепра и их аналоги в 
Сгссейне среднего и нижнего Дона. Наукові записки Харківського пед. інституту, т. IX, 
1946.

Д м и т р и е в Н .  И. О возрасте Днепровского чи Донского ледникових язнков. Уче
нне записки Харьковского ун-та, т. XXVI. Записки института геол., 1948.

Д м и т р и е в  Н. И. К истории вопроса о количестве оледенений на территории 
УССР. Бюллетень комиесйи по изучению четвертичного периода, № 16, 1951.

Д м и т р и е в  Н. И- К вопросу о происхождении леєса УССР. Труди географ, 
ф-та Харьковского ун-та, 1952.
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Д м и т р  и е в Н. И. Геоморфология в Харьковском университете. Труди гео
граф. ф-та Харьковского, ун-та, т. 2, 1955.

Д м и т р и е в  Н. И. Форми рельефа и ландшафти УССР, евязанньїе с оледене- 
нием. Труди географ, ф-та Харьковского ун-та, т. 2, 1955....

Д м и т р и е в  Н. И. О возрасте шестой тер раси Среднего Днепра. Изв. АН 
СССР, географ, серия, № 5, 1956.

Д м и т р и е в  Н. И. О геологическом строении Запорожской облаети. Труди 
географ, ф-та Харьковского ун-та, т. З, 1957.

Д м и т р и е в  Н. И. Рельеф Харьковской облаети. Труди географ, ф-та Харь
ковского ун-та, т. 4, 1958.

Д о  б рьі н и н Б. Ф. К геоморфологии Крима. «Землеведение», ,т. 25, кн. 1—2. 
1922. І  ‘ 1 ... Щ і  Ж  ! '

Д о б р и н гі н Б. Ф. Ландшафти горного Крима, «Крим», № 1 (5); 1928.
Д о б р и н и н Б. Ф. Геоморфология и ландшафти Керченского полуострова.

* «КрьШ», № 1 (9) , 1929.
Д о б р и н и н Б. Ф. Геоморфологическое , районирование Европейской части 

СССР. (Доклади советской делегации на Международи, географ, конгрессе в Вар-
• шаве). Научн. изд, Б САМ, М.., 1934. >

Д о б р н  нин- Б.  Ф. Береговие форми Крима. Учение записки МГУ, вьш. 14,
1938.

• Д о б р и н и н Б. Ф. Геоморфологическйе особенности южногО берега Крима.
> , «Землеведение», нов. серия, т. 1 (41), 1940.

Д о б р и н и н  Б. Ф. Физическая география СССР. Европейская часть и Кавказ. 
Учіїедгиз, М., 194811

Д о  к у ч  а е  в В. По вопросу об осушений болот вообще и в частности об осу- 
шении Полесья. Труди СПб о-ва естествоисп., т. VI, 1875.

Д о к у ч а е в  В. Наши степи ґірежде и теперь. СПб, 1892.
Д о к у ч а е в  В. В. Материали к оценке земель Полтавской губ. (с гипсометри- 

. ческой и почвенной картой), изд. Полт. губ. земства, СПб, 1894.
Економічна географія Радянської України, ч. І. Фізико-географічний огляд. Вид. 

АН УРСР, Км 1945. і >
Е р М а к о в Н. П. К стратиграфии неогенових отложений Советского Закар- 

патья. Труди Львовского геолог, о-ва, геолог, серия, вьш. І, Львов, 1948а.
Е рм  а к о в  Н. П. Схема морфологического деления и вопросн геоморфогенеза% 

Советских Карпат. Труди Львов. геолог, о-ва, геолог, серия, вьш. І. Львов, 19486.'
Е ф  р е м о в  В. Сходство, и различие в форме, строении и способе образования 

оврагов, балок и речних долин. Труди о-ва испит. природи при Харьковском ун-те, 
т. 29, 1889.

Ж и в  а го  А. В., З єн ин В. А.,- К а м а н ин Л. Г., М е щ е р  я к о  в Ю. А.
. и С и н я г и н а  М. И. Некоторие итоги изучения со.временних тектонических ?движе- 

нйій в заітадной половине Европейской ч^сти СССР. Изв. АН СССР, географ, серия, 
№ 1, 1956. 1 , - • • ;

Ж и л и н с к ия Ц. Краткое обозрение Полесья и его канализации. СПб,  ̂1892.
-  Ж у к о в  М. М. Геологическая изученность и минеральньїе ресурси Закарпат-

; ской Украини. Советская геологйя, сб. № 23, 1947.
З а к р  е в с ь к а Г. Геологічний та геоморфологічний нарис Чернігівського По

лісся. Труди Ін-ту геол. Укр. академії наук, вип. III, 1936.
З а м о р і й  П. . Копальні поди Лівобережжя Нижньо-Дніпрянського району. 

Четвертинний період, в. 7, 1934.
З а м о р і й  П. К. Четвертинні поклади північно-східної частини УРСР. Четвер

тинний період, вип. 9, ВУАН, К., 1935. V ■
} _3 а м б р и  й П. К. Неотектоника УССР. Материали по четвертичному периоду 
СССР, вьш. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 4950.

З а м о р і й  П. К. Геоморфологія і четвертинні поклади межиріччя Ворскла— 
Орчйї^—Берестова в їх середній частині. Четвертинний період, вип. 8, ВУАН, К-, 1935.

З а м о р и й П. К- ЧетвЄртичние отложения Украинской СССР. Изд-во АН УССР,
Ц 1954.

З а м о р і й  П. К- і Д і д к о в с ь к и й  В. Я. Геоморфологія долини р. Уж (пра
вої притоки р. Прип’ять). Наукові записки Київського ун-ту, т. XIII, вип. III, 1954.

З  а м о р і й П. К. Четвертинні відклади4, Українського Полісся. Нариси про при
роду і сільське господарство Українського Полісся. Вид. КДУ, 1955.

З а м о р і й  П. К. Геоморфологічний нарис району зрошення півдня СРСР. Гео-
V граф. зб,ірник, вип. І  Вид. КДУ, 1956.

З а м о р і й  ГІ. К* Стратиграфія четвертинних відкладів УРСР. Вісник Київського 
університету № 1, серія геології та географії, вип. І, 1958.

З а м о р і й  П; К-, М о л я в к о  Г. И. Геологйя и геоморфология Сиваша и При- 
сивашья. Комплексное использование соляних ресурсов Сиваша и Перекопских озер. 
Изд. АН УССР, К., 1958,
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З  е н к  о в и ч В. П. Морфология и динамика еоветских берЬґов Черного моря, 
т. II, Изд. АН СССР, %  1960.

З и л ь б е р Т . А .. Опит характеристики Опольского естественно-исторйческого 
района Львовской области.* Географ, сборник Львовского ун-та, вьіп. 2, Львов, 1954.

З и л ь б е р  Г. А. Краткий фйзнко-географический очерк Малого Полесья.* Гео
граф, сборник Львовского ун-та, вип. З, Львов» 1956.

З  и л ь б'є р Г. А. К истории развития ландшафтов юго^загіаднОй части Вольїно- ■ 
Подолии. Географ, сборник Львовского ун-та, внп. 4, Львов, 1957.

І в а н*н і к о в О. В. Геоморфологія долини р. Росавй. Географ, збірник, вип. І. 
Вид. КДУ, 195,6. І 7 .

И в а н о ̂  Б. Н. Применение морфометрического аналйза к геоморфологическому 
районированию Буковини. Трудьі Второго всесоюзного географического сьезда, т. II. 
Географгиз, М., 1948.

И в а н о в Б. Н. Следьі оледенения Украинских Карпат. Наукові записки Чер;ні- " 
вецького університету, т. VIII, серія геолого-географ. наук, вип. 2. Вид. «Радянська 
Буковина», Чернівці^ 1950.

І в а н о в  Б. Щщ До питання про розвиток рельєфу Карпат у четвертинному часі/ 
Праці експедиції ,по комплексному вивченню Карпат і Прикарпаття Чернівецького уні
верситету, серія геолого-географ., т. III. Вид. Львівського ун-ту, 1956.

Й в а н о в Б. Н., У с т и н о в а Т. И. История изучения карета Крьімских гор. 
Инстйтут минеральннх ресурсов АН УССР, 1957. |

И в а н о $ Б. Н. О типологни карстового рельефа равнин на примере Подольско- 
Буковинской карстовой области. Вопросьі карета на юге Европейской части СССР. 
Крьімский филиал АН УССР, 1957.

И в а н о в Б. Н. Опьіт вьіделения естественноисторических угодий в Горном 
Крьіму. Географ, сборник Львовского ун-та, вьіп. 4, Львов, 1957.

И в а н о в а И. К. Геология многослойньїх палеолитических > стоянок правобе- 
режья Среднего Днестра (КельменеЦкий район Черновицкой области). Материали 
всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода, т. І. Изд. АН СССР, М 
1961. І

. І з м а й Л о в а Н. В. Про тераси долини Дніпра на ділянках Дніпровського і 
Каховського водосховищ й коливальний рух цього району. Праці Одеського ун-ту, 
т. 147, серія геолог.^а географ, наук, вип. 5, 1957.

К а м а н и н Л. Г. К вопросу о террасах нижнего течения Днепра. Записки Киев- 
ского о-ва естествоисп., т. XXVII, вьіп. З, 1928.

К а м а н и н  Л. Г. "К геоморфологии Волчанской мулйдьі Донбасса. Трудьі ,Хео- 
морфологического ин-та АН -СССР, вьіп. З, 1932.

К а м а н и н  Л. Г. О явлейиях гляциальной тектоники в нижнем течении р. Тяс- 
мина (ереднее Приднепровье), Тр. Ин-та географ., вьіп. 42, 1948.

К а м а н и н Л. Г. и 3  б е р з и н А. Г. К вопросу о возрасте террас Днестра. Тру- 
дьі Ин-та географии, вьіп. 51. Изд. АН СССР. 1952.

К а м а н и н Л. Г. й И в а н о в а Г. А. К геоморфологии предгорной полосьі рго- 
западногд Закарпатья. Трудьі, Ин-та географии АН СССР, вип. 62, 1954.

К а п т а р е н к о О. Поширення ме?жі розповсюдження «карпатської ріні» у Вінни
цькій окрузі, Труди Геол. ін-ту АН, УРСР, т. II, 1928. ,

К а п т а р е н к о  О. Тераси р. Південний Буг в межах Української к р и с та л іч н о ї 
Сї^уги, №  14, УАН, Труди природн.-техн. відділу, 1931.

К а р  а й д е  е в а М. В. Г еоморфология Европейской части СССР. Изд. МГУ, 1957.
К а р л о  в Н. Н. Происхождение долин рек Самари, Кильченй и Орели. «Приро

да», № 15, 1951.
К а р п и н с к и й  А. и Б а р б о т-де-М а р н и Н. Геологические исследования в 

Вольшской губ. Юбил. сб. горного института, 1873.
К ар  пи н с к и й  А. П. Очерки геологического прошлого Европейской России. 

Изд. АН СССР, М.^-Л., 1947.
, К а р я к и н  Л. Геологический и геоморфологический очерк разньїх долин бас- 

сейна С. Донца от верховья до ст. Салтов. Геологический очерк бассейна р. Донца, 
ОНТИ, 1936.

К а р я к и н, Н а з а р е н к о, У сп  е н ск  а я и У се  нко.  Геологическое и гео- 
морфологическое строение бассейна р. С. Донца от с. Салтов до г. Изюма. Г еолог. очерк 
бассейна р. Донца, ОНТИ, 1936.

К л и м е н к о  В. Я- Нові, дані про тектонічну будову Дніпровсько-Донецької за
падини. Геол. журнал АН УРСР, т. X, вип. 4, 1950.

К о ж у р й н а  М. С. Деякі питання геоморфології долини ріки Черемош. Нау
кові записки Чернівецького університету, т. XIII, серія географічних наук, вип. І. Вид. 
Львівського ун-ту, 1955. ;

К о ж у р й н а  М. С. Опит исследования продольньїх профилей некоторих рек 
Прикарпатья для целей тектонического аналйза. Изв. ВГО, т. 88, вип. І, 1956.
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К о ж у р и н а М. С. Геоморфологічна будова долини ріки Прут у Прикарпатті. 
Праці експедиції по комплексному вивченню Карпат і Прикарпаття Чернівецького уні
верситету, серія геолого-географ., т. III. Вид./ Львівського ун-ту, 1956.

К о з и н  Я. Д, Богатства Крьімских недр. Симферополь, 1956.
К о й н о в М. М. Опит физико-географйческого районйрования Станиславской об

ласті!. Географ, сборник/Львовского $н-та, вьіп. 2. Львов, 1954.
К о н е н к о в  Д. М.,Некоторьіе особенности формирования Донецкого горного 

кряжа. Изв. АН СССР, географ, серия, № 5, 1954.
К о н о в а л о в М. О. Про явища вивітрювання в Придністров’ї. Наукові записки 

Харківського пед. інституту, т. IX, 1946. ' ,
К о р е н е  в с к и й С. М. Некоторьіе замечания о предкарпатском миоцене в связи 

со статьями Ф. С. Путря и А. Е. Михайлова. БМОИП, отдел геологии. т. XXVII (4),
1952. г

К о р о б к о в И. А. й П л е ш а к о в И. Б. Стратиграфия и фауна моллюсков нео
генових отложений Закарпатской области УССР. ДАН СССР, т. ЬХІЇ, № 3, 1948. Щ

К о р о  л ю к  И. К- Подольские тол три и условия их образования. Труди Ин-та 
геолог, наук, вьіп. 110, геолог, серия (№ 56). Йзд. АН СССР, 1952.

К о с тр  и ц ь к и  й М. О. Геоморфологія долини ріки Південного Бугу в межах-' 
Причорноморської рівнини. Географ, збірник, вип. І. Вид. КДУ, 1956;

К о с т р и ц к и й М. Е., Е н а В./Г. Исследования природьі Крьімского полу острова 
. в  советское время. Изв. Крьімского отдела географ, о-ва СССР, вип. 6, Симферополь, 
1958,

К р а с н о в А. Н. Рельеф, растительность и почвьі Харьковской губернии, Харь- 
ков, І§93.

К р а с у с к а я Н. Е. Четвертичньїе образования на территории бассейна реки Че
ремош. Докладьі Львовского политехнического ин-та, т. III, вьш. 1 и 2, 1958.

К р о к о с В. Материалн для характеристики четвертичньїх отложений восточной 
-и южной Украиньї. «іМат. досл. грунт. Укр.», вьш. V, 1927.

К р о к о с В. Возраст Летичевской низменност^. Записки Одесск. о-ва естеств., 
т. XIV, 1928.

К р о к о с В. Четвертинні поклади Лубенщини. Вісник УРГРУ, Ж  14, 1930.
К р о к о с В. І. Четвертинна серія Полтавського району. Четвертинний період, 

б и п . 8 , ВУАН, К., 1935.
К р у б е р  А. А. Карстовая область горного Крьіма. Приложение к «Землеведе- 

тіию», т. 22, кн. ї—II, М,, 1915.
К У Д р  и н Л. Н. Об иск9паемих следах «івечной» мерзлоти в окрестностях торг 

Львова. Географ, сборник Львовского ун-та, вьш. З, Львов, 1956.
К у н и ц я М. О., Р а д з і є в с ь к и  й В. І. Г еоморфологічне районування долини- 

ДАН УРСР, № 5, 1955. ' V ; ^ ^
Л а з а р е н к о  Є. К. Надрові багатства західних областей України. Вид. «Вільна 

Україна», Львів, 1946.
Л а н ь к о А. І. Про деякі геоморфологічні особливості Лівобережного Полісся Ук

раїнської РСР. Вісник Київського ун-ту. № 1, серія геології та географії, вип. І. Вид. 
КДУ, 1958.

Л  а п.к и н И. Ю. Рельеф и четвертичньїе отложения левобережья Донца между 
реками Осколом и :Красной. Бюлл. комиссии по изучению четвертичного периода, 
1  8, 1946.;

Л а п к и н Й. Ю., Ч е р е п а к  С. Е., Ч е р  в и н с к  а я М. В. Тектоническая схема- 
восточной части Украинской ССР. БМОИП, нов. серия, отд. геолог., т. 27, вьш. 2, 1952.

Л а п ч и к  Т. Ю. До геоморфології долини р. Інгульця в частині між х. Біло- 
усовим і с. Іваново-Левуцьким (Іванівкою). Геологічний журнал, т, І, вйп. 3—4. Вид. 
АН УРСР, К., 1935.

Л а с к а р е в  В. Д. Геологические исследования, в юго-западной России. 17-й 
лист Общей геол. карти Европейской России. Тр. Геол. ком., 77, 1914.

Л а с к а р е в  В. Д. О геоморфологическом разделений площади Европейской 
рбрсии. Геолог, вестник, т. II, вьш. 5—6, 1916.

Лессовие. породи Украиньї. Академия наук УССР. Труди Института геоло- 
ґических наук, серия геоморфолоґии и четвертичной геологии, вьш. І, Изд. АН УССР, 
К-, 1957.

Л е в а к о в с к и й И. Ф. Очерки рельефа Харьковской губернии. Памятная книж
ка 'на 1863 г. Харьков, 1863.

Л е в  а к о в с к и й И. Ф. Способ и время образования долин на юге России. 
Харьков, 1869. - V

Л е в а к о в с к и й И. Ф. О причинах различия в форме склонов речних долин 
на юге России. Харьков, 1870,

\ Л  е в а к о в с  к и й И. Ф. Води России по отношению к ее населенню. Труди 
ю-ва испит. природи при Харьковском ун-те за 1889 г., т. XXIII, 1890.

215



Л е п и к а ш И. А. К геологии Никопольского марганцевого района. БМОИГІ, 
т. XV, в. Щ 1937.

Л е п і к аш  І. А. Геоморфологія і четвертинні поклади’пониззя р. Самари і до
лини Дніпра від Дніпропетровська до Запоріжжя. Матеріали комплекснЬЇ експедиції 
в районі Дніпрельстану, вип. І, Київ, 1934.

Л и ч к о в Б. Естественньїе райони Украинр. К-, 1922.
Л и ч к о в Б. О террасах Днепра и Припяти. Материали общей и прикладной 

геологии, вип. 99, 1928.
Л и ч к о  в Б. К вопросу о существовании пустинь в четвертичное время в Евро- 

пе. Записки Киевского о-ва е£тествоисп., т. XXVII, вип. З, 1928.
Л и ч к о в Б. Некоторие черти к характеристик геоморфологии южного Полесья. 

Изв. Геол. ком., т, X, вьш. VII, № 9—10, 1929.
Л и ч к о в  Б. О так назьіваемьіх «пустинях». Труди географ, отд. КЕПС, вьш 2,

1930.
V Л и ч к о в  Б. О строении речних долин Украини. Изв, АН ССС'Р, 1931.

Л и ч к ов Б. Л. Некоторие черти геоморфологии Европейской части СССР. Тру- 
ди Геоморфол. ин-та АН СССР, вьш. І, 1931.

Л и ч к о в  Б. К вопросу о возрасте и строении речних террас бассейна Днепра. 
Изв. Гос. гидролог. ин-та, № 48, Л., 1932.

Л и ч к о в  Б. Л. О строении речньґх долин УССР. Изв. АН СССР, 1951.
Л о б а н о в  І. Н. До питання про геологічну будову алювіальних терас ліво

бережжя нижнього Дніпра. Учені записки Харківського ун-ту, № 19, 1940.
Л о б а н о в  И. Н. Геоморфология долини реки Берди (ГІриазовье). Изв. ВГОг 

т. 84, вьш. 6, 1952.
Л о г в и н е н к о  Н. В. История осадконакопления в Донецкой геосинклинали. 

Учение записки геолог, ф-та Харьковского ун-та, т. 13, 1956.
Л у н г е р с г а у з е н  Л. Деякі рй£и четвертинної геоморфології УРСР. Наукові 

записки Київського ун-ту, № 1, 19, 1935.
Л у н г е р с г а у з е н  Л. Терраси Днестра. ДАН СССР, т. XIX, № 4, 1938.
Л у н г е р с г а у з е н  Л. Фауна- днестровских террас. Геологический журнал 

т. V, вип. 4. Изд. АН СССР, 1938.
Л у н г е р с г а у з е'н Л. Ф. Зтапи развития подольской платформи и ее при- 

черноморского склона. Труди нефт. конф. 1938 г. Изд. АН СССР, К., 1939.
Л у н г е р с г а у з е н Л. Ф. Геологическая зволюция южного Приднестровья. 

Советская геологйя, сб. № 5—6, 8, 1940.
Л у т у г и н  Л. И. Геологические исследования, произ&еденнне в северной части 

Донецького бассейна в 1893 г. ИГК, 1894.
Л у ц к и й  С. Л. К вопросу о песках Ровенской облаети. Географ, сборник Львов- 

ского ун-та, вип. 2, Львов, 1954.
Л у ц к и й  С. Л. Песчание ландшафти водораздела Горьіни и нижнего течения 

Случи. Доповіді та повідомлення, вип. 5, ч. 2, Вид. Львівського ун-ту, 1955.
Л у ч и ц к и й  В. И. Вопроси стратиграфии и тектоники Украинской кристалличе- 

ской полоси. БМОИП, нов. серия, отд. геол., т. 8, вип. $—4, 1930.
Л ь в о в а  Є. В. Геоморфологія та неотектоніка Степового Криму. Географ, збір

ник, вип. 4. Укр. географ, т-во, Вид. АН УРСР, К, 1961.
М а к е е в  П. С. Физическая география СССР, ч. І. Рельєф СССР, М., 1944.
М а к о в К- И. О пра-Днепре и связи его с современним Днепром. ^Природа», 

№ 7—8, 1938. : •
М а к о в К. И. и М о л я в к о Т. И. Палеогеографические схеми Причерноморья 

Геол. управление УССР. Материали по геологии р гидрогеологии, сб. І, К-, 1940.
М а л е в а н н и й  Е. Т. К вопросу о Николаевской флексуре. ДАН СССР, т. 66, 

№ 1, 1949.
М а л е в а н н и й  Е. Т. и- Я ц к о Н. Я. Новие данние о распространении ким- 

мерийских отложений на левобережье нижнего Днепра. ДАН СССР, ЬХХХУІ, № 6,1952.
М а р и н й ч  О. М. Короткий геолого-геоморфологічний нарис Полісся Української 

РСР. Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся, К-, 1955.
М а р и н и ч  О. М. Основні риси будови та історії розвитку річкових долин 

Українського Полісся. Географ, збірник, вип. 1. Укр. географ, т-во. Вид. КДУ, 1956.
М а р и н и ч  О. М. Про льодовикові та воднольодовикові форми рельефу Україн

ського Полісся. Наукові записки Київського ун-ту, т. XVII, вип. 1. Збірник географ, 
ф-ту, № 5. Вид. КДУ, 1958.

М а р и н и ч  О. №• Про деякі геоморфологічні прояви структурно-геологічних 
/особливостей масиву габро-лабрадоритів Коростенського плутона. Вісник Київського- 
ун-ту, № 1, серія геології та географії, вип. 1. 1958.

М а р и н и ч  О. М. Про карстові форми рельєфу Волинського Полісся. Географ; 
збірник, вип. ,4. Укр. географ, т-во. Вид. АН 'УРСР, К., 1961.

М а р к о  в К. К- Основние проблеми геоморфологии. Географгиз, М., 1948.
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М а с  л а к о в а  Н. И. и М у р а  т о в М. В. Стратиграфия палеогенових отложе
ний Восточньїх Карпат. ДАН СССР, т. ЬХХХІ, № 3, 1951.

Материальї КарпатоБалканской Асеоци^ции, № 1. Международний геолог, кощ-; 
гресс. Изд. АН УССР, Км 1960.

М и л  л е р М. Е. Бассейн реки Салгира и его хозяйСтвенное использование. Изв, 
Крнмского отдела географ, о-ва СССР, вьш. 6,, Симферополь, 1958.

М к л ь к о в  Ф. Н. и Г в о з д еі ц к и  й Н. иА> Физическая география СССР. 06- 
щий обзор.' Европейская часть СССР. Кавказ, М., 1958.

М и р ч и н к  Г' Из четвертичной истории равниньї Европейской части СССР. 
Геол. вестник, т. V, ,№ 4—5, 1926—1927. " У

М и р ч и  н к Г. О соотнощении речньїх тер рас и стоянок палеолитического чело- 
*века в бассейне р. Десни и Сожа, БМОИП, т. VII, вьіп. 1—2, 1929.

М и р ч и н к  Г. Ф. Геологічні природа деяких двоповерхових боліт. 36. пам’яте 
акад. П. А. Тутковського, т.' II, вид. АН УРСР, 1931.

М и р ч й н к Г. Ф. Четвертичньїе движения правобережной части Украинскрн 
кристаллической полосьі. Изв. АН СССР,,серия теолог. № 1, 193,6.

М и р ч и н к  Г. Ф. Четвертичньїе движения правобережной Украиньї. Тр. сов., 
секдий МАИЧПЕ, вьіп. 4., 1939.

М и х а й  д о в А, Е. Основньїе зтапьі развития 4 Предкарпатского кріїевого про- 
гиба. БМОИП, отд. геолог, т. XXVI (3), І051.

М и х а лі ь с к и й А. К вопросу о геологической природе Подольских толтр,
Изв. Геол. ком., т. XIV, 1895.

М и х а л ь с к и й  А. О. Медоборьг (толтри) в Бессарабий. Изв. Геол. ком., т. 2!.;
Щ 9, 1902. -

М і щ е н к о  Г. П. Геоморфологія долини верхньої і середньої течії Інгулу.: 
Одеський пед.‘ ін-т, Одеса, 1956.

М о л я в хк р Г. І. Геоморфологія і четвертинні відклади межиріччя Прип’ять^- 
Десна. Четвертинний період, вип. II, К., 1936.

М о л я  в к  о щ  І. Палеогеографічний нарис території України в пізньому 
міоцені (сарматський і меотичний віки). Географ, збірник, вип. І. Укр. Географ, т-во. , 
Вид. КДУ, 1956.

М о с к в и т и н А. . И. Геолргия - Прилукского округа Украиньї. Трудьі Всесоюзн. 
геолог, развед. бб'ьединения, Ґ933.

М у л і к а  А. М. Будова і походження подів лівобережжя Нижнього Дніпра. 
Географ, збірник, вип.'4, Укр. географ. т-во> Вид. АН УРСР, К., 1961.

М у р а т о в  М. В. и Н и к р л а е в Н. И. Террасьі Горного Крьіма. БМОИП, нов. 
серия, отд, геол., т. 17, вьш. 2—3, 1939.

М у р а т о в  М. В. и ЇЇ® и*к о л а е в Н. И. Четвертичная история и развитие 
рельефа Горного Крьіма. Ученьїе записки МГУ, вьіп. 48, 1941.

М у р а т о в М. В. Основньїе структурньїе злементьі альпийской геосинклиналь- 
ной области кйга ССсСР и некоторьіх сопріедельньїх стран. Изв. АН СССР, серия геолог.,
№ 1, 1946.

М у р ^ т  о в  М. В. Тектоника й история развития Альпийской геосинклинальной4 ' 
области гога Европейской части СССР и сопредельньїх стран. Тектоника СССР, т. II, — 
Изд. АН СССР. М.—Л 1949.

М у р а т о в  М. В. Новейшие тектонические движения земной кори в Горном 
Крьіму и приле^ающей части Черного моря. В сб. памяти А. Д. Архаигедьского.
Изд. АН СССР, 1951.

М у р а т о в  М. В. О миоценовой и плиоценовой истории развития Крьімского 
полу острова. БМОИП, нов. (^ерия, отд. геолог., т. 29, вьш. 1, 1954.

М у р а т о в М. В. и М а с л а к о в а Н. И. Стратиграфия меловьіх отложений 
Восточньїх Карпат. ДАН СССР, т. <ХХХІ, № 2, 1951.

М у р а т о в  М. В. и М а с  л а к о в а  Н* И. Основнеє зтаїїьі геологической исто
рии Восточньїх Карпат. БМОИП, отд. геолог., т. XXVII (3), 1952.

М у р а т о в  М. В. Краткий очерк геологического строения Крьімского полу ос
трова. М.,\ Госгеолтехиздат, 1960,

Н а з а р е н к о  Д. П. Нові дані про тераси басейну р. Дінця від Вовчанська до 
Ізюма. Учені записки Харківського ун-ту, кн. 8—9, 1937.

Н а з а р е н к о  Д. П. Материальї к изучіению геоморфологии бассейна реки Ка
зенний Торец. Учені записки Харківського ун-ту, №18, Труди геолого-географ. фак
та, № 1, 1940.

Н а  з а ' р е н к о  Д. П. Дещо нового до геології та геоморфології басейну р. Сейм 
у межах Сумської області. Наукова хроніка Харківського ун-ту, зб. анотацій; Я» 1 (8Ь 
1947;

Н а з а р е н к о  Д. П. О некоторнх явленнях связи геоморфологии и тектоники 
Днепровско-Донецкой впадини. Записки геолог, ф-та Харьковского ун-та, т. II, 1955.

Н а з а р е н к о Д. П. О стратиграфии и палеогеографии долинних отложений ле- 
вобереркья Среднего. Днепра, С. Донца и Дона. Записки, геологич. ф-та Харьковского 
ун-та, т. 12, 1955. '  ' / § § | |
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Н а з а р е н к о Д .  П. Воловая и флювиогляциальная гипотезьі образования лесса 
левобережья р. Днепра в геоморфологическом освещении. Записки геолог, ф-та Харь
ковского ун-та, т. 13, 1956.

Н а й д и н Д. П. Основньїе чертьі тектоники Львовско-Люблинской мульдьі. 
БМОИП, отд. геолог., т. XXVIII (3), 1953.

Нариси економічної географії УРСР, т. II. Вид. АН УРСР, К., 1949.
Н а . т а р о в  В. Д. Основні риси історії формування річкових долин Криворі

зького залізорудного басейну. Географ, збірник, вип. 4. Укр. географ, т-во. Вид. АН 
УРСР, К., 1961.

Н и к и т и н  В. Н. К геоморфологии южной части бассейна р. Молочной. Трудьі 
географ, ф-та Харьковского ун-та, т. З, 1957.

Н и к и т и н  С. Н. Послетретичньїе отложения Германии в их отношении к со- 
ответственньїм образованиям России. СПб, 1886.

Н и к о і л а е в  Н. И. О возрасте рельефа Горного Крима. Бюллетень Комиссии 
пр изучению четвертинного периода, №8. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946.

Н и к о л а е в  Н. И. Новейшая тектоиика СССР. Изд. АН СССР, М/—Л., 1949.
О б е д  и е н т о в а  Г. В. и К а м а ни я Л. Г. К вопросу о границах Кодр, Проб

леми физ. географ., т. 17. Изд. АН СССР, М., 1951.
О д у д  А. Л. Молдавская ССР. Молд. филиал АН СССР, Институт географии 

АН СССР, Географгиз, М., 1955.
П і д г о р о д е ц ь|к и й П. Д. До ,сучасних тектонічних рухів на Тарханкутсько- 

•му півострові. Географ, збірник, вип. 4. Укр. географ, т-во. Вид. АН УРСР, К-, 1961.
П и м е н о в а  Н. В. Полтавские пески и полтавский ярус Днепровско-Донецкой 

мульдьі. Советская геологйя, сб. № 1, 1941.
П о г р е б и  я к  П. С. До палеогеографії О лешшя. Геогр. збірник, вип. 4. Укр. гео

граф. т-во. Вид. АН УРСР, К-, 1961.
П о п о в  В. С. Развитие гидрографической сети Донецкого бассейна, гидрогео- 

логический очерк Донецкого бассейна. Изд. ГГРУ, 1930.
П о п о в  В. С. Новьіе данние по тектонике северной окраиньї Донецкого бассей

на. «Проблемьі советской геологии», т. VI, № 12, 1936.
П о п о в  В. С. и Л а п к и н  И. Ю. Основньїе чертьі геологического строення се- 

ве{>ной окраиньї Донецкого бассейна. БМОИП, нов. серия, отд. геолог., т. 28, вмп. З,
1953.

П р е об р а ж єн с к и й В. С. Новейпіие и современньїе тектонические движе- 
шія Донецкого кряжа. Изв. АН СССР, серия географ., № 3, 1954.

П р о х о д с ь і к и й  С. І. Геоморфологічний нарис Багнинської долини (басейн 
р. Серет). Праці комплексної експедиції Чернівецького університету по вивченню 
Карпат і Прикарпаття, серія геолого-географ. Вид. Львівського ун-ту; т. III, 1956.

П уз: а н о в  И. И. Большой каньон Крьіма. Симферополь, 1954.
Путеводитель зкскурсии сьезда Карпато-Балканской ассоциациц. Изд. Львовского 

ун-та, 1958.
П у с т о  ви т о  в П. Геологическое описание г. Харькова. Труди о-ва испнт. 

природи при Харьковском ун-те, т. XXVIII, 1895.
П у щ а р о в с к и й  ТО. М. О кросненских отложениях центральной синклинальной 

зоньї Восточньїх Карпат. БМОИП, отд. геолог., т. XXIII (6), 1948.
П у щ а р о в с к и й  Ю, М. Очерк тектоники Внешней антиклинальной зони Вос- 

точньїх Карпат. БМОИП, отдел геолог., т. XXVI (6), 1951.
Р а с к а т о в  Г. И. К вопросу о четвертичной фауне, флоре и палеойите Вос

точньїх Карпат,,Предкарпатья и Закарпатья. Бюллетень комиссии по изучению четвер
тинного периода, № 18, 1953.

Р а с к а т о в Г. И. О находке древнепалеолитических4 орудий у с. Букивна на 
Днестре и ее стратиграфическом значений. Геолог, сборник № 1 Львовского геол. о-ва. 
Львов, 1954.

Р а с к а т о в  Г. И. К вопросу о древнечетвертичньїх оледенениях западннх об
ластей Украини. Труди Воронежского государственного университета, т. XXXI. Сбор
ник работ геологического факультета. Изд., Харьковского ун-та, Харьков, 19544

Р а с к а т о в  Г. И. Основнне зтапи формирования рельефа и новейшая текто- 
■ника Восточних Карпат в пределах СССР. Землеведение. Сборник Московского. о-йа 
нспит. природи, новая серия, т. IV (ХІЛУ), 1957.

Р е з н и ч е н к о  В. О геоморфологическгіх особенностях и тектонике района про- 
рьіва Днепра через украинскую кристаллическую полосу. Труди К о м и с с и и  по изучению 
четвертичного периода, т. II, 1932.

Р е м и з о в  Н .ЧА. Ландщафтьі начала полтавского века в пределах Днепоовско- 
Донецкой впадини. Наукові записки Харківського педагогічного ін-ту, т. VIII, 1941.

Р е м і з о в І. М. Короткий нарис історії вивчення полтавського яруса УРСР. 
Наукові записки Харківського педагогічного ін-ту, т. XVI, географ, серія  ̂ 1956.

Р і з н и ч е н к о В .  Свідки колишніх пустель на Поділлі. Вісник УВГК, №6, 1926.
Р і з н и ч е н к о  В. Канівські гори, їх будова, вік та походження. Труди Геол„ 

ін-ту АН УРСР, т. І, 1928.
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Р і з н и ч е н к о  В. До питання про стратиграфію та^-тектоніку терас Середньо
го Дніпра. Вісник УРГРУ, № 14, 1929. у  ' ,

Р і з н и ч е н к о  В. Про тераси й ознаки коливальних рухів земної кори в Над
дніпрянщині. Вісник УРГРУ, № 16, 1931.

Р о м о д а н о в а  А. П. Лессовьіе пороідн Причерноморья. Тр. Ин-та геол. наук 
АН УРСР, серия геоморф. и четверт. геол., внп. І, 1957.

Р о с л и й  І. М., Л о м а є в а  Є. Т„ До палеогеографії четвертинного періоду 
правобережжя Нижнього Придніпров’я. Географ, збірник; вип. 4, Укр. геогр. т-во.
Вид. АН УРСР, К., 1961.

Р о с л и й  І. М. Алювіальні відклади долини р. Інгульця (в межах Причорно
морської низовини). Географ, збірник, вип. 4, Укр. геогр. т-во. Вид. АН УРСР,
К., 1961.

Р у д н и ц ь к и й  С. Знадоби до морфології карпатського сточища Дністра.. Збір
ник математично-природописно-лікарської секції наукового т-ва ім. Шевченка, т. X,
Львів, 1905.

Р у д н и ц ь к и й  С. Знадоби до морфології подільського сточища Дністра, Збір
ник математично-природописно-лікарської секції наукового т-ва ім. Шевченка, т. XVI,
Львів, 1913.

Р у д н и ц ь к и й  О  Основи морфології і геології Підкарпатської Русі і Закар
паття взагалі, ч. І. Ужгород, 1925.

С а в ч и н ,  с к а я О. В. Заметки о террасе долини р. Волчьей в окрестностях 
г. Болчанска. Ученьїе записки Харьковского ун-та, т. XXVI, 1948.

С в а ї т е н к о  І. Д. Геоморфологія Приазовської берегової рівнини. Географ, 
збірник Львівського ун-ту, вип. 2. Львів, 1954.

С е м е н е н к о  Н. П. Геологическое строение Украинского кристаллического мас- 
сива и история его формирования. Изв. АН СССР, геолог, серия, №1, 1951.

С е м е н е н к о  Н. П. Докембрийская тектоника Украинского кристаллического 
массива. Геология СССР, т. V, 1958,

С е м е н о  ів-Т я н-Ш а н с к « й ІЗ. П. Типи местностей Европейской России и 
Кавказа. ЗРГО, 51, ПГР, 1915.

С е р г е є в А. Д. З матеріалів геологічних спостережень в басейні р. Псел. Геоло
гічний журнал, т. VIII, вип. 2,|Вид. АН УРСР, 1946.

С к в а р ч е в с к а я  Л. В. К геоморфологии долин рек Стрия и Опора. Географ.
•сборник Львовского ун-та, внп. 3. Львов, 1956.

С л а в и н  В. И. Новьіе даннне по стратиграфии и тектонике юрских отложений 
так йазьіваемой «клиппеновой зоньї» Карпат. Материальї по геологии и гидрологии.
Сб. 4х за 1946 V.,- К., 1947а.

С л а в и н  В. И. Тектоническое расчленение Карпатского орогена. Материальї по 
геологии и гидрогеологии. Сб. 4 за 1946 г. К-. 19476. *

С л а в и н  В. И. Геологическое строение Карпатского передового гірогиба (крат
кий очерк). Материалн по геологии и гидрогеологии. Сб. 4 за 1946 г., К-, 1947в.

С л у д с к и й  А. Ф. Древние долини реки Салгир. Изв. Крнмск. отд. Географ, 
об-ва Союза ССР, вьіп. 2, 1953.

С м и р н  о в а О. К. и П а с т е р н а к  С. И. Меловие отложения ЛьвоВской 
мульдьі. Труди Львов. теолог, о-ва, геолог, серия, внп. І, 1948.

С о б о л є в  В. С., В а р т а н о в  а Н. С. и Г о р б а ч е в с к а я  О .Н . Петрография 
неогенових вулканических пород Ужгород-Хустского хребта. Трудьі Львов, геолог, о-ва, 
петрограф, серия, вип. І, 1947.

С о б о л є в  Д. Н. Ледниковая формация Северной Европн и геоморфологическое 
расчленение Русской равнинн. Изв. Русск. географ, о-ва, т. 56, внп. 1—2, 1924.

С о б о л є в  Д. Н. О природе Каневских дислокаций. Праці І з’їзду^досл. продук-. 
тившіх сил України, 1926.

С о б о л є в  Д. Н. Зскиз. геоморфологии Украиньї. БМОИП, отд. геолог., т. VII,
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