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Вступне слово 
 

Ні в кого не викликає сумніву, що сучасний екологічний стан планети є незадовільним. Головна 
причина цього – техногенне забруднення. Нині вирішення проблем охорони природи в планетарному 

вимірі розглядається світовою громадськістю з огляду на потреби майбутніх поколінь, що засвідчує 
прийняття в 1992 р. конференцією ООН у Ріо-де-Жанейро Концепції сталого розвитку. На підставі 
принципів сталого розвитку розроблено й затверджено такі стратегії розвитку суспільства:  

– забезпечення стійкого ресурсозберігального економічного зростання, створення конкуренто-

спроможної ринкової економіки; 

– покращення структури національних економік на основі інноваційної моделі розвитку; 

– забезпечення екологічної рівноваги та зменшення техногенного навантаження на природні 
екосистеми. 

Зараз настав той час, коли і людство загалом, і кожна людина зокрема повинні задумуватися, яку 

природу та які її ресурси ми залишимо нашим нащадкам. Зрозуміло, що зберегти природу для 

майбутніх поколінь одними законодавчими актами неможливо. Суспільство, школа, громадські 
організації повинні працювати в одному напрямі: виховати такого громадянина, який, незалежно від 

його стану в суспільстві, беручи участь у виробничих процесах, чи під час відпочинку, спрямовує 
свою діяльність насамперед у русло охорони природи, тобто за будь-яких масштабів виробництва 

першочергово повинно стояти природоохоронне питання, а вже потім – економічна доцільність. 

Велику роль у процесі становлення нової природоохоронної філософії відіграють і, особливо в 

майбутньому, відіграватимуть майже незаймані куточки природи, ядрами яких є заповідні території, 
наприклад Шацьке поозер’я на північному заході України. Природа цього краю – це унікальний 

«божий дар» поєднання поліських лісів із великою кількістю озер. Чогось подібного в Європі немає. 
Тому логічним було формування на території поозер’я Шацького національного природного парку, 

який за участю і з допомогою міжнародних організацій трансформується в Трилатеральний біосфер-

ний резерват «Західне Полісся». 

Автори поставили перед собою завдання написати серію книг (монографій), у яких на науковому 

рівні схарактеризовано геологічну будову і гідрогеологічні умови, рельєф, кліматичні умови, поверх-

неві води, ґрунти, рослинний і тваринний світ, ландшафти, екологічний стан регіону, природні 
ресурси й господарство, населення, рекреацію та туризм, історію та культуру, мовну говірку, природу 

в народній творчості. 
Такий комплексний науковий аналіз природи в сукупності з наслідками господарської діяльності 

людини та її культурою дасть можливість науковцю чи пересічному читачеві переконатися, що 

природа і людина пов’язані між собою тисячами фізичних і душевних струн, які формують упродовж 

століть своєрідну неперевершену гармонію щоденного життя. 

 

 

 

Голова редакційної колегії      професор Коцан І. Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Передмова 
 

Автори монографії всебічно висвітлюють геологічну та гідрогеологічну будову Щацького поозер’я – 

унікальної перлини природи України. 

Регіон відзначається відповідним станом геофізичних полів – теплового, магнітного, гравіта-

ційного, які в сукупності впливають на стан живої природи й людини зокрема. Схарактеризовано 

аномалії, пов’язані з будовою кристалічного фундаменту регіону, та стратиграфію поозер’я від 

найдревніших утворень до сучасних, тобто тих, що формують кристалічний фундамент і осадовий 

плащ. Загальна їх потужність сягає близько 1500 м. У монографії проаналізовано також тектонічні 
особливості Поозер’я і прилеглих територій, зокрема тектонічні зони, розломи, їхній взаємозв’язок із 
циклами й етапами тектогенезу. Показано роль тектонічних рухів у формуванні геологічних структур 

регіону. 

Значну увагу автори зосередили на історії геологічного розвитку Поозер’я. На доступному на 

сьогодні фактичному матеріалі обґрунтовано умови розвитку життя в різні геологічні етапи. Доклад-

но висвітлено історію геологічного розвитку Шацького поозер’я за останні 1,5 млн років, зокрема 
плейстоценових зледенінь, які залишили після себе своєрідні форми рельєфу, що стали материн-

ськими у процесі формування сучасних ландшафтів. Проаналізовано послідовні кліматичні зміни в 

епоху плейстоценових зледенінь та їхній вплив на розвиток органічного світу. 

У монографії схарактеризовано гідрогеологічні особливості Шацького поозер’я, які тісно пов’я-

зані з геологічною будовою, тектонічною структурою, рельєфом і кліматичними чинниками, що 

визначають умови формування підземних вод, закономірності їх поширення та міграції. Моноклі-
нальне залягання домезозойських порід, серед яких є водотривкі товщі, спричинює формування 

водоносних горизонтів напірних вод із різноманітними гідродинамічними особливостями. Автори 

докладно проаналізували напірний водоносний горизонт верхньої крейди та ґрунтові води четвер-

тинних відкладів, які часто можуть формувати єдиний водоносний комплекс. 

Геологічну будову та гідрогеологічні особливості Шацького поозер’я безпосередньо або опосе-

редковано в різні періоди досліджували такі відомі вчені: А. І. Карпінський, Г. І. Танфільєв, 

П. А. Тутковський, Е. В. Оппоков, М. Ф. Веклич, О. М. Маринич, А. Б. Богуцький, В. Г. Мельничук, 

І. І. Залеський, В. Є. Алексеєвський, В. П. Палієнко, І. Ю. Насєдкін, Г. П. Рябцева, А. А. Маккавеєв, 

E. Rühle, St. Lencewicz, W. Tymrakiewicz, R. Dobrowolski, L. Lindner та ін. 

Висловлюємо подяку рецензентам за їхні зауваження та пропозиції щодо покращення моно-

графії, а також М. В. Федорчуку та кандидатові геологічних наук Л. В. Шумлянському за надані 
світлини. 
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Історія вивчення регіону 
 

Історію наукових досліджень Шацького поозер’я можна розділити на чотири етапи, подібно до 

того, як це зробили Л. С. Безручко, С. І. Кукурудза [9] щодо вивчення ландшафтів цього регіону. 

Перший етап – кінець XVIII ст. – початок Першої світової війни, коли цей регіон входив до 

складу царської Росії. 
Другий етап припадає на час між Першою і Другою світовими війнами, а досліджувана територія 

була захоплена відродженою польською державою. 

Третій – охоплює час від закінчення Другої світової війни до 1990 р., коли Поозер’я було 

повернене до складу Української РСР. 

Четвертий етап відбувається з 1991 р. до сьогодення, тобто із часу проголошення незалежності 
України. 

Зрозуміло, що не завжди можна конкретно визначити віхи природничих досліджень на підставі 
відомих історичних подій, проте в нашому випадку власне вони були наріжним каменем зміни 

польових і камеральних досліджень, що відділяли кожне минуле від кожного сучасного. 

Перший етап відзначається здебільшого геологічними дослідженнями регіону. Він розпочи-

нається з досліджень Е. І. Ейхвальда, який ще в 1830 р. опублікував наукову працю, де, зокрема, у 

загальних рисах описує фізико-географічні особливості та геологічну будову теперішнього Шацького 

поозер’я. Дещо пізніше значний внесок у вивчення геології та рельєфу цього регіону належить 

відомим ученим Н. П. Барбот-де-Марни [8] та А. И. Карпинскому [46]. Зокрема, останній у низці 
своїх наукових праць 1867–1907 рр. виклав обґрунтовані міркування щодо тектонічної будови цього 

краю і детально описав молоді третинні відклади. 

Дослідження цих учених були серйозним підґрунтям для подальшого науково аргументованого 

вивчення регіону сформованою царським урядом у 1873 р. Західною експедицією, яку очолив 

И. И. Жилинский [37]. Ця експедиція пропрацювала з 1874 до 1897 р. включно. Її завдання полягало 

не тільки у складанні топографічних карт відповідного масштабу, а й у вивченні Поліської низовини 

для осушення боліт. Зрозуміло, що роботи виконувалися не тільки за державні, а й за кошти 

землевласників і лісопромисловців, які були зацікавлені в підвищенні продуктивності пасовищ, 

сінокосів, лісів, а також створенні водних шляхів для лісосплаву. 

Експедиційні роботи часто супроводжувалися науково необґрунтованою вирубкою лісів, що 

сприяло не тільки зникненню останніх, а й відслоненню піщаних ґрунтів з одночасним зниженням 

рівня їх вод. Відслонення спричиняли формування «рухомих» пісків, що наступали на родючі землі, 
перетворюючи їх у неугіддя. 

Політико-економічний стан суспільства царської Росії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. змінив 

потреби ринку, що викликало спад зацікавленості до розширення осушувальних заходів на Поліссі, і 
врешті-решт у 1897 р. роботи Західної експедиції були призупинені. До комплексу вишукувальних 

робіт експедиції входили геологічні дослідження та буріння свердловин, за матеріалами яких було 

складено геологічну карту Полісся в масштабі 20 верст у дюймі і два геологічні профілі. 
У 1892–1911 рр. на Поліссі проводилося комплексне геологічне картування. Так, роботи щодо 

шостого листа десятиверстної геологічної карти здійснювалися під керівництвом академіка П. А. Тут-

ковского [88]. Вивчаючи геологічну будову Полісся, він здебільшого звертав увагу на будову четвер-

тинних відкладів, серед яких виділяв дольодовикові, льодовикові і післяльодовикові, пов’язуючи їх із 
геоморфологічними особливостями регіону. Наприклад, ще в 1901 р. П. А. Тутковский не тільки 

вперше описав морфологію льодовикового рельєфу, а й детально вивчив кінцеві морени, валунні 
смуги та ози, здійснивши при цьому ландшафтне районування. У льодовиковому рельєфі він виділив 

чотири зони: лесову, зандрову, кінцево-моренну і моренну [87; 89]. П. А. Тутковский окреслив 

південну межу смуги моренних горбів, що проходять через Смоляри–Дубечне–Видраницю–Буцень–

Удовець–Маневичі. За розташуванням моренних горбів на Поліссі він зробив висновок про південну 

межу максимального поширення льодовикового покриву [86]. П. А. Тутковский за 17 років дослі-
дження Полісся опублікував 11 наукових праць щодо геології четвертинних відкладів. Його також 

цікавив льодовиковий морфогенез [88]. Поширенням кінцевих морен на Поліссі дещо пізніше в 

1914 р. займався В. Д. Ласкарев [51]. Він вивчав також мінерально-петрографічний і хімічний склад 

моренних відкладів, а також стверджував екзараційну діяльність льодовика. У 1917 р. А. Flessar 
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опублікував наукову працю про геоморфологічні особливості Турія-Стирського межиріччя і детально 

закартував декілька десятків дюн в околицях сучасних Маневич, стверджуючи, що на формування 

рельєфу впливають післяльодовикові чинники – ерозійно-денудаційні й еолові. У ті ж роки інший 

польський дослідник К. Gagel задокументував відслонення четвертинних відкладів уздовж лінії 
оборони часів Першої світової війни у верхів’ях річки Стохід і на околицях сіл Синявка, Майдан, 

Повурськ. Серед зандрових пісків він знаходив тонкі прошарки морени, які залягали на палеогенових 

глинах або крейдових відкладах. У декількох місцях К. Gagel описав майже метрові товщі моренних 

відкладів із лусками крейди писальної [103]. К. Gagel і К. Коrn у моренних відкладах знаходили 

обтерті валуни і гальку, що дало їм підставу стверджувати належність згадуваного ератичного мате-

ріалу до плейстоценових зледенінь. На думку К. Gagel [102], південна межа поширення льодовикових 

утворень проходить через Володимир-Волинський–Козулін, тобто на 50 км південніше межі, 
окресленої П. А. Тутковским [86]. 

Окрім геологічної, на цей час було отримано також незначну інформацію про гідрогеологічні 
особливості регіону, стан перезволожених ґрунтів, особливо торфових, а також про фауну і флору 

Полісся. Це підтверджується науковими працями В. С. Доктуровского [33], Е. В. Оппокова [71] і 
Г. И. Танфильева [84; 85], який видає книгу «Болота и торфяники Полесья», де знаходимо також 

інформацію про льодовикові відклади. 

Другий етап. Головним складником вивчення Поозер’я були геологічні дослідження. У цей час 
відбувається інтенсивне його вивчення польськими дослідниками. Так, 1924 р. учений St. Wołłoso-

wisz [121] публікує результати досліджень щодо поширення кінцевих морен та їхнього віку, а 
В. С. Доктуровский вивчає стратиграфію боліт і торфовищ [32]. Він погоджується з висновками 

П. А. Тутковского про літологічний склад і форму моренних смуг, хоча їхній вік інтерпретує суб’єк-

тивно. 

B. Krygowski, вивчаючи механічний склад моренних відкладів, зробив висновок, що в них пере-

важає пісок із певною кількістю гальки і валунів [104]. Ці відклади підстеляються глинистими утво-

реннями. Рештки фауни й флори, які були виявлені в міжльодовикових відкладах, дали S. Pawlowski 

підставу стверджувати, що північ Полісся двічі покривалася материковими льодовиками [111]. 

У 1928 р. J. Lilpop виявив у розрізі четвертинних відкладів два льодовикові горизонти і відтворив 

кліматичні умови їхнього формування, що дало йому можливість стверджувати наявність трьох епох 

зледеніння на Поліссі. S. Lencewicz [107] досліджував межиріччя Бугу й верхів’їв Прип’яті, тобто 

сучасну територію Шацького поозер’я, і підтвердив висновки П. А. Тутковского про просторове 

поширення кінцевих морен. 

У 1928–1930 рр. під керівництвом S. Lencewicz і E. Rühle здійснено детальні дослідження озера 

Світязь, головною метою яких було вивчення гідрогеологічних процесів та особливостей озерних 

осадів. На підставі проведених досліджень закладено геодезичну мережу, яка слугувала репером для 

багаторічних вимірів глибини озера Світязь. Здійснено зондування донних відкладів із поверхні дна 
та відібрано 1236 проб ґрунтів для проведення всебічних аналізів. Із жовтня 1929 до лютого 1930 р. 

включно було пробурено 22 свердловини, які розкрили в акваторії озера породи верхньої 
крейди [113]. 

Матеріали цього буріння дали можливість установити границю між верхнім компаном і нижнім 

маастріхтом. У 1936 р. E. Rühle опублікував інформацію про особливості карстових озер західної 
частини Волинського Полісся [116; 118], а ще пізніше, у 1961-му, узагальнив результати щодо пере-

бігу динамічних карстових процесів та особливостей озерних відкладів [115]. Наприкінці 40-х років 

XX ст. E. Rühle глибоко вивчав генетичні типи плейстоценових відкладів та їх мінеральний і петро-

графічний склад [114]. Він подав коротку історію розвитку плейстоцену, склав карту четвертинних 

відкладів Ковельського повіту й звернув увагу на залежність формування сучасного рельєфу від 

стану підстеляючих корінних крейдових порід [117]. M. Prózyński [112] вперше інформує про малако-

фауну міжльодовикових відкладів. У цей же час W. Tymrakiewicz [119; 120] здійснює детальне 

стратиграфічне розчленування торфовищ, де виділяє п’ять різновидів торфу, які відрізняються між 

собою за ботанічним складом, що зумовлено генетичними особливостями, спричиненими різними 

кліматичними умовами, та пропонує напрями їхнього господарського використання [119]. 

Третій етап. Починаючи із цього етапу, у Шацькому поозер’ї здійснювалися цілеспрямовані 
геологічні та гідрогеологічні дослідження, спричинені насамперед потребами масштабної меліорації. 
Цей етап відзначається також активним геофізичним вивченням регіону. 
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Геологічна вивченість. Після підписання Пакту Рібентропа–Молотова Західна Україна і Шацьке 
поозер’я зокрема із 17 вересня 1939 р. були включені до складу СРСР. 

Із цього часу розпочався третій етап геологічного вивчення цього краю. 

Першу інформацію про поозер’я було викладено 1941 р. у матеріалах інституту ВСЕГЕІ, де 

наведено схематичну геологічну карту масштабу 1 : 300 000. B. Krygowski досліджує геологічно-

геоморфологічний стан Полісся [105]. 

Значний внесок у вивчення четвертинних відкладів краю зробив М. Ф. Веклич та ін. [13]. 

Вивчено опорні геологічні розрізи, зокрема на Поліссі [70]. Упродовж останньої третини XX ст. 
геолого-геоморфологічні особливості регіону вивчав А. М. Маринич [56], який стверджує, що межі 
дніпровського й московського зледенінь пов’язані з тектонічними блоками земної кори. 

Починаючи з 1961 р., Львівська геологічна експедиція на території Шацького поозер’я здійсню-

вала комплексне геолого-гідрогеологічне картування масштабу 1 : 200 000. Північна частина території, а 
це планшети М-34-24-В, Г та М-35-13-В, закартована в 1961–1964 рр. під керівництвом В. С. Анисимо-

ва и др. [125], а південна – планшети М-34-36-А, Б – у 1961–1963 рр. під керівництвом Л. С. Гераси-

мова. На підставі виконаних картографічних робіт здійснено стратиграфічне розчленування крей-

дових і палеозойських відкладів, а також уточнена геологічна структура території. У 90-х рр. XX ст. у 

Шацькому поозер’ї Рівненською геологічною експедицією під керівництвом В. Л. Приходька [128] 

проведено глибинне геологічне картування масштабом 1 : 200 000, на підставі якого уточнено 

геологічну будову регіону та його структурно-тектонічні особливості, що дає підставу для здійснення 

регіональних палеореконструкцій. 

Для обґрунтування гідромеліоративних заходів здійснювалися цілеспрямовані дослідження 

антропогенних відкладів Волинського Полісся. Так, 1967 р. М. Ф. Веклич [14] розробив схему палео-

географічних етапів розвитку і стратиграфічного розчленування пліоцену й плейстоцену України, а в 

1982 та 1984 рр. – місцеві схеми, зокрема для Волинського Полісся. 

Стратиграфію плейстоцену верхів’їв р. Прип’ять, тобто частину сучасної території Шацького 

поозер’я, вивчали Л. М. Дорофеев і И. И. Залесский [39]. Їм удалося встановити корелятивну залеж-

ність спорово-пилкових спектрів нижньо- й середньоплейстоценових розрізів міжльодовикових 

відкладів північно-західної частини Волинського Полісся з еталонними розрізами Білорусі. Страти-

графічне положення міжльодовикових горизонтів вивчали також Г. Г. Грузман, Г. К. Хурсевич [29], 

які обґрунтували вік багатьох реперних горизонтів. 

Палеогеографічні умови накопичення озерних діатомових відкладів досліджували Т. Ф. Христо-

форова [93], Л. П. Логинова [53], Т. В. Якубовская [97]. Деякі питання палеогеоморфології антро-

погену вивчали И. В. Мельничук, И. И. Залесский [62]. Вони склали карту дочетвертинного рельєфу, 

на якій виділено різні генетичні типи перезаглиблень та відзначено практичну важливість вивчення 

доантропогенового рельєфу для вибору схем раціональної меліорації земель. На підставі матеріалів 

картування четвертинних відкладів масштабу 1 : 50 000 И. В. Мельничук, И. И. Залесский [61] 

виділяють важливі палеогеографічні етапи розвитку природи Волинського Полісся в нижньому й 

середньому плейстоцені. 
Гідрогеологічна вивченість. Такі дослідження Волинського Полісся розпочалися 1954 р. за учас-

тю Академії наук України та Академії наук Білорусі, що було зумовлено розробленням комплексної 
схеми осушення й освоєння перезволожених земель. Одним із найважливіших заходів була докорінна 
реконструкція водного режиму р. Прип’ять та її основних приток. Регіональними гідромеліоративни-

ми заходами передбачалося:  

– будівництво водоприймачів, які б могли забезпечити своєчасну акумуляцію і відвід надлиш-

кових об’ємів води, що надходили з осушених територій; 

– створення відносно щільної та глибокої підвідної мережі каналів для забезпечення зниження 

рівня ґрунтових вод; 

– прискорення поверхневого стоку; 

– створення оптимальної вологості ґрунтів шляхом двостороннього регулювання й агромеліора-

тивних заходів; 

– заліснення рухомих пісків та масштабне лісонасадження. 

Для втілення запланованих заходів 1959 р. А. А. Маккавеев [55] склав інженерно-геологічну 

карту, на підставі якої було обґрунтовано генеральну схему осушення Прип’ятської низовини. На зга-
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даній карті відтворено морфометричні особливості території, генезис і літологію обводнених порід, 

що залягають першими від поверхні, а також умови живлення боліт для визначення особливостей їх 

осушення. 

Для вибору науково обґрунтованих напрямів меліорації було з’ясовано геологічну будову зони 

активного водообміну, зокрема її гідрогеологію та інженерно-геологічні й геоморфологічні особли-

вості Прип’ятської низовини. Ці завдання мали розв’язувати Міністерство геології і Міністерство 

меліорації та водного господарства УРСР. 

У структурі Міністерства геології УРСР розпочалися роботи щодо спеціалізованого гідрогеоло-

гічного й інженерно-геологічного картування масштабу 1 : 50 000. Перший звіт про виконання зазна-
чених вище робіт під керівництвом Д. А. Саенка [140] був переданий інституту «Укргідроводгосп» 

1972 р. для проведення проектних робіт під осушувальні меліорації, що здійснювалися на ділянках 

Волинського Полісся. 

Так, у 1975 р. під керівництвом Е. А. Аликина і И. И. Залесского були завершені роботи щодо 

складання гідрогеологічних та інженерно-геологічних карт масштабу 1 : 50 000 листів М–35–18–А, 

М–35–18–В, М–35–30–А для району Сарни–Дубровиця, а 1977-го – під керівництвом И. И. Залесско-

го було здійснено відповідне картографування листів М–34–24–В, б, г; М–34–24–Г; М–34–36–А, а, г; 
М–34–36–Б; М–35–13–В району Шацького поозер’я [135; 138]. 

Одночасно Міністерство меліорації й водного господарства УРСР виконувало проектні дослі-
дження широкого наукового діапазону. Так, 1971 р. В. Е. Алексеевский опублікував матеріали щодо 

меліоративно-гідрогеологічного районування осушувальних територій Волинської області [4]. 

1975 р. опубліковані результати дослідження И. Ю. Наседкина та О. К. Грудинской [65] щодо 

вивчення режиму, балансу й хімізму підземних вод Прип’ятського Полісся у зв’язку з меліорацією 

заболочених земель. Одночасно Г. П. Рябцева [81] вивчає вплив осушувальних меліорацій на 
річковий стік і на ґрунтові води Прип’ятського Полісся. 

У 80-ті рр. XX ст. особливу увагу звернено на гідрогеологічні проблеми Поозер’я, зокрема 
Шацького національного природного парку. Проводять роботи щодо меліоративного моніторингу 

верхів’їв Прип’яті та Шацького національного природного парку [77], вивчають меліоративну 

обстановку в районі Шацьких озер [78], здійснюють агроекологічний моніторинг, досліджують 

формування балансу ґрунтових вод [66], а також гідрогеологічні наслідки меліорації річок Рита й 

Копаївка [80]. 

Геофізична вивченість. Початок геофізичних досліджень на Волинському Поліссі відноситься 

до 1946 р., коли були здійснені перші маршрутні зондування методом вертикального електричного 

зондування (ВЕЗ) уздовж дороги Ковель–Брест. На підставі отриманої інформації в загальних рисах 

відтворено рельєф покрівлі кристалічного фундаменту і палеозойських відкладів, а також визначено 

межі поширення кам’яновугільних утворень. 

Починаючи з 1953 р., Львівською філією інституту геофізики АН УРСР під керівництвом 

Б. І. Клушина розпочато дослідження регіону методом ВЕЗ, а також гравірозвідки і магніторозвідки, 

результати яких висвітлено у відповідних звітах, починаючи з 1955-го до 1965 р. включно [132]. 

1970 р. В. І. Клушин виконав узагальнення багаторічних геофізичних досліджень, на підставі яких 

було створено геолого-геофізичну картосхему Прип’ятського валу й Західного схилу Українського 

кристалічного щита масштабу 1 : 200 000. На цій карті показано основні тектонічні елементи регіону, 

а також подано інформацію про рельєф і внутрішню структуру кристалічного фундаменту, поши-

рення й умови залягання вулканів та запропоновано рекомендації щодо подальших геофізичних 

досліджень. 

Четвертий етап також відзначається проведенням геологічних, гідрогеологічних і геофізичних 

досліджень Шацького поозер’я. 

Геологічна вивченість. У 2002–2005 рр. здійснено роботи щодо дослідження геологічної будови 

і корисних копалин верхів’їв р. Прип’ять, а 2008-го завершено геологічне довивчення та підготовку 

до видання Держгеолкарти–200 території аркушів «Влодава» й «Камінь-Каширський». Одночасно 

відбувається планомірне вивчення сучасних екзогенних геологічних процесів, зокрема карстово-

суфозійних, еолових, ерозійних та ін. 

У межах східного обрамлення Шацького поозер’я в останні десятиліття проводять пошукові до-

слідження щодо проявів міденосності базальтів, а також перспективності території на фосфорито-
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носність. Поклади міді знайдено в районі смт Ратно, а дещо далі на схід розвідане Поступельське 
родовище жовнових фосфоритів. 

У наш час, використовуючи напрацювання геологів, Р. Ф. Федорів на підставі дешифрування 

космічних знімків у товщі крейдових відкладів виділяє Шацький горст [90], а І. І. Залеський, 

аналізуючи опубліковані наукові праці й фондові матеріали, деталізує геологічну будову Шацького 

національного природного парку [41]. 

Починаючи з 90-х рр. минулого століття й до сьогоднішнього дня, значний внесок у вивчення 

геології антропогену Волинського Полісся і Шацького поозер’я зокрема зробила група польських фа-
хівців, які спільно з А. Б. Богуцьким та І. І. Залеським вивчали плейстоценовий покрив усього краю [98]. 

Так, професор Варшавського університету L. Lindner [123] склав кореляційну стратиграфічну шкалу 

антропогенових відкладів Польщі–України–Білорусі, в основу якої покладено напрацьований фак-

тичний матеріал території Шацького поозер’я. Професор цього ж університету R. Chlebowski [123] 

виконав мінералого-петрографічне вивчення моренних льодовикових відкладів Ростанського кар’єру, 

скорелювавши їх із відповідними утвореннями північної Європи, що дало змогу здійснити палеогео-

графічні реконструкції. Професором Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської 
J. Wojtanowicz розроблено схему палеогеографічних умов території Полісся в плейстоцені. Значний 

вклад у вивчення ендогенних та екзогенних процесів на Поліссі зробили співробітники Люблінського 

університету R. Dobrowolski і P. Zeliński. 

Гідрогеологічна вивченість. До 75-річчя Інституту гідротехніки і меліорації Української акаде-

мії аграрних наук 2004 р. видано за редакцією М. І. Ромащенко та Ю. Й. Бахмачука [91] монографію 

«Формування режиму природних вод району Шацьких озер у сучасних умовах». Упродовж останніх 

тридцяти років на Шацькому поозер’ї проводять гідромоніторингові спостереження за зміною стану 

ґрунтових та міжпластових вод. 

Геофізична вивченість. Починаючи з 90-х рр. XX ст., геофізики виконують роботи щодо 

глибинного картування території, зокрема виявлення особливостей внутрішньої структурно-тектоніч-

ної будови поозер’я, речовинного складу порід та пошуку геологічних тіл вибухового генезису. 

Аналіз опублікованих наукових праць і фондових матеріалів дає підставу стверджувати потребу 

подальшого вивчення геологічної будови та гідрогеологічних умов Шацького поозер’я. 
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ЧАСТИНА I. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА 
 

Розділ 1. Стан фізичних полів 
 

Для всебічного вивчення геологічних особливостей території Шацького поозер’я, окрім геолого-

картувальних робіт, проводилися комплексні геофізичні дослідження. Відомо, що будь-який простір, 

який може бути описаний фізичною величиною, називають фізичним полем. Кожне фізичне поле 

створюється певними джерелами енергії, через взаємодію яких його сприймають і вивчають. 

У межах Шацького поозер’я геологічні структури та динаміка їх розвитку в різні геологічні 
епохи здебільшого вивчені завдяки інтерпретації інформації, отриманої при дистанційних досліджен-

нях, скорельованих із натурним матеріалом. 

Природний феномен – скупчення значної кількості прісноводних водойм Шацького поозер’я – 

споконвіків вражає дослідників своєю самобутністю. 

Зрозуміло, людина не може змінити процеси внутрішньої геодинаміки нашої планети, що безпо-

середньо впливають на стан організму, проте, вивчивши їх закономірності, може пристосуватися до 

певних умов існування. Розвиток людського організму залежить від фізичних полів нашої планети, 

вивчення яких дає змогу обрати адекватні пристосувальні й захисні дії. 
Найважливішими планетарними полями Землі, які впливають на стан людського організму й 

досконало вивчені, є гравітаційне, магнітне і теплове. 

Теплове поле Землі формується внаслідок дії зовнішніх і внутрішніх джерел енергії. На земній 

поверхні температура визначається кількістю сонячної енергії, пересічна величина якої становить 

3,4 × 10
-2

 дм/(см2
). Проте в кожній конкретній ситуації ця величина є змінною і залежить від багатьох 

чинників: географічної широти, пори року, часу доби, рельєфу місцевості, особливостей підстила-

ючої поверхні – води, льоду, рослинного покриву – тощо∗
. Вважають, що основним джерелом 

внутрішнього тепла Землі є радіоактивний розпад довго існуючих ізотопів. Температура земних надр 

зі збільшенням глибини підвищується приблизно на 3,3 °С на кожних 100 м. 

У межах Шацького поозер’я розподіл внутрішніх теплових потоків зумовлюється тектонічною 

діяльністю. Провідну роль у формуванні додатних геотермічних аномалій відіграють активні тектоно-

магматичні процеси, що супроводжуються виділенням із надр Землі величезної кількості енергії. Ця 

енергія з геологічних структур розсіюється дуже повільно. Це визначає залежність величини 

теплового потоку від віку структур. Величина теплового потоку в межах Шацького поозер’я зміню-

ється від 30 до 50 мВт/м2
. Ізолінія теплового потоку, що розділяє теплове поле в 30–40 мВт/м2

 із 
полем 40–50 мВт/м2

, орієнтовно проходить через Ростань–Шацьк. У тому ж напрямку розділяються 

геотермічні градієнти. 

Відомо, що геотермічний градієнт – це збільшення температури в градусах Цельсія при проник-

ненні в глибину Землі на 100 м. 

Територія на південний захід від оз. Світязь має величину геотермічного градієнта 2,0–2,5 °С, а 

на південний схід – 1,5–2,0 °С. 

Інформація про теплові потоки в регіональному плані в комплексі з іншими геолого-геофізич-

ними дослідженнями дають змогу уточнити межі різних геологічних структур і зробити певні виснов-

ки про їх геодинаміку. 

Магнітне поле. З погляду сучасної науки магнітне поле Землі є формою матерії, яка діє на 
заряджену частинку із силою, пропорційною добутку її заряду на швидкість частинки в нашій планеті. 

Формування магнітного поля пов’язане з рухами, що виникають у середовищі зовнішнього ядра 

планети при її обертанні, яке зумовлює виникнення електричних зарядів. Джерелами магнітного поля 

є електрони, протони і нейтрони, що формують магнітний диполь, тобто вісь із протилежними 

магнітними полюсами. Умовна геомагнітна вісь Землі на 11,5
 
° відхиляється від осі її обертання, а 

точки перетину осі диполя з її географічною оболонкою є геомагнітними полюсами. Кут, що 

утворюється між магнітним і географічним меридіанами, називається магнітним схиленням, яке може 
бути східним (додатним) або західним (від’ємним). 

                                           
∗
 Теплова енергія, акумульована в ґрунтовому покриві, витрачається на ріст і дозрівання рослин, які є 

одним з основних складників біосфери. 
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На карті ізодинам території Шацького поозер’я чітко фіксуються поля магнітних схилень, які 
зумовлені особливостями поверхні кристалічного фундаменту та геолого-структурними властивос-

тями перекриваючих товщ порід, насамперед магнітоємними мінералами. Нульова, нейтральна 

ізодинама прослідковується в субмеридіональному спрямуванні від с. Столинських Смолярів до 

с. Підманове. Далі вона під прямим кутом повертає на захід до держкордону з Польщею. Від 

с. Підманове нульова ізодинама так само раптово повертає на схід, утворюючи своєрідну петлю, яка 

обрамлює оз. Світязь і по меридіану Світязького острова продовжується до оз. Луки, у районі якого 

повертає на південний захід, обгинаючи с. Мельники, а далі через оз. Пісочне на оз. Кримне виходить 

за межі України (рис. 1). 

Аномалії зі східним, тобто додатним схиленням, простежуються на ділянці територій між селами 

Адамчуки–Грабове і становлять +140, у районі с. Хрипськ – +180, а за с. Піща, на кордоні з 
Білоруссю, – +210 нТл (нанотесла – одиниця індукції магнітного поля). 
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Аномалії із західним, тобто від’ємним, схиленням наявні в районі с. Омельне і становлять 

−140 нТл, а також уздовж р. Прип’ять. Паралельно до р. Прип’ять проходить нульова ізодинама, яка 
обмежує поширення східного схилення магнітного вектора, величина якого в районі с. Самійличі 
сягає +240 нТл. 

Сила, з якою магнітна стрілка в пункті меридіального перерізу утримується в певному 

положенні, називається магнітною напруженістю. Величина її зростає зі збільшенням географічної 
широти місцевості. В екваторіальному поясі вона найменша – 0,3–0,1 Е (ерстед – одиниця виміру 

напруженості магнітного поля), а в районі полюсів максимальна – 0,7 Е, в Україні – 0,45 Е. 
Магнітне схилення і магнітна напруженість є особливими елементами земного магнетизму. 

Постійне магнітне поле простягується на висоту до 90 тис. км, утворюючи магнітосферу – зов-
нішню захисну оболонку Землі. Її фізичні властивості визначаються постійним магнітним полем 

Землі і його взаємодією з потоками заряджених частинок космічного походження, тобто з так званим 
сонячним вітром – вихором, якому достатньо 20–40 хв, щоб долетіти від Сонця до Землі. Магніто-

сфера Землі з денного боку має розмір до 8–14 земних радіусів, а з нічного – утворює «магнітний 
хвіст» протяжністю в кілька сотень земних радіусів. 

За матеріалами німецьких геофізиків, за останні 150 років магнітне поле Землі зменшилося на 
10 %, а в найближчій перспективі воно, ймовірно, не зможе захищати штучні супутники Землі від 
сонячної радіації. 

Над територією України за останні 50 років магнітне поле Землі збільшилося на 1200 нанотеслів. 
Упродовж останніх років зміни магнітного поля пришвидшились. Як наслідок маємо зміни в 

переміщенні Північного полюса Землі від 20–40 км/рік до 80 км/рік. Переміщення здійснюється в 
напрямку Сибіру. Усе це відбувається через перебіг певних процесів у ядрі планети, і насамперед 

через зміни системи струму і швидкості обертання ядра. 
Нестабільність перемінного магнітного поля зумовлює раптові зміни магнітних параметрів, які 

можуть бути добовими або віковими. Добові зміни магнітного поля пов’язані з дією ультрафіоле-
тового випромінювання Сонця – іонізацією атмосфери. Раптове різке зростання геомагнітних пара-

метрів, що триває від кількох годин до 2–3 діб, називають магнітними бурями. Пересічно вони 
виникають до 10 разів на рік. Під час сильних магнітних бур схилення змінюється на кілька градусів, 

а магнітна напруга збільшується на тисячі гам (одиниця виміру). 
Наслідки поривів сонячного вітру, що зумовлюють виникнення магнітних бур, негативно 

позначаються на стані здоров’я багатьох людей, оскільки різко підвищується артеріальний тиск, 
виникають головні болі, загальне ослаблення організму. 

Магнітосфера відіграє важливу роль у функціонуванні географічної оболонки, захищаючи 

біосферу від короткохвильового й ультрафіолетового випромінювання Сонця. 
Геомагнітні бурі певною мірою зумовлюють холодні зими і літні засухи. Геомагнітні варіації 

пов’язані з 11-річними циклами активності сонячної корони та впливають на зміни клімату, водність 
гідромереж тощо. 

Зміни магнітного поля Землі негативно позначалися на розвитку її біосфери. Дослідження стану 
живих організмів в умовах нижчої напруженості магнітного поля, ніж земна, засвідчують, що через 
15 години у 15 разів знизилася здатність бактерій до розмноження, а також порушувався обмін 
речовин у мишей. 

Інверсії магнітного поля є підставою для тверджень, що в історії розвитку Землі були «безмаг-
нітні епохи», тобто коли магнітна напруга зменшувалася до нуля, а потім наставали періоди її 
повільного зростання. Палеонтологи допускають, що безмагнітний період міг тривати кілька тисяч 
років. Загалом є підстави вважати, що «безмагнітна епоха» сприймається живими організмами як 

зумовлена Космосом катастрофа. 
Магнітосфера формується із чотирьох радіаційних поясів Землі, які утримуються магнітним 

полем: а) внутрішнього (протонного); б) поясу протонів малих енергій; в) зовнішнього електронного; 
г) зони квазізахоплення часточок сонячного вітру. Радіаційні пояси, розміщуючись усередині 
магнітосфери, створюють додатковий бар’єр в атмосфері планети, захищаючи біосферу від згубного 

сонячного радіаційного випромінювання. 
Елементарними складовими частинами магнітного поля Землі є біопатогенні зони – це незначні 

площі на поверхні Землі, обмежені елементарними магнітними меридіанами і паралелями, що 
тяжіють до магнітного схилення та магнітної напруги Землі. Ці зони безпосередньо впливають на 
самопочуття і здоров’я людини. Їх мережу відкрив 1937 р. французький лікар Пайре, який назвав її 
сітковою системою. У 1963 р. учені зробили висновок, що біопатогенні зони є перетинами ліній 
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шириною 20 см під прямим кутом із півночі на південь, із заходу на схід. Найменша відстань між 

лініями північ–південь становить 2 м, захід–схід – 2,5 м. Вони можуть мати різну силу випромі-
нювання. Перебування людини на цих лініях, передусім на їх перетинах, є шкідливим для здоров’я. 

Біопатогенні зони почали вивчати за 2000 років до нової ери китайські знахарі. У наш час 
існують діаметрально протилежні думки щодо їх природи, проте всі дослідники зазначають їх 

негативний вплив на здоров’я людини. Тому їх потрібно враховувати при виборі місць дислокації, 
тобто спорудження житла, виробничих приміщень тощо. 

Досліджуючи вплив магнітного поля Землі на здоров’я людини, вчені Українського інституту 

екології людини встановили, що його величина залежить від того, у яких умовах перебуває живий 

організм. Установлено, що в умовах Києва напруженість магнітного поля має такі величини: берег 
Дніпра – 0,96; житлова забудова – 0,45; ліфт у будинку – 0,07; квартири в залізобетонному будинку – 

0,18; автомобіль – 0,01; автобус – 0,01 Е. Це означає, що величина напруженості магнітного поля є 
екранованою, тобто захищеною автомобілями, бетонними спорудами й іншими техногенними при-

строями, у яких перебуває людина. У квартирах, робочих кабінетах величина напруженості магніт-
ного поля у 2–3 рази нижча, ніж у природних умовах; на морських узбережжях – у кілька разів вища, 
ніж на суходолі. 

Установлено, що в північних регіонах планети, де напруженість магнітного поля Землі у два рази 

вища, ніж в Україні, місцеві жителі майже не страждають від гіпертонії, на них не впливають 

магнітні бурі. Це спричинено тим, що магнітні поля впливають на організм людини як каталізатори 

хімічних реакцій. За відсутності магнітного поля порушується обмін речовин, перестає функціо-

нувати імунна система, виникають захворювання. 

Низькі значення магнітного поля дещо компенсуються іонними потоками, що створюють своє 
магнітне поле, яким огорнута людина в природних умовах. За напруженістю воно може перевищу-

вати магнітне поле Землі. При цьому деякі люди можуть погано почуватися в негоду, хоч це є 
наслідком не дії магнітного поля, а патології внутрішніх органів. Адже підвищення напруженості 
магнітного поля спричинює зниження тиску в кровоносних судинах організму, внаслідок чого 

гіпотоніки починають відчувати головний біль. Страждають і гіпертоніки, у яких порушена робота 

жовчного міхура та печінки, оскільки при підвищенні магнітного потоку активізується виділення 

жовчі, внаслідок чого підвищується тиск. 

Отже, магнітне поле іонного потоку є своєрідним діагностиком здоров’я людини, оскільки для 

здорового організму зміни погодних умов не спричинюють дискомфорту. У хронічних хворих за 
таких обставин змінюються склад і в’язкість крові, а також робота капілярів. Оскільки магнітне поле 
є каталізатором метаболічних процесів, що відбуваються в організмі людини, воно потрібне їй 

постійно. У зв’язку із залежністю організму людини від магнітного поля Землі сформувався новий 

екологічний напрям – електромагнітна екологія. 

Існує гіпотеза, за якою точки акупунктури на тілі людини є рецепторами електромагнітних 

хвиль. Точки сприймають ці хвилі для подальшої передачі різним органам і тканинам по меридіанах, 

які є кращими провідниками електромагнітного поля, ніж тканини, що їх оточують. Властивість 

точок акупунктури сприймати механічний або температурний вплив загальновідома, тому ефектив-

ність голкотерапії, побудованої на основі цього принципу, не викликає сумнівів. Факт реагування 

точки акупунктури на дію біопротон-поляризованого світла було експериментально встановлено 

1999 р. в Інституті фізіології ім. О. Богомольця НАН України. В електромагнітному каркасі організму 

людини є зони високої концентрації електромагнітних рецепторів – це вуха, кисті рук, стопи ніг. Цю 

властивість ілюструє дія десятихвилинної експозиції поляризованих магнітних хвиль на певну точку, 

що зумовлює знеболюючий ефект, тобто викликає реакцію організму на безконтактну дію. Подальші 
дослідження підтвердили можливість проведення електромагнітних хвиль від точок акупунктури до 

різних рівнів центральної нервової системи, а при больовому синдромі – досягнення ефекту на рівні 
центральних больових систем мозку. 

Останнім часом отримано інформацію про напівпровідникові властивості об’єднання молекул 

води у структури, які визначають рідинно-кристалічні властивості з’єднувальної тканини організму. 

На цій підставі меридіанами можна вважати зорієнтовані в просторі волокна об’єднаних молекул 

води, які оточені шарами зв’язаної води. Ці об’єднані молекули води забезпечують постійні провідні 
шляхи для безперервного взаємозв’язку всіх складників організму, а також його функціонування як 

цілісної системи. Створена рідинно-кристалічна мережа бере участь у раптових реакціях на 
коливання зовнішніх електромагнітних хвиль, у формуванні підвищеної реактивності до алергенів, 

забезпечуючи цілісність організму. 
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Особливості функціонування організму під впливом електромагнітних хвиль засвідчує існування 

паралельного відповідним структурам електромагнітного (меридіанного) «каркаса», реакція якого 

підтверджується ефективністю дії поляризованих електромагнітних хвиль на точки акупунктури. 

Сучасна наука має багато інформації, яка підтверджує залежність складно організованих живих 

організмів і людини зокрема від електромагнітного поля Землі. Наприклад, метеопати відчувають 

зміни серцевого ритму в різних геомагнітних умовах. 

Схематично структуру електромагнітного каркаса організму можна уявити як систему забезпе-

чених рецепторами електромагнітних провідників. Циркулюючи «каркасом», електромагнітні хвилі 
зумовлюють відповідні резонанси і зміни електричних потенціалів у молекулярних структурах, а 

також беруть участь в управлінні функціями організму й забезпечують підтримку електромагнітного 

гомеостазу, тобто внутрішньої динамічної рівноваги. Якщо фізичні характеристики хвиль, тобто 

інтенсивність, частота, довжина перевищують фізіологічно необхідний рівень, то це зумовлює дис-

координацію нервової, гормональної та імунної регуляції в організмі. 
Основним показником діяльності функціональної системи регуляції електромагнітного гомеоста-

зу організму є якість функціонування внутрішніх органів, яка залежить від особливостей електро-

магнітного фону, тобто від довжини, потужності та експозиції хвиль. Спостереження підтверджують, 

що в різний час доби точки акупунктури мають різну активність. Це пов’язано з безпосереднім 

сонячним впливом і біоритмами, які залежать від фазового стану Сонця та Місяця: у світлу пору дня 

через високий рівень електромагнітної енергії, що падає на поверхню тіла, більшість точок акупунк-

тури «закриті», а в темний період – «відкриті». Під час захворювань, що супроводжуються зростан-

ням енергозасвоєння, виникає енергетичний дефіцит, унаслідок чого рецептори, які відповідають за 
конкретний орган, відкриваються, стають піддатливими електромагнітним чинникам, здатними реа-

гувати на механічне подразнення. Такі точки мають підвищену чутливість, і їх легко можна виявити. 

Отже, функціональна система регуляції електромагнітного гомеостазу забезпечує сприйняття і 
поширення електромагнітних хвиль для підтримання належного рівня електрообміну, регенератив-

них процесів, активності нервової, ендокринної, імунної та інших систем людського організму. 

Здебільшого це узгоджується із захисною функцією організму. 

Вплив електромагнітного поля на організм людини. Дія електромагнітних полів на організм 

людини беззаперечна. До природного сонячного випромінювання людина адаптувалася давно, 

наприклад, акумуляція меланіну в шкірі африканців, освітленість шкіри в північних народів тощо, 

тоді як до новітніх, здебільшого негативних впливів, не виробила захисних реакцій. Проте внаслідок 

дії різних чинників людина стала об’єктом впливу «електромагнітного смогу», що нерідко спричи-

нює розбалансованість центральної нервової системи. 

Несприятливі дії на організм екологічних чинників є наслідком перевантаження антиоксидантної 
системи, що захищає організм від небажаних окислювальних процесів, а також вільними радикалами, 

тобто атомами або їх групами, які мають неспарені електрони і тому надто активно вступають у 

реакції, що генеруються зовнішнім і внутрішнім середовищами організму. Не менш важливим для 

здоров’я є підтримування нормального фонового стану електромагнітної стимуляції біохімічних і 
біофізичних процесів в організмі. Для біологічної рівноваги організму людини потрібно забезпечити 

оптимальний щодо його потреб обсяг електромагнітних хвиль. Власне з його недостатністю пов’я-

зане активне поширення захворювань у зимово-весняний період і зміцнення сил – оздоровлення – 

організму влітку. 

У процесі спрямованої дії електромагнітних хвиль видимої частини спектра на біологічний 

субстрат відбувається енергетичне поповнення компонентів електронних орбіт і перехід їх на вищі 
рівні, що сприяє підвищенню хімічної активності атомів. При проходженні поляризованих електро-

магнітних хвиль через клітинну мембрану відбувається пряма доставка енергії до мітохондрій та їх 

поляризація. 

Експериментально доведено, що організм людини є об’єктом різних видів електромагнітного 

впливу (табл. 1). 

Корисний вплив на організм людини забезпечує пайлер-світло, яке за рахунок своєї поляризації 
має кращу проникаючу властивість порівняно з поляризованими електромагнітними хвилями. Завдя-

ки йому спрацьовують механізми, які безпосередньо впливають на елементи крові, що проходять 

через капіляри шкіри. Установлення їх працездатності сприяє зміцненню структури еритроциторних 

мембран і продовженню періоду активної життєдіяльності еритроцитів у кровоносному руслі. Водно-
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час за рахунок синтезу імунокомпонентних білків активізуються функції лейкоцитів і лімфоцитів. Це 
означає, що потік світла впливає на капілярну мережу в освітленій зоні і включає імуностимулюючий 

механізм, що надзвичайно важливо для людини. Відкриття цього механізму дало змогу коригувати 

електромагнітний дисбаланс в організмі людини із застосуванням біопротон-пайлера, тобто світло-

терапії. Ефект при цьому досягається внаслідок впливу поляризованих електромагнітних хвиль на 
біологічно необхідний світловий діапазон. Біологічне використання і переробка електромагнітної 
енергії здійснюється рецепторним апаратом, рідкокристалічними провідниками й усім електро-

магнітним «каркасом». Відбувається транспортування енергії до регуляторних систем, де є 
енергетичний дефіцит або дисбаланс. У такий спосіб досягається нова якість екологічного захисту 

організму. 

Таблиця 1 

Види електромагнітних впливів на організм людини 

Електромагнітний вплив 

руйнуючий дестабілізуючий регенеруючий 

Космічні промені 

Транспортні: 
– електровози, метро; 

– трамваї, тролейбуси; 

– лінії електропередач; 

– авіаперельоти 

Сонячне світло 

(поліхроматичне, до 3 % 

поляризації) 

Надлишкова 

сонячна активність 

Побутові: 
– мікрохвильові печі; 
– телевізори; 

– радіоприлади; 

– мобільні телефони; 

– кондиціонери; 

– озонатори 

Пайлер-світло 

(поліхроматичне, 95 % 

поляризації) 

Гамма-опромінення 

Службові: 
– дисплеї комп’ютерів; 

– електродвигуни; 

– трансформатори; 

– ультразвукова апаратура; 

– радіолокатори; 

– генератори високих частот; 

– радіо-, телестанції 

Лазерне світло 

(низькоенергетичне) 

Рентгенівські промені 

Шумові: 
– транспортний шум; 

– концертний шум; 

– виробничий шум 

 

Ультрафіолетове опромінення 

Молекулярно-ядерні: 
– торсійні поля; 

– гравітаційні поля; 

 

Інфрачервоні промені 
Магнітні бурі: 
– сонячні; 
– наземні 

 

Мікрохвилі (>1 мВт/см2
)   

Лазерне світло   

Ультразвук   
 

Згідно з висновками вчених, магнітне поле Землі з кожним роком зменшується. Враховуючи це, 

деякі вчені стверджують, що до початку першого тисячоліття нашої ери його напруженість була у 

2 рази вищою, ніж тепер, унаслідок чого життя тривало 120 і більше років. Зниження напруженості 
магнітного поля Землі зумовлює передчасне набуття людьми захворювань старості – гіпертонії, 
інфаркту, стенокардії, атеросклерозу головного мозку, захворювань очей тощо, а отже і зменшення 

середньої тривалості життя. Компенсування ефекту, спричиненого зменшенням магнітного поля 

Землі, є одним із найважливіших напрямів оздоровлення людини. 

У пошуках компенсаторних технологій установлено, що, крім магнітного поля Землі, негативно 

впливає на стан здоров’я людей техногенна насиченість простору різними за частотою і величиною 

фізичними полями електромагнітної природи. 
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Гравітаційне поле. Поле земного тяжіння утримує атмосферу Землі, завдяки чому відбувається 

гравітаційна взаємодія її складників. Джерелом гравітації є маса Землі, величина якої становить 
6 × 10

24
 кг, середня її щільність сягає 5500 кг/м3

. Маса зумовлює напругу гравітаційного поля, що 

позначається на умовах існування планети та її географічної оболонки. Напругу вимірюють 
прискоренням сили тяжіння, що є рівнодіючою силі тяжіння Землі та відцентрових, зумовлених її 
обертанням, сил. Поле земного тяжіння має дві межі: на висоті 36 × 10

3
 км від її поверхні і в центрі 

Землі. Найстійкіші значення напруги гравітаційного поля встановлюються у приповерхневих умовах 

географічної оболонки і в надрах Землі до глибини 2500 км. 
Середнє прискорення сили тяжіння на поверхні планети становить 0,981 м/с2

. Із віддаленням від 

центра тяжіння Землі сила тяжіння зменшується, а при заглибленні вона спочатку зростає, а далі, на 
межі мантії і ядра, зменшується, сягаючи в центрі Землі нуля. 

Земна кора утворена з порід із різною щільністю, що спричинює розподіл сил тяжіння на по-
верхні Землі дещо інший, ніж теоретично передбачуваний. Так, на ділянках зі щільнішими породами 

сила тяжіння зростає, а з менш щільними, навпаки, спадає. Зміна сили тяжіння зумовлює аномалії, 
здебільшого позитивні, на континентах і негативні в океанах. Уздовж берегової лінії океану аномалії 
гравітаційного поля близькі до нуля. 

Земне тяжіння є основним складником, який визначає форму і будову Землі, наявність і потуж-
ність земної атмосфери, висоту гір і глибину впадин, швидкість руху води і повітря, переміщення 

розсипчастих порід на схилах, особливості розвитку органічного світу тощо. Постійний вплив граві-
таційного поля Землі позначається на ерозійних процесах, що відбуваються на різних ділянках 

географічної оболонки і приносять інколи значні економічні збитки суспільству. Під дією сил тяжін-
ня відбувається фізичне руйнування гірських масивів та переміщення розсипчастого матеріалу, що 

сприяє нівелюванню рельєфу. Величина сили тяжіння впливає і на випадання атмосферних опадів, 
рух льодовикових покривів, а разом із силою Коріоліса зумовлює глибинну й бокову ерозію 

водотоками та абразивні процеси. 
Наявність гравітаційного поля Землі зумовлена її взаємодією з Місяцем, унаслідок чого вини-

кають припливно-відпливні явища. Людство повинне зважувати наслідки їх дій, оскільки протягом 
доби в кожному місці Землі відбувається по два припливи і відпливи, кожен із яких триває приблизно 

6 год. 
Вплив гравітаційного чинника на ендогенно-екзогенні процеси є об’єктивним і не залежить від 

людського суспільства. 
У Шацькому поозер’ї гравірозвідка здійснена в профільному варіанті на окремих ділянках – 

смт Шацьк – с. Вілиця – с. Ростань – с. Грабове. 

На підставі побудованих графіків гравітаційного поля вирішувалось основне завдання гравіроз-
відки – методом підбору тіл, які збурюють гравітаційне поле, здійснити розрахунки пересічних 

значень сили гравітації в радіусі 2000 м. Отримані результати засвідчують особливості речовинного 
складу порід фундаменту, тобто важкі основні й ультраосновні породи утворюють позитивні 
гравітаційні аномалії, а кислі – негативні аномалії. 

 

 
 

 

Розділ 2. Стратифіковані утворення 
 

У геологічній будові території Шацького поозер’я беруть участь стратифіковані породи криста-

лічного фундаменту, які за віком належать до палеопротерозойської еонотеми, а також численні 
неопротерозойські і фанерозойські стратони, типові для осадового плаща Волино-Подільської плити. 

Неопротерозойські утворення поділяються на рифейську еонотему та вендську систему; а фанеро-
зойські – сформовані кембрійською, ордовицькою, силурійською, юрською, крейдовою та четвертин-

ною системами. 
Четвертинні відклади поширені на досліджуваній території у вигляді суцільного плаща і від-

значаються широким спектром генетичних типів, мінливих у розрізі й за простяганням. 
Відклади верхнього відділу крейдової системи залягають на домезозойських утвореннях із 

різким стратиграфічним і кутовим неузгодженням. Вони також покривають територію суцільним пла-
щем, сформованим потужною (до 100 м) однорідною товщею крейди, в основі якої залягає базальний 

теригенний горизонт. 
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Відклади середнього й верхнього відділів юрської системи на території досліджень поширені 
локально і розкриті окремими свердловинами. Силурійські утворення нижнього та верхнього відділу 

збереглися від розмиву лише в окремих опущених ділянках території. Відклади ордовицької системи 

залягають спорадично між силурійськими та кембрійськими утвореннями у вигляді тонкого шару і 
мають на межі з ними стратиграфічні та кутові неузгодження. 

Утворення кембрійської системи сформовані здебільшого аргілітами й алевролітами. Загалом 

вони успадкували басейн осадонакопичення котлинських (канилівська серія) відкладів венду. Відкла-

ди бережківської та смолярської серій кембрію сформовані тонкозернистими кварцовими пісковиками. 

Неопротерозойські протоплатформні утворення в районі дослідження стратифіковані на вендські 
та рифейські (рис. 2). Останні на поверхню в межах поозер’я не виходять. 

Вендські відклади є не тільки найпоширенішими, а й одним з основних компонентів осадового 

плаща південно-західної частини Східноєвропейської платформи. Вони є перспективними на 
виявлення в районі стратиформних покладів міді та попутного рідкометального зруденіння. 

Серед цих утворень до нижнього венду належить волинська, а до верхнього – могилів-подільська 
та канилівська серії, які відповідають лапландському, редкінському і котлінському горизонтам. 

Утворення канилівської серії верхнього венду завершують єдиний трансгресивний цикл осадо-

накопичення, що розпочався в могилів-подільський час, і відповідають одному літоциклу з піскови-

ками в підошві та алевролітами й аргілітами в покрівлі. 
Відклади могилів-подільської серії верхнього венду з кутовим та стратиграфічним неузгоджен-

ням залягають на різновікових утвореннях волинської серії нижнього венду, сформовані вулканомік-

товими пісковиками й алевролітами та відзначаються типовим бурим, строкатим і коричнювато-

бурим забарвленням. Їхнє формування відбувалося в басейні, який поступово трансгресував у захід-

ному і південно-західному напрямках. 

До волинської серії нижнього венду відноситься складно побудована, фаціально мінлива піро-

кластичо-ефузивна товща, в основі якої знаходиться теригенний горизонт. У цій товщі знизу вгору 

виділяються горбашівська, заболоттівська, бабинська світи. Останню ми поділяємо на три літо-

логічно відмінні пачки порід. 

Відклади середнього й верхнього рифею в досліджуваному районі сформовані червонозабарв-

леною теригенною поліською серією, розчленованою на три світи – ромейківську, полицьку і 
жобринську. Відклади ромейківської світи з кутовим та стратиграфічним неузгодженням залягають 

на палеопротерозойському кристалічному фундаменті. 
До стратифікованих утворень палеопротерозою належить гнейсова товща, породи якої у вигляді 

невеликих реліктових ділянок трапляються серед асоціацій молодших за віком гнейсуватих 

гранітоїдів. 

ПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕОНОТЕМА (PR). Найдревнішими геологічними утвореннями в межах 

Шацького поозер’я є метаморфізовані породи кристалічного фундаменту західних схилів 

Українського щита, що відносяться до палеопротерозойської ератеми, і теригенні відклади поліської 
серії неопротерозойської ератеми. 

ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (PR1). Стратифіковані утворення палеопротерозой-

ської ератеми в районі досліджень сформовані гнейсовою товщею, яка поширена у вигляді останців 

серед палеопротерозойських гнейсовидних гранітоїдів, що підтверджується матеріалами інтерпре-

тації геофізичних досліджень. Останці займають широкі поля між масивами згаданих гранітоїдів. 

Гнейсова товща (PR1gn). До утворень гнейсової товщі віднесені різнорідні метаморфізовані 
породи із гнейсовою і сланцюватою текстурами. Це здебільшого гнейси, лептитоподібні гнейси та 

інколи кристалічні сланці, змінені різною мірою процесами мігматизації. 
Взаємоспіввідношення гнейсової товщі з іншими нестратифікованими утвореннями кристаліч-

ного фундаменту, зокрема асоціацією габро- та габро-амфіболітів, на сьогодні все ще залишаються 

невідомими. Контакти гнейсової товщі із гнейсовидними гранітоїдами в одних місцях чіткі, а в інших – 

відзначаються поступовими переходами. 

МЕЗОПРОТЕРОЗОЙСЬКО-НЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМИ (PR2–3). На території Шаць-

кого поозер’я мезопротерозойсько-неопротерозойські утворення стратифіковані на рифейські та 
вендські. Рифейські походять від давньої назви Уралу, вендські – від назви древнього слов’янського 

племені «венди» або «венеди». 

Загальновизнаним є положення про те, що рифейські та нижньовендські відклади формувались у 

єдиному Волино-Поліському, а верхньовендські – в Балтійсько-Придніпровському перикратонному 

прогинах. 
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СЕРЕДНІЙ-ВЕРХНІЙ РИФЕЙ (R2–3). Для обґрунтованого уявлення про геологічний розвиток 
древньої природи Шацького поозер’я подаємо інформацію, що стосується її регіональних 
особливостей. Геологічними дослідженнями встановлене міжрегіональне поширення рифейських 
утворень у межах Волино-Оршанського (Білорусь) авлакогену, де вони залягають безпосередньо на 
рельєфі кристалічного фундаменту. 

Уперше як окремий стратиграфічний підрозділ їх виділив П. Л. Шульга 1952 р. як «товщу під 
ефузивами», що засвідчують Б. Я. Воловник та ін. [141]. Вік цієї товщі за калій-аргоновим методом 
змінюється в діапазоні 1115 до 800 мільйонів років, що відповідає пізньому та середньому рифею. 
Пізньорифейський вік цих утворень підтверджується знахідками акрітарх (Acritaraha) у породах, 
розкритих у районі Берестечка, Овадного й Повчі, які детально досліджені В. А. Рябенко і Т. П. Міх-
ницькою [76]. 

Поліська серія (R2-3pl). Згадана вище «товща під ефузивами» 1957 р. була поіменована Є. П. Брунс 
«поліською серією». Це потужна червоного кольору теригенна товща, що залягає на породах криста-
лічного фундаменту. Вона при повному збереженні розрізу сягає 700 м. У межах Шацького поозер’я 
вона розкрита свердловиною 6-ш на глибині 1154 м. Установлена потужність різнозабарвлених піско-
виків із прошарками алевролітів становить 98,0 м. 

Типовим для серії є перешарування порід різного гранулометричного й петрографічного складу – 
пісковиків, алевролітів та аргілітів. Часто в основі відкладів цієї серії знаходяться дуже великозер-
нисті піски, гравійно-гальковий матеріал і конгломерати. 

Породи поліської серії є немагнітними із достатньо витриманою щільністю. Відзначається низь-
ка їх диференційованість за електричними властивостями. Так, електричний опір порід змінюється 
від 30 до 120 Ом·м. За матеріалами електророзвідувальних робіт верстви поліської серії відзнача-
ються геоелектричними шарами низької та напірної повздовжньої електропровідності. 

Внутрішня стратифікація серії довгий час не здійснювалася, що здебільшого пояснюється 
незначною мережею її розрізів, бідністю відкладів на органічні рештки, відсутністю чітко виявлених 
маркуючих горизонтів, недостатньо переконливими ізотопними визначеннями віку. 

Найперспективнішим напрямом для стратифікації поліських відкладів виявилося застосування 
методу циклічної седиментації, який використали у своїх дослідженнях Б. И. Власов и др. [18]. Дещо 
пізніше на підставі вивчення літології та аналізу промислово-геофізичних властивостей виділені у 
складі поліської серії дві світи – луцька й горохівська, у будові яких розрізнялося декілька пачок. 

Згодом установлено, що поліська серія є седиментаційним ритмом першого порядку, який 
складається з ритмів другого порядку, кількість котрих зростає від периферії до центральних частин 
палеобасейну. 

Поєднання ритмостратиграфічного принципу розчленування з каротажем свердловин стало 
основою для розчленування поліської серії на три світи (знизу вгору) – ромейківську, полицьку і 
жобринську. Зазначені підрозділи за об’ємом практично повністю відповідають ритмам, які виділив 
Б. И. Власов [17]. Ці ритми здебільшого задовільно віддзеркалюються каротажними реперами. 

Потрібно відзначити, що у випадках розкриття поліської серії свердловинами на незначну 
глибину достовірне визначення належності тієї чи іншої частини розрізу до конкретного стратона не 
завжди можливе. 

Уявлення про час формування поліської серії значною мірою ґрунтується на ізотопних дату-
ваннях, які дуже не однозначні. Так, при датуванні віку, на підставі слюд і польових шпатів, отримані 
значення 700–815 млн років, а за породами загалом – 880–980 млн років. Наприклад, С. В. Нечаев [69] 
подає цифру 1055 млн років, яку розглядав як рубіж початку седиментації поліської серії при її 
закінченні 800 млн років тому. На вірогідність віку нижніх частин поліського розрізу майже 
1000 млн років стверджував також М. П. Сeмененко та ін. [82]. 

Для інтрузій габро-долеритів, що пересікають поліську серію, отримані значення абсолютного 
віку в межах 500–1061 ± 41 млн років, причому основна кількість датувань припадає в проміжок      
620–740 млн років. Водночас у «Геохронологии СССР» [25] для цих інтрузій подані значення віку 
1080–1355 млн років, на підставі чого А. С. Махнач та ін. [22] уважають, що поліська серія може 
належати до середнього рифею. 

Отже, вік серії за сукупністю радіохронологічних визначень та датувань може бути загалом 
визначений як середньоверхньорифейський. 

У породах поліської серії трапляється незначна кількість органічних решток, що утруднює 
реконструювання палеогеографічних умов осадонакопичення. Комплекс мікрофітофосилій, подібний 
до мікробіоти, дослідженої у відкладах середнього рифею Приуралля, був визначений О. А. Асеевой 
лише в аргілітовій товщі, що зіставляється з низами полицької світи [131]. 
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Утворення поліської серії рифею перекриваються вулканогенно-осадовими відкладами венду. 

НЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (PR2). ВЕНДСЬКА СИСТЕМА (V). У межах Шацького 

поозер’я вендські утворення мають повсюдне поширення, а в крайній північно-східній його частині 
виходять на домезозойський зріз. Їх уважають основними компонентами осадового плаща україн-

ської частини Східноєвропейської платформи. 

Вендські відклади на території Волині вивчало багато дослідників. Так, узагальненням матеріалів 

стратифікації вендського розрізу осадового плаща займалися в різні роки А. Е. Бирюлев [10], Б. И. Вла-

сов [17], В. Г. Мельничук, Я. О. Косовський [59], а безпосередньо на території Шацького поозер’я її 
вивчав В. Л. Приходько [75]. 

Провідне значення у вивченні вендських відкладів мають геологокартувальні роботи та глибинне 

геологічне картування, що розпочалися наприкінці 1960-х рр. і тривають до нинішнього часу 

(Геологічне картування масштабу 1 : 200 000 – В. С. Анисимов и др. [125], Г. Э. Уженков и др. [124], 

А. Е. Бирулев и др. [134]. Глибинне геологічне картування масштабу 1 : 200 000 – В. Л. Приходько 

и др. [128], В. Ф. Судовцев и др. [139]. Геологічна зйомка масштабу 1 : 50 000 – И С. Гарбуз [131], 

Я. А. Косовский и др. [130], Ф. О. Гречко та ін. [126]). 

За результатами перерахованих робіт розроблені «Стратиграфические схемы фанерозойских 

образований Украины для геологических карт нового поколения (графические приложения)» [83] і 
«Легенда к государственной геологической карте Украины масштаба 1 : 200 000 Волыно-Подольской 

серии листов: отчет тематической группы за 1993–1995 гг.» [133]. 

У загальній стратиграфічній шкалі Міжнародного стратиграфічного комітету (МСК) станом на 

1991 р. вендська система поділяється на нижній та верхній відділи [130]. 

До нижнього відділу (V1) венду належать осадово-вулканогенні континентальні трапові утво-

рення волинської серії, які мають відповідне структурне положення, формаційну самостійність та 
значення абсолютного віку. 

Волинська серія (V1 vl). У волинську серію нижнього венду, відповідно до чинної регіональної 
стратиграфічної схеми й легенди, входять об’єднані знизу вверх горбашівська, бабинська і ратнівська 
світи. 

Горбашівська світа (V1gb). Уперше горбашівську світу виділила в басейні р. Горинь біля с. Гор-

баші Житомирської області О. В. Крашенинникова [48]. У стратотипічному розрізі вона сформована 

аркозовими пісками і слабозцементованими пісковиками та прошарками алевролітів й аргіліто-

подібних глин, що вміщують гравій, гальку кварцу, граніту, великі уламки «овруцьких» кварцитів та 

дрібні кутасті уламки тих самих порід. 

У межах Шацького поозер’я ці відклади мають повсюдне поширення і розглядають їх як 

базальний горизонт волинської серії, утворення якого передувало формуванню потужної ефузивно-

пірокластичної товщі. Відклади цього горизонту з незначним похилом залягають на різних рівнях 

поліської серії і перекриваються відкладами бабинської світи. Повна потужність горбашівської світи 

не перевищує 30 м. 

У літологічному відношенні розрізи горбашівської світи сформовані здебільшого великоулам-

ковими аркозовими утвореннями, тобто гравійними бурувато-сірими конгломератами з прошарками і 
лінзами туфопісковиків. Гравійний та гальковий матеріал великоуламкових порід є різного ступеня 

обтертості, іноді кострубатий, слабковідсортований. За мінеральним складом гравійно-гальковий 

матеріал польовошпатово-кварцовий, інколи містить уламки гранітоїдів, кварцитів та поліських піс-

ковиків. 

Домінуючі в розрізах різнозернисті пісковики зазвичай слабкозцементовані і відносяться зде-

більшого до аркозових різновидів. Крім польових шпатів і кварцу, що містяться в перемінних кіль-

костях, простежуються також слюди, сконцентровані за нашаруваннями порід. Слюдисті алевроліти 

та туфоалевроліти утворюють тонкі прошарки в усьому розрізі. Вони часто концентруються в його 

середній частині як малопотужна пачка. 

Бабинська світа (V1bb). Стратотип бабинської світи виділила О. В. Крашенинникова [48] в 

с. Бабині Рівненської області. Пізніше Б. Я. Воловник и др. [141] гіпостратотип світи виділили в 

районі с. Жиричі Ратнівського району в породах, пробурених свердловиною № 5541. 

На території Шацького поозер’я утворення бабинської світи мають трьохчленну будову, 

зумовлену присутністю в середній частині її туфового розрізу покриву базальтів. Типовим для цього 

району є розріз гідрогеологічної свердловини «Шацьк-6», що функціонує на території санаторію 

«Лісова пісня», де відклади бабинської світи розкриті в інтервалі 809–1154 м, тобто вони мають 

потужність 345 м. 
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Верхня частина розрізу сформована нерівномірним перешаруванням різноманітних туфів основ-

ного складу, від сереньоуламкових до дрібнозернистих. 

На глибині 882–924 м фіксується базальтова пачка. Це ефузивний покрив посередині туфового 

розрізу. Базальти масивні афанітові та фанеритові з дрібними мигдалинами. Нижче, на глибині            
924–1057 м, залягають псамітові шаруваті туфи бурого кольору, в основі яких залягає пачка 
туфопісковиків. 

Ратнівська світа (V1rt). У розрізі нижнього венду ці утворення знаходяться стратиграфічно 

вище вулканітів бабинської світи. Відклади ратнівської світи виділив у 1968 р. А. Е. Бирулев [10] у 

межах Прип’ятського валу в ранзі підсвіти берестовецької світи. Назва її подається за смт Ратне 
Волинської області. 

Нашарування ефузивів, що розчленовуються на три пачки, мають регіональне поширення. 

Максимальна їх потужність становить 180 м. Літолого-стратиграфічна неоднорідність зумовлена 

відмінностями всіх трьох частин товщі. Покриви базальтів розділяються пачками лавокластичних 

брекчій, іноді з прошарками різноуламкових пірокластичних порід базальтового складу. На окремих 

ділянках Шацького поозер’я трапляються малопотужні (9–12 м) шари вулканоміктових туфогенних 

відкладів, а також частково туфоаргілітів. 

Верхній відділ (V2). Відклади верхнього відділу вендської системи стратиграфічно розділені 
на могилів-подільську та канилівську серії. 

Результати досліджень мікрофітофосилій, проведених у процесі геологічного картування, під-

тверджують положення стратиграфічних границь між виділеними підрозділами [128]. 

Могилів-подільська серія (V2mg). До цього стратиграфічного підрозділу належать відклади, що 

залягають на утвореннях волинської та перекриваються відкладами канилівської серій. 

Стратотип серії детально вивчений у розрізах венду Подільського виступу Українського щита і 
виділений на комплексній металогенічній карті України [47; 63], де чисельні відслонення та керн 

бурових свердловин дали можливість розчленувати відклади серії до окремих верств. 

Територія Шацького поозер’я входить до складу Західно-Волинського структурно-фаціального 

району, де у складі описуваної серії виділяється чарторийська, розницька і колківська світи. Загалом 

породи могилів-подільської серії і дуже великозернисті, і дрібноуламкові подібні за своїм складом 

незалежно від положення в розрізі. 
Чарторийська світа (V2čr). Назва світи подається за назвою с. Чарторийськ на Волині, її страто-

тип розкритий у с. Розничі, де потужність відкладів становить 59,9 м. Породи світи є найдревнішими 

утвореннями могилів-подільської серії. Індикаторами світи є керівні форми мікрофітофосилій спі-
ральних видів. 

У літологічному відношенні світа сформована відкладами однотипного седиментаційного циклу, 

у нижній частині якого залягають вулканоміктові конгломерати, гравеліти і різнозернисті кварц-

польовошпатові пісковики. 

Вище за розрізом наявна пачка тонкошаруватих слюдистих алевролітів. Уламковим матеріалом 

здебільшого є кварц, польові шпати та вивержені породи основного складу. Серед порід світи можна 

виділити два фаціальних типи відкладів, що створюють єдиний трансгресивний ряд: гравійно-

пісковиковий алювіальний і пісковиково-алеврито-аргілітовий рухливого мілководдя. 

Яскравою відмінною особливістю розрізу чарторийської світи є бурувато-коричневе, червону-

вато-буре забарвлення порід, зумовлене перевідкладеним туфогенним матеріалом і наявністю значної 
кількості гідрооксидів заліза. 

Розницька світа (V2rz). Породи цієї світи залягають із незначною стратиграфічною неузгодже-

ністю на відкладах чарторийської світи. Її назва пішла від назви с. Розничі, що на Волині, де ці 
утворення представлені у стратотипічному розрізі, розкритому свердловиною № 315. Потужність 

відкладів розницької світи становить 20–40 м. 

У літологічному відношенні базальний горизонт сформований вулканоміктовими алевролітами з 
лінзами пісків, а інколи гравієм. Верхня частина світи утворена вулканоміктовими аргілітами й алев-

ролітами шоколадно-коричневого кольору з прошарками аркозових пісковиків та їх польовошпат-

кварцових різновидів. 

Серед аутигенних мінералів трапляється пірит у вигляді скупчень округлої форми, а також зерна 
фосфориту і глауконіту. 

Вулканоміктові алевроліти сформовані кластичним матеріалом із доброю обтертістю, інтен-

сивною слюдистістю на площинах нашарування та значною піритизацією. 
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Вулканоміктові аргіліти сформовані з пелітоморфної, лускоподібної, глинистої речовини (каолі-
ніт, гідрослюди) та дрібних кремнистих частинок перекристалізованого попелу. Для аргілітів типова 
нечітко шарувата текстура, напівмушлевий злам і дрібноовоїдна округленість. 

Колківська світа (V2kl). Розріз відкладів могилів-подільської серії завершує колківська світа. 
Назва від смт Колки Волинської області. Ці породи з незначним розмивом залягають на утвореннях 
розницької світи і перекриваються канилівськими відкладами, занурюючись на південний схід. 
Північніше широти оз. Світязь їх потужність становить 9,2 м, а в напрямку сіл Крушинець–Згорани 
вона збільшується до 25,7 м. 

У найбільш повних розрізах колківська світа відзначається трьома піщано-глинистими ритмами, 
у підошві яких залягають пісковики, гравеліти і конгломерати, що вверх розрізом переходять в 
алевроліто-аргілітові різновиди. 

Уперше для цієї світи в Західно-Волинському районі були визначені великі форми водоростей 
колківського часу верхнього венду – Leiosptraeridia [128]. 

Канилівська серія (V2kn). Геологічний розріз відкладів канилівської серії тісно пов’язаний із 
підстеляючими утвореннями могилів-подільської серії, що є типовим для південно-західного краю 
Східноєвропейської платформи. 

У Шацькому поозер’ї розріз серії розчленовується на дві частини – дуже великоуламкову і 
глинисту із загальною потужністю 70 м (рис. 2). 

Нижня, дуже великоуламкова товща, що залягає на піскуватих відкладах колківської світи, 
сформована дуже великозернистими пісковиками і частково конгломератами. Базальна товща 
нижньої частини канилівської серії контрастно відділяється від алевритистих підстеляючих порід. Це 
здебільшого пісковики різнозернистої текстури, кварцового складу, що мають потужність до 3 м. 

Верхня товща канилівської серії сформована одноманітним ритмічним чергуванням аргілітів, 
алевролітів і пісковиків, серед яких переважають відклади аргіліт-алевролітового складу. Вона має 
ритмічну будову, притаманне її породам сіре та зеленувато-сіре забарвлення та чітку шаруватість. 

ФАНЕРОЗОЙСЬКА ЕОНОТЕМА (FZ). Фанерозойські відклади на території Шацького по-
озер’я представлені палеозойською, мезозойською та кайнозойською ератемами. 

ПАЛЕОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (PZ). На поданій геологічній карті домезозойського зрізу (рис. 2), 
побудованій за результатами геологічного картування масштабу 1 : 50 000 та глибинного геологіч-
ного картування масштабу 1 : 200 000, відклади палеозою на території Шацького поозер’я мають 
повсюдне поширення за виключенням ядер антикліналей, де вони зазнали розмиву. 

У складі палеозойської ератеми виділяються стратони кембрійської, ордовицької, силурійської, 
девонської та кам’яновугільної систем. 

КЕМБРІЙСЬКА СИСТЕМА (Є). Утворення кембрію в Шацькому поозер’ї поділяються на 
нижній, середній та верхній відділи, які сформовані стратиграфічно обґрунтованими підрозділами в 
ранзі світ і підсвіт. 

Нижній відділ (Є1). Домінопольська світа (Є1dm). Назва світи походить від хутора Домінополь 
Володимир-Волинського району Волинської області, де свердловиною № 44 розкриті найповніші 
палеонтологічно охарактеризовані відклади цього відділу [128]. 

Найдревнішими кембрійськими відкладами є породи нижньодомінопольської підсвіти (Є1 dm1), 
що поширені в районі сіл Хомичі–Олеськ. У геологічному розрізі розкриваються пісковики кварцові 
тонкозернисті з поодинокими зернами польового шпату. Їх потужність становить 37 м, а максимальна 
ширина виходу на домезозойську поверхню – 3,0 км. 

Відклади верхньодомінопольської підсвіти (Є1dm2) утворюють смугу максимальною шириною 
20 км, що трасується в північно-східному напрямку північніше с. Кропивники. Літологічно підсвіта 
сформована чергуванням пісковиків дрібнозернистих і алевролітів при загальній потужності до 25 м 
(рис. 2). 

Стратиграфічно вище залягають утворення любомльської світи (Є1lb). Назва походить від 
м. Любомль Волинської області. Нижньолюбомльська підсвіта (Є1lb1) трасується в північно-східному – 
північному спрямуванні від с. Голядин через узбережжя оз. Люцимер до с. Мельники, де вона 
роздвоюється на північну і східну частини. Ширина виходу 1,0 км. Підсвіта сформована пісковиками 
кварцовими тонкозернистими з катунами каоліну, які в підошві є різнозернистими. Потужність 
відкладів сягає до 20 м. 

Верхньолюбомльська підсвіта (Є1lb2) простежується від Смолярів Світязьких – через 
оз. Пулемецьке – через с. Мельники – до Білорусі. Ширина виходу цих відкладів на домезозойську 
поверхню становить 1,0 км. Вони сформовані пісковиками й алевролітами загальною потужністю до 
30 м (рис. 2). 
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Світязька світа (ЄІsv). Назва світи походить від оз. Світязь. Стратотипом є інтервал на глибині 
288,0–365,0 м у свердловині № 8 у с. Підманове Любомльського району Волинської області (рис. 2). 

За літологічними ознаками розрізняється нижньо- і верхньосвітязька підсвіти. 

Нижньосвітязька підсвіта (ЄІsv1) вузькою смугою – 2,5 км – простягається від Столенських 

Смолярів через с. Підманове–смт Шацьк на оз. Пісочне і Білорусь. Сформована підсвіта алевролітами 

з тонкими прошарками пісковиків. Потужність цих відкладів становить до 20 м. Верхньосвітязька 
підсвіта (ЄІsv2) трасується в північному спрямуванні від Столинських Смолярів через смт Шацьк на 

с. Мельники. Ширина виходу під мезозой майже 1,0 км. Утворена світа алевролітами з тонкими 

прошарками пісковиків загальною потужністю до 50 м (рис. 2). 

Виходи верхньо-нижньосвітязьких відкладів відкартовані у смузі між селами Піща–Ростань. 

Ширина виходів до 2,0 км. Літологічно вони сформовані відкладами, що відповідають першій смузі. 
Середній відділ (Є2). Оріхівська світа (Є2оr). Назва походить від с. Оріхово Малоритського 

району Брестської області Білорусі. Вона виділена В. В. Матеюком у 1987 р. і затверджена Україн-

ською регіональною міжвідомчою стратиграфічною комісією. За стратотип прийнято породи в 

інтервалі 215–224,0 м у свердловині № 1866 у с. Горіхове [83]. 

На домезозойську поверхню ця світа виходить смугою шириною до 1,0 км і простягається згідно 

з нижнім кембрієм від Столинських Смолярів південним берегом оз. Світязь, західніше смт Шацьк, 

між озерами Луки й Пісочне, до Білорусі (рис. 2). Відклади сформовані алевролітами з поодинокими 

прошарками глауконіт-кварцових пісковиків, потужність яких не перевищує 15,0 м. 

У другій смузі оріхівська світа має ширину виходу до 300 м і трасується від с. Перешпа до 

с. Хмеліще, що в Білорусі. 
Гутинська світа (Є2gt). Назва останньої походить від с. Гути Старовижівського району Волин-

ської області. Породи цієї світи виходять на домезозойську поверхню і в східній, і в західній смугах 

розвитку кембрійських утворень. На півдні території Шацького поозер’я гутинські відклади просте-
жуються смугою шириною 1,0 км між селами Забужжя–Столинські Смоляри і витягуються в пів-

денно-східному спрямуванні, охоплюючи південну половину оз. Світязь, після чого різко повертають 

на північ до кордону з Білоруссю (рис. 2). На західній ділянці відповідна смуга простягається через 
с. Ростань. 

Відклади гутинської світи сформовані пісковиками дрібнозернистими з гніздами каолініту та 

декількома прошарками зеленувато-сірих алевролітів. Потужність світи становить 20 м. 

Луківська світа (Є2lc). Це малопотужні, до 200 м, виходи луківських утворень, що обрамлюють 

відклади гутинської світи. Породи луківської світи сформовані пісковиками дрібнозернистими з 
малопотужними, 2–3 м, прошарками аргілітів. Загалом потужність світи становить 12 м. 

Сорочинська світа (Є2sr). Нижня підсвіта (Є2sr1) вінчає розріз кембрію, поширена локально у 

витоках р. Прип’ять. Складена строкатоколірними піритизованими аргілітами. Незначна потужність 

підсвіти (до 3 м) зумовлена передордовицьким її розмивом. 

ОРДОВИЦЬКА СИСТЕМА (O). Середній відділ (O2). Відклади ордовику в Шацькому поозер’ї 
збереглися від регіональних розмивів у вигляді піщанської світи, що належить до середнього відділу. 

Піщанська світа (O2pč) сформована нерозчленованими відкладами, які, починаючи від затоки 

Бужня озера Світязь, перетинають його акваторію і спрямовані на північ (рис. 2). Світа утворена вап-

няками пелітоморфними, подекуди органогенними з плямами озалізнення. Потужність світи сягає 48 м. 

СИЛУРІЙСЬКА СИСТЕМА (S). У Шацькому поозер’ї силурійські відклади виходять на домезо-

зойську поверхню на переважаючій частині території. Розрізняють нижній і верхній відділи (рис. 2). 

Нижній відділ (S1). Кладнівська світа (SIkl). Утворення цієї світи охоплюють значну територію 

на південному сході поозер’я. Так, у центральній частині вони простягуються смугою до 1,5 км у 

субмеридіональному спрямуванні від оз. Світязь (рис. 2). На північному заході поозер’я закартована 
смуга кладнівської світи має ширину до 1,0 км. У літологічному відношенні породи кладнівської 
світи сформовані мергелями з прошарками аргілітів. Загальна потужність відкладів становить 50 м. 

Верхній відділ (S2). Забродівська світа (S2zb). Відклади згаданої світи перекривають утворення 

нижнього силуру неширокою смугою – 0,9 км – і простягаються від с. Пульмо, через с. Острів’я і далі 
до Білорусі (рис. 2). У літологічному відношенні це перешарування вапняків і мегелів потужністю 

до 40 м. 

Стратиграфічно вище знаходяться утворення олешковицької світи (S2ol). Виходи її порід на 
домезозойську поверхню закартовані західніше сіл Пульмо–Острів’я та в районі сіл Перешпа–

Хрипськ (рис. 2). Світа сформована мергелями та вапняковими аргілітами з поодинокими прошар-

ками вапняків. Потужність її відкладів становить 40 м. 
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Новинська світа (S2nv). Її відклади закартовані на захід від с. Кам’янка і меридіонально простя-

гаються вузькою смугою – 0,5 км у бік Білорусі. Ця світа сформована аргілітами і мергелями. У 

верхній частині її розрізу наявні бентонітові глини. Потужність утворень новинської світи становить 

до 20 м. 

Мілованська світа (S2ml). Утворення цієї світи закартовані на ділянці сіл Кам’янка–Ростань 

(рис. 2). Вони простежуються як смуга, ширина виходу якої на домезозойську поверхню сягає до 

2,0 км. Це аргіліти і мергелі з прошарками вапняків. Загальна потужність утворень мілованської світи 

становить до 50 м. 

Гущинська світа (S2gč) завершує геологічний розріз силуру. Її відклади закартовані на захід від 

с. Ростань. Серед них переважають аргіліти та мергелі з прошарками вапняків. Загальна потужність 

цих відкладів становить 50 м. 

СИЛУРІЙСЬКА СИСТЕМА (верхній відділ) – ДЕВОНСЬКА СИСТЕМА (нижній відділ) (S2–D1). 

Томашівська світа ((S2–D1)tm). На незначній за площею території між селами Пулемець–Кам’янка на 
домезозойську поверхню виходять нерозчленовані і мало вивчені утворення томашівської світи. 

Останні сформовані аргілітами, мергелями і бентонітами, що мають загальну потужність до 40 м 

(рис. 2). 

ДЕВОНСЬКА СИСТЕМА (D). Нижній відділ (D1). Селяхівська світа (D1sl). Безпосередньо на 

відкладах томашівської світи залягають осади селяхівської світи, які межують із нею по підошві шару 

моховатих вапняків. Серед відкладів переважають аргіліти (до 65 %), що перешаровуються з вапня-

ками. В аргілітах селяхівської світи визначений комплекс брахіопод, що засвідчує належність цих 

осадів до нижнього девону. 

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА СИСТЕМА (C). Відклади кам’яновугільної системи, тобто карбону, на 
території Шацького поозер’я виходять на домезозойську поверхню в крайній західній частині 
(рис. 2). У структурному плані це північний край Львівського палеозойського прогину. Геологічна 
межа умовно проходить від Держкордону з Республікою Польща на широті с. Кам’янка на північну 

околицю с. Пулемець, а далі на с. Пульмо. Досягнувши акваторії оз. Світязь, ця межа різко (на 90 °) 

повертає до долини Західного Бугу і в районі с. Адамчуки ще раз різко змінює свій напрямок на 

південь (рис. 2). У стратиграфічному розрізі відклади належать до візейського та серпухівського 

ярусів нижнього відділу (С1) карбону, утворення якого розділяються на чотири світи [54]. 

Візейський ярус (C1v) представлений олексівською, володимирською та устилузькою світами. 

Олексівська світа (С1ol), як й усі інші карбонові відклади, виходить на домезозойську поверхню 

смугою до 2,5 км, зберігаючи форму описаної вище границі максимального їх поширення. Вона 
утворена пісковиками, аргілітами, алевролітами і вапняками з прошарками вугілля (до 0,8 м). 

Потужність цих відкладів не перевищує 50 м. 

Володимирська світа (С1vl). Ширина смуги виходу утворень цієї світи не перевищує 2,0 км. 

Літологічно – це пісковики, аргіліти, алевроліти і вапняки із загальною потужністю до 30 м. 

Устилузька світа (С1us). На домезозойську поверхню утворення цієї світи виходять шириною до 

1,5 км. Відклади світи сформовані вапняками, перекристалізованими з уламками мушель молюсків і 
коралів та з тонкими прошарками вуглистих аргілітів. Потужність цих утворень сягає до 20 м. 

Серпухівський ярус (C1 s) представлений порицькою світою. 

Порицька світа (С1 s–pr). Породи цієї світи на домезозойській поверхні виявлені на крайньому 

заході Шацького поозер’я (рис. 2). Вона сформована вапняками та аргілітами з прошарками вугілля 

товщиною 1–5 см. Інколи трапляються пісковики. Загальна потужність цих утворень до 30 м. 

МЕЗОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (MZ). У Шацькому поозер’ї геологічні утворення мезозою пошире-

ні повсюдно. У складі юрської та крейдової систем вони суцільним плащем перекривають різновікові 
відклади венду та палеозою і мають потужність до 290 м. 

ЮРСЬКА СИСТЕМА (J). Середній–верхній відділи (J2–3) поширені в західній частині досліджу-

ваної території. Вони сформовані карбонатно-теригенною товщею, що залягає на домезозойських 

утвореннях із різким структурним і стратиграфічним неузгодженням. Карбонатно-теригенна тов-
ща (J2–3kt) складена вапнистими пісковиками й органогенними вапняками, які відкладалися в умовах 

прибережної і неглибоководної зон шельфу. Максимальна їх потужність становить 49,2 м. 

КРЕЙДОВА СИСТЕМА (К) як геологічне утворення представлена верхнім відділом (К2) у 

повному обсязі. Верхньокрейдові відклади з кутовим та стратиграфічним неузгодженням залягають 

на розмитій поверхні домезозойських утворень і юрських відкладів та перекриваються четвертин-

ними утвореннями. Загалом верхньокрейдові відклади утворюють велику монокліналь у межах 

північно-східного крила Львівсько-Люблінської крейдової западини і залягають із невеликим похи-
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лом на захід. У цьому ж напрямку збільшується і їхня потужність, тобто від 70 м на сході до 300 м на 

заході, здебільшого завдяки послідовній появі в розрізі молодших за віком підрозділів. У складі 
верхньокрейдових відкладів знизу вверх виділяються володимирецька світа, середньо- і верхньосено-

манські відклади, здолбунівська, турійська і березинська світи, що охоплюють стратиграфічне 
положення від нижнього сеноману до маастрихту включно. 

Володимирецька світа (K2vl). Породи цієї світи поширені на території наших досліджень. Вони 

відсутні тільки в межах північно-східної частини Шацького поозер’я, тобто в межах Гірницького 

блоку. Ці відклади перекриті середньоверхньосеноманськими утвореннями. Літологічно світа 

сформована глауконіто-кварцовими пісками і пісковиками з гравійними домішками, її потужність 

коливається від 2 до 40 м при пересічному значенні 10 м. 

Здолбунівська світа (K2zd) охоплює туронський і коньяцький яруси та відзначається повсюдним 

поширенням. На дочетвертинну поверхню вона виходить у південно-східній частині Шацького 

поозер’я і поступово заглиблюється на південний захід, де її перекривають відклади турійської світи. 

Глибина залягання покрівлі цих утворень становить 4–20 м на південному сході і до 4–130 м на 
заході. Літологічно здолбунівська світа сформована однорідною товщею писальної крейди та світло-

сірих крейдоподібних мергелів. Типовою особливістю цих відкладів є присутність у них чорних 

стяжінь кременю різноманітних форм і розмірів. Найбільша кількість цих стяжінь фіксується у 

верхній частині розрізу. Потужність відкладів здолбунівської світи змінюється від 70 до 114 м. 

Турійська світа (K2tr). На дочетвертинну поверхню відклади турійської світи виходять широкою 

смугою в північно-східній частині Шацького поозер’я, вони перекриті палеогеновими і четвертин-

ними відкладами. На південному заході вони поступово занурюються і перекриваються відкладами 

нижньоберезинської підсвіти. Глибина залягання їх покрівлі змінюється від 5 м на південному сході 
до 30–80 м на південному заході. Відклади сформовані однорідною товщею писальної крейди 

потужністю до 35 м з окремими прошарками мергелів. 

Березинська світа (K2br). У її складі виділено дві підсвіти – нижню, тобто кампанський ярус, і 
верхню – маастрихтський ярус. 

Нижньоберезинська підсвіта (К1br1) поширена в південно-західній частині Шацького поозер’я, де 
вона виходить на дочетвертинну поверхню, і тільки на крайньому заході та в районі с. Головне вона 
перекрита верхньоберезинськими відкладами. Глибина залягання покрівлі становить від 1 до 30 м. 

Підсвіта утворена одноманітною товщею перешарування крейдоподібних мергелів і крейди. Перехід 

між утвореннями мергелю та крейди поступовий. Потужність відкладів підсвіти змінюється від 45,0 

до 68,5 м. 

Верхньоберезинська підсвіта (К2br2) залягає зі стратиграфічною перервою на нижньоберезин-

ській і перекрита породами палеогенового й четвертинного віку. Глибина залягання покрівлі стано-

вить 1–10 м. Літологічно це біла писальна крейда з прошарками крейдоподібних мергелів загальною 

потужністю до 39 м. 

КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (КZ). ПАЛЕОГЕНОВА (PG) І НЕОГЕНОВА (N) системи відсутні. 
ЧЕТВЕРТИННА СИСТЕМА (Q). Відклади четвертинної системи суцільним плащем перекри-

вають усі інші утворення. Вони сформовані різнозернистими пісками, глинами, суглинками, тор-

фами. Потужність цих відкладів коливається від 1 до 30–40 м. 

Історія вивчення антропогенової товщі Волинського Полісся, і Шацького поозер’я зокрема, 

давно перейшла віковий рубіж. У теперішньому розумінні четвертинна система, що завершує часо-

вий інтервал кайнозойської ератеми, об’єднує плейстоцен, нижня вікова межа якого повсюдно є 
древнішою, і голоцен, що розглядається в ранзі самостійного міжльодовиків’я. 

Легендою до Державної геологічної карти масштабу 1 : 200 000 аркушів Волино-Подільської 
серії передбачено виконувати стратиграфічний поділ відкладів в об’ємах еоплейстоценового та 

неоплейстоценового розділів із виділенням відділів, ланок, ступенів і кліматолітів. 

Стратиграфію четвертинних відкладів розглядаємо на рівні кліматолітів, що відповідає 
виділеним горизонтам [38]. 

Перші кліматостратиграфічні шкали Західної Європи – альпійська й західноєвропейська − до 

середини XX ст. давали узагальнене уявлення про розвиток у плейстоцені, тобто льодовиковому 

періоді, трьох льодовикових (міндель (ельстер), рисс (заале), вюрм (вісла)) і трьох міжльодовикових 

(гюнц-міндель (кромер), міндель-рисс (гольштейн), рисс-вюрм (еем)) епох. У доплейстоценовому 

періоді виділений інтервал еоплейстоцену, який засвідчується двома похолоданнями – дунай і гюнц, 

або ваалій. 
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Із розвитком радіовуглецевого (
14С) та термолюмінісцентного (для молодих відкладів) методів і 

впровадженням їх у всіх європейських державах стало можливим визначити абсолютний вік порід 

антропогену в єдиній геохронологічній шкалі. 
Для прикладу наводимо стратиграфічну кореляційну схему четвертинних відкладів Польщі, 

Білорусі й України з датуванням співвідношення ізотопно-кисневих ярусів із горизонтами страти-

графічної шкали плейстоцену Білорусі за Я. К. Еловичевой [36] (табл. 2). 

Таблиця 2 

Стратиграфічна кореляційна схема четвертинних відкладів 

Польщі, Білорусі, України [36] 
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Голоцен Голоцен Голоцен 

Вістулян Поозерський Валдайський 
А 

Еем Муравинський Прилуцький 

0,2 Одра + Варта Дніпровський + Сожський Дніпровський 2 
В 

МС 1 

Любав’ян Шкловський Кайдацький 

Кшна Рославльський Дніпровський 1 
А 

Збуйно Смоленський Потягайлівський 

Лівеці Угловський Орелський 
В 

0,4 Мазовша Александрійський Завадівський 

Сан 2 Березінський Тилігульський 
А 

Фердинандов 2 Біловезський 2 Лубенський 2 

Фердинандов 1/2 Біловезський 1/2 Лубенський 1/2 
В 
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Фердинандов 1 Біловезський 1 Лубенський 1 

0,6 Сан 1 Серветський Сульський 
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Августов 1/2 2/3 Широкінський 2/3 
В 

МС 4 

Августов 1 2 Широкінський 2 

Пре-Августов 1/2 Широкінський 1/2 
А 

Ордер-Пре-Августов 

Рогачівський 

1 Широкінський 1 
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Нарев Жлобинський Іллічівський 
В 

МС 5 

 

Еоплейстоценовий відділ (lЕ). Найдревнішими четвертинними відкладами в околицях Шаць-

кого поозер’я, зокрема район с. Краска, є озерно-алювіальні утворення еоплейстоцену, що збереглися 

від ерозійно-екзараційного впливу ранньоплейстоценових льодовиків. Літологічно – це озерні й 

алювіальні піски пилуваті та супіски з детритом, що містять збережені пізньонеогенові екзоти. 

Залягають ці утворення на поверхні верхньокрейдових відкладів на глибині 70,0 м. Їх потужність не 
перевищує 5,0 м. 

Неоплейстоценовий відділ (P). Нижня ланка (PI). Приазовський кліматоліт (fРIpr), 670–700 тис. ро-

ків (наревський, ніда). Ранньоплейстоценові відклади древнього зледеніння Східної Європи залиши-

лися похованими в перезаглибленнях доплейстоценового рельєфу в прадолині Кшна-Прип’яті. На 

території Шацького поозер’я флювіогляціальні осади вивчені в картувальних свердловинах, що 

пробурені на ділянці сіл Мельники–Гута, тобто в крайній його північно-східній частині та в районі 
оз. Турського. За результатами досліджень І. І. Залеського, І. В. Мельничука [43], на поданому розрізі 
найдревнішими є моренні відклади тилігульського кліматоліту. У 2003 р. Я. К. Еловичева в розрізі 
плейстоцену біля оз. Турське, розкритого свердловиною № 5517, в інт. 62,0–51,7 м палінологічно 

вивчила гітії та поховані торфові горизонти в дуже дрібних пісках і супісках, типових для умов, 

перигляціальних території поозер’я в ранньому плейстоцені. 
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За виконаними L. Lindner [123] палеогеографічними реконструкціями, досліджені відклади 

знаходяться в смузі перигляціалу скандинавського льодовика, що займав територію середньосхідної 
Польщі і південно-західної Білорусі. За нашими припущеннями, приазовський льодовик сягнув ліво-

бережжя прадолини Кшна-Прип’ять. 

Мартоноський кліматоліт (lаРImr). Мартоноське міжльодовиків’я, за матеріалами палінологіч-

них досліджень, уважається найтеплішим періодом у нижньому плейстоцені, що тривав 70 тис. років. 

За літологічними властивостями породи, розкриті свердловинами 5517 на березі оз. Турське, 

відзначаються тим, що в них домінують піщано-глинисті утворення, які є типовими для алювіальних 

та озерно-алювіальних відкладів льодовикової формації Полісся. Так, в інт. 51,7–46,5 м визначені два 

палінологічні комплекси рослинних асоціацій, типових для озерно-алювіальних відкладів марто-

носького кліматоліту і для Білорусі, і для Польщі. Для таких самих відкладів здійснено визначення 

абсолютного віку порід, результати якого корелюються із 17–19 ізотоповими стадіями. 

Сульський кліматоліт (f,lgРIsl). Для періоду сульського зледеніння на території Шацького по-

озер’я не залишилося ніяких геологічних пам’яток. Про перебіг того часу ми судимо за результатами 

палеоботанічних і радіовуглецевих досліджень, виконаних під час вивчення розрізу в районі оз. Тур-

ського. Відклади, що відповідають сульському кліматоліту, знаходяться в інтервалі глибин 46,5–41,0 м. 

Це дрібнозернисті піски з уламками кристалічних і осадових порід. Вони не відсортовані й містять 

прошарки до 0,5 м темно-сизих супісків і суглинків, у яких де-не-де трапляються ератики. Відомо, що 

такий тип відкладів є типовим для прильодовикових озер. Датування відкладів радіовуглецевим 

методом не проводилося, проте товща за умовами залягання знаходиться між двома палінологічно 

охарактеризованими відкладами. Це дає підставу віднести інтервал розрізу в межах 46,5–41,0 м до 

сульського кліматоліту. 

Лубенський кліматоліт (а,l,1аРIlb). На Шацькому поозер’ї відклади цього кліматоліту відкар-

товані в межах перезаглибленої прадолини Кшна-Прип’ять на ділянках верхів’їв сучасної Прип’яті – 

сіл Положеве, Плоске. 

Абсолютні позначки підошви озерно-алювіальних відкладів змінюються від 131 до 124 м. За 
літологічними ознаками комплекс відкладів сформований породами, що чітко розрізняються за меха-

нічним складом. Нижня пачка об’єднує алювіальні осади, які утворені дуже дрібно- й середньо-

зернистими пісками з прошарками суглинків блакитно-сірого забарвлення із включеннями уламків 

кременів у базальному горизонті. Середня пачка сформована заторфованими суглинками, а також 

гітіями з погано розкладеними рештками гідрофільної рослинності, інколи озерними мергелями з 
карбонатним наповненням. Верхня пачка об’єднує осади озерно-алювіального генезису. Це супіски і 
дрібнозернисті піски сірого забарвлення з поодинокими включеннями дрібних уламків кременю і 
великих зерен кварцу. Потужність відкладів лубенського кліматоліту змінюється від 1 до 15 м. Вони 

корелюються з 13–15 ізотопними стадіями кисню в глибокоморських осадах. 

Тилігульський кліматоліт (g,fРItl). Породи цього льодовикового періоду утворені двома генера-

ціями відкладів. Перша – це грубоуламкові, інколи глинисті невідсортовані утворення, що залягають 

на поверхні лубенських озерно-алювіальних відкладів. У перезаглибленнях льодовиково-алювіаль-

ного генезису утворення тилігульського кліматоліту залягають на корінних верхньокрейдових мер-

гелях. Уперше на поширення моренних відкладів у перезаглибленнях похованого рельєфу у верхів’ях 

р. Прип’ять та між населеними пунктами Згорани–Шацьк звернув увагу E. Rühle [116]. Другій 

генерації в межах рівнинного плато відповідають різнозернисті піски з дрібними уламками порід 

феноскандського матеріалу, які невідсортовані й мають незначну потужність (до 2,5 м), хоча в 

перезаглибленнях вона сягає 20–30 м. Підошва флювіогляціальних пісків на сході поозер’я залягає на 

рівні абсолютної позначки 137,5 м, а на заході – 140 м. 

Середня ланка (PII). Завадівський кліматоліт (а,1а,1bРIIzv). У межах Шацького поозер’я безпо-

середньо на льодовикових відкладах тилігульського кліматоліту або стратиграфічно вище від них 

сформована алювіально-озерна товща завадівського кліматоліту, що відзначається складною будо-

вою. Ці відклади поширені на ділянці прадолини Кшна–Прип’ять, а також на відповідних ділянках 

низинного верхньокрейдового рельєфу. За літологічним складом і палінологічними характеристи-

ками утворення завадівського часу розділяються на три стадіали – нижньо-, середньо- і верхньозава-

дівський. 

Нижньозавадівський стадіал (1аРIIzv1), тобто власне завадівський підгоризонт, відзначається 

озерно-алювіальними відкладами, які є типовими для початкової стадії міжльодовиків’я. Це легкі 
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суглинки, важкі супіски, різнозернисті піски з поодинокими включеннями дрібного гравію і гальки, 

що тяжіють до базального горизонту прадолини. Їх підошва картується на рівні абсолютної позначки 

145 м. Винятком є осади, які заповнили незначні котловиноподібні пониження верхньокрейдового 

рельєфу, у яких підошва знаходиться на абсолютній позначці 137 м. Потужність завадівського 

підгоризонту становить 7 м. 

Середньозавадівський стадіал (l,lbPIIor), тобто орельський підгоризонт, має обмежене поширен-

ня. Це здебільшого озерні й озерно-алювіальні відклади, інколи – болотні. У літологічному складі пе-

реважають гумусовані глини з прошарками нерозкладених захоронених торфових утворень, де-не-де 

картуються прошарки пісків та діатомових глин, що у звітреному стані розколюються за площинами 

нашарувань. У них трапляється велика кількість мушель прісноводної малакофауни. Орельські 
відклади потужністю до 10 м мають фрагментарне поширення і тяжіють до тилового шва прадолини 

Кшна-Прип’ять. 

Верхньозавадівський стадіал (laPIIpt), тобто потягайлівський підгоризонт, відзначається значним 

поширенням на території поозер’я. Озерно-алювіальні відклади знаходяться на південно-східній 

території поозер’я, тобто в межах захороненої прадолини Кшна–Прип’яті. Це перешарування пісків і 
суглинків із горизонтально шаруватими глинами. Потужність потягайлівського підгоризонту не 

перевищує 7,0 м. 

Дніпровський кліматоліт (f,gРIIdn). Порівнюючи виділені в різних країнах стратиграфічні 
підрозділи цього кліматоліту, можна стверджувати, що дніпровська льодовикова акумуляція Східної 
Європи є найскладнішою в генетичному відношенні. Територія Шацького поозер’я слугує прикладом 

невияснених льодовикових проблем. Так, Дніпровський льодовиковий комплекс сформований 

відкладами трьох генерацій – власне льодовиковими моренними відкладами напірного й насипного 

типів; флювіогляціальними трансгресивної та регресивної стадій, яким відповідають підморенні, 
надморенні і перигляціальні піски, та озерно-льодовиковими [34]. 

Моренні відклади (gaPIIdn, gdPIIdn). Ці власне льодовикові відклади, сформовані двома типами 

морен: основною, тобто донною, і крайовою – насипною. Розріз основної морени (gdPIIdn) детально 

вивчений під час проведення спеціалізованого гідрогеологічного й інженерно-геологічного карту-

вання в 1975–1977 рр. у кар’єрі Шацького цегельного заводу, який знаходився на 3 км південніше від 

оз. Світязь, на широті сіл Підманове–Омельне. У сучасному рельєфі це майже не виражене підняття, 

що було закартоване як моренний острів з абсолютною позначкою поверхні 173,0 м. Це єдине місце 

на Волинському Поліссі, де закартовані такі суглинки, що слугують підставою для виділення 

Шацького типу донної морени. Її текстурні особливості та мінеральний склад добре співвідносяться з 
мореною Чорнобильсько-Чистогалівської зони, яка відслонюється в береговому обриві р. Прип’ять. 

Морена крайового, тобто насипного типу (gaPIIdn), у межах Шацького поозер’я розкрита кар’є-
ром у с. Ростань. Відслонення цієї дніпровської морени вперше описав ще П. А. Тутковский [87]. 

Потужність моренних відкладів близько 10,0 м, а максимальні розміри валунів гірських порід Фено-

скандії сягають до 2,0 м у поперечнику. Розріз кар’єру Ростань розміщений на Бузько-Прип’ятському 

вододілі і добре ілюструє будову Ростанської височини, що є пасмом завдовжки понад 2,0 км і 
завширшки більше 1,0 км. Детальний розріз кар’єру, де абсолютні позначки сягають 189,4 м, а від-

носні перевищення – 30,0 м, подано на рис. 3. Особливості цього розрізу подано в працях 

И. И. Залесского [39], L. Lindner et al. [123]. 

Південніше 50 м розкритого розрізу, на дні виробленого кар’єру на денну поверхню виходять 
корінні відклади крейди писальної. Спільним для різнотипних моренних відкладів є стан підстеляю-

чої крейдової поверхні. Наприклад, для морени шацького типу, тобто основної морени, це верхньо-

крейдовий горст, що простягається в субширотному напрямку через оз. Світязь – смт Шацьк до 

долини Прип’яті. Сучасний рівень його поверхні знаходиться на абсолютній позначці 163 м. 

Для морени насипного типу, що вивчена в кар’єрі Ростань, поверхня крейдового цоколю має 
абсолютну позначку 173 м. 

Обидва типи морен належать до одного періоду осадоутворення – дніпровського (сожського, 

одра), проте до різних гляціологічних фаз деградації льодовикового покриву. 

Флювіогляціальні відклади. Трансгресивна стадія (fPIIdn
i
).

 Їх прийнято розуміти як підморенні, 
що збереглися від наступного розмиву в крайовій льодовиковій зоні на понижених ділянках рельєфу 

верхньокрейдових відкладів та на еродованій поверхні прадолини Кшна–Прип’ять. Вони відсутні 
лише на Шацькому і Ростанському крейдових цоколях. У літологічному відношенні це піски сірі, 
середньо-дрібнозернисті, невідсортовані, з поодинокими уламками феноскандського матеріалу, ін-

тенсивно озалізнені. Потужність підморенних пісків змінюється від 2,5 до 6,0 м. 
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Регресивна стадія дніпровського льодовика (fPIIdn
s
). Ці утворення дніпровського пізньольодо-

виків’я мають повсюдне поширення в межах Шацького поозер’я, за винятком острівних піднять 

верхньокрейдового рельєфу на ділянці с. Ростань і в межах смт Шацьк. Вони утворюють обширні 
зандрові поля різнозернистих пісків із поодинокими включеннями уламків кременю і гранітів. У 

межах кінцево-моренних утворень флювіогляціальні відклади виповнюють вузькі улоговини стоку 

талих льодовикових вод. 

 

 
 
Територія Шацького поозер’я в післядніпровський час знаходилась у неотектонічному режимі 

підняття, що сприяло інтенсивному розмиву надморенних відкладів. Базальні горизонти регресив-

ного флювіогляціалу закартовані лише у відслоненнях та в розрізах бурових свердловин. Здебільшого 

флювіогляціальні відклади сформовані різнозернистими польовошпат-кварцовими пісками, невідсор-

тованими, жовтувато-сірого забарвлення, із включеннями невеликої кількості дрібної гальки, гравію, 

дрібних валунів кристалічних та осадових порід. 

Перигляціальні відклади (fPIIdn). У комплексі флювіогляціальних відкладів, у південній частині 
території Шацького поозер’я поширені перигляціальні відклади, якими сформовані зандрові рівнини. 

Потужність зандрових пісків залежно від особливостей рельєфу ложа змінюється від 5 до 10 м. 

Своєрідними в генетичному відношенні є флювіогляціальні утворення озів (foPIIdn2). На терито-

рії Шацького поозер’я озові гряди радіального типу утворилися при інтенсивному таненні мертвого 

льоду, що супроводжується винесенням дрібнозернистого матеріалу з льодовикового масиву одним 

тріщинним руслом протікаючої під льодом ріки. 

Невеликі три озові центри закартовані південніше на 1,0 км від оз. Світязь, біля с. Підманове, а 
також на ділянці між смт Щацьк–Мельники. Просторово вони є витягнуті в напрямку просування 

льодовика. 

Післяльодовикова вітрова трансформація озових форм призвела до ускладнення їх еоловими 

відкладами. 

Флювіогляціальні відклади камів дніпровського льодовика (fkmPIIdn2). Ками як льодовикові аку-

мулятивні горбисті форми рельєфу формувалися біля внутрішнього краю льодовика при його дегля-

ціації та перемиванні моренного матеріалу з останців мертвого льоду. У межах Шацького поозер’я 

ми дослідили кам, що знаходиться на північний схід від c. Кам’янка, який тяжіє до Ростанської 
кінцево-моренної гряди, а також кам, що знаходиться на північному березі оз. Люцимер на околиці 
смт Шацьк. Обидві камові форми мають у сучасному рельєфі однакову висоту (5 м) та овальну форму 

крутого пагорба. У районі с. Кам’янка кам із дистального боку облямований улоговиною стоку флю-
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віогляціальних вод, у центральній частині якої сформувався струмок, що впадає в оз. Луки. Кам, який 

знаходиться на східній околиці смт Шацька, розміщений у безстічній котловині й омивається водами 

оз. Люцимер. 

У геологічному розрізі камів домінують відсортовані піски з гравієм, інколи супіски з горизон-

тальною або косою шаруватістю, типовою для утворень озерного типу. 

Теоретично в камах переважає перемитий моренний матеріал. Глинисті частинки вимиваються й 

виносяться водними потоками, а пісок та галька відкладаються в проміжках між глибами мертвого 

льоду, в льодових озерах, внутрішніх тріщинах і канавах. 

Озерно-алювіальні відклади (laPIIdn). Вони є обов’язковою складовою частиною в комплексі 
льодовикових утворень, оскільки формуються в період рівноваги льодовикового краю в підгачених 

водоймах. У Шацькому поозер’ї озерно-льодовикові утворення поширені південніше смт Шацьк–

Підманове і залягають на флювіогляціальних підморенних пісках, облямовуючи моренні утворення. 

Підошва палеоозерної товщі фіксується на абсолютній позначці 160 м чіткою зміною різновидів 

літологічних відкладів. За механічним складом це супіски важкі сірого й темно-сірого кольору, а 

також суглинки монолітні без будь-яких ксеновключень. Озерно-льодовиковими відкладами сформо-

ваний розріз південного берега оз. Світязь. П’ятиметрова товща супісків світло-сірого кольору за 

палінологічними визначеннями у своєму складі містить лише пилок сосни, що засвідчує холодні 
умови осадонакопичення. Потужність озерно-льодовикових відкладів незначна – у межах 2–5 м. 

Верхня ланка (РІІІ). Відклади верхнього плейстоцену сформовані річковим алювієм й еолово-

делювіальними утвореннями. 

Дофіновський і причорноморський кліматоліти (v,dРIIIdf-рč) – це алювіальні нерозчленовані 
відклади перших надзаплавних терас річок Західний Буг і Прип’ять. Перша тераса р. Західний Буг 
знаходиться на крайній західній частині території досліджень і вузькою смугою простягається з 
півдня на північ від с. Забужжя до с. Кошари. Перша тераса р. Прип’ять трапляється фрагментарно на 
обох берегах річки і простягається у вигляді «язиків» із південного заходу на північний схід. Літо-

логічно алювій перших надзаплавних терас – це чергування горизонтально-шаруватих дрібнозернис-
тих пісків кварцового складу, добре відсортованих із суглинками й супісками голубувато-сірого ко-

льору. Будова акумулятивної тераси Західного Бугу засвідчує, що ріка пройшла весь цикл розвитку – 

від глибинного врізу до формування заплави з потужним накопиченням алювію. Заплава потім у 

процесі підняття території була прорізана й залишилась у вигляді тераси. Потужність алювіальної 
товщі першої надзаплавної тераси Західного Бугу сягає 15 м, а Прип’яті – 7 м. 

Нерозчленовані верхньоплейстоценові і сучасні відклади (PIII–H). Перевідкладені (перевіяні) піс-

ки й утворені ними дюни або покриви тяжіють до терас річок Західний Буг та Прип’ять і до 

зандрових рівнин, а також до вододільних частин моренних піднять. 

Еолові піски на території Полісся є типовим утворенням четвертинного часу. Вони добре діагно-

стуються за однорідністю свого речовинного складу, а на місцевості легко визначаються завдяки 

своєрідним формам рельєфу. Здебільшого це вузькі пасма, що мають форму дуги. Вигнута форма 

зумовлена тим, що крайові зони піщаного пасма є зволоженішими від центральної частини або затри-

муються рослинністю. Завдяки цьому відбувається рух уперед вищої центральної частини дюни. Це 
спричиняє утворення параболічних дюн змієподібної форми, витягнутих упоперек напрямку 

панівних західних вітрів. Багато дюн частково змінені сучасними еоловими процесами. 

Голоценовий відділ (Н). До сучасних відкладів належать алювіальні (аІV) утворення заплав і 
русел рік, старичний алювій, озерно-біогенні (lbIV) та біогенні (bIV) відклади. Алювіальні відклади 

заплав і русел річок поділяють на руслові та заплавні, які розвиваються тільки в межах долин рік 

Західний Буг і Прип’ять. Заплавні відклади сформовані тонким неритмічним перешаруванням дрібно-

зернистих мулистих сірувато-жовтих і сірих пісків, а також супісків із великою кількістю рослинних 

решток. Поверхні заплав зазвичай заболочені. Потужність заплавного алювію становить 4–5 м. 

Русловий алювій – це сірі піски, дрібно- і середньозернисті, кварцові, різного ступеня відсорто-

ваності, із домішками грубозернистого матеріалу в нижній частині розрізу. Середня потужність 

руслового алювію становить 3–5 м. Старичний алювій сформований супісками і суглинками жовту-

вато-сірими, сірувато-жовтими, з прошарками кварцового піску, інколи заторфованими. Їх потуж-

ність становить 3–5 м. Вони мають обмежене поширення на території поозер’я і тяжіють здебільшого 

до долини Західного Бугу. Біогенні й озерно-біогенні відклади поширені повсюди і залягають на 
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середньочетвертинних водно-льодовикових, верхньочетвертинних алювіальних відкладах, охоп-

люючи майже 20 % досліджуваної території. 
На території досліджень мають значне поширення донні осади. Так, озерно-болотними утворен-

нями заповнені найзниженіші ділянки водно-льодовикової рівнини, а також зниження на озерних 

алювіальних відкладах, що охоплюють майже 20 % досліджуваної території. Біогенні відклади (bIV) 

сформовані торфами чорними, сірувато-чорними різного ступеня розкладу, сфагновими, очеретяними 

й осоковими, з домішками теригенного матеріалу. Часто в підошві наявні прошарки мулистих, 

дрібнозернистих пісків. 

 

 

 

 

Розділ 3. Нестратифіковані утворення 
 

Нестратифіковані утворення в кристалічному фундаменті району за матеріалами геофізичних 

досліджень мають підпорядковане значення й охоплюють 30–40 % його площі. Вони сформовані 
інтрузивними й ультраметаморфічними породами палеопротерозою, до яких належать, відповідно, 

гірницька асоціація габро-амфіболітів і комарівська асоціація гнейсовидних гранітоїдів. Крім того, в 

осадовому плащі Поозер’я серед порід рифейської поліської серії можливі сили габро-долеритів хоте-
шівської асоціації, які ми віднесли до раннього венду. 

ПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕОНОТЕМА (PR). ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (PR1). Гір-

ницька асоціація габро-амфіболітів (ν–νamPR1gr). У кристалічному фундаменті регіону тіла габро 

і габро-амфіболітів розкриті свердловинами в ядрі Ратнівської горст-антикліналі – Гірницькому 

блоці. Ці породи, ймовірно, утворюють пластоподібні або лінзоподібні тіла серед гнейсовидних 

гранітоїдів палеопротерозою. Над ними простежуються локальні позитивні граві-магнітні аномалії, 
викликані підвищеними значеннями щільності та магнітної сприйнятливості основних порід. 

Співвідношення асоціації габро та габро-амфіболітів із гнейсовою товщею не встановлені. Кон-

такти габро та габро-амфіболітів із гнейсовидними гранітоїдами різкі, поверхні контактів нерівні, 
звивисті здебільшого за рахунок ін’єкцій гранітної речовини. Існування кількох таких великих тіл 

передбачається в палеопротерозойському фундаменті Шацького поозер’я. 

Палеопротерозойський вік асоціації габро та габро-амфіболітів визначається за їх геологічною 

позицією, оскільки ці утворення молодші за гнейсову товщу, у яку, ймовірно, вони інтрудовані, і, 
відповідно, древніші за конищанську асоціацію гнейсовидних гранітоїдів. 

Комарівська асоціація гнейсовидних гранітоїдів (γ-lγ–γδ–qBPR1km). Породи цієї асоціації 
поблизу досліджуваного району розкриті свердловинами в ядрах Ратнівської та Хотешівської горст-
антикліналей. До неї відносяться гнейсовидні і порфіробластичні кварцові монцоніти, гранодіорити, 

граніти та лейкограніти. У будові кристалічного фундаменту згадані породи не утворюють однорід-

них масивів, а становлять пластоподібні тіла, орієнтовані конформно до метаморфічних порід суб-

страту і витягнуті в північно-східному напрямку. З останніми вони мають поступові переходи і не-

впорядковано перемежовуються. Серед них поширені з різним рівнем трансформованості ультра-

метаморфічними процесами, тобто мігматизовані і гранітизовані, останці мета-габро й габро-амфі-
болітів, а також скіаліти різнорідних гнейсів. 

Особливості будови і складу асоціації гнейсовидних гранітоїдів дають можливість розглядати ці 
утворення як ультраметаморфічні. Вони, ймовірно, утворилися переважно автохтонним шляхом 

(«in situ») у процесі анатексису і наступної гранітизації порід субстрату, хоча не виключена можли-

вість їх реоморфізму та проникнення у вміщуючі породи у вигляді числених ін’єкцій. Останнє 
особливо стосується лейкогранітів і лейкократової неосоми мігматитів. 

Гранітизація гнейсовидних гранітоїдів проявилась у вигляді кварц-польовошпатових прожилків, 

пегматоїдних виділень і порфіробластпольових шпатів, які часто кородують первинні мінерали. 

Гранітизація амфіболітів, можливо, призводила до утворення дуже калішпатизованих амфібол-біоти-

тових різновидів гнейсуватих, згаданих вище, гранітоїдів. Зміна мінеральних асоціацій, послідовність 
і особливості їхніх перетворень у головних типах порід дають підставу вважати, що гранітизація 

проявилася насамперед у натрієво-калієвому, а потім – в основному кремнекислому метасоматозі. 
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На території, що розташована на схід від Поозер’я, свердловинами розкриті породи асоціації 
гнейсовидних гранітоїдів. Значення їх абсолютного віку, визначені за цирконами прямим термоіон-

ним методом, коливаються в межах 1540–1890 млн років (табл. 3). Останнє узгоджується із часом 

утворення гранітоїдів бобовнянського та вигонівського комплексів Центрально-Білоруської струк-

турної зони [57]. 

Таблиця 3 

Абсолютний вік порід асоціації гнейсовидних гранітоїдів, визначений  

за цирконами прямим термоіонним (свинцево-ізохронним) методом [128] 

Ізотопний склад свинцю, % 

№ 

св. 

Інтервал 

відбору 

проб 

Назва породи Мінерал 204 

Pb 
206 Pb 

207 

Pb 
208 Pb 

Ізотопні 
співвід-

ношення 

207 Pb / 

206 Pb 

Вік, 

млн 

років 

1753 
422,5–

442,5 
гранодіорит циркон 0,01 82,691 9,098 7,210 0,10871 1770 

1753 
422,5–

442,5 
гранодіорит циркон 0,008 82,682 9,595 7,714 0,11604 1890 

1755 
167,0–

181,0 

граніт 
дрібнозернистий 

циркон 0,04 80,267 9,98 10,431 
0,12434 

0,025 
1820 

1756 
706,0–

722,0 

граніт 
аплітовидний 

циркон 0,008 81,524 9,579 8,879 
0,11609 

0,0017 
1890 

1803 
482,0–

501,0 

граніт 
аплітовидний 

циркон 0,01 83,117 9,542 7,340 
0,11481± 

0,0028 
1870 

1813 
248,0–

259,0 

граніт 
аплітовидний 

циркон 0,08 86,473 7,973 8,540 
0,09558± 

+0,0029 
1540 

1802 
206,0–

217,5 

граніт 
аплітовидний 

циркон 0,008 81,931 9,312 8,748 
0,11366+ 

0,0023 
1850 

 

Аналізи виконані відділом геохімії ізотопів та радіогеохронології Інституту геохімії і фізики 

мінералів АН УРСР. Аналітик А. В. Лукашук. 

 

НЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (PR2–3). ВЕНДСЬКА СИСТЕМА (V). Хотешівська асо-

ціація габро-долеритів (νV1ht). Ця асоціація порід сформована здебільшого габро-долеритами, 

рідше різнозернистими габро-діабазовими порфіритами, які утворюють сили серед порід поліської 
серії середнього-верхнього рифею. За геофізичною інформацією, зокрема сейсморозвідки, вони 

фіксуються серед поліської серії на території всього Шацького поозер’я у вигляді субгоризонтальних 

пластових інтрузій значної протяжності. Репрезентовані ці сили середньо- і дрібнозернистими 

титанистими габро, серед яких переважають дрібнозернисті різновиди з долеритовою структурою. 

Стосовно вміщуючих порід поліської серії сили габро-долеритів є узгодженими або пологосіч-

ними і, вочевидь, залягають на різних гіпсометричних та, імовірно, стратиграфічних рівнях. У тих 

випадках, коли сили занурюються під ефузивні фації волинської серії і стають недосяжні для 

свердловин, вони фіксуються не тільки в процесі електричного зондування у вигляді шарів високого 

опору, а й за матеріалами сейсморозвідки у вигляді чітко простежених границь. 

 

 

 

 

Розділ 4. Тектонічна будова 
 

У геотектонічному аспекті територія Шацького поозер’я і верхів’я р. Прип’ять розміщена в 

північно-західній частині Волино-Подільської плити й належить здебільшого до Волинського палео-
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зойського підняття, увінчаного в центральній частині Турійським, а на півночі Прип’ятським валами. 

Незначна південно-західна частина території належить до Львівського палеозойського прогину (рис. 4). 

 
Рис. 4. Картосхема тектонічного районування  

Шацького поозер’я і верхів’я р. Прип’ять [126] 

 
Геологічна будова району визначається ранньопротерозойським кристалічним фундаментом і 

мезопротерозойсько-фанерозойським осадовим плащем. 

Складнодислокований кристалічний фундамент об’єднує в собі плутоно-метаморфічні утворення 

раннього протерозою, що знаходиться на південно-західному продовженні Центральнобілоруської 
шовної зони в системі Волинсько-Двінського трансрегіонального міжгеоблокового поясу, тобто між 

Феноскандійським і Сарматським мегаблоками [22]. Осадовий плащ сформований мезопротерозой-

сько-палеозойським і мезозойсько-кайнозойським структурними поверхами. Домезозойські утворен-

ня, які мають складчасто-блокову будову, перекриті з регіональним структурним і стратиграфічним 

неузгодженням мезозойськими й кайнозойськими нашаруваннями, що залягають субгоризонтально, 

зі слабким похилом підошви на захід. 

ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСЬКИЙ КРИСТАЛІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ. Палеопротерозойський 

кристалічний фундамент виступає на домезозойську поверхню в ядрі Ратнівської горст-антикліналі, 
де знаходиться на абс. позн. 0–20 м. У ядрі Хотишівської горст-антикліналі фундамент розкритий 

(св. 1753) на абс. позн. –3,0 м, а в північній крайовій частині Львівського палеозойського прогину 

опущений до абс. позн. –1900 м. Субстратом фундаменту слугують гнейсова й ортоамфіболітова 
формації, що знаходяться серед продуктів їх ультраметаморфізму і гранітизації – гірницької асоціації 
гнейсовидних гранітоїдів. Їх проривають палеопротерозойські дайки мікрогабро. 

Геологічні тіла і гнейсуватість порід у кристалічному фундаменті мають зазвичай північно-

східне простягання та круті кути падіння. Місцями кристалічні породи зазнали сильного катаклазу, 

мілонітизації та діафторезу (св. 1755, гл. 166,2–167,8 м та ін.). 

МЕЗОПРОТЕРОЗОЙСЬКО-ПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПОВЕРХ ОСАДОВОГО 

ПЛАЩА. Мезопротерозойсько-палеозойський структурний поверх осадового плаща поділяється на 

чотири структурних яруси: рифей-нижньовендський, верхньовендсько-кембрійський, ордовицько-

нижньодевонський та нижньокам’яновугільний (рис. 5), що відрізняються між собою формаційним 

складом, деформованістю і структурними планами. 
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Cтруктурні яруси: 1 – нижньокам’яновугільний (глинисто-карбонатна вугленосна (C1) формація); 2 – ордовицько-нижньодевонський (глинисто-карбонатна (S1–D1), конгломерат-
пісковиково-вапнякова (O2-3), карбонатна (O1-2) формації); 3–5 – верхньовендсько-кембрійський (3 – трансгресивна глинисто-пісковикова (Є2–Є3) формація, 4 – глинисто-
пісковикова з глауконітом (Є1) та строкатоколірна глинисто-пісковикова (V2 kl, V2 kn) формації, 5 – вулканоміктова буроколірна глинисто-конгломерат-пісковикова (V2) формація); 
6–8 – рифей-нижньовендський (6 – трапова (V1) формація, 7 – кластогенно-глинисто-пісковикова (V1) формація, 8 – червоноколірна глинисто-пісковикова (R2-3) формація);  
9 – нижньопротерозойські формації кристалічного фундаменту. 
Розривні порушення: 10 – головні достовірні, 11 – головні ймовірні, 12 – другорядні достовірні, 13 – другорядні ймовірні (цифри у квадратах: 1 – Лагожанський, 2 – Річицький, 3 – Ратнівський, 
4 – Південно-Ратнівський, 5 – Щитинський, 6 – Сірчанський, 7 – Катушський, 8 – Бронницький, 9 – Камінь-Каширський, 10 – Кримнівський, 11 – Підріченський, 12 – Датинський, 13 – Мшанецький, 
14 – Замшанський, 15 – Тойкутський, 16 – Кортеліський, 17 – Пульминецький, 18 – Теклінський, 19 – Заболоттівський, 20 – Гранський, 21 – Хмелівський (Криловецький) розломи).  
Плікативні структури: 14 – горст-антикліналі (цифри в колах: 1 – Ратнівська, 2 – Хотешівська, 3 – Катушська, 4 – Шацька, 5 – Теклінська); 15 – мульди (цифри в 
колах: 6 – Залісинська, 7 – Дошнівська, 8 – Головнянська); 16 – тектонічні блоки обмежені головними розломами: І – Дівинський; ІІ – Гірницький; ІІІ – Поступельський; IV– Річицько-
Бродівський; V – Щедрогірський; VI – Катушський; VII – Хотешівський; VIII – Веригинський; IX – Чевельський; X – Полицький; XI – Головнянський; ХІI – Залісинський; XIII – Дрочівський; 
XIV – Нікольський; XV – Томашівський 
 

Рис. 5. Тектонічна картосхема домезозойських утворень Шацького поозер’я і верхів’я р. Прип’ять [126] 
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Складчасто-блокова деформаційна структура нижніх двох ярусів загалом спільна, проте рифей-

нижньовендські утворення дещо більше порушені розломами і тріщинами. Розривні порушення серед 

них зазвичай залічені гідротермальними мінералами, а зміщення границь стратонів нижнього венду 

подекуди не поширюються у відклади верхнього венду, що залягають на різних стратиграфічних 

рівнях першого трансгресивного і з глибоким розмивом, що підтверджується результатами буріння 

свердловин та геофізичними дослідженнями. Нижньокам’яновугільний ярус залягає на деформованих 

відкладах кембрію, ордовику, силуру та нижнього девону із чітким структурним і стратиграфічним 

неузгодженням. Поверхня мезопротерозойсько-палеозойського структурного поверху відзначається 

поступовим пониженням абс. позн. від 70 м у північно-східній частині території до –190 м у пів-

денно-західній. 

РИФЕЙСЬКО-НИЖНЬОВЕНДСЬКИЙ (РАННЬОБАЙКАЛЬСЬКИЙ) СТРУКТУРНИЙ ЯРУС 

широко виступає на домезозойську поверхню Прип’ятського валу і своїми виступами загалом окрес-

лює контур цієї регіональної структури. Цей ярус охоплює два під’яруси: рифейський і нижньо-

вендський.  

Доверхньовендська поверхня ярусу має складну будову, спричинену плікативно-блоковими де-

формаціями. 

РИФЕЙСЬКИЙ ПІД’ЯРУС є базальним в осадовому плащі Волино-Подільської плити, тобто він 

репрезентований поліською серією – лагунно-континентальною глинисто-пісковиковою червоно-

колірною формацією [23], що виповнює Волино-Поліський прогин і належить до Західної струк-

турно-фаціальної зони. Положення абс. позн. її покрівлі змінюється від +50 до –1250 м. 

Породи цієї формації виступають на закартовану поверхню в ядрах Ратнівської і Хотешівської 
горст-антикліналі, де залягають із різким структурним неузгодженням на гетерогенному кристаліч-

ному фундаменті. Неповна потужність формації сягає тут 584 м, що співвідноситься з потужностями 

поліської серії – до 900 м у центральній частині Волино-Подільського прогину, на противагу від 

розташованого західніше Хотиславського виступу, де потужність формації оцінюється в 100–150 м. 

Зменшення потужності, таким чином, простежується на загал від центру до периферії Волино-

Поліського прогину, що має північно-східний структурний план [74]. 

НИЖНЬОВЕНДСЬКИЙ ПІД’ЯРУС сформований теригенно-вулканогенною волинською серією, 

ареал поширення якої має поперечний щодо Волино-Подільського прогину північно-західний струк-

турний план, паралельний зоні Тейссейра-Тоннквіста на околиці Східноєвропейської платформи. 

У його основі зі стратиграфічним й азимутальним неузгодженням залягає базальна кластогенно-

глинисто-пісковикова формація, що належить до горбашівської світи, походження якої нами 

пов’язується з перемивом водно-льодовикових відкладів бродівської світи та вільчанської серії 
нижнього венду. 

Трапова формація, що залягає вище в розрізі нижнього венду, належить до Брестсько-Волинської 
структурно-фаціальної зони Біловезько-Подільської трапової провінції та поділяється на Західну, 

Центральну і Східну структурно-фаціальні підзони. Ця формація охоплює підформації олівінових 

базальтів заболоттівської світи, толеїтових базальтів бабинської світи та лучичівських верств рат-
нівської світи, титанистих плато-базальтів якушівських і зорянських верств. В основі підформації 
титанистих плато-базальтів вулканоміктові відклади зорянських верств містять шар міжформаційних 

конгломератів із гальками базальтів, гранітоїдів і кислих ефузивів. Останні, вірогідно, є продуктами 

розмиву дацитової товщі ратайчицької світи нижнього венду Підлясько-Брестської западини. 

Із титанистими ефузивами якушівських верств, імовірно, комагматично пов’язані субвулканічні 
сили підформації титанистих габро-долеритів раннього венду, що поширені в рифейському структур-

ному під’ярусі. 
ВЕРХНЬОВЕНДСЬКО-КЕМБРІЙСЬКИЙ (ПІЗНЬОБАЙКАЛЬСЬКИЙ) СТРУКТУРНИЙ ЯРУС 

сформований теригенними формаціями, що засвідчують різні стадії розвитку дністровського пери-

кратонного прогину. Вулканоміктова чорторийської та розницької світ, а також глинисто-конгло-

мерат-пісковиковова колківської світи формації на досліджуваній території утворюють фрагмент 
латерального ряду трансгресивного зміщення прибережно-морських фацій. Зміна їх потужностей у 

західному і південно-західному напрямках засвідчує зародження Одесько-Ковельської затоки на 
початковій стадії розвитку Дністровського перикратонного прогину. 

Вище за розрізом цього ярусу знаходиться глинисто-пісковикова строкатоколірна формація, що 

належить до колківської світи та канилівської серії. У Чевельському блоці, а також західніше аж до 
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Побужжя, ця формація з розмивом залягає беспосередньо на траповій формації нижнього венду, що 

засвідчує трансгресивне розширення Одесько-Ковельської затоки зі сходу на захід. 

Вище з розмивом залягає теригенно-глинисто-пісковикова з глауконітом формація, що відпові-
дає морським, тобто затоковим, відкладам Ковельсько-Рівненської структурно-фаціальної зони бал-

тійської серії нижнього кембрію. Вінчає розріз ярусу трансгресивна теригенно-глинисто-пісковикова 

формація, що відповідає бережківській, смолярській і кратівській серіям нижнього-верхнього кем-

брію. Вони в Капленосько-Бродівській і Страдецько-Ухівецькій структурно-фаціальних зонах засвід-

чують різні фаціальні умови шельфу, що поглиблювався на захід. 

ОРДОВИЦЬКО-НИЖНЬОДЕВОНСЬКИЙ (КАЛЕДОНСЬКИЙ) СТРУКТУРНИЙ ЯРУС на до-

мезозойському зрізі описуваної території утворює ядра синформних структур. 

Їх порівняно невелика потужність типова власне для Волинського (Ковельського) палеозойсько-

го підняття. 

Малопотужна (до 3 м) гораєвська світа середнього-верхнього ордовику, що знаходиться в основі 
ярусу, та нижня підсвіта смідинської світи нижнього ордовику належать до конгломерат-піскови-

ково-вапнякової формації. Нижньоордовицькі та середньоордовицькі відклади репрезентовані вижів-

ською серією і належать до вапнякової формації. Вінчає ярус глинисто-карбонатна формація ниж-

нього силуру − нижнього девону. 

Зазначені формації у Львівсько-Коломийській структурно-фаціальній зоні засвідчують геодина-

мічні умови континентального схилу, а в Ковельсько-Хотинській структурно-фаціальній зоні – шель-

фу, рифтогенних споруд і мілководдя. 

НИЖНЬОКАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ (ГЕРЦИНСЬКИЙ) СТРУКТУРНИЙ ЯРУС належить до 

Львівського палеозойського прогину. Він сформований глинисто-пісковиковою вугленосною форма-
цією візейсько-серпухівського віку. Нашарування ярусу із чітким стратиграфічним і структурним 

(кутовим та азимутальним) неузгодженнями залягають на різних структурно-стратиграфічних рівнях 

ордовицько-нижньодевонського ярусу. Вони мають слабкий моноклінальний похил на південь та 

південний захід і зміщені Пульменецьким розломом. 

ДЕФОРМАЦІЙНІ СТРУКТУРИ МЕЗОПРОТЕРОЗОЙСЬКО-ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ПОВЕРХУ. 

Для досліджуваної території характерними є складчато-блокові деформації домезозойських утворень, 

проявлені в межах Волинського палеозойського підняття у зв’язку із Центральнобілоруською 

шовною зоною у кристалічному фундаменті (рис. 5). 

ПЛІКАТИВНІ СТРУКТУРИ репрезентовані пологими брахіантикліналями, горст-антикліналями, 

мульдами, сідловинами, монокліналями. Ці структури не завжди засвідчують тісний зв’язок із бло-

ковою тектонікою. Окремі розломи, горсти і грабени щодо них мають накладений характер. Загалом 

плікативні структури належать до складок штампового типу і віддзеркалюють вертикальні перемі-
щення тектонічних блоків, у межах яких вони знаходяться. 

Найбільшими позитивними плікативними структурами території досліджень є Прип’ятський і 
Турійський вали, побудовані низкою горст-антикліналей. Порівняно великими плікативними структу-

рами є Шацька антикліналь, а також негативні утворення – Головнянська, Дошнівська та Залісинська 

мульди. 

ПРИП’ЯТСЬКИЙ ВАЛ – типова для древніх платформ позитивна лінійна структура в осадовому 

плащі Східноєвропейської платформи, формування якої відбувалось у кілька етапів активізації текто-

нічних переміщень блоків фундаменту, починаючи з байкальського [82]. Умовними його контурами 

на домезозойській поверхні вибрано границю поширення венду і кембрію, яка загалом відповідає 
флексурним перегинам нашарувань осадового плаща. Вал відзначається широтним простяганням, має 
ширину до 50 км і довжину понад 150 км, відкритий на схід. Прип’ятський вал відділяє ввігнуту 

частину Волинського палеозойського підняття від Брестської западини, між розрізами яких існують 

певні відмінності. При цьому відпадає необхідність поширювати між цими структурами Поліську 

сідловину, адже вона, у класичному її розумінні, простягається в субмеридіональному напрямку, 

відділяючи Прип’ятський прогин від Брестської западини та Волино-Поліської монокліналі [22; 23]. 

Складовими частинами валу на території досліджень є Хотешівська і Ратнівська горст-антиклі-
налі. У центральній частині валу виділяється Луківсько-Ратнівська горстова зона, що поєднує кілька 

субширотних горстів у ядрах зазначених горст-антикліналей. 

Хотешівська горст-антикліналь у плані має близьку до ізометричної форму, що трохи витягнута 

на південний схід. Її розмір у діаметрі сягає 20 км. У її ядрі на домезозойську поверхню виступають 
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відклади поліської серії середньо-пізнього рифею, серед яких залягає Хотешівський схил габро-доле-

ритів. Останній добре підкреслює загальний антиформний вигин нашарувань неопротерозою. У 

домезозойському рельєфі ядро складки простежується як пологе еліпсовидне підняття, що містить 
локальний прогин у центрі. У геофізичних полях до ядра складки прилягає великий магнітний 

мінімум і гравітаційний максимум, що зумовлені, ймовірно, особливостями складу гранітизованого 

палеопротерозойського фундаменту. Останній у ядрі складки залягає на абс. позн. до –500 м і 
зафіксований на глибині 702,2 м (св. 5), а на крилах заглиблюється на глибину понад 1000 м. 

Крила складки периклінально похилені під кутами 2–15°. Із віддаленням від ядра складки на 
домезозойську поверхню послідовно виступають молодші стратони венду. Південно-західне та 
південно-східне крила структури зрізані крутонахиленими розломами, зокрема Щитинським скидом, 

поблизу якого нашарування порід нахилені під кутом 45° до осі керну (св. 8282). 

Ратнівська горст-антикліналь – це велика, понад 20 км у діаметрі, ізометрична, порушена 
блоковою тектонікою плікативна структура Прип’ятського валу. У її ядрі на домезозойську поверхню 

виступає палеопротерозойський кристалічний фундамент і поліська серія середньо-верхнього рифею. 

Розломи в крилах складки на загал суттєво не порушують закономірну центриклінальну послідов-

ність виступів на домезозойську поверхню стратонів неопротерозойського осадового плаща. 

У південному крилі Ратнівської горст-антикліналі нашарування осадового плаща та поверхня 

фундаменту за матеріалами сейсмо- й електророзвідки, а також у керні свердловин нахилені поблизу 

ядра під кутами до 30°, а з віддаленням від нього – майже 5°. Із ядром складки пов’язана ділянка з 
пониженими значеннями магнітного і підвищеною інтенсивністю гравітаційного полів, що 

пояснюється виступом із-під трапів на домезозойську поверхню гранітизованих порід кристалічного 

фундаменту.  

ТУРІЙСЬКИЙ ВАЛ має меридіональне простягання. На досліджуваній території він знаходиться 

своєю північною частиною, що є Теклинською горст-антикліналлю, на перетині Турійського валу і 
Заболоттівсько-Бузької зони розломів. Вона має ізометричну форму і належить до складок штампо-

вого типу. У її ядрі на домезозойську поверхню виступають відклади венду, що залягають субгори-

зонтально. Крила слабко нахилені в ортогональних напрямках і сформовані відкладами кембрійської 
системи. Із півночі й заходу складка обмежена розломами. Діаметр ядра складки в межах поширення 

венду сягає 15 км. Характерною особливістю цієї структури є її приуроченість до магнітного та 
гравітаційного максимумів, що віддзеркалюють, імовірно, велике тіло основних чи ультраосновних 

порід у кристалічному фундаменті. 
Шацька антикліналь знаходиться в південно-західній частині досліджуваної території. У плані 

вона має складну конфігурацію, зумовлену впливом накладених розривних структур. Найдревнішими 

породами, які визначені в ядрі складки і виступають на домезозойський зріз, є відклади верхнього 

венду та нижнього кембрію. Периклінальне східне замикання антикліналі облямоване відкладами 

силуру, поширеними в Головлянській і Залісинській синкліналях. Західна частина складки зрізана 
Пульменецьким розломом. Крила антикліналі дещо асиметричні за рахунок різної величини нахилу, 

кути яких не перевищують 5–10°. 

Головнянська мульда розміщена на досліджуваній території своєю північною частиною, що за-

свідчує пологе центриклінальне замикання нашарувань силуру на південному заході. Ширина 

складки сягає 25 км. У її ядрі поширені відклади томашівської світи верхнього силуру – нижнього 

девону. 

Уздовж північного заходу фланги Вижевсько-Мінської зони розломів фіксується незначне 

порушення суцільності крила синкліналі. На південно-східному фланзі цієї зони синкліналь чітко 

обмежена Теклінським розломом. 

Дошнівська мульда – еліпсовидна в плані і дещо витягнута в широтному напрямку. Її довжина 

сягає 20 км, а ширина – 15 км. Дно мульди субгоризонтальне, рівне, пологі крила нахилені під кутами 

до 10°. У ядрі мульди залягають відклади кембрійської, ордовикської та силурійської систем, на 
крилах – відклади верхнього венду і нижнього кембрію. Мульда добре виражена в ізогіпсах поверхні 
фундаменту, що в її ядрі опущений до позначки –1400 м, а на крилах фіксується на позначках до 

−1000 м. 

ДИЗ’ЮНКТИВНІ СТРУКТУРИ в домезозойських утвореннях району групуються в чотири систе-

ми: північно-східну, північно-західну, широтну та субмеридіональну. Головні серед них обмежують 
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16 тектонічних блоків: Дівинський, Гірницький, Поступельський, Річицько-Бродівський, Щедрогір-

ський, Катушський, Хотешівський, Веригинський, Чевельський, Полицький, Головнянський, Залісин-

ський, Дрочівський, Нікольський, Томашівський, Радошинський. Основний каркас у структурі тек-

тонічних блоків утворюють крутонахилені розломи діагональної та ортогональної систем. 

Зміщувачі розломів віддзеркалюються в градієнтах геофізичних полів і зміщенні сейсмострати-

графічних границь. Окремі зміщувачі розкриті свердловинами. 

РОЗРИВНІ СТРУКТУРИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ПРОСТЯГАННЯ успадковують структурний 

план кристалічного фундаменту регіону. Вони функціонували, ймовірно, ще в неопротерозої і були 

значно підновлені в каледонський і герцинський етапи тектогенезу. До головних міжблокових роз-
ломів належать Камінь-Каширський, Щитинсько-Теклинський, Річицький, Кримнівський, Пульми-

нецький та інші паралельні Мінсько-Вижівській тектонічній зоні (рис. 5). 

Мінсько-Вижівська тектонічна зона має мантійно-корове закладення [23]. У гравітаційному 

полі відзначається регіональним ступенем у 10 мГал. Різниця в глибинах залягання поверхні Мохо-

ровичича з обох боків зони становить 5,0 км. У мезопротерозойсько-палеозойському поверсі 
осадового плаща наявні Щитинсько-Теклінський, Кримнівський, Річицький розломи першого поряд-

ку. Амплітуда переміщення тектонічних блоків цими розломами сягає 350 м. Згідно з матеріалами 

електро- та сейсморозвідки розломи, які утворюють зону, мають субвертикальні зміщувачі і є 
скидами. Уздовж Щитинсько-Теклинського розлому за геофізичними дослідженнями можливі дайко-

подібні утворення основного складу. Ця зона в ранньому венді, ймовірно, контролювала локалізацію 

вивержень базальтової магми і латеральний розподіл самородномідної мінералізації в породах волин-

ської серії (Ратнівське й Катушське рудоносні поля). 

У цій зоні виявлена прожилково-вкраплена гідротермальна, зокрема самородномідна, мінералі-
зація, що пов’язана з тріщинуватими і катаклазованими вулканітами волинської серії нижнього венду 

(св. 8260, 8262, 8269, 8279, 1766). 

РОЗРИВНІ СТРУКТУРИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРОСТЯГАННЯ гірше виражені й фіксуються 

фрагментарно. Деякі серед них були закладені в ранньому венді у зв’язку з траповим магматизмом і 
вибірково підновлені в герцинський етап тектогенезу. Найбільш представницькими серед них у 

південно-західній частині території є Гранський розлом у системі Заболоттівсько-Бузької тектонічної 
зони, а також паралельні їй Кортельський і Броницький розломи. Амплітуда переміщень Гранським 

розломом сягає 400 м [19]. 

Заболоттівсько-Бузька тектонічна зона в досліджуваному районі обмежена Гранським, Забо-

лоттівським, Датинським, Тойкутським розломами. За геофізичною інформацією вона розглядається 

як зона підвищеної проникливості. Передбачається, що із цими розломами пов’язані прояви ранньо-

вендського трапового магматизму. 

Діагональні розривні структури часто залічені гідротермальними мінералами. Окремі серед них 

захоронені під відкладами верхнього венду, серед яких продукти гідротермальної мінералізації трапів 

трапляються в кластогенних уламках. Отже, вік окремих діагональних розривних структур у рифей-

нижньовендському ярусі осадового плаща явно ранньовендський. 

РОЗРИВНІ СТРУКТУРИ СУБШИРОТНОГО ПРОСТЯГАННЯ – це Лагожанський, Ратнівський, 

Південно-Ратнівський розломи. Вони відіграють важливу роль у будові зазвичай центральної частини 

досліджуваної території, де стикуються з діагональним Щитинсько-Теклинським розломом Мінсько-

Вижівської розломної зони і на схід від нього виражені у флексурному перегині осадового плаща. У 

південній частині Прип’ятського валу вони обмежують підняті Гірницький і Хотешівський тектонічні 
блоки, що репрезентують Луківсько-Ратнівську (Північноукраїнську) горстову зону [60]. 

Лагожанський розлом обмежує Луківсько-Ратнівську горстову зону з півночі. Він являє собою 

скид, де кут падіння його зміщувача становить 80º. У районі с. Гірники ним на одному гіпсометрич-

ному рівні суміщені породи палеопротерозойського фундаменту та нижньовендські трапи волинської 
серії з амплітудою тектонічного переміщення до 700 м. 

Поблизу с. Поступель у зоні Лагожанського розлому, що обмежує Бродичівський грабен із 
півночі і тектонічно суміщає нижньовендські та силурійські товщі, розкрита крутонахилена, вузька 

(шириною не більше 40 м) лінза меланжу складного, ймовірно, осадово-тектонічного походження 

(св. 1842). 

Із зоною Лагожанського розлому пов’язаний Духманівський грабен, де збереглися відклади 

верхнього венду, нижнього кембрію та середньої-верхньої юри. 
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Розривні порушення в зоні Лагожанського розлому, ймовірно, були закладені в герцинський етап 

тектогенезу, хоча, мабуть, відновляли свою активність у мезозої і кайнозої, оскільки різною мірою 

зміщують відклади юри та верхньої крейди. 

Ратнівський розлом простягається від Щитинсько-Теклинського розлому далеко на захід. 

Субвертикальний зміщувач розлому чітко фіксується в магнітному полі градієнтною зоною, а на 
сейсмограмах – зміщенням сейсмостратиграфічних границь. Між свердловинами 11 та 15 скидове 
зміщення стратонів рифейсько-нижньовендського ярусу цим розломом сягає 250 м. Керн свердловин 

поблизу розлому порушений чисельними тріщинами, нашарування порід у ньому нахилені під ку-

тами 10–30°. 

Південно-Ратнівський розлом обмежує Луківсько-Ратнівську горстову зону з півдня. Уздовж 

нього фіксується скидове зміщення сейсмостратиграфічних границь, а східніше Щитинсько-Тек-

линського розлому – флексура у вигляді перегину верств осадового плаща та поверхні кристалічного 

фундаменту, що нахилені тут під кутами 2–15° на південь. 

РОЗРИВНІ СТРУКТУРИ СУБМЕРИДІОНАЛЬНОГО ПРОСТЯГАННЯ, зазвичай, відносяться до 

категорії імовірних. У геофізичних полях вони виражені в зміщені лінійних елементів і градієнтних 

зон. Цими розломами, зазвичай, фіксується зміщення стратонів нижнього поверху осадового плаща 
до силуру включно. У верхньому поверсі плаща субмеридіональному напрямку цих розломів відпо-

відає загальна орієнтація форм дочетвертинного і плейстоценового палеорельєфу, а також сучасної 
річкової мережі, тому очевидно, що відбувалося поновлення цих розломів при неотектонічних рухах. 

Найвиразнішими із них є Сірчанський і Полицький. 

Розломи ортогональної системи були найактивнішими в герцинську епоху, коли в південно-

західній частині Східноєвропейської платформи, починаючи з ранього карбону, тут відбулася суттєва 

тектонічна активізація [23]. 

ПОЛОГІ РОЗРИВНІ ПОРУШЕННЯ в нижньому структурному поверсі осадового плаща фіксу-

ються в керні свердловин. Про їх існування засвідчують численні інтервали тріщинуватого і 
катаклазованого керну, піднятого зазвичай зі стратонів нижнього венду. На поверхнях тріщин 

простежуються чисельні дзеркала ковзання, на яких штриховка орієнтована полого, часто майже по 

нормалі до осі керну. На дзеркалах ковзання часто розтерті такі гідротермальні мінерали, як хлорит, 
смектити, цеоліти, а місцями також самородна мідь (св. 8143, 8262, 8265, 8278 та ін.). Геологічне 
картування таких порушень в умовах глибокого залягання проблематичне. 

МЕЗОЗОЙСЬКО-КАЙНОЗОЙСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПОВЕРХ ОСАДОВОГО ПЛАЩА. 

Дочетвертинна поверхня мезозойсько-кайнозойського поверху слабко розчленована і знаходиться на 
абс. позн. 120–200 м та має загальний похил на північ. Ерозійні форми в її рельєфі створені льодови-

ками дніпровської епохи та палеорічками. 

У складі мезозойсько-кайнозойського поверху виділяється чотири структурні яруси: середньо-

верхньоюрський, верхньокрейдовий, середньопалеогеновий та четвертинний.  

СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОЮРСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ЯРУС зберігся в досліджуваному районі 
тільки фрагментарно, в окремих ймовірних грабенах. Він репрезентований карбонатно-теригенною 

формацієїю, яка залягає на різновікових палеозойських утвореннях зі стратиграфічним і структурним 

неузгодженнями. 

ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИЙ СТРУКТУРНИЙ ЯРУС у будові верхнього поверху осадового плаща 
регіону займає чільне місце. Він утворений потужною карбонатною формацією верхньої крейди, до 

якої належать відклади володимирецької, здолбунівської та березинської світ. Потужність цієї 
формації поступово збільшується на захід і південний захід від 81 м (св. 1770) до 321 м (св. 4105). 

Розріз при цьому нарощується все молодшими стратонами. Поверхня верхньокрейдових відкладів 

має загальний похил у північному напрямку. Абсолютні її позначки на півдні 170–200 м, а на півночі 
– 100–120 м. 

В основі ярусу з регіональним структурним і стратиграфічним неузгодженнями залягають 

базальні карбонатно-теригенні відклади за участю міжформаційних конгломератів. Базальний шар 

формації проявляє ознаки вікового ковзання в межах сеноманського ярусу, а його фаціїї утворюють 

закономірний латеральний ряд: а – прибережно-морська конгломератова, б – неглибоководно-мор-

ська карбонатно-теригенна, в – неглибоководна шельфова. Із певними віковими та латеральними 

варіаціями, хоча на загал за поданою послідовністю, вони поширюються на північ і південь від 
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ланцюжка стійких широтно орієнтованих консидементаційних піднять, що успадковано проявились у 

сеномані в центральній частині Прип’ятського валу. 

Маркуючі іноцерамові верстви в сучасній структурі верхньокрейдового ярусу становлять най-

вищі гіпсометричні рівні на сеноманських підняттях в апікальній частині Прип’ятського валу, тоді як 

межа підсвіт здолбунівської світи між туронським і коньякським ярусами на геологічних розрізах не 
виявляє суттєвих зміщень у районі піднять, а поступово занурюється в західному напрямку. При 

згущенні мережі спостережень на підставі буріння свердловин подекуди виявляється складніша 
поведінка гіпсометричних позначок стратиграфічних границь, що, очевидно, зумовлено наявністю у 

верхньокрейдовому структурному ярусі незначних за амплітудою слабко виражених розривних 

порушень. 

ЕОЦЕНОВИЙ СТРУКТУРНИЙ ЯРУС утворений теригенною формацією в об’ємі обухівської 
світи харківської серії, що залягає на різновікових мезозойських відкладах зі стратиграфічним та 

слабким структурним неузгодженнями. Інші підрозділи цієї серії в районі відсутні, а самі обухівські 
утворення збереглись у вигляді невеликих ерозійних останців. У місцях їх поширення потужність 
підстеляючої верхньої підсвіти здолбунівської світи значно зменшується, що засвідчує можливість 
заповнення середньопалеогеновими обухівськими відкладами палеодолин у крейді. 

ЧЕТВЕРТИННИЙ СТРУКТУРНИЙ ЯРУС. Четвертинні утворення неузгоджено залягають на 
верхньокрейдових та верхньоеоценових відкладах майже суцільним плащем. Серед них найбільший 

об’єм займають моренні, водно-льодовикові, озерно-льодовикові, озерні й алювіальні відклади, які 
виповнюють гляцігенні улоговини та річкові палеодолини глибиною до 122 м. Неоплейстоценові 
палеодолини пов’язані із зонами розривних порушень і розціюються як прирозломні. 

Сумарна амплітуда неотектонічних рухів у межах досліджуваної території змінюється від              

140–160 м на півночі до 220–260 м на крайньому півдні, локальні переміщення не перевищували 50 м. 

ДЕФОРМАЦІЙНІ СТРУКТУРИ МЕЗОЗОЙСЬКО-КАЙНОЗОЙСЬКОГО ПОВЕРХУ ОСА-

ДОВОГО ПЛАЩА. Структура мезозойсько-кайнозойського осадового плаща ускладнюється текто-

нічними порушеннями, прояв яких пов’язаний з активізацією раніше закладених головних і 
другорядних розломів та їх зон. У мезозойсько-кайнозойських відкладах вони простежуються слабко 

через малоамплітудні зміщення. Очевидно, значна частина тектонічних порушень у приповерхневих 

частинах осадового плаща має флексуроподібні особливості та простежується в розтріскуванні й 

розсипчастості порід, збільшенні швидкості циркуляції підземних вод, інтенсифікації карстування 

верхньокрейдових відкладів і посиленні ерозійних процесів. 

Найчіткіше в мезозойсько-кайнозойсьму плащі фіксуються тектонічні порушення північно-схід-

ного та меридіонального простягання. Так, розривні порушення в Мінсько-Вижівській тектонічній 

зоні фіксуються у вигляді смуг тріщинуватості неподалік від Щитинського і Кримнівського розломів. 

Неотектонічна активність цими розломами виявляється в контролі ними латерального розподілу 

переважаючих фацій та потужностей четвертинних відкладів, а також відповідних лінеаментів, зафік-

сованих на підставі дешифрування аерокосмічних світлин. Розсипчастість порід уздовж зазначених 

розломів сприяла посиленню ерозійного розмиву палеогенових і верхньокрейдових відкладів. У 

сучасному рельєфі з Мінсько-Вижівською зоною розломів співпадає відрізок долини р. Прип’ять, а з 
лінеаментами і розривними порушеннями меридіонального простягання – долини її правих притоків, 

зокрема річок Вижівки, Турії та Циру. 

До тектонічних порушень північно-східного й меридіонального простягання приурочена низка 

гляцігенних улоговин і річкових палеодолин. У зв’язку із цими порушеннями спостерігаються 

підвищена закарстованість верхньокрейдової товщі, ділянки розмивання еоценових відкладів, 

широкий розвиток алювіальних фацій пізньоолігоценового віку. 

Дешифрування дистанційної інформації дало підставу показати на картосхемі наявність лінійних 

та кільцевих структур на фоні блокової тектоніки Поозер’я (рис. 6). 

Ситуаційні особливості геолого-тектонічної будови Поозер’я значною мірою визначають особли-

вості дистанційного зображення (образу) регіону і, відповідно, умов та особливостей структурного 

дешифрування. 

ЛІНЕАМЕНТИ. Найчіткіше на матеріалах космічних світлин прослідковуються північно-східні 
лінеаменти, тоді як північно-західні виражені менше. Субмеридіональні лінеаменти, зазвичай, мають 

невелику протяжність, розміщуються кулісоподібно, інколи попарно і не утворюють чітко виражених 
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зон. Такі ознаки типові там, де наявні зони підвищеної тріщинуватості та відбуваються процеси змен-

шення щільності гірських порід, зумовлені тектонічними напругами розвитку. Субширотні лінеа-

менти, не дивлячись на те, що вони виражені найчіткіше, дешифруються окремими фрагментами, 

витриманими на значних віддалях. 

Відносно значну кількість лінеаментів, що фіксуються за матеріалами космічних зйомок, за 
довжиною і генетичними особливостями можна поділити на три класи: трансрегіональні, регіональні 
та локальні. 
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ТРАНСРЕГІОНАЛЬНІ ЛІНЕАМЕНТИ. До цього класу відносяться великі лінійні структури 

земної кори, що простежуються, здебільшого за матеріалами космічних зйомок дрібного масштабу, 

тобто 1 : 1 000 000–1 : 5 000 000 і дрібніше. Довжина таких лінеаментів сягає сотень кілометрів, при 

цьому вони пересікають одну або декілька різних геоструктурних областей. Такого класу лінеаменти 

є наслідком прояву дії глибинних геологічних процесів, зокрема впливу сил ротаційної геодинаміки 

Землі. За віком закладання це структури байкальського часу, а можливо, і древніші, проте оновлені на 
альпійському та неотектонічному етапах. Досить часто трансрегіональні лінеаменти подають під 

назвою «зони регіональних лінеаментів». 

РЕГІОНАЛЬНІ ЛІНЕАМЕНТИ. До регіонального класу лінеаментів належать лінійні структури 

земної кори, що дешифруються на дрібно- та середньомасштабних космічних світлинах. Довжина цих 

лінеаментів від десятків кілометрів до перших сотень кілометрів, і вони здебільшого віддзеркалюють 

структурні особливості окремих регіональних структурно-тектонічних одиниць. Регіональні лінеа-

менти пов’язані з основою фундаменту регіону. Вони закладені в домезозойський час і активізовані 
на альпійському та неотектонічному етапах. У приповерхневих горизонтах земної кори такі струк-

турні елементи часто можуть бути зонами підвищеної тріщинуватості або ж простежуватися як 

системи локальних малоамплітудних скидів і зсувів. Із глибиною їх амплітуда може збільшуватися. 

Хоча варто зауважити, що деяким лінеаментам у глибоко занурених структурних поверхах відпо-

відають тільки малоамплітудні розриви й зони тектонічної тріщинуватості. На деяких легендах 

геологічних карт їх визначають як головні лінеаменти. 

ЛОКАЛЬНІ (ДРУГОРЯДНІ) ЛІНЕАМЕНТИ. Цей клас лінеаментів фіксується на космічних світ-
линах детального масштабу й аерофотознімках. Морфологічно локальні лінеаменти можуть віддзер-

калювати тектонічні розриви, скидо-зсуви та зони підвищеної тріщинуватості, що знаходяться в 

приповерхневих горизонтах земної кори чи виходять на денну поверхню. Значна частина локальних 

лінеаментів на геологічних чи структурних геофізичних картах не відповідає розломам. Це може 
пояснюватися тим, що ці розривні порушення невідомі, або вони є безамплітудними зонами підви-

щеної тріщинуватості, тобто відлунням диз’юнктивних чи плікативних процесів, які відбуваються в 

надрах земної кори. 

Лінеамент І–І, названий нами Верхньо-Прип’ятським, має північно-східне простягання і просте-

жується у вигляді зони шириною 4 км, чітко дешифрується на матеріалах космічного фотографування 

високого ступеня генералізації. На Шацькому поозер’ї Верхньо-Прип’ятський лінеамент простягу-

ється від околиць с. Столинські Смоляри в напрямку сіл Положеве–Плоске–Волиця і далі поши-

рюється на північно-західну частину Верхньо-Прип’ятської акумулятивної низовини (рис. 6). 

Ця зона чітко трасується елементами гідромережі, лінійно витягнутими вздовж простягання 

лінеаменту болотними масивами долини р. Прип’яті, лінійними фрагментами терасових рівнів та 
бортів долини. Зокрема, цей аналіз проводився за топографічними картами початку XX ст. 

До регіональних лінеаментів ми віднесли глибинні тектонічні порушення Пульмовський та 

Ростанський, що мають північно-східне спрямування й обрамлюють Міднівську розломну зону. 

Ширина цієї тектонічної зони в межах Шацького поозер’я змінюється від 5,0 км у районі с. Піща до 

8 км у районі південного узбережжя Пулемецького озера. Прояви розломів субмеридіонального спря-

мування віддешифровані на окремих ділянках у районі сіл Красний Бір–Переспа, Хрипськ–Ростань, 

Піща–Острів’я–Пульмо, а також між селами Залісся–Грабове–Адамчуки. 

Лінеаменти діагонального простягання, тобто північно-західного спрямування, віддешифровані 
в районі сіл Хрипськ–Піща–Затишшя – оз. Пісочне – с. Мельники – і далі до перетину з Верхньо-

Прип’ятською лінеаментною зоною. Паралельно описаному розлому на відстані 1,7 км на південь 

трасується тектонічне порушення, що пересікає південно-західну частину оз. Луки, й обривається на 
північній околиці смт Шацьк. 

На півдні Шацького поозер’я віддешифрований діагональний розлом, який простягується від 

с. Грабове до с. Столинські Смоляри і далі виходить за межі Поозер’я. 

Локальні (другорядні) лінеаменти в межах Шацького поозер’я є досить поширеними. Доміну-

вальними серед них і до певної межі закономірно розміщеними є ті, що мають субширотне простя-

гання. Це чотири розломи, які обрамлюють оз. Світязь із півдня. Потрібно зазначити: оз. Світязь з 
усіх боків обрамлено ще чотирма розломами, що утворюють своєрідний малий багатокутник, 

сформований у середині тектонічного ромба, утвореного регіональними лінеаментами. 

КІЛЬЦЕВІ УТВОРЕННЯ. У структурно-тектонічній будові території досліджень вельми 

важливу роль відіграють кільцеві структури, які віддешифровані за матеріалами космічного знімання 
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(рис. 6). Виявлені на дистанційних матеріалах кільцеві утворення дослідники класифікують за 

найрізноманітнішими критеріями, основними серед яких є розмір та генезис. Для регіону Шацького 

поозер’я використовувалися критерій розміру, оскільки генетичний підхід вимагає наявності 
достатньої кількості фактичного геолого-геофізичного матеріалу з питань глибинної будови. За 

розміром на досліджуваній території виділяють два класи (два порядки) кільцевих утворень: перший – 

діаметром 9–20 км і другий – більше 20 км. 

КІЛЬЦЕВІ УТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ. Мшанецьке (1) кільцеве утворення знаходиться 

в південно-західній частині поозер’я, має майже концентричну форму, тобто подвійний контур 

розміром 20 x 22 км. Дистанційна вираженість цієї структури завдячує, здебільшого, концентричному 

розвитку гідромережі, що слугує їх основною дешифрувальною ознакою. Гіпсометрично це най-

припіднятіша територія всього поозер’я. З позиції геології розглянуте кільцеве утворення поки що не 
зрозуміле. 

КІЛЬЦЕВІ УТВОРЕННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ. Світязьська, тобто кільцева структура другого 

порядку розташована в центральній частині поозер’я, посередині якої заходиться оз. Світязь (рис. 6). 

Структура має овалоподібну форму розміром 14 × 18 км, витягнута з південного заходу на північний 

схід. Кільцевий контур найщільніше охоплює заозерену частину цього регіону, тобто озера Пуле-
мецьке, Острів’янське, Луки, Кримно, Люцимер та інші, менші за розмірами. Геологічне положення 

цієї структури значно складніше, ніж кільцевої першого порядку. Робочою гіпотезою для інтерпретації 
цього утворення може слугувати її віддзеркалення як від’ємної структури в нижньо-палеозойських 

відкладах. 

Загалом кільцеві структури – це ландшафтно-геологічні об’єкти, які мають центральну симетрію 

в плані. Вони часто обмежені кільцевими лінеаментами, що простежуються або вздовж усього 

їхнього периметру, або фрагментарно. Кільцеві структури поозер’я дешифруються практично на всіх 

космічних світлинах, починаючи з космічних знімків «Тегга» до «QuickBird». 

Генетична природа кільцевих структур, за результатами якогось «одного» методу дешифрування, 

встановлюється далеко не однозначно і є досить проблематичною, особливо в умовах Шацького 

поозер’я. Такі питання можна вирішувати тільки комплексно, тобто на підставі порівняння наявних 

матеріалів про геологічну будову, інтерпретації геофізичних досліджень, аналізу геоморфологічних 

особливостей та деякої іншої тематичної інформації в регіональному плані для північної частини 

Волинського схилу Українського кристалічного щита. Враховуючи сказане вище, концептуально може 
бути запропонована генетична інтерпретація виявлених кільцевих структур, яка полягає в їх тісному 

взаємозв’язку з особливостями будови кристалічного фундаменту, проявами магматичної діяльності, 
тектонічними рухами в зонах перетину розломів (лінеаментів), процесами нез’ясованого генезису. 

Зв’язок кільцевих утворень діаметром більше 20 км північної частини Українського кристаліч-

ного щита з елементами структури фундаменту є найімовірнішим. Ті структури, що чітко просте-

жуються там, де фундамент майже відкритий на поверхні, знаходять своє пряме продовження на 
північних та північно-східних занурених територіях Українського щита, зокрема на Волинському 

схилі та Поліському мегаблоці. На геофізичних полях вони переважно знаходять своє віддзеркалення 

прямо або опосередковано. Майже завжди кільцеві структури цього типу виражені в особливостях 

будови рельєфу й гідрографічної мережі. 
Кільцеві структури, виникнення яких пов’язане з процесами магматизму, та ті, що утворилися за 

рахунок тектонічних рухів у зонах перетину різновікових систем розривних порушень, тобто 

лінеаментів, не завжди простежуються в геофізичних полях. Механізм їхнього формування не зовсім 

ясний. Можливо, він зумовлений напругами в гірських породах під впливом рухів розломами з 
виникненням кліважу. Ці типи структур можуть відбивати особливості будови в різних за віком та 
складом відкладах, проте здебільшого вони пов’язані з вулканогенними і вулканогенно-осадовими 

породами. Часто в центральній частині таких кільцевих утворень розміщені трохи дрібніші кільця чи 

півкільця. Нерідко ці структури витягнуті у вигляді ланцюжків або об’єднані в групи. 

Загалом виявлена система лінеаментів та кільцевих утворень відповідає тектонічній будові 
регіону і може розглядатися як додаткова інформація при інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів 

та геолого-картувальних робіт регіонального й детального рівнів. 

Цікавими, з позиції пошукових робіт, можуть бути вузли перетину тектонічних зон діагонального 

й ортогонального простягання, чи ділянки їх впливу, які за інших однакових умов можуть відігравати 

рудоконцентрувальну або рудоконтролювальну роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шацьке поозер’я. Том 1: Геологічна будова та гідрогеологічні умови 

 44 

Розділ 5. Гірські породи 
 

Гірські породи Шацького поозеря відзначаються широким спектром груп, видів і різновидів 

магматичного, осадового й метаморфічного походження. 

 

 

МЕТАМОРФІЧНІ ПОРОДИ 

У Шацькому поoзер’ї метаморфічними породами є гнейси, що разом із магматичними породами 

становлять нижньопротерозойський кристалічний фундамент, розкритий свердловиною 6-Ш у сана-

торії «Лісова пісня». Абсолютний вік гнейсової товщі 1,91 млрд років. Потужність не встановлена. 

У межах Шацького поозер’я мають повсюдне поширення, занурюючись у західному спрямуванні. 
Глибина залягання перевищує 1200 м. 

Гнейси (PR1gn). Це темно-сірі, дрібнозернисті, смугасті, частково мігматизовані породи зі смуж-

ками, лінзами та дрібними гніздами лейкосоми гранітного складу світлого кольору. Контакти лейко-

соми з меланосомою в гнейсах поступові, розпливчасті або чіткі. Структура порід лепідограно-

бластова та гранобластова. Текстура – гнейсувата, зумовлена чергуванням прошарків, збагачених 

біотитом та польовошпат-кварцовим матеріалом дрібнозернистої (0,1–0,2 мм) структури, на фоні 
якого виділяються великі метабласти польових шпатів і новоутворення кварцу, мікрокліну й 

олігоклаз-альбіту. 

У найменш гранітизованій частині гнейс сформований здебільшого мозаїчними агрегатами 

кварцу (55 %), що утворює смуги, ланцюжки й округлі лінзи, а також мікроклін-мікропертитом і 
плагіоклаз-андезином (15–18 %), біотитом (19 %) та епідотом (4 %). 

Порода містить майже однакову кількість кварцу (45–47 %) і мікрокліну (50–51 %) та незначну 

кількість біотиту (2 %), рудного мінералу, лейкоксену, окремі зерна хлоритизованого вулканічного 

скла. Вона відзначається нерівномірною будовою і «витягнутістю» породотвірних мінералів в одному 

напрямку, що спричинює лепідогранобластову структуру та шарувату текстуру. 

Породотвірні мінерали щільно стикаються, вдавлюються один в одного. Вони часто утворюють 

мономінеральні ланцюжки. Відділяються мінерали один від одного тонкою до 0,001 мм тасьмою 

чорної рудної речовини. 

У мономінеральних кварцових смугах дуже часто простежується первинна округлість (обтер-

тість) зерен із регенераційними тасьмами вторинного кварцу, розділених тонкими плівками пилу. 

Польові шпати представлені виключно мікрокліном із розміром зерен загальною масою 0,1 мм, а 
в «очках» – до 2 мм. 

Біотит простежується як зеленкувато-бурі лусочки (0,1 мм), частково розкладені, з утворенням 

гідрооксидів заліза. Лусочки зорієнтовані в одному напрямку і підкреслють шаруватість породи. 

Вони виповнюють проміжки між кварцом та мікрокліном і концентруються в окремих прошарках. 

Інколи біотит фіксується як включення в мікрокліні. 
Особливості петрохімічного складу гнейсів засвідчують, що останні здебільшого є метапелітами, 

тобто продуктами метаморфізму осадових глиноземистих порід, бідних на кальцій. 

Типовою особливістю метаморфічних порід є наявність епідоту від окремих зерен до 3 %. У 

гранітизованих гнейсах кількість темнозабарвлених мінералів зменшується до 5 %, а в новоутво-

реннях на окремих ділянках їх кількість сягає до 50 % об’єму. 

Метаморфічні породи подаються першими як найдревніші утворення в досліджуваному регіоні. 
 

 

МАГМАТИЧНІ ПОРОДИ 

Залежно від умов утворення, магматичнi породи подiляють на три групи: інтрузивні, які 
утворилися на глибинах земної кори при повільному охолодженні і розкристалізації магми; ефузивні 
– продукти швидкого застигання магми, котра вилилася на поверхню Землi; пiрокластичнi, утворенi в 

процесі накопичення уламкового матерiалу, викинутого в атмосферу при виверженнi вулканiв. У 

межах Шацького поозер’я поширені всі три групи порід. 

ІНТРУЗИВНІ ПОРОДИ. У межах Шацького поозер’я, територія якого в геоструктурному плані 
знаходиться в складі Гірницького підняття Ратнівської горст-антикліналі кристалічного фундаменту, 

магматичні породи за геоструктурними даними інтрудовані в гнейсоподібні гранітоїди у вигляді 
лінзоподібних останців і є молодшими за гнейсову товщу. 
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Вік інтрузивних магматичних порід 1,8 млрд років. Серед них трапляються габро-амфіболіти, 
габро-долерити, кварцові монцоніти, гранодіорити, лейкограніти. Найпоширенішіми в регіоні є 
грано-діорити і габро-амфіболіти. 

Габро-амфіболіти (νam,amPR1) мають фрагментарне поширення і є недостатньо вивченими. 
Макроскопічно – це темно-сірі до зеленкувато-чорних або чорні породи від дрібнозернистих, 
сланцюватих до середньозернистих, масивних. На окремих ділянках ці породи багаті на гнізда, дрібні 
лінзочки і тонкі ін’єкції гранітизуючої речовини, представленої здебільшого накопиченнями польо-
вого шпату рожевого, червонувато-рожевого забарвлення. Пересічний мінеральний склад габро-
амфіболіту коливається в таких межах (%): рогова обманка – 25–65, плагіоклаз – 10–55, кварц – 0–35, 
біотит – до 10, епідот – 2–30, карбонати – до 5, калієвий польовий шпат – 6–8, рудний (магнетит) – 4–5, 
апатит – окремі зерна. Мікроструктура габро-амфіболітів від лепідонематогранобластової до бласто-
габрової, реліктової, габрової, текстура – від тонкосмугастої до масивної.  

Метагабро (νPR1) – це дуже подрібнена, метаморфізована відмінність габро. Макроскопічно це 
чорні, дрібносередньозернисті породи, подрібнені, із численними дзеркалами ковзання. Мікро-
структура габрореліктова, бластогаброва, гранобластова. Пересічний мінеральний склад такий (%): 
плагіоклаз 35–40, біотит – 20–22, кварц – 20–25, епідот – 8–10, сфен – 3–4, апатит рудний – 4–5. У 
породі присутня незначна кількість серициту, глинистого матеріалу, гідрооксидів заліза. Плагіоклаз у 
породі простежується від дрібних ізометричних зерен до великих таблитчастих утворень, розбитих 
тріщинами на окремі частини. Цей процес супроводжується помітним розкисненням плагіоклазу і 
перегрупуванням з утворенням мономінеральних гнізд, смуг або ланцюжків. Первинний амфібол у 
свіжому вигляді не зберігся, а замістився блідо-коричневим біотитом у тісній парагенетичній і 
просторовій асоціації з епідотом та сфеном. Кварц переважно, гранульований, сконцентрований у 
гнізда або інші різної форми виокремлення. Він досить дрібнозернистий (до 0,5 мм) та сформований 
у процесі ультраметаморфізму. Рудні мінерали – магнетит і мартит, зерна яких розбиті окремими 
вузькими тріщинами. 

Кварцові монцоніти (q:PR1km) поширені у вигляді останців, а детально вивчені в межах Гір-
ницького блоку. Це здебільшого макроскопічно середньозернисті гнейсуваті, порфіробластові 
гранітоїди сірого кольору зі смугастою текстурою. Серед них на фоні середньозернистої гнейсуватої 
основної маси трапляються реліктові мікролінзи слюдистої меланосоми, а також поширені рівно-
великі порфіробласти світлосірих польових шпатів. За результатами силікатного аналізу, ці породи 
відповідають кварцовим монцонітам. За петрографічним описом порода відповідає діориту катакла-
зованому, окварцованому. Під мікроскопом вона відзначається бластичними структурами: бласто-
гіпідіоморфною, порфірогранобластовою, бластогранітовою, бластогабровою, які в ділянках найін-
тенсивнішої гранітизації переходять у метасоматичну. Подекуди структура гранобластова з елемен-
тами катакластичної. Текстура породи масивна, яка на окремих ділянках переходить у паралельно-
сланцювату, гнейсовидну, завдяки орієнтуванню тонких лусочок біотиту та зерен рогової обманки, а 
також частково внаслідок катаклазу. 

Плагіоклаз утворює не тільки широкі призматичні кристали розміром до 3 мм, а й дрібніші зерна, 
гранульовані на периферії. Багато серед них уміщують численні мірмектитові вростання кварцу. 
Рогова обманка простежується у вигляді орієнтованих призматичних кристалів розміром до кількох 
міліметрів. Кварц дрібнозернистий. Він виповнює тріщини в породі, або просочує плагіоклазову масу 
і має різко виражене хвилясте згасання. Біотит темно-зеленого кольору. Він згрупований у невеликі 
скупчення, що формуються з декількох лусочок і пластинок. Із біотитом постійно асоціюють дрібні 
зерна епідоту. Усі лусочки та пластинки біотиту мають субпаралельне орієнтування, що надає породі 
чітку гнейсуватість. Магнетит й окремі зерна сфену також витягнуті в одному напрямку. 

Гранодіорити (γδPR1km) мають повсюдне поширення у вигляді інтрудованих лінз у гранітному 
масиві фундаменту. Це середньозерниста порода темно-сірого кольору кварц-біотит-польовошпато-
вого складу. Порода відзначається бластичними структурами – бласто-гіпідіоморфною, порфіро-
гранобластовою, бластогранітовою, бластогабровою, які в ділянках найінтенсивнішої гранітизації 
переходять у метасоматичну. Текстура породи масивна, яка на окремих ділянках завдяки орієнтуван-
ню тонких лусочок біотиту, а також частково внаслідок катаклазу, переходить у паралельно-слан-
цювату, гнейсовидну. Порфіровидні виокремлення представлені польовими шпатами, в інтерстиціях 
яких зосереджений біотит і відносно дрібнозернистий кварц. Порода дуже тріщинувата, на окремих 
ділянках подрібнена. Вона відзначається різним ступенем гранітизації, що спричинює, відповідно, 
варіації мінерального складу та структур. Узагальнений пересічний мінеральний склад породи за 
петрографічними й мінералогічними дослідженнями становить: плагіоклазу – 30–60 %, кварцу – 
20−25 %, біотиту – 8–12 %, магнетиту, сфену, епідоту, інколи амфіболу, апатиту – до 5 % [69]. 
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Плагіоклаз деанортитизований і представлений андезином та лабрадором, а на ділянках глибо-
кого процесу гранітизації – олігоклазом. Мінерал полісинтетично здвійникований, утворює дрібні 
таблички розміром до 2 мм, сильно серицитизований і заміщується мікрокліном. На стиках із мікро-
кліном у плагіоклазі виникають мірмекитові проростання. Мікроклін чистий, прозорий, із решітчас-
тою будовою, іноді ускладнюється найтоншими пертитовими вростками кислого плагіоклазу. Мікро-
клін заміщує плагіоклаз, а сам, відповідно, заміщується кварцом. Біотит щільного сірувато-зеленого 
забарвлення. До нього тяжіє або присутній у ньому як пойкілітові включення первинний рудний 
мінерал, а також апатит. Із біотитом асоціюють призматичні зерна моноклінного піроксену та 
голчастого рутилу. 

У гранодіоритах простежується накопичення сидерофільних елементів – ванадію, марганцю, 
кобальту, титану. Вони відзначаються підлеглим вмістом ліофільних елементів – ітрію, ітербію та 
олова. За хімічним складом досліджувані гранодіорити належать до кислих плутонічних порід 
нормальної лужності. 

Граніти (γPR1km) формують основний склад кристалічного фундаменту і мають повсюдне по-
ширення. Це сірувато-рожеві, червонувато-бурі, здебільшого дрібнозернисті, повнокристалічні, ма-
сивні породи. Вони переважно тріщинуваті й інтенсивно тріщинуваті, а на окремих ділянках по-
дрібнені. Граніти біотитові, інколи амфібол-біотитові, сильно окварцовані й катаклазовані. Зрозуміло, 
що окварцування спотворює первинний вміст кварцу в породі. Під мікроскопом породи відзнача-
ються такими структурами: гранобластовою, лепідогранобластовою, неясно-порфіробластовою, пор-
фіровидною, метасоматичною з реліктовими порфірової і габрової. Текстури гнейсовидні та масивні. 
Гнейсовидна текстура зумовлена субпаралельним орієнтуванням зерен біотиту і катаклазом породи. 
Мінеральний склад порід коливається в широких межах і залежить від порфіробластезу польових 
шпатів, окварцування та вторинних змін. 

Пересічний мінеральний склад гранітів такий: кварцу – 15–25 %, а в окварцованих породах – до 
98 %, польових шпатів – 65–70 % із незначним переважанням калієвого польового шпату над 
плагіоклазом, біотиту – 3–10 %; рогової обманки – до 1 %, тільки в біотит-амфіболових гранітах 
зазвичай рудного магнетиту – 1–3 %, ставроліту, гранату, апатиту, сфену, циркону – 0,5 %. Серед 
вторинних мінералів трапляються утворення епідоту на біотиті і плагіоклазі, серициту на плагіоклазі, 
хлориту на біотиті, гематиту на магнетиті, мусковіту, лейкоксену, гідрооксидів заліза в тріщинах 
магнетиту. 

Плагіоклаз кислий і відповідає олігоклазу, який утворює широкі, полісинтетично здвійниковані 
таблички ізометричної або видовженої форми розміром від 0,1–0,3 до 6 мм. Плагіоклаз серици-
тизований і заміщується мікрокліном. Серицит розвивається вздовж кристалографічних напрямків – 
тріщин спайності. На стиках із мікрокліном у плагіоклазі наявні тоненькі мірмекітові проростання. 
Мікроклін чистий, решітчастої будови. Він кородує та заміщує плагіоклази і вміщує в собі їх чис-
ленні релікти. В окремих зернах простежується слабкий розвиток найтонших пертитових вростків. 
Кварц світло-сірий, прозорий, різко ксеноморфний, слабодеформований, кристалізується в проміжках 
між польовими шпатами, кородуючи і заміщуючи їх. Іноді містить у собі релікти мікрокліну. Біотит 
бурувато-зелений, тонко лускатий. Він поширений у породі відносно рівномірно, хоча інколи 
утворює дрібні гломеробластові накопичення. Біотит заміщується хлоритом й епідотом та вміщує 
вростки акцесорних і рудних мінералів. Із амфіболів присутня рогова обманка з яскраво вираженим 
плеохроїзмом жовтувато-коричневих відтінків. Вона частково або повністю облужена і набуває 
зеленого забарвлення. Інколи рогова обманка заміщується актинолітом. Подекуди амфібол проростає 
або заміщується мусковітом. Серед акцесорних мінералів трапляються дрібні зерна ставроліту, 
гранату, сфену, апатиту, циркону. Ставроліт, апатит і сфен, імовірно, успадковані від гнейсів, які 
слугували субстратом для утворення гнейсовидних гранітів. Згадані ставроліт, апатит і сфен просто-
рово тяжіють до біотиту, а також уміщуються в ньому як включення. Апатит призматичного габітусу 
з розміром зерен до 0,1 мм у поперечнику. Сфен трапляється як клиновидні, інколи ізометричні зерна 
золотистого кольору. 

За хімічним складом біотитові граніти належать здебільшого до кислих плутонічних порід нор-
мальної лужності. 

Лейкограніти (lyPR1km), ймовірно, поширені у вигляді лінзовидних тіл і дайок, які вивчені на 
Ратнівському піднятті. Це рожеві, різнокристалічні від дрібно- до великокристалічних, інколи 
гігантокристалічні масивні породи. Вони мають такий мінеральний склад: польові шпати – 35–65 %, 
кварц – 35–65 %, біотит – 0–10 %. Породи дуже тріщинуваті. Тріщини різноорієнтовані: від верти-
кальних до горизонтальних. Тріщини супроводжуюються гідротермальними новоутвореннями – 
хлоритом, епідотом, сульфідами. 
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Габро-долерити (νV1ht) мають значне поширення у вигляді силів, інтрудованих у породи полісь-
кої серії нижнього-середнього венду. Вони мають вигляд зеленувато-сірих та чорних фанеритових 
порід із масивною текстурою. На загальному фоні порід виділяються порфіроподібні, гніздоподібні 
ділянки, що збагачені плагіоклазом і піроксеном. Структура породи подекуди порфірова з офітовою 
мікродіабазовою основною масою. Часто вона пойкілітова, причому округлі пойкіліто-кристали 
моноклінного піроксену січуться на краях лейстами плагіоклазів. 

Мікроскопічні дослідження цих порід у шліфах засвідчують, що вони мають такий мінеральний 
склад: плагіоклазу – 50–70 %, моноклінного піроксену – 15–35 %, рудних мінералів – магнетиту і 
титаномагнетиту подекуди буває до 15 %. 

Хотешівська асоціація габро-долеритів (νV1ht). Сили габро-долеритів знаходяться в породах 
поліської серії. Вони наявні також під ефузивними фаціями волинської серії. 

Нижче подаємо мікроскопічний аналіз зміненого двопіроксенового кварцуміщуючого долериту 
зі свердловини 5054 із глибини 375,5 м (хотешівська асоціація габро-долеритів (νV1ht). 

Структура породи середньозерниста, рівномірнозерниста, повнокристалічна. 
Текстура масивна. 
Мінеральний склад: плагіоклаз – до 50–70 %, моноклінний піроксен – 15–35 %, серпентин – до 

10 %, кварц – до 5 %, рудні мінерали – до 15 %, гіперстен – 5 %. 
Плагіоклаз у породі простежується у вигляді таблитчастих, погано сформованих, різко зональних 

кристалів розмірами до 0,2 × 1,5 мм; окремі зерна плагіоклазу мають ізометричний вигляд та розміри 
до 1,5 × 1,5 мм. Центральні зони кристалів ідіоморфні, у той час як кисліші облямівки доростання 
різко ксеноморфні, завдяки чому обмеження кристалів нерівні, зубчасті. Порівняно з темнозабарв-
леними мінералами та рудними утвореннями плагіоклаз є чітко ідіоморфним, хоча в деталях, завдяки 
наявності облямівок дорастання, може простежуватися деякий ксеноморфізм. Плагіоклаз значно 
хлоритизований. 

Рудні мінерали простежуються у вигляді великих (до 2–3 мм) ізометричних складних скелетних 
кристалів, що містять між «гілками» скелетів вростання плагіоклазу, піроксену, біотиту. Окрім 
звичайного титаномагнетиту, що формує скелетні кристали, трапляються дрібні (до 0,1–0,2 мм) 
ізометричні рідкісні зерна ясно-жовтого рудного мінералу, вірогідно сульфіду. 

Плагіоклаз відзначається трьома генераціями, кожна з яких відповідає певній стадії кристалізації 
магми. Кристали плагіоклазу першої генерації є довготаблитчастими (рис. 7 а), тобто співвідношення 
довжини до ширини становить 2–4 : 1, лейстовидними – 5–7 : 1, і тільки більші їх утворення мають 
вигляд широких табличок. Плагіоклаз майже не зональний. За складом перша генерація відповідає 
лабрадор-бітовніту (№ 72–89). Плагіоклаз другої генерації – це чітко обмежені лейсти, основність 
яких коливається від № 56 до № 64. Плагіоклаз третьої генерації сформований мікролітами та 
голчастими кристалами. Він розподілений у мезостазисі скла. Його основність коливається від № 20 
до № 38. 

Другий за значенням породотвірний мінерал – це моноклінний піроксен, який утворює великі          
(2–12 мм) пойкілокристали. Інколи трапляються гіпідіоморфні, нечітко обмежені, неправильні або 
призматичні кристали розміром до 5 мм. У зернах уздовж спайності розвивається ортопіроксен. Склад 
моноклінного піроксену змінюється в широких межах, що засвідчує незрівноважену кристалізацію та 
наявність твердого розпаду в процесі зниження температури. 

 

 
а 

Витягнуті зерна плагіоклазу в габро-долериті. 
Ніколі +, х 64 

 
б 

Скелетні зерна титаномагнетиту. Наявне вторинне 

зміщення породи. Ніколі ||, х 160 
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в 

Скелетні зерна титаномагнетиту. Наявне вторинне 

зміщення породи. Ніколі +, х 160 

 
г 

Дрібні виділення новоутвореного рудного мінералу 

(халькозину?) на контакті слабко зміненого зерна 

плагіоклазу. Ніколі ||, х 400 
 

 
ґ 

Дрібні виділення новоутвореного рудного мінералу (халькозину?)  

на контакті слабко зміненого зерна плагіоклазу. Ніколі +, х 400 

 

Рис. 7. Мінеральний склад і структура габро-долеритів нижнього венду (vV1ht) 

 

Рудні мінерали сформовані ізометричними скелетними зернами титаномагнетиту, що наростають 

на плагіоклаз та піроксен (рис. 7 б, в). Їх розмір сягає до 2 мм. У склоподібному мезостазисі рудні 
мінерали трапляються як кристалики та дендритоподібні утворення. 

Темнозабарвлені мінерали здебільшого різко ксеноморфні, нерідко з ознаками «скелетності», 

кристали гіперстену розміром до 2–3 мм, переважно не змінені, хоча подекуди простежується серпен-

тинізація. 

Клінопіроксен – досить рідкісний дрібнозернистий, не більше 0,2 мм, мінерал у вигляді коротко-

призматичних кристалів і гіпідіоморфної, і ксеноморфної форми. 

Хлорит є ясно-зеленим, утворює в породі «мережу», розвиваючись переважно на плагіоклазі та 
виповнюючи тріщинки в кварці, дрібнолускуватий. 

Серпентин простежується у вигляді декількох морфологічних різновидів – радіально-променис-

того, волокнистого, «емалевидного» тощо. Він нагадує боулінгіт. Розвивається, ймовірно, по темно-

забарвлених мінералах, а також виповнює в породі окремі інтерстиції. Можливо, до деякої міри 

успадковує палагоніт. 
Біотит – це дрібні, до 0,1 мм, таблички із чітким плеохроїзмом від практично безбарвного до 

червоно-коричневого, що розміщуються між «гілками» скелетних виділень рудних утворень. 

Кварц простежується у вигляді досить численних великих, до 1–2 мм, ксеноморфних ізометрич-

них виділень. 

Апатит утворює численні дрібні, до 0,02 × 0,15 мм, добре сформовані тичкуваті кристали, розмі-
щені здебільшого в плагіоклазі. 

Трапляються в породі вторинні утворення рудного мінералу, ймовірно халькозину (рис. 7 г, ґ). 
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ЕФУЗИВНІ ПОРОДИ. Серед ефузивних порід у Шацькому поозер’ї поширені базальти 

бабинської світи і лавобрекчії бабинської та ратнівської світ нижнього венду, що виступають на 
домезозойській поверхні. За результатами геологічного картування, базальти виявлено в північно-

східній частині Шацького поозер’я на віддалі 7 км на північний схід від с. Мельники. Так, 

свердловиною 6-Ш розкрито два потоки базальтів в інтервалі глибин 882–900 м і 907–924 м. В 

ефузивній товщі на досліджуваній території закартовано п’ять потоків базальтів потужністю до 40 м. 

Абсолютний вік ефузивного вулканізму 560 млн років. Лавобрекчії залягають у вигляді шлейфів, 

пластових тасьм навколо лавових потоків. Їхня потужність не перевищує 15 м. 

Базальти (V1bb
2
) мають регіональне поширення, включаючи територію Шацького поозер’я. 

Вони мають тричленну будову, у якій базальтові потоки розмежовуються туфовими відкладами. 

Максимальна потужність бабинської світи нижнього венду становить 180 м. Вони макроскопічно 

відзначаються дрібнокристалічною структурою, масивною або флюїдально-смугастою текстурою і 
містять різну від 1 до 30 % кількість рівновеликих округлих мигдалин. Переважаючими структурами 

базальтів є інтерсертальна, толеїтова, гіалотакситова, гіалопелітова. Для базальтів із центральних 

частин покривів притаманні мікродолеритова, мікропорфірова і пойкілоофітова структури. Порода 
містить 1–15 % заміщеного палагонітом вулканічного скла. Вміст породотвірних мінералів зазвичай 

непостійний: плагіоклазів – від 45–50 до 65–70 %, моноклінних піроксенів – від 20–25 до 35–40 %, 

рудних мінералів – 5–10 %. Серед них явно розрізняються два мінеральних парагенезиси, що від-

повідають двом різним етапам кристалізації базальтів. Перший парагенезис утворений гломеро-

фіровими вкрапленнями плагіоклазу An87-80 та авгіту En44Fs17Wo38. Другий парагенезис відзначається 

плагіоклазом складу An69Ab29Or2–An58Ab39Or3, авгітом En42Fs18Wo40 до En29Fs36Wo36, піжонітом 

En54Fs36Wo10–En45Fs44Wo11 або олівіном та титаномагнетитом. Плагіоклаз утворює таблитчасті 
кристали, що нерідко мають чітко виражену зональність. За рахунок розвитку малопотужних 

облямівок доростання зерна плагіоклазу можуть втрачати ідіоморфний вигляд. Дрібні, до 0,1 мм, 

ізометричні та призматичні кристали піроксенів розміщуються зазвичай між лейстами плагіоклазу і 
формують своєрідні скупчення (рис. 8 а, б). Хоча, незважаючи на своє інтерстиційне положення, 

зерна піроксену зберігають ідіоморфний вигляд. Фенокристали плагіоклазу і піроксену іноді 
утворюють доволі великі скупчення – кластери, що за складом відповідають габро. У деяких шліфах 

базальтів трапляються окремі зерна апоолівіну. З акцесорних мінералів у базальтах наявні апатит, 
сфен, лейкоксен. 

У флюїдально-смугастих різновидах базальтів плагіоклази, піроксени та магнетит у чорних 

палагонітових смугах мають більші розміри, ніж в основній масі базальтів. Мезостазис у збільшених 
інтерстиціях значно змінений, тобто він майже увесь палагонітизований та хлоритизований. Пала-

гоніт зазвичай виповнює інтерстиційні проміжки або утворює у флюїдально-смугастих базальтах 
скупчення дрібних пластиночок товщиною до 1 мм та довжиною до декількох сантиметрів. У палаго-

нітовому мезостазисі, який подекуди заміщений хлорит-смектитовими агрегатами, в акцесорних 
кількостях трапляються дрібні вкраплення самородної міді. Остання розвивається в тріщинах або 

простежується у вигляді прожилків та виповнює мигдалини. 

Із другої базальтової пачки (V1bb
2
(b)) мікроскопічно вивчався базальт зі свердловини 2СП із 

глибини 474,9 м. 

Порода – олівін-вміщуючий базальт змінений, тобто палагонітизований із самородномідною 
мінералізацією. 

Структура середньозерниста, нерівномірнозерниста, офітова, толеїтова. 
Текстура масивна. 

Мінеральний склад: плагіоклази – до 40 %, піроксени – до 35, олівін – до 5–10, інтерстиційний 
(змінений) матеріал – до 15–20 %, рудні мінерали – 2–3 %. 

Плагіоклаз представлений дуже численними, добре сформованими таблитчастими зональними 

кристалами, розмір яких коливається від 0,03 × 0,1 до 0,1 × 0,45 мм. Порівняно з піроксенами плагіо-

клаз є значно ідіоморфнішим, утворюючи численні вростки та включення в кристалах піроксенів. 
Співвідношення піроксенів і олівіну приблизно рівні. 

Піроксени репрезентовані відносно великими, до 1 мм, кристалами, різко ксеноморфними, що 
«цементують» велику кількість включень плагіоклазу. 

І плагіоклаз, і піроксен зовсім не змінені. 
Порода містить також відносно невелику кількість дрібних (до 0,1 мм) ізометричних кристалів 

олівіну. Дотепер у свіжому вигляді збереглися лише окремі мінеральні індивіди олівіну, більшість 
серед них заміщена ідингситом або ж «палагонітовою» масою. 
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а 

Лейсти плагіоклазу між скупченнями піроксену. 

Ніколі ||, х 160 

 
б 

Лейсти плагіоклазу між скупченнями піроксену. 

Ніколі +, х 160 
 

 
в 

Виділення самородної міді на контакті плагіоклазу  

та новоутвореної хлорит-гідрослюдистої маси. Ніколі ||, х 400 
 

Рис. 8. Мінеральний склад і структура базальту (V1bb
2
) 

 
Рудні мінерали – відносно нечисленні, дрібні (0,1–0,15 мм), ізометричні, ксеноморфні, іноді 

скелетні кристали, більш-менш рівномірно розсіяні у всьому об’ємі породи. Часто утворюють 

включення в кристалах піроксену. 
Інтерстиційний матеріал досить рясний, заміщений переважно палагонітовою або гідрослюдис-

тою зеленувато-брудно-бурою масою. Місцями його дуже важко відрізнити від продуктів заміщення 
олівіну. 

Іноді зі зміненим інтерстиційним матеріалом асоціюють поодинокі виділення самородної міді 
(рис. 8 в). 

Для базальтів бабинської світи притаманне накопичення Мn, Сu, Zr. Решта елементів, згідно з 
отриманими статистичними матеріалами, містяться в дещо менших кількостях порівняно із середніми 

(кларковими) значеннями для основних порід. Паранормальному закону підлягає розподіл Y, Р, Gе. 
Наближаються до нормального розподілу Ni, Yb, Sr, Li. Логнормальному закону підпорядковується 

розподіл Ва, Рb, Ті, Мn, V, Zr і наближено до нього – Sn, Gа, Сr, Со, мо, Cu, Zn, Sc. 
Мікроскопічні дослідження подаються для базальту зі св. 15СП із глибини 504,9 м (друга 

базальтова пачка V1bb
2
(b)). 

Порода – брекчійований афіровий базальт, сильно змінений, який на сьогоднішній день дуже 
сильно хлоритизований та брекчійований. Численні тріщини в породі виповнені новоутвореними 
мінералами – цеолітами та карбонатом, дещо менше трапляється хлорит. 
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Порфірові вкраплення плагіоклазу досить численні й становлять 5–10 % об’єму породи. Вони 

утворюють гломерофірові скупчення. Плагіоклаз репрезентований дуже добре сформованими, оче-
видно, зональними таблитчастими кристалами розмірами майже 0,1 × 0,4 мм. Ці вкраплення цілком 

заміщені дуже дрібнозернистим хлоритом, іноді в центральних ділянках вкраплень розвивається 
також цеоліт.  

Враховуючи наявність у породі реліктових ідіоморфних ромбічних кристалів, заміщених черво-
но-цегляним боулінгітом, а також присутність у цих кристалах реліктової «олівінової» спайності, 
можна стверджувати, що в породі була присутня невелика, до 1 %, кількість дрібних, 0,1 мм, пор-
фірових вкраплень олівіну. 

Основна маса в породі репрезентована численними дрібними голочками плагіоклазу, зараз 
сильно хлоритизованими, розташованими в дуже сильно хлоритизованому й озалізненому 

мезостазисі. Місцями вдається простежити кристали піроксену. 
Крім того, порода містить невелику кількість, 1–2 %, дрібних, 0,1–0,3 мм, газових порожнин, 

зараз виповнених цеолітами. 
Петрографічне вивчення порід під мікроскопом засвідчує, що за співвідношенням літо- і вітро-

кластичного матеріалу в розрізах світи домінують туфи змінного складу, тобто вітролітокластичні, 
сформовані здебільшого уламками базальтів, та літовітрокластичні, утворені уламками вулканічного 

скла. 
Уламковий матеріал за його формою та будовою можна розділити на дві групи: сформований у 

твердому стані; у пластичному та напіврідкому. Для уламків першої групи властиві кутасті та напів-
округлі еліпсоїдні форми, що нагадують жорству та гравійні зерна. Вони, на наш погляд, є продук-

тами руйнування та перемиву вже застиглих ефузивних порід і літофікованих пірокластів, тому 

можуть, із певною часткою умовності, трактуватись також як вулканоміктові теригенні утворення. 
Для уламків другої групи типові химерні фігурні контури, сплюснута та рогульчаста форми. 

Усередині склуватих уламків простежуються флюїдально-вихрові структури. Такі уламки, очевидно, 
і є власне пірокластичними утвореннями. 

Базальтові туфи мають дрібнозернисту структуру, де, крім уламків вулканічного скла, трапля-
ються зерна калієвого польового шпату (рис. 9 а). У цих утвореннях у зміненому плагіоклазі, 
регенераційних тасьмах кварцу, на контакті плагіоклазу та новоутвореної хлорит-гідрослюдистої 
маси наявні виділення самородної міді (рис. 9 б–ґ). 

За текстурними ознаками серед порід бабинської світи виділяються масивні, шаруваті, тонкоша-
руваті, косошаруваті, перехрещеношаруваті, неясношаруваті туфи. Згадані текстури зумовлені чергу-

ванням туфів різного забарвлення різної величини уламків. При цьому зміна шарів і лінз буває чіткою 
або розпливчастою. 

Мікроскопічному дослідженню піддавалися базальти зі свердловини 14СП із глибини 192,8 м 
(якушівські верстви (V1jk)). 

Мигдалекам’яний базальт сильно хлоритизований. 

Структура афанітова, толеїтова. 

 

 
а 

Дрібнозерниста структура базальтового туфу.  

Ніколі +, х 160 

 
б 

Дрібні виділення самородної міді у зміненому 

плагіоклазі. Ніколі +, х 160 
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в 

Дрібні виділення самородної міді у регенераційних 

тасьмах кварцу. Ніколі ||, х 160 

 
г 

Виділення самородної міді на контакті плагіоклазу 

та новоутвореної хлорит-гідрослюдистої маси. 

Ніколі ||, х 400 
 

 
ґ 

Виділення самородної міді на контакті плагіоклазу  

та новоутвореної хлорит-гідрослюдистої маси. Ніколі ||, х 400 
 

Рис. 9. Мінеральний склад і структура базальтового туфу (V1bb
1
) 

 

Текстура мигдалекам’яна, смугаста. Під мікроскопом у породі чітко розрізняють дві різні за 
структурними особливостями та мінеральним складом ділянки. Основна частина – це звичайний 

хлоритизований базальт, сформований на 50 % плагіоклазом, 25 % – піроксеном, 15 % – рудним міне-

ралом та на 10 % – продуктами змінення інтерстиційного скла (хлорит та зелений гідрослюдистий 

мінерал). Мигдалини виповнюються хлоритом і цеолітом (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Мигдалина виповнена хлоритом і цеолітом у лавобрекчіях основного складу  

з хлоритовим цементом (с. Тур, свердловина 5836, глибина 291,5 м) 
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Плагіоклаз репрезентований добре сформованими із чіткою зональністю переважно не зміне-

ними таблитчастими кристалами розмірами до 0,02 × 0,15–0,20 мм. 

В інтерстиціях між плагіоклазом простежуються скупчення дрібних (до 0,02–0,03 мм) ізометрич-

них, відносно сильно хлоритизованих кристалів піроксену. Інтерстиційна маса зеленого кольору 

практично повністю заміщена дуже дрібнозернистим хлоритом, із яким асоціює зелений гідро-

слюдистий мінерал вермикуліт. 
У мигдалекам’яній структурі афанітового базальту (рис. 11 а) виділяються карбонатні прожилки 

(рис. 11 б) та рівномірно розсіяні дрібні, до 0,1 мм, ізометричні ідіоморфні, квадратні кутасті 
виділення рудного мінералу (рис. 11 в). 

 

  

а 

Мигдалекам’яна структура афанітового базальту. 

Ніколі ||, х 64 

  

б 

Карбонатний прожилок, що пересікає більш ранній 

цеолітовий прожилок. Ніколі +, х 160 

 

 

в 

Дрібне виділення самородної міді в карбонатному прожилку. Ніколі +, х 400 

 
Рис. 11. Мінеральний склад і структура мигдалекам’яного  

афанітового базальту Якушівської верстви (V1 jk) 

 

Друга частина породи має вигляд смуги шириною до 2–3 мм дрібнозернистої з афанітовою 

структурою (рис. 12 а, б). Контакти із вміщуючою її породою не різкі і практично не помітні. У 

напрямку цієї смуги у вміщуючій породі поступово збільшується кількість хлоритизованої та 
гідрослюдизованої інтерстиційної речовини. 

Сама смуга є безпіроксеновою породою. Крім того, на противагу основній породі, в інтерстиціях 

містяться численні голчасті виділення рудного мінералу ільменіту, а також численні голочки апатиту 

і новоутворення самородної міді (рис. 12 в). 
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а 

Дрібнозерниста структура афанітового базальту. 

Ніколі ||, х 64 

  

б 

Дрібнозерниста структура афанітового базальту. 

Ніколі +, х 64 

 

  

в 

Виділення новоутвореної самородної міді  
на контакті плагіоклазу та авгіту. Ніколі ||, х 160 

 

Рис. 12. Мінеральний склад і дрібнозерниста структура афанітового базальту 

Якушівської верстви (V1jk) 

 

При макроскопічному вивченні текстурно-структурних особливостей базальтів установлено 

наявність мигдалин, виповнених цеолітами і халцедоном, інколи хлоритом (рис. 13). У площинах 

контактних тріщин простежуються бляшки та дендрити самородної міді (рис. 14, 15). 

Рудний мінерал, крім ільменіту, у межах смуги сформований такими ж ідіоморфними квадрат-
ними кристалами, як і в основній породі. 

У межах описаної вище смуги інтерстиційний недіагностований матеріал містить досить велику 

кількість дрібно розсіяної самородної міді. Остання явно пов’язана власне з інтерстиційним мате-

ріалом (рис. 15). 

Інколи у площинах контактних тріщин простежуються друзи цеоліт-кварцового складу, що 

виповнюють невеликі жеоди або мигдалини (рис. 16). 

Мигдалекам’яний базальт описується зі свердловини 15СП із глибини 290,5 м (якушівські 
верстви (V1jk)). 

Порода є свіжим афанітовим базальтом. 

Структура дрібнозерниста, афанітова, неповнокристалічна, рівномірнозерниста, толеїтова. 

Текстура масивна. 

Мінеральний склад: плагіоклаз – 55 %, рудні – 5–7 %, скло – 5–7 %, піроксен – 30–35 %. 
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Рис. 13. Мигдалина в мигдалекам’яних базальтах, 

виповнена халцедоном і цеолітом  

(с. Тур, свердловина 5836, глибина 295,5 м) 

 
 

 
Рис. 14. Бляшки самородної міді в площинах 

контактних тріщин у мигдалекам’яних базальтах 

(с. Тур, свердловина 5831, глибина 389,2 м) 
 

 
 

Рис. 15. Дендритоподібні виділення самородної міді 
у площинах контактних тріщин 

в афанітових базальтах (с. Жиричі, свердловина 439, 

глибина 398,0 м) 

 

 
 

Рис. 16. Друза цеоліт-кварцового складу 

в мигдалекам’яних базальтах (с. Тур, 

свердловина 5836, глибина 260,0 м) 
 

Крім того, у межах смуги простежується досить велика, до 5–7 мм у діаметрі, зональна 
мигдалина, периферійна частина якої сформована великолускуватою яскраво-зеленою гідрослюдою – 

вермикулітом. Така сама гідрослюда утворюється і в породі навколо мигдалини. Центральна частина 
мигдалини виповнена віялоподібними та сферолітовими агрегатами халцедону, з яким асоціює 
голчастий віялоподібний птілоліт (рис. 17 а, б). 

Плагіоклаз репрезентований дрібними мінералами, хаотично орієнтованими лейстами розмірами 

до 0,02 × 0,2 мм. Незважаючи на дрібні розміри, у багатьох лейстах простежується чітка зональність 

(рис. 17 в). 

Між виділеннями плагіоклазу розміщуються дрібні, до 0,05 мм, ізометричні та короткопризма-

тичні кристали піроксену. Останні з плагіоклазом мають рівні за ступенем ідіоморфізму співвід-

ношення. 

Рудні мінерали – відносно великі, до 0,3 мм, скелетні виділення з рівними зовнішніми гранями, 

рівномірно розсіяні в об’ємі породи. Містять включення та вростання і плагіоклазу, і клінопіроксену. 

Вулканічне скло брудно-зеленого кольору, виповнює ізольовані інтерстиції між лейстами плагіо-

клазу. Скло практично не змінене. Воно зазнало лише незначної палагонітизації. На окремих ділянках 

скло значно окислене, завдяки чому має яскраво-оранжеве забарвлення. При цьому скло заміщується 

тонкозернистою палагонітовою масою. 

У породі трапляється декілька дрібних, 0,05 мм, ізометричних ізольованих виділень самородної 
міді (рис. 17 г, ґ). Вони простежуються здебільшого на контактах свіжого скла з породотвірними 
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мінералами – і з плагіоклазом, і з піроксеном. Ніяких супроводжуючих самородну мідь вторинних 

змін не виявлено. В одному випадку самородна мідь знаходиться на контакті плагіоклазу та піро-

ксену, без очевидного зв’язку з вулканічним склом. 
 

 
а 

Мінералізована мигдалина, виповнена зональним 

агрегатом зеленої гідрослюди – вермікуліту, 

сферолітовими агрегатами халцедону та 

віялоподібним птілолітом. Ніколі ||, х 64 

 
б 

Мінералізована мигдалина, виповнена зональним 

агрегатом зеленої гідрослюди – вермікуліту, 

сферолітовими агрегатами халцедону 

та віялоподібним птілолітом. Ніколі +, х 64 
 

 
в 

Мікролейсти плагіоклазу у відносно слабко зміненому 

базальті. Ніколі +, х 64 

 

 
г 

Дрібні розсіяні виділення самородної міді в цементі 
зміненої ділянки (смуги) породи. Ніколі ||, х 160 

 

 
ґ 

Дрібні розсіяні виділення самородної міді  
в цементі зміненої ділянки (смуги) породи. Ніколі +, х 160 

 
Рис. 17. Мінеральний склад і структура мигдалекам’яного базальту Якушівської верстви (V1jk) 
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У загальній масі базальтових порід трапляються вкраплення самородної міді (рис. 18–20). Інколи 

тріщини заповнені аметистоподібним кварцом (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 18. Самородна мідь у контактних тріщинах 

в афанітових базальтах  

(с. Заболоття свердловина 4380, глибина 312,5 м) 

 

 

 

 

 

 
Рис. 19. Дрібні зерна самородної міді в тріщинах, 

покритих палагонітом 

(с. Жиричі, свердловина 4394, глибина 396,5 м) 
 

   
 

Рис. 20. Вкраплення самородної міді в контактних 

тріщинах, заповнених палагонітом  

в афанітових базальтах (с. Жиричі, свердловина 4394, 

глибина 399,3 м) 

 

 
 

Рис. 21. Прожилок аметистоподібного кварцу 

в афанітових базальтах 

(с. Тур, свердловина 5836, глибина 263,0 м) 

 

Лавокластичні брекчії в межах Шацького поозер’я мають фрагментарне поширення. Вони 

простежуються на контакті з мигдалекам’яними базальтами і мають із ними поступові переходи. 

Уламки брекчій – це інтенсивно змінені гіалобазальти, насичені мигдалинами, а також плагіоклазами 

та пилуватими рудними мінералами в інтерстиціях. Просторовий розподіл цих компонентів в 

уламках зумовлює атакситову текстуру брекчій і допомагає відрізнити уламки від гомогеннішої 
цементуючої лави. 

Лавокластичні брекчії з туфовим цементом контактують у підошві базальтових потоків із 
підстеляючими, а в покрівлі – з перекриваючими туфовими горизонтами. Туфовий матеріал у цементі 
брекчій за петрографічним складом здебільшого літовітрокластичний, псамітовий та алевритовий, 

тобто аналогічний відмінам у контактуючих туфових горизонтах. Уламки скла в туфах є псевдо-

морфозами смектитів і хлориту. Вони мають примхливі опукло-ввігнуті обмеження та флюїдальну 

мікроструктуру. Уламки порід у туфах – це змінені базальти, гіалобазальти та шлаки. Цемент туфів 

контактово-порового типу, за складом він, здебільшого, смектитовий, цеолітовий і кремнистий. В 

основі базальтових потоків цементуюча туфова маса лавокластичних брекчій ороговикована. 
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Лавокластичні брекчії з гідротермальним цементом відзначаються значним розвитком гідротер-

мальних мінералів. Серед них найпоширенішим є анальцим, який у мигдалинах серед уламків, а 

також у цементі, становить до 30–40 % загального об’єму породи. Окрім того, в гідротермальному 

цементі брекчій містяться пластинчасті цеоліти, хлорити, смектити, халцедон, кварц, кальцит та 

рудні мінерали. Зафіксовано, що в брекчієвих горизонтах значної потужності кількісно переважає 
анальцим, смектит-хлоритові агрегати й цеоліти, а в малопотужних горизонтах – хлорит, халцедон та 

кварц. Прикладом слугують світлини мигдалин у лавобрекчіях, виповнені цеолітом і халцедоном 

(рис. 22, 23). 

 

 
 

Рис. 22. Мигдалина в лавобрекчіях, виповнена цеолітом різного складу 

(с. Тур, свердловина 5836, глибина 292,7 м) 

 

 
 

Рис. 23. Лавобрекчії основного складу з мигдалиною,  

виповненою халцедоном (с. Тур, свердловина 5836, глибина 291,0 м) 

 

ПІРОКЛАСТИЧНІ ПОРОДИ. На поозер’ї поширені базальтові туфи, туфопісковики, агломера-

тові туфи, що перемежовуються з базальтовими потоками. Вони формують бабинську і ратнівську 

світи. Їх потужність коливається в значних межах. Глибина їх залягання зростає в західному 

спрямуванні. 
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Базальтові туфи (V1bb
2
(b)–V1rt) є складовою частиною порід ефузивного комплексу бабинської 

та ратнівської світ нижнього венду. Вони мають повсюдне поширення на поозер’ї та специфічні 
особливості. Серед цих порід за розмірами уламкового матеріалу розрізняють псамітові і пелітові різ-
новиди. За співвідношенням вмісту уламків різних типів виділяються літо-вітрокластичні, літоклас-
тичні та вітрокластичні туфи. У вигляді уламків трапляються магматичні породи, серед яких розріз-
няють змінене вулканічне скло, базальти, шлаки, а також мінерали – плагіоклази та піроксени. Вулка-

нічне скло та плагіоклази значною мірою заміщені глинистими мінералами – смектитами. Уламки 

зцементовані здебільшого цеолітами та смектитами, які в породах домінують, а також хлоритом, хал-

цедоном, кальцитом та кварцом. Цемент усіх різновидів туфів належить здебільшого до базального й 

змішаного, інколи – до контактно-порового, крустифікаційного і плівкового. За текстурними ознаками 

найпоширенішими є туфи шаруватої, тонкошаруватої, косошаруватої та перехрещеної шаруватості. 
Агломератові туфи (V1bb

1
) поширені у складі першої туфової пачки бабинської світи нижнього 

венду. Вони сформовані з великоуламкового пірокластичного матеріалу, серед якого розрізняють 

утворення, що викинуті з вулкана у твердому, пластичному та напіврозплавленому стані. Уламки, 

викинуті у твердому стані, відзначаються кутастими формами. При мікроскопічному вивченні про-

стежується однорідність складу і структури уламків на всій площі шліфа. Друга пластична група 

уламків відзначається примхливими фігурними обрисами: грушеподібними, еліпсоїдними, сплюще-
ними формами з елементами обертання й закручування. Елементи закручування чітко простежуються 

за наявності пілотакситової структури, тобто рівнобіжної орієнтації видовжених лейст і мікролітів, 

що повторюють вигадливі конфігурації уламків. В уламках із бульбашковою текстурою подібним 

чином орієнтовані приплюснуті мигдалинки. Уламки базальтів відзначаються великою розмаїтістю 

структур – від вітрофірової чи гіалопілітової до інтерсертальної або порфірової. 
Мікроскопічному дослідженню піддавалися породи першої туфової пачки бабинської світи ниж-

нього венду (V1bb
1
(t)) зі свердловини СП2 з глибини 506,8 м, які осідали на територію поозер’я 

приблизно 550 млн років тому. 

Вивчався великопсамітовий кристаловітрокластичний туф із цеолітовим цементом із самородно-

мідною мінералізацією. 

Структура середньовеликозерниста. Цемент від базально-порового до базального. 

Текстура неясно-шарувата. 

Уламки становлять до 75–80 % об’єму породи. Серед них до 90–95 % від загальної кількості – це 
уламки слабко зміненого зеленого або бурувато-зеленого вулканічного скла. Уламки долеритів та 
кристалів клінопіроксену мають різко підпорядковане значення. 

Уламки скла ледь змінені, хоча повсякчасно мають слабке двозаломлення та хвилясте погасання. 

Нечисленні, зазвичай деформовані пори в уламках скла виповнені тонкозернистим хлоритом. Окремі 
уламки вулканічного скла досить сильно озалізнені, завдяки чому набувають інтенсивного бурого або 

чорного забарвлення. 

Окремі уламки зеленого скла, відповідно, містять ще дрібніші уламки базальтів, долеритів, 

поодинокі уламки кристалів клінопіроксену, або, правда дуже рідко, уламки озалізненого скла. 

Форма уламків близька до ізометричної, іноді – овальна, більш-менш правильна. Розмір уламків 

дуже сильно змінюється – від 0,1 до 3–4 мм. 

Уламки базальтів, долеритів та клінопіроксену мають розміри здебільшого від 0,2 до 1 мм. Ба-

зальти дуже погано розкристалізовані, містять релікти численних дуже дрібних мікролітів плагіокла-

зу, що занурені у змінену основну масу. Долерити, на відміну від базальтів, дуже добре розкристалі-
зовані та являють собою середньозернисті породи з офітовими структурами. В усіх випадках плагіо-

клаз повністю заміщений цеолітами. Простежуються випадки, коли цеоліти, що заміщують плагіо-

клаз в уламках долеритів, переходять безпосередньо в цементуючу масу. 

Уламки клінопіроксенів досить широко розповсюджені та становлять не менше 3–5 % об’єму 

породи. Окремі уламки є не монокристалами, а полікристалічними агрегатами, і, отже, ймовірно, 

репрезентують фрагменти піроксенітів. 

Цемент у породі утворений дрібнокристалічною цеолітовою масою, подекуди – з невеликою до-

мішкою хлориту. У цій цементуючій масі зафіксовані поодинокі дрібні (до 0,02 мм) ізометричні виді-
лення самородної міді, що асоціюють власне із цеолітами. У тріщинах трапляються окремі бляшки 

міді (рис. 24). 

Уламки скла часто торкаються один одного, проте при цьому простежується лише незначне спікання. 
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У всіх різновидах туфів переважає базальний цемент, хоча трапляється контактово-поровий, 

крустифікаційний і плівковий типи. Часто навіть у межах одного шліфа простежується різне поєд-

нання перерахованих вище типів цементації. У складі цементу переважають різноманітні гідротер-

мальні мінерали, зокрема, найпоширенішими є хлорити, цеоліти, халцедон, кварц, кальцит, гідро-

оксиди заліза. У гідротермальних продуктах цементації, а також у виповненнях мигдалин та основній 

масі уламків туфів трапляються мономінеральні виділення самородної міді розсіяно-вкрапленого та 
прожилково-вкрапленого морфологічних типів (рис. 25, 26). 

 

 

 
 

Рис. 24. Бляшкоподібне виділення міді в площині 
субгоризонтальної тріщини 

в дрібноуламковому туфі (смт Ратно, 

свердловина 8265, глибина 215,7 м) 

 
Рис. 25. Вкраплення дрібних і середніх зерен 

самородної міді в дрібноуламковому туфі 
основного складу (смт Ратно, свердловина 8265, 

глибина 217,0 м) 
 

 

 
Рис. 26. Дрібні вкраплення самородної міді в зеленому 

пумпеліїтовміщуючому туфі основного складу  

(с. Жиричі, свердловина 5832, глибина 408,0 м) 

 

За хімічним складом туфи бабинської світи суттєво відрізняються від базальтів нормального 

ряду. Вони відзначаються підвищеним вмістом лужних компонентів, низьким вмістом оксиду 

кальцію, переважанням окисного заліза над закисним, значними втратами маси при прожарюванні та 
наявністю в них значної кількості кристалізаційної води. Згадані вище петрохімічні особливості туфів 

зумовлені переважанням у складі їх цементуючої маси тих чи інших гідротермальних мінералів, 

зокрема – анальциму й інших цеолітів, якими часто просякнуті ці породи, а також заміщенням 

уламків вулканічного скла хлорит-смектитовими та гематит-смектитовими агрегатами. 

Туфи бабинської світи відзначаються накопиченням Ті, Мn, Gа. Сг, Ni, Co, Мо, V, Сu, Zn, Sr, Sс і 
винесенням Рb, Zr, Y, Yb, Р, Gе, Lі порівняно із середнім їхнім вмістом в осадових породах. 

Порівняно з кларками для основних порід наявний підвищений вміст Рb і Zr. Характеристики решти 

елементів засвідчують їхні понижені значення. Нормально розподілені Sn, Nb, Gа, Ni, мо, V, Сu, Zr. 
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Логнормальна модель розподілу притаманна Ti, Мn, Сг, Со, Zn, Y, P і наближена до неї для Ва, Рb, 

Zn, Y, Sr, Gе, Sc, Li. 

 

ОСАДОВI ПОРОДИ 

Осадові породи в межах Шацького поозер’я мають найбільше значення у формуванні потужного 
осадового плаща, сформованого численними літо-стратиграфічними підрозділами від середньо-
верхньорифейських до четвертинних включно. Серед них найпоширенішими є теригенні породи, які 
становлять зазвичай нижню рифейсько-кембрійську частину розрізу. В ордовик-нижньодевонському 
ярусі переважають карбонатні хемогенно-органогенні породи, у нижньокам’яновугільному – терри-
генно-карбонатні з шарами каустоболітів, якими є кам’яне вугілля, а в мезозойському ярусі – крей-
дові органогенні осади. Окремо нами розглядаються нелітофіковані осадові відклади четвертинної 
системи, що належать до різних генетичних типів, тобто гляціальні, флювіогляціальні, флювіальні, 
озерно-алювіальні, озерні, алювіальні, еолові та ін. 

ТЕРИГЕННІ ПОРОДИ Шацького поозер’я за особливостями речовинного складу і стратигра-
фічною позицією можна віднести до трьох груп: середньоверхньорифейської, вендської та верхньо-
вендсько-кембрійської, які загалом відповідають трьом стадіям геологічного розвитку досліджува-
ного регіону, тобто плитній, доплитній та тектоно-магматичній активізації. Серед теригенних порід 
за гранулометричним складом розрізняють псефіти і псаміти, що збігається із загальноприйнятою 
класифікацією (табл. 4). 

Таблиця 4 

Класифікація уламкових порід [72] 

Розсипчаста порода 

уламок № з/п 
Назва і розмір уламка, 

мм 
кутастий округлий 

Зцементована порода 

1 Дуже великі > 200 глиби валуни 
Брекчія (з кутастих 

уламків) 

2 200–40 щебінь галька 

3 40–2 жорства 
гравій із кутастих 

уламків 

конгломерат (з 
округлих уламків) 

4 Піщані 2–0,05 піщані – пісковик 

5 Пилуваті 0,05–0,005 пилуваті – алевроліт 
6 Глинисті < 0,005 глинисті – аргіліт 

 

ПСЕФІТИ. Конгломератні та гравелітові утворення відомі в поліських відкладах рифею–
нижнього венду, а також у верхньовендських утвореннях. 

Конгломерати рифею–нижнього венду (R3–V1). В основі поліської серії середнього–верхнього 
рифею на окремих ділянках Шацького поозер’я залягають конгломерати та гравійно-галькові 
відклади кислих інтрузивів кристалічних порід і дезінтегровані утворення кори звітрювання 
кристалічного фундаменту. 

Перекривають поліську серію рифею континентальні утворення горбашівської світи нижнього 
венду. Вони сформовані слабо обтертими і невідсортованими гальками базальтів, пісковиків, алевро-
літів, кварцитів різної ступені звітреності. Розмір гальки сягає 5–7 см, пересічно 1–3 см. Заповнюва-
чем конгломератів і гравелітів є різнозернисті, зазвичай, дрібно-середньозернисті вулканоміктові й 
аркозові пісковики. В останніх серед мінералів важкої фракції провідна роль належить гідрооксидам 
заліза, мартиту, ільменіту, циркону, гранату. У вигляді окремих знакових зерен трапляється апатит, 
барит, біотит, рутил. У цементуючій масі, майже повсюдно, наявний перевідкладений попеловий ма-
теріал основного складу. Останній відзначається псевдоморфозами монтморилоніту, що пігментова-
ний лімонітом, гетитом, гематитом. Уламки вулканічного скла зберегли подекуди реліктові флюї-
дальні мікротекстури. У нижньовендських вулканоміктових конгломератах до складу цементу до-
даються ще гідротермальні цеоліти, хлорит, кальцит і халцедон. Конгломерати верхнього венду про-
стежуються як відклади широкого стратиграфічного діапазону – від канилівської до могилів-поділь-
ської серії. 

Відклади канилівської серії, поширення яких обрамлене на заході поозер’я палеозойською запа-
диною, сформовані великоуламковою товщею пісковиків і конгломератів з уламків кварцитів, інколи 
гранітоїдів із різним ступенем обтертості. 

Цементом слугують зазвичай глинисті й карбонатні мінерали. Серед силікатів розрізняють 
каолін, глауконіт та гідрослюди. Тип цементації базальний і поровий. 
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В основі кожного з трьох піщано-глинистих ритмів колківської світи наявна великоуламкова тов-
ща, де частково наявні конгломерати. Літологічно – це слабо обтерті уламки осадових та вулкано-
генних порід. 

У базальних горизонтах розницької світи в центральній та східній частинах Шацького поозер’я 
трапляються лінзи гравелітів, що залягають у підошві алевритових товщ, а в аргіліто-алевролітових 
відкладах верхньої частини світи наявні прошарки аркозових пісковиків. Кластичний матеріал 
формує вулканоміктові алевроліти, де наявні уламки вулканічних порід та великі зерна кварцу. 

Особливістю розрізу чарторийської світи, яка має повсюдне поширення в межах поозер’я, є 
однотипний седиментаційний цикл відкладів, у нижній частині якого відкладені вулканоміктові 
конгломерати і гравеліти. 

Завершується верхній венд відкладами могилів-подільської серії, серед яких трапляються лінзи 
та прошарки дрібноуламкових порід, якими сформовані залягаючі нижче верстви. 

ПСАМІТИ. Серед псамітових різновидів порід в осадово-вулканогенному плащі регіону, зокрема 
Шацькому поозер’ї, значне поширення мають пісковики, алевроліти й аргіліти. 

Пісковики. Серед цих утворень у регіоні поширені аркозові, олігоміктові та вулканоміктові 
різновиди, а також туфопісковики. 

Аркозові пісковики поліської серії середнього–верхнього рифею (R2–3pl) мають повсюдне поши-
рення. Це світло-сірі, місцями забарвлені в блідо-рожевий і буро-червоний колір завдяки озаліз-
ненню, різнозернисті, косошаруваті, слабозцементовані утворення. Мінеральний склад пісковиків 
досить одноманітний. Основу становить кварц. Окрім кварцу, в незначних кількостях присутні 
польові шпати, дрібні уламочки кварцитів і кварцитоподібних пісковиків, біотит, хлорит, пірит. 
Серед мінералів важкої фракції присутні циркон, рутил, турмалін, окрім яких порівняно рідко 
трапляється апатит, ставроліт й андалузит. Серед рудних переважає пірит і бурі гідроокиси заліза, 
рідше попадається ільменіт та одиничні зерна магнетиту. 

Кварц зазвичай безбарвний, чистий, прозорий, у вигляді кострубатих, рідше ізометричних зерен, 
часто з нерівними звивистими, зазубреними і коронованими краями. Трапляється вторинний регене-
рований кварц і халцедон, що утворюються за рахунок уламкових зерен. У них простежуються 
поступові переходи звичайного безбарвного прозорого кварцу з нормальним згасанням у халцедон із 
виразною агрегатною поляризацією в сірих тонах. 

Серед польових шпатів наявні мікроклін і плагіоклази. Зерна плагіоклазів переважно таблит-
часті, безбарвні, іноді із чітко вираженою двійниковою будовою. Плагіоклази неоднорідні за своїм 
складом і часто значною мірою звітрені. За рахунок їхнього руйнування утворюються глинисті міне-
рали, карбонати і слюда (зазвичай серицит). Слюда розвивається в напрямах спайності плагіоклазів, 
утворюючи в них дрібні включення. Завдяки цьому змінені вторинними процесами зерна плагіоклазів 
при схрещених ніколях набувають агрегатної поляризації. 

Дрібні уламочки кварцитів бурого кольору порівняно добре обтерті, мають кутасто-округлу і 
видовжено-округлу форму. 

Цемент пісковиків за складом неоднорідний. Переважає глинисто-залізистий, рідше трапляється 
залізистий і глинисто-слюдяний або карбонатний. 

Середні вмісти рідкісних елементів у породах світи зазвичай не виходять за межі кларкових 
значень для кислих порід, хоч є одиничні малопотужні інтервали з аномальними значеннями Ba, P, 
Mn, Cu. 

Олігоміктові пісковики поліської серії середнього–верхнього рифею (R2–3pl) зазвичай 
світлоколірні і червоноколірні завдяки пігментації гідрооксидами заліза. Вони сформовані різними за 
ступінню відсортованості кутастими уламками кварцу (15–50 %), польових шпатів (30–70 %), гідра-
тованих слюд (від 3 до 25 %). Серед польових шпатів переважає каолінітизований мікроклін, інколи 
трапляється кислий плагіоклаз і олігоклаз. У незначних кількостях трапляється альбіт і плагіоклаз – 
до 5 %. Серед мінералів важкої фракції переважають мартит, ільменіт, гранати, турмалін, циркон, є 
незначна кількість апатиту, чим викликана наявність у пісковиках одиничних точкових геохімічних 
аномалій цирконію, титану, фосфору. Вихід важкої фракції знаходиться в межах 0,03–0,1 %. 

Цементація порід, зазвичай, слабка до середньої, цемент глинистий, подекуди глинисто-карбо-
натний, порового й порово-базального типу. Ступінь обтертості і коефіцієнт сортування теригенного 
матеріалу загалом добрий, однак останній іноді погіршується за рахунок присутності до 30 % 
гравійних уламків. 

Червоноколірні пісковики місцями вміщують майже безбарвні круглі плями, а також кремові 
гнізда постседиментаційного окремніння різних розмірів (до 10–15 см), у яких подекуди фіксується 
регенерація зерен кварцу. Тут поряд із плівковим і контактово-поровим цементом трапляється реге-
нераційний, унаслідок чого зростає кількість цементуючої маси. 
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За гранулометричним складом пісковики змінюються в широкому діапазоні – від велико-
зернистих до алевритистих. 

Аркозові пісковики верхнього венду і кембрію (V2–Є1) за мінеральним складом переважно 
кварцові та польовошпат-кварцові. Серед польових шпатів переважає мікроклін. Ортоклаз має 
підпорядковане значення. Окрім кварцу і польових шпатів, до складу цих пісковиків входять слюди. 
Із мінералів важкої фракції найчастіше трапляються пірит, циркон, турмалін, ільменіт, магнетит. 
Загалом пісковики відрізняються слабкою цементацією, спричиненою, переважно, каолінітовим, 
рідше – глинисто-карбонатним цементом. Тип цементації, зазвичай, базальний, рідше контактово-
поровий. Кластичний матеріал переважно середньо-, погано відсортований і становить 70–90 % 
об’єму породи. Ступінь обтертості зерен різноманітний – від доброї до середньої і незначної. 

Пісковики вендського віку (V1gb) – це велико-середньозернисті уламкові породи, які відзнача-
ються кварц-польовошпатовим складом. Вони мають неупорядковану псамітову структуру. Це сорто-
вані або несортовані уламки польових шпатів, кварцу та їх зростки, а також біотиту, іноді – 
піроксену. Зерна мають різну обтертість, у поодиноких випадках вони кутасті. Цемент базальний, 
глинистий. Серед мінералів важкої фракції у цих породах провідна роль належить гідрооксидам 
заліза, мартиту, ільменіту, циркону, гранатам. У знакових кількостях трапляються апатит, барит, 
біотит, рутил. У розрізах домінуючими є різнозернисті пісковики, зазвичай слабозцементовані. Вони 
належать здебільшого до аркозових різновидів. Крім польових шпатів і кварцу, які присутні в 
перемінних кількостях, наявні також слюди, що простежуються за нашаруванням порід. 

Олігоміктові пісковики верхнього венду (V2mg–V2kn) формують осадові товщі могилів-
подільської серії, чарторийської і колківської світ, а також канилівської серії. 

Серед порід могилів-подільської серії дрібноуламкові пісковики формують лінзи та прошарки, 
що перемежовуються з алевролітами та аргілітами. Різнозернисті пісковики чарторийської світи 
тяжіють до нижньої частини розрізу, а пісковики колківської світи, перемежовуючись із глинистими 
породами, формують піщано-глинисті ритми відкладів. Аналогічними є умови залягання пісковиків 
канилівської серії. 

Олігоміктові пісковики зазвичай кварц-польовошпатові різнозернисті (дрібно- середньо- та 
великозернисті) з близькими вмістами обох компонентів. Особливістю складу вендських пісковиків є 
присутність добре обтертої гальки фельзитів, гранофірів, базальтів, гранітів і буруватих частинок 
розкладеного попелу основного складу. Цемент пісковиків базальний, поровий, пойкілітовий і 
регенераційний, що сформований тонкодисперсними мінеральними частинками. У цементі наявні 
гідрослюди, смектити, аутигенний глауконіт, дещо менше каолініту, серед карбонатів присутній 
кальцит, рідше сидерит і доломіт. 

Вулканоміктові пісковики ратнівської світи нижнього венду (V1rt) мають обмежене 
поширення серед вулканогенних порід. Вони сформовані псамітовими уламками змінених базальтів, 
вулканічного скла, базальтових туфів та вулканічним попелом, що сильно змінений аж до повного 
перетворення в глинисті продукти – зазвичай монтморилоніт. Крім того, трапляються рівновеликі, 
добре обтерті зерна кварцу, рідко – калієвих польових шпатів, кислих ефузивів, та інші аллотигенні 
моно- і полімінеральні уламки. Серед акцесорних і рудних мінералів трапляються циркон, гранат, 
монацит, магнетит, ільменіт, пірит, халькопірит, лімоніт. Цемент вулканоміктових пісковиків 
базального, порового й змішаного типів, репрезентований частинками пеліто-алевритової розмірності 
в суміші з гідрооксидами заліза та смектитами. У вулканоміктових пісковиках нижнього венду до 
складу цементу додаються гідротермальні цеоліти, хлорит, кальцит і халцедон. В асоціації з остан-
німи трапляється самородна мідь. 

Туфопісковики є аркозові, олігоміктові, з прошарками мономінеральних кварцових утворень. 
Трапляються також туфопісковики слюдисті з нерівномірно розподіленими домішками пірокластич-
ного матеріалу, що присутній в інших літологічних різновидах порід. Колір цих відкладів неодно-
рідний. Загалом він бурувато-коричневий та сірувато-бурий. 

Туфопісковики волинської серії нижнього венду (V2vl). Проведені мікроскопічні дослідження 
туфопісковика із керна свердловини 7 із глибини 326,5 м, що відзначається здебільшого хлоритовим 
цементом. 

Структура середньозерниста, рівномірнозерниста, зерна майже не обтерті; цемент базальний 
(рис. 27 а, б). 

Порода приблизно на 85 % сформована ізометричними, здебільшого кутастими, лише іноді ледь 
заокругленими уламками розміром майже 1–2 мм (рис. 27 б, в). 

Переважна більшість уламків, а це до 80 %, репрезентована фрагментами кварцу, калієвого–
польового шпату, іноді – плагіоклазу та кварцитів. Уламки плагіоклазу часто значно заміщені 
епідотом. Решта 20 % уламків репрезентує вулканогенні породи. Здебільшого це майже повністю 
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озалізнене пухирчасте вулканічне скло, інколи – уламки свіжих повнокристалічних дрібнозернистих 
базальтів. Окремі уламки можна діагностувати як змінене, проте не озалізнене вулканічне скло. 

Цемент породи базальний, базально-поровий. Уламки лише торкаються один одного верхівками, 
ніякої взаємодії між ними не простежується. Цемент переважно дрібнозернистий хлоритовий, 
місцями замість хлориту наявний залізістий карбонат. На деяких ділянках шліфа простежується 
заміщення хлориту волокнистим віялоподібним птілолітом. Переважна більшість уламків обростає 
вузенькою хлоритовою облямівкою. 

У двох випадках в уламках були зафіксовані виділення самородної міді (рис. 27 г, ґ). В одному 
випадку вона наявна при заміщенні плагіоклазу в уламку долериту, а в іншому – серед дрібних 
виділень халцедону, що заміщують уламок вулканічного скла. 

 
а 

Зерниста структура туфопісковика. Ніколі ||, х 64 

 
б 

Зерниста структура туфопісковика. 

Ніколі ||, х 160 
 

 
в 

Зерниста структура туфопісковика. Ніколі +, х 160 

 

 
г 

Дрібні виділення самородної міді в цеолітовому 

цементі. Ніколі ||, х 400 
 

 
ґ 

Дрібні виділення самородної міді в цеолітовому цементі. Ніколі +, х 400 

Рис. 27. Мінеральний склад і зерниста структура туфопісковика волинської серії (V2vl) 
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Туфопісковики ратнівської світи нижнього венду (V2rt). Подаємо мікроскопічні дослідження 

туфопісковика зі свердловини СП6, піднятого з глибини 170,8 м, що відзначається цеоліт-хлоритовим 

цементом. 

Структура середньовеликозерниста, рівномірнозерниста, погано обтерті уламки, крустифікацій-

на. Цемент від порового до базально-порового та базального. 

Уламки становлять до 75 % об’єму породи, при цьому уламки ефузивних порід (скла, базальту) 

сягають не більше 20–30 % від їх загального об’єму. 

Отже, значно переважають уламки кристалічних порід – кварцитів, гранітів, а також монокрис-

тальні уламки кварцу, сильно мусковітизовані уламки плагіоклазу, а також уламки калієвого 

польового шпату (рис. 28 а, б). Розмір уламків кристалічних порід сягає 1–3 мм, форма – ізометрична; 
трапляються і добре, і досить погано обтерті уламки. 

Загалом польовошпатуміщуючі уламки не змінені, лише іноді зазнають слабкої хлоритизації. 
Відзначена вище мусковітизація відбулася ще в породі, яка була джерелом уламкового матеріалу. 

Уламки вулканічного скла заміщуються халцедоном і містять самородну мідь (рис. 28 в). 

Уламки плагіоклазу місцями зазнають значних змін, заміщуючись дрібнозернистим агрегатом 

ізометричних кристалів цеоліту. Можна простежити всі етапи цих змін – від практично не зміненого 

плагіоклазу, що містить поодинокі виділення цеолітів, до повної цеолітизації. 
Уламки кристалічних порід досить часто зазнають регенерації (крустифікації). В окремих випад-

ках регенерація простежується як доростання уламкових зерен кварцом, при цьому доростанню 

підлягають не тільки кварцові зерна. Однак у переважній більшості випадків регенерація відбуваєть-

ся за рахунок розвитку облямівок цеолітів, які формуються на уламках кристалічних порід і 
цементують їх один з одним. 

Уламки ефузивних порід відносяться до туфів, інколи до базальтів. Вони здебільшого ізоме-

тричні, неправильної форми, сильно озалізнені. Розмір уламків 0,3–0,5 мм. Іноді простежуються 

уламки бурого хлоритизованого скла. Численні дрібні пори в уламках ефузивів виповнені хлоритом. 

Цемент у породі поровий до базального. Репрезентований тонкозернистим хлоритом, а також 

крустифікаційними цеолітами, що також можна розглядати як цемент. 
Уламкові зерна зазвичай оточені чіткою тонкою облямівкою («сорочкою») гідрооксидів заліза. 

У разі розвитку крустифікаційних облямівок така «сорочка» стає значно тоншою або зовсім зникає. 
Порода містить досить численні дрібні виділення самородної міді, пов’язані із зернами 

плагіоклазу частково або повністю заміщеними цеолітами, а також при заміщенні вулканічного скла 
халцедоном та в регенераційних тасьмах кварцу (рис. 28 г–е). 

Забарвлення відкладів строкате – від коричнувато-бурих, зеленувато-сірих до темно-коричневих. 

Туфопісковики бабинської світи нижнього венду (V1bb) сформовані псамітовими уламками 

кристалічних порід, ефузивів із домішками розкладеного вулканічного скла. Цемент базального, 

порового та змішаного типів, репрезентований розкладеним попелом пеліто-алевритового розміру 

частинок, заміщеним хлоритом і цеолітами в суміші з гідрооксидами заліза та смектитами. 

Мікроскопічно вивчався вулканоміктовий пісковик бабинської світи зі свердловини 6-СП (рис. 29). 

Порода відзначається хлоритовим цементом і самородномідною мінералізацією. Структура пісковика 
(рис. 29 а) середньовеликозерниста, нерівномірнозерниста з ознаками перекристалізації. Цемент 
поровий. Ступінь обтертості уламків невисока. 

Порода на 70–75 % сформована відносно великими (до 2–4 мм) ізометричними, трохи обтертими 

уламками кристалічних порід. Серед останніх різко переважають уламки гранітів та споріднених із 
ними інтрузивних порід, також трапляються уламки ефузивів і гранобластових дрібнозернистих 

кварцитів, монокристальні уламки кварцу, калієвого польового шпату, слабо зміненого плагіоклазу, 

незміненої зеленої рогової обманки. 

Загалом в уламках гранітів відносно багато біотиту. Також трапляються біотит-епідотові граніти. 

Уламки плагіоклазу зазнають епідотизації, хлоритизації, пелітизації. Калієвий польовий шпат при 

цьому залишається відносно незміненим. Уламки кристалічних порід (не тільки кварцу) часто мають 

потужні кварцові регенераційні облямівки. Місцями вони настільки сильно розвинуті, що це 

призводить до формування суцільних кристалічних новоутворень. Більшість уламків кристалічних 

порід облямована тоненькою мережкою рудної речовини. Ця мережка зберігається і під час 

регенерації уламків, маркуючи таким чином їх початкову форму. 
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а 

Зерниста структура туфопісковика. Ніколі ||, х 64 

 
б 

Зерниста структура туфопісковика. Ніколі +, х 64 
 

 
в 

Уламок вулканічного скла, заміщений здебільшого 

халцедоном із дрібними виділеннями самородної міді. 
Ніколі ||, х 160 

 

 
г 

Уламок вулканічного скла, заміщений халцедоном із 
виділеннями самородної міді. Ніколі ||, х 400 

 

 
ґ 

Уламок вулканічного скла, заміщений здебільшого 

халцедоном із дрібними виділеннями самородної міді. 
Ніколі +, х 160 

 

 
д 

Дрібні виділення самородної міді в регенераційній 

тасьмі кварцу. Ніколі +, х 400 

 

 
е 

Дрібні виділення новоутвореної самородної міді  
в тріщинах плагіоклазу. Ніколі ||, х 400 

 

Рис. 28. Мінеральний склад і зерниста структура туфопісковика ратненської світи (V2rt) 
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а 

Різнозерниста структура туфопісковика. Ніколі ||, х 64 

 
б 

Дрібні виділення самородної міді в тріщинках 

зміненого уламку калієвого польового шпату.  

Ніколі ||, х 160 
 

 
в 

Дрібні виділення самородної міді в тріщинках 

зміненого уламку калієвого польового шпату. 

Ніколі +, х 160 

 

 
г 

Виділення самородної міді серед перекристалізованих 

уламків туфопісковика. Ніколі +, х 160 

 

 
ґ 

Виділення самородної міді серед перекристалізованих 

уламків туфопісковика. Ніколі +, х 400 

 

 
д 

Виділення самородної міді серед перекристалізованих 

уламків туфопісковика. Ніколі +, х 400 

 

Рис. 29. Мінеральний склад і структура туфопісковика бабинської світи (V1bb)  

(свердловина 6-СП, глибина 173 м) 
 

Уламки ефузивів також досить широко розповсюджені (до 10–15 % об’єму породи), проте вони 

значно дрібніші за розмірами і формують матрикс між більшими уламками кристалічних порід. 
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Уламки вулканічного скла ізометричні або овально-сплющені, мають розміри до 0,2–0,3 мм. Біль-

шість серед них повністю озалізнена і непрозора. Деякі з уламків скла зовсім не озалізнені, проте 
практично повністю хлоритизовані. Уламки вулканічного скла не піддаються регенерації. 

Цемент у породі переважно поровий і сформований тонколускуватим та лускуватим, інколи 

віялоподібними агрегатами дуже ясно-зеленого хлориту. Подекуди цей хлорит майже повністю 

«з’їдає» уламки вулканічного скла, тому контури останніх вдається розгледіти під мікроскопом лише 
при одному ніколі. 

У породі наявна незначна кількість дрібних виділень самородної міді. В одному випадку вона 

зафіксована на межі уламка кварцу та наростаючої на нього регенераційної облямівки (рис. 29 б–д), 

тобто самородна мідь «похована» під облямівкою. В інших випадках самородна мідь простежується у 

вигляді виділень уздовж тріщин спайності в значно зміненому уламку плагіоклазу. 

Пісковики палеозою та мезозою (Є–K2). Олігоміктові пісковики закартовані у відкладах 

кембрію і кам’яновугільної систем палеозою та в утвореннях юрської і крейдової систем мезозою. 

Породи кембрійської системи виходять на домезозойський зріз у центральній частині Шацького 

поозер’я. У стратиграфічних межах нижньодомінопольської підсвіти трапляються дрібнозернисті 
кварцові пісковики з поодинокими зернами польового шпату. У верхньодомінопольській підсвіті 
дрібнозернисті пісковики перешаровуються з алевритами. 

У підошві любомльської світи знаходяться різнозернисті пісковики, що вверх по розрізу 

переходять у дрібнозернисті із включенням катунів каоліну. 

Світязька світа на поозер’ї – це перешарування пісковиків і алевролітів. 

В оріхівській світі в алевролітах трапляються прошарки глауконіт-кварцових пісковиків. 

Гутинська світа кембрію сформована товщею пісковиків із гніздами каолініту та прошарками 

алевролітів. 

У луківській світі верхнього кембрію поширені дрібнозернисті пісковики з прошарками аргілітів. 

Відклади кам’яновугільної системи поширені в крайній південно-західній частині Шацького 

поозер’я. Різнозернисті пісковики олексівської та володимирської світ перешаровуються з аргілітами 

та алевролітами, інколи з вапняками, формуючи своєрідні товщі порід. 

Карбонатвміщуючі пісковики юрської системи поширені в складі карбонатно-теригенної товщі в 

крайній західній частині поозер’я. 

Пісковики крейдової системи віднесені до володимирецької світи, що сформована пісковиками з 
гравійними домішками та глауконіто-кварцовими пісками. Вони мають повсюдне поширення, за 

виключенням північно-східної частини поозер’я. 

Алевроліти. Ці породи трапляються у відкладах середнього−верхнього рифею, верхнього венду 

і палеозою. 

Алевроліти поліської серії середнього–верхнього рифею (R2–3pl) відрізняються від розглянутих 

вище пісковиків тільки величиною зерен і своєю неясно шаруватою текстурою. Розмір зерен в алев-

ролітах коливається від 0,02–0,03 до 0,05 мм. Неясно шарувата їх текстура визначається субпара-

лельним розташуванням прошарків із переважанням цементу і прошарків зі значним вмістом 

кластичного матеріалу. Шаруватість породи підкреслюється наявністю тонких, іноді злегка зігнутих, 

лусок біотиту, орієнтованих в одному напрямі вздовж площин нашарування. Тип цементації в 

алевролітів так само, як і в пісковиків, змішаний. Переважає пористий цемент. Рідше трапляється 

цемент роз’їдання і контактний. За складом цемент глинисто-слюдяний, глинисто-залізистий та 
залізистий. Серед глинистих мінералів наявні гідрослюди і смектити. 

Алевроліти верхнього венду і палеозою (V2–C) сформовані зазвичай кварцом із підпоряд-

кованою кількістю слюд (до 15 %) і польових шпатів (до 5 %). Зерна мають різний ступінь обтертості 
та сортування – від середнього до доброго. Розмір зерен коливається від 0,04 до 0,1 мм. Алевритові 
зерна цементуються каолінітом, монтморилонітом, інколи карбонатним матеріалом. Цемент 
базального й змішаного (контактово-порового й базально-порового) типу, за складом гідрослюдисто-

глинистий, інколи в асоціації з гідрооксидами заліза. Із акцесорних мінералів присутні циркон, рутил, 

ставроліт, турмалін. 

Практично в усіх світах кембрійської системи алевроліти домінують серед інших типів порід. 

Вони мають повсюдне поширення в центральній і західній частинах Шацького поозер’я. 

У низах кембрію алевроліти перешаровуються з дрібнозернистими пісковиками, вище в розрізах 

вони утворюють лінзи в товщі пісковиків. 

У кам’яновугільних відкладах алевроліти формують потужні товщі в завершальних стадіях 

літологічних ритмів. 
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Вулканоміктові алевроліти венду (V2kl) сформовані з уламкового матеріалу (до 70 % об’єму 

порід), зцементованого глинистими мінералами (зазвичай монтморилонітом) та гідрооксидами заліза. 

Часто в значній кількості (до 5 %) присутні слюди. З акцесорних мінералів, крім рудних, трапляються 

гранат, циркон та ін. Цементуюча маса зазвичай є розкладеним попелом і тонкодисперсними час-
тинками гідрооксидів заліза. Цемент змішаного типу: контактово-поровий, плівковий, подекуди – 

базальний. Глиниста фракція сформована каоліном, монтморилонітом, а також гідрослюдами, інколи 

з домішками кварцу. 

Аргіліти. Ці породи наявні у відкладах верхнього венду і верхнього венду та палеозою. 

Вулканоміктові аргіліти венду (V2rz) сформовані зазвичай із пелітоморфної, лускоподібної, 
глинистої речовини (каолініт, гідрослюди) та дрібних кременистих частинок перекристалізованого 

попелу. У породі зрідка трапляються кутасті зерна кварцу і мікрокліну. Для аргілітів типові неясно 

шарувата текстура, напівмушлевий злом, дрібноуламкова окремість. 

Аргіліти верхнього венду і палеозою (V2–Є1) – це тонкодисперсні слюдисті, площинами нашару-

вання сильно слюдисті, тонкошаруваті, плитчасті породи з незначними домішками уламкового мате-

ріалу. Колір аргілітів вишнево-коричневий, сірий, зеленкуватий чи навіть чорний. Структура породи 

дуже дрібнолускувата, хаотична, з домішками алевритової і тонкої піщаної кластики розміром до 

0,06 мм у кількості 3–5 %. Мінеральний склад аргілітів здебільшого каолініт-гідрослюдистий та 

монтморилонітовий. У них часто присутній аутигенний глауконіт, у кількості меншій 1 %. Він має 
вигляд заокруглених та неправильної форми пластинок. Склад кластичного матеріалу одноманітний, 

переважає кварц, зрідка трапляються зерна польових шпатів, пластинки мусковіту, гідратованого 

біотиту. Кластичні зерна фіксуються у вигляді домішок, що утворюють неправильної форми скуп-

чення. Ці скупчення, зазвичай, містять у собі зерна новоутворених глауконіту, пластинок слюд та 
вкраплень глобулярного піриту. 

Для підрозділів верхнього венду (різницька і колківська світи) типовими є перешарування 

аргілітів з алевролітами, пісковиками. 

Перешарування аргілітів із дрібнозернистими пісковиками луківської світи кембрію трапляються 

часто в центральній частині поозер’я. 

Прошарки аргілітів у мергелях є літологічною ознакою кладнівської світи силуру. Карбонат-
вміщуючі аргіліти поширені в олешківській та інших світах силурійської системи. 

У девонській системі домінують аргіліти, що супроводжуються вапняками. 

У відкладах карбону аргіліти перешаровуються з алевролітами і пісковиками. 

Глини. Ці породи збереглися від метаморфічних перетворень у відкладах раннього венду. Вони 

пов’язані з горбашівською світою і мають фрагментарне поширення, трапляючись в окремих розрі-
зах. Це алевролітоподібні глини з уламками «овруцьких» кварцитів, гальки кварцу і гранітів. 

БІОГЕННІ ВІДКЛАДИ. Вапняки. Ці породи в межах Шацького поозер’я пов’язані з відклада-

ми палеозою і мезозою. 

Вапняки палеозою. Вапняки ордовіку (O2pč). Вони сформувалися 485 млн р. тому та залишилися від 

наступних регіональних розмивів у вигляді вузької смуги, що простягається від с. Забужжя до с. Сто-

линські Смоляри і с. Хомичі, а також у прирозломній зоні біля с. Плоского. Потужність вапняків 

верхньосмідинської підсвіти 3,5 м. Це сірі, коричнювато-сірі масивні породи. Вони мають органо-

генно-детритову, пелітоморфну структуру. Текстура пластинчаста завдяки нерівномірному розподілу 

органогенно-детритового матеріалу. Порода здебільшого сформована пелітоморфним карбонатом, у 

якому нерівномірно розподілений слабко перекристалізований детритовий матеріал, а також зерна 
обтертого та напівобтертого кварцу. Часто простежуються вкраплення піриту у вигляді окремих 

зерен та їх скупчень. 

Вапняки силуру (S2 zb). У геологічному розрізі вони пов’язані з усіма стратиграфічними підроз-
ділами. Так, кладнівська світа нижнього силуру сформована мергелями з прошарками аргілітів. 

У верхньому силурі перешарування вапняків і мергелів утворюють забродівську світу; мергелі з 
прошарками вапняків – олешковицьку світу; тільки мергелі – новинську світу; мергелі з прошарками 

вапняків – мілованську і гущинську світи. 

Вапняки нижнього девону (D1sl). У селяхівській світі нижнього девону в товщі аргілітів трап-

ляються тонкі прошарки моховатих вапняків. 

Вапняки карбону (C1vl) у вигляді окремих шарів, потужністю до 10 м, поширені у відкладах 

кам’яновугільної системи в північній прибортовій частині Львівської палеозойської западини. Це 
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значна територія від с. Гороховище на півдні до с. Перешпа на півночі. Їхня пересічна потужність 

становить 15 м. Вік – від 360 до 325 млн років. Вапняки карбону стратиграфічно пов’язані з усіма 

світами нижнього відділу. Так, в олексівській світі вапняки знаходяться в осадових ритмах піско-

виків, аргілітів та алевролітів, де трапляються також прошарки вугілля. У Володимирській світі 
маємо ритмічне перешарування аргілітів, алевролітів і вапняків, тоді як в устилузькій та порицькій 

світах вапняки перекристалізовані й утворюють окремі товщі серед аргілітів та алевролітів. 

Усім вапнякам палеозою притаманна наявність мушлевого детриту в глинисто-карбонатній масі, 
що виповнює проміжки між вапняковими стяжіннями. Трапляються добре збережені відбитки 

мушлів брахіопод, а також граптолітів, рідше трилобітів. 

За фізичними властивостями вони близькі між собою, хоча мають певні відмінності. Так, вап-

няки ордовика є доломітистими, силуру – містять домішки піску, карбону – глинистими. Структура 

палеозойських вапняків уламкова й органогенно-детритова. 

За текстурними особливостями вапняки ордовику й силуру є масивними, тонкошаруватими, 

карбону – сланцюватими, а крейдові – пластинчастими. 

Вапняки мезозою. Вапняки юри (J2–3kt) – це органогенні вапняки з карбонатвміщуючими піско-

виками, що мають обмежене поширення на території Шацького поозер’я. Вони утворилися в умовах 

неглибоководного басейну і є малопотужними. 

Вапняки крейдові (K2br). Ці вапняки разом із мергелями в Шацькому поозер’ї утворюють по-

тужну товщу (до 280 м). Ця товща сформована, зазвичай, із надзвичайно дрібних черепашок-фораме-

ніфер, їхніх уламків, порошкоподібного кальциту і скелетів найпростіших морських водоростей. 

Крейдові вапняки чисто білі або жовтувато-сірі. Вони можуть змінювати своє забарвлення від 

коричневого (у випадку присутності домішки глини) до темно-сірого або майже чорного – у присут-
ності органіки. Структура верхньокрейдових вапняків дуже дрібнокристалічна, інколи оолітова. 
Текстура буває масивна, пластинчаста й оолітова, сформована з дрібних кульок шкаралупкової та 
радіальної будови, що з’єднані карбонатним цементом. За тривалої взаємодії з рухомими поверх-

невими і підземними водами вапняки розчиняються з утворенням карстових лійок та підземних 

порожнин.  

Каустобіоліти. Кам’яне вугілля. На території Шацького поозер’я вугленосні пісковики і 
вуглисті аргіліти порицької світи нижнього карбону мають обмежене поширення в прикордонній 

частині досліджуваної території. Вони виходять на домезозойську поверхню на ділянці Адамчуки–

Вільшанка у вигляді смуги шириною до 3,0 км. Тут, на околиці с. Вільшанка, свердловиною № 1887 в 

інтервалі глибин 344,5–345,1 м, розкрито прошарок кам’яного вугілля потужністю 0,6 м. Вміст золи у 

вугіллі 14,2 %, вологість – 1,5 %, що дає можливість віднести його до проміжного типу між газовим і 
паровично-жирним. Забарвлення сірувато-чорне. Блиск – смолистий, злом – волокнистий. Вивчений 

пропласток вугілля не має промислової перспективи. 

 

 

ЧЕТВЕРТИННІ ВІДКЛАДИ 

Відклади четвертинної системи суцільним плащем покривають територію Шацького поозер’я, 

утворюючи сучасні морфоскульптури рельєфу. Дотримуючись загальноприйнятої класифікації гене-

тичних типів континентальних осадових утворень у межах Шацького поозер’я, розрізняють флювіо-

гляціальний, льодовиковий, флювіальний та еоловий генетичні ряди відкладів. У льодовикових 

утвореннях виділяється флювіогляціальна група із внутрішньольодовиковими і прильодовиковими 

(перигляціальними) типами відкладів. Окремо розглядається льодовикове утворення – основна насип-

на морена. 

У водному парагенетичному ряді Шацького поозер’я виділяється флювіальна група відкладів 

алювіального типу. 

В еоловому ряді є тільки один генетичний тип – еолові піски. 

ГЛЯЦІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ. Серед цих відкладів на території Шацького поозер’я поширені два 
типи морени дніпровського зледеніння – насипна і донна (основна), що формує крайову зону 

льодовика. 

НАСИПНА МОРЕНА (gaPIIdn2). Цей генетичний тип льодовикових утворень типовий для крайо-

вої зони дніпровського зледеніння. Прикладом слугує насипна морена в с. Ростані, де наявний кар’єр 

із видобутку будматеріалів розробляється майже півстоліття. Ці відклади належать до псефітів. 
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Псефіти. Петрографо-мінеральний склад моренних відкладів у розрізі біля с. Ростані вивчав у 
2005–2007 рр. R. Chlebowski [123]. Він установив, що в нижній верстві валунних глин переважає при-
несений скандинавський матеріал, серед якого домінують уламки гранітів рапаківі, котрі поширені на 
південному заході Фінляндії. Трапляються уламки кристалічних порід зі Швеції – порфіри з Аlnо і 
граніти з Rаgundа. Орієнтація повздовжніх осей валунів і гальки, які знаходяться у валунній глині, 
засвідчує, що рух льодовика, який зупинився на крейдовому піднятті, був із північного заходу. 
Валунна глина, яка виходить на денну поверхню, у розчистках Рг і Р2 є абляційною. 

Вивчаючи мінеральний склад піщаної товщі між двома моренними горизонтами, R. Chlebowski [123] 
встановив, що у фракції 0,05–0,01 мм домінують амфіболи (22,1–56,7 %), гранати (6,4–37,3 %), цир-
кон (2,8–17,3 %), а також присутня незначна кількість піроксенів (2,3–3,8 %) та рутилу (0,6–5,7 %). 
Склад важкої фракції цих відкладів відзначається значним вмістом сульфідів (пірит і марказит) – 5,08 
(0,25–0,1 мм) і 5,19 % (0,1–0,01 мм), циркону – 3,5 (0,25–0,1 мм) і 12,81 % (0,1–0,01 мм), дистену – 
4,21 (0,25–0,1 мм) і 0,80 % (0,1–0,01 %), рогової обманки – 19,88 (0,25–0,1 мм) і 12,28 % (0,1–0,01 мм), 
гранату – 17,63 (0,25–0,1 мм) і 13,05 % (0,1–0,01 мм), епідоту 15,04 (0,25–0,1) і 17,21 % (0,1–0,01 мм), 
ільменіту – 16,49 (0,25–0,1) і 19,67 % (0,1–0,01 мм), лейкоксену – 5,84 (0,25–0,1 мм) і 5,27 % 
(0,01−0,01 мм), лімоніту – 4,21 (0,25–0,1 мм) і 2,39 % (0,1–0,01 мм). Відсутній у цій фракції монацит. 
Усі інші мінерали виявлені приблизно на рівні 0,3–2,8 % (табл. 5). 

Отже, мінеральний та петрографічний склад порід у розрізі кар’єру Ростань засвідчує 
принесення моренного матеріалу з північ-північного заходу, а нахил уламків за їхніми довгими осями 
дає право стверджувати про їхнє знаходження в нижній, активній частині льодовика. 

Таблиця 5 

Вміст найважливіших мінералів у важкій фракції різних генетичних типів  
четвертинних відкладів (пересічні значення, %) [138] 

Відклади 

Моренні, 
дніпров-

ський 

горизонт 

(gaPIIdn2) 

Флювіо-

гляціальні, 
тилігульський 

горизонт 

(fPItl) 

Флювіо-

гляціальні, 
дніпровський 

горизонт 

(fPIIdn
s
) 

Перигля-

ціальні, 
дніпровський 

горизонт 

(pgPIIdn1) 

Озерно-

алювіальні, 
завадівський 

горизонт 

(laPIIzv) 

Алювіальні, 
надзаплавні 

тераси 

(a
I
PIII) 

Розмір 

грануло-

метричної 
фракції, 
мм 

Мінерал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 5,08  7,86  4,93 11,85  2,93  0,39 0,25–0,1 

 5,19 14,40  3,58 10,18  3,24  0,96 0,1–0,01 

пірит + 

марказит 
 0,66  0,24  0,23  0,87  0,16  0,40 0,25–0,1 

 0,53  1,41  1,02  0,96  1,08  3,99 0,1–0,01 
барит 

 3,15  3,56  4,97  2,61  3,95  5,97 0,25–0,1 

12,81 12,09 13,52 12,51 13,50 16,81 0,1–0,01 
циркон 

 1,09  1,18  1,59  1,00  1,75  1,37 0,25–0,1 

 2,82  4,05  3,84  3,33  4,94  4,47 0,1–0,01 
рутил 

 0,53  0,86  0,48  0,19  0,51  0,40 0,25–0,1 

 0,31  0,22  0,43 –  0,37  0,24 0,1–0,01 

силі-
маніт 

 4,21  1,02  1,45  1,00  1,30  1,29 0,25–0,1 

 0,80  0,67  1,20  0,56  1,43  0,83 0,1–0,01 
дистен 

 0,40  0,53  0,49  0,27  1,36  0,74 0,25–0,1 

 0,10  0,09  0,18  0,08  0,06  0,20 0,1–0,01 

анда-

лузит 
 0,85  0,80  1,44  0,91  0,80  1,16 0,25–0,1 

 0,23  0,21  0,41  0,16  0,13  0,34 0,1–0,01 
топаз 

 1,75  2,41  1,98  1,84  1,56  2,28 0,25–0,1 

 0,58  0,91  1,00  1,07  0,52  0,74 0,1–0,01 

ставро-

літ 
 0,77  0,12  0,13 –  0,27 – 0,25–0,1 

 0,73  0,34  0,23 –  0,40  0,31 0,1–0,01 
апатит 

 2,70  3,28  3,11  2,80  2,65  4,02 0,25–0,1 

 1,22  1,84  1,69  1,52  1,51  1,68 0,1–0,01 
турмалін 

19,88  12,50 11,34 11,76 12,30  7,80 0,25–0,1 

12,28  7,06  8,31 11,73  6,89  5,15 0,1–0,01 

рогова 

обманка 

17,63 17,01 23,56 18,48 16,33 21,64 0,25–0,1 

13,05 11,03 15,19 10,58 11,62 12,39 0,1–0,01 
гранат 

15,04 11,05 13,41 10,44 15,19 11,03 0,25–0,1 епідот 
17,21 12,08 17,38 14,41 13,66 12,16 0,1–0,01  
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Закінчення таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0,27 –  0,21 –  0,07 – 0,25–0,1 

 0,54 – – – – – 0,1–0,01 
біотит 

– –  0,06 – – – 0,25–0,01 

– –  0,03 – – – 0,1–0,01 
монацит 

 1,09  0,47  0,36  0,29  0,35  0,42 0,25–0,1 

 0,61  0,42  0,32  0,16  0,11  0,56 0,1–0,01 
піроксен 

16,49 20,0 18,26 13,38 22,25 22,0 0,25–0,1 

19,67 18,32 20,66 23,84 27,97 18,85 0,1–0,01 
ільменіт 

 5,84 10,67  7,24 10,79 11,69 10,03 0,25–0,1 

 5,27  4,59  5,58  6,00  9,98  9,55 0,1–0,01 
лейкоксен 

 2,86  1,28  2,28  0,46  0,83  2,35 0,25–0,1 

 2,11  3,08  2,20  0,56  0,41  3,65 0,1–0,01 
магнетит 

 4,21  3,51  2,51  1,77  2,36  6,68 0,25–0,1 

 2,39  4,38  2,29  1,42  1,60  5,47 0,1–0,01 
лімоніт 

 0,53  1,02  0,46  0,82  0,47  0,41 0,25–0,1 

 0,40  0,55  0,41  0,89  0,29  0,32 0,1–0,01 
амфіболи 

 0,40  0,06  0,19 – – – 0,25–0,1 

 0,89  0,50  0,09 – – – 0,1–0,01 
карбонати 

 0,68  1,25 – –  0,86  2,55 0,25–0,1 

 0,34  1,77  0,30 –  0,31  1,42 0,1–0,01 

уламки 

фосфоритів 

 

ДОННА (ОСНОВНА) МОРЕНА (gdPIIdn1). Розріз цієї морени ми вивчили в кар’єрі колишнього 

Шацького цегельного заводу. Це єдиний пункт у крайній західній частині Прип’ятського Полісся, де 
виявлено відклади донної морени. Ці відклади сформовані глинами із незначною кількістю гальки 

розміром зазвичай до 5–7 см. 

Псаміти. Глини в межах Шацького поозер’я становлять основну (донну) морену дніпровського 

зледеніння (gPIIdn1) і за гранулометричним складом відповідають загальноприйнятій їхній класи-

фікації (табл. 6). 

Таблиця 6 

Класифікація глинистих порід [72] 

Уміст частинок, % 

№ з/п Порода 
глинистих (< 0,005 мм) 

піщаних 

(0,05–2,0 мм) 

1 Глина важка > 60 – 

2 Глина 60–30 – 

3 Суглинки: 30–10 більше ніж пилуватих 

4 важкий 30–20 –”– 

5 середній 20–15 –”– 

6 легкий 15–10 –”– 

7 Супіски: 10–3 більше ніж пилуватих 

8 важкий 10–6 –”– 

9 легкий 6–3 –”– 

Гранулометричний склад відкладів донної морени шацького типу у відсотках: більше 2 мм – 1,8; 

2–1 мм – 3,04; 1–0,5 мм – 4,97; 0,5–0,25 мм – 5,48; 0,25–0,05 мм – 42,22; 0,05–0,01 мм – 9,34; 

0,01−0,005 мм – 14,88; менше 0,005 мм – 7,28.  

У північній стінці кар’єру, що розроблявся, розкритий такий розріз зверху вниз: 
0,0–0,3 м – сучасний ґрунтово-рослинний покрив, піщанистий; 

0,3–5,6 м – суглинки валунні, темно-коричневого забарвлення, щільні, тугопластичні, з великою 

кількістю обтертих валунів гранітів, кварцитів і пісковиків; 

5,6–7,4 м – суглинки світло-сірі із включенням гальки і валунів гранітів, повздовжні осі галь-

кового матеріалу мають північно-східну орієнтацію; 

7,4–9,0 м – глина темно-коричнева, щільна, пластична; 

9,0–10,5 м – піски дрібного гранулометричного складу, невідсортовані, жовтувато-сірого забарв-

лення; 
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10,5–12,5 м – крейда (мергель) писальна, світло-сірого забарвлення, у припокрівельній частині з 
уламками кременів. 

Варто зауважити, що ні в межах Шацького поозер’я, ні в межах області дніпровського зледе-

ніння темно-коричневі валунні суглинки ніде не закартовані. Це послугувало підставою, щоби 

виділити Шацький тип донної морени. 

ФЛЮВІОГЛЯЦІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ. Серед стратиграфічних підрозділів антропогену, що 

мають повсюдне поширення на Шацькому поозер’ї, домінують флювіогляціальні відклади серед-

нього неоплейстоцену (fPIIdn2), що формують суцільний покрив денної поверхні періоду деградації 
дніпровського льодовика із цієї території. У часовому вимірі це орієнтовно 180–150 тис. років тому. 

За період від часу їхнього утворення і до наших днів флювіогляціальний покрив зазнав певних змін 

унаслідок процесів континентального літогенезу, тобто перетворення верхньої частини розрізу 

елювіально-делювіальними й еоловими процесами, з утворенням відповідних відкладів. Ураховуючи 

незначну потужність – до 0,5–0,7 м, картування елювіально-делювіальних відкладів не проводилося. 

Флювіогляціальні утворення разом з іншими генетичними типами відкладів становлять основу антро-

погену. 

Гранулометричний склад та потужності флювіогляціальних утворень змінюються в меридіональ-

ному спрямуванні від різнозернистих фракцій з уламковим матеріалом у межах прильодовикової 
зони (вся територія поозер’я) з потужністю до 15 м до дрібнозернистих, що формують зандрові 
рівнини. 

Флювіогляціальні відклади розділяються на поховані та покривні. До похованих віднесені 
нижньоплейстоценові, а до покривних – середньоплейстоценові (дніпровські) утворення. Потужність 

похованих відкладів на широті м. Любомль, що за 40 км від Ростанського моренного пасма, не пере-

вищує 1,5–2,0 м. 

Псефіти. Псефітові утворення трапляються серед відкладів тилігульського і дніпровського 

кліматоліту. Останній відзначається утворенням кам, оз. Грубоуламкові, невідсортовані відклади 

тилігульського покрівного зледеніння залягають на корінних верхньокрейдових мергелях у межах 

екзараційних перезаглиблень у верхів’ях сучасної Прип’яті між селами Згорани–Шацьк. 

У мінеральному складі цих відкладів, як видно із табл. 5, у фракціях 0,25–0,1; 0,1–0,01 мм 

виявлено значну кількість важких (акцесорних) мінералів. 

Це стосується сульфідів (пірит, є марказит) – 7,86 (0,25–0,1 мм) і 14,40 % (0,1–0,01 мм), циркону – 

3,56 (0,25–0,1 мм) і 12,09 % (0,1–0,01), гранату – 17,0 (0,25–0,1 мм) і 11,05 % (0,1–0,01 мм), рогової 
обманки – 12,50 (0,25–0,1 мм) і 7,06 % (0,1–0,01 мм), епідоту – 11,05 (0,25–0,1 мм) і 12,08 (0,1–0,01 мм), 

ільменіту – 20,0 (0,25–0,1 мм) і 18,32 % (0,1–0,01 мм), лейкоксену – 10,67 (0,25–0,1) і 4,59 % (0,1−0,01 мм). У 

межах 3–4 % трапляється рутил, турмалін, магнетит, лімоніт. Усі інші мінерали визначені на рівні від 

десятих до 1 %. Із 25 мінералів, що визначалися, не виявлено тільки біотит і монацит (табл. 5). 

Флювіогляціальні відклади регресивної стадії дніпровського льодовика сформували в прильодо-

виковій зоні озово-камові утворення сучасного рельєфу, а в перигляціальній зоні – обширні зандрові 
поля різнозернистих пісків із поодинокими включеннями уламків кременю і гранітів. 

Ози (f(oz)PIIdn2) – це водно-льодовикові утворення, складені піщано-гравійним матеріалом, що 

накопичувався в крайовій зоні льодовикового покриву в період його дегляціації. У межах Шацького 

поозер’я вони бувають двох типів: маргінальні, які опоясують льодовиковий край, та радіальні, що 

розміщені перпендикулярно до льодовикового краю. Маргінальні ози закартовані на західних 

околицях сіл Мельники та Хрипськ. Це видовжені на 0,5 км морфоскульптурні форми північно-

східного простягання. Радіальний оз закартовний за два кілометри на північний захід від с. Піщі. 
Ками (f(km)PIIdn2) – це ізольовані, округлої форми горби, що сформовані в зоні мертвого льоду 

внутрішньольодовикої області й утворені гравійно-гальковим матеріалом, перешарованим із різно-

зернистими пісками. У межах поозер’я ми вивчили ками урочища Ципель та в районі с. Кам’янка. 

У таблиці 5 подано пересічні значення вмісту мінералів важкої фракції в перигляціальних утво-

реннях дніпровського горизонту. 

Так, у важкій фракції цих відкладів виявлено в досить значних кількостях сульфіди (пірит і мар-

казит) – 4,93 (0,25–0,1 мм) і 3,58 % (0,1–0,01 мм), циркон 4,97 (0,25–0,1 мм) і 13,52 % (0,1–0,01 мм), 

рутил 1,59 (0,25–0,1 мм) і 3,84 (0,1–0,01 мм), рогову обманку – 11,34 (0,25–0,1) і 8,31 % (0,1–0,01 мм), 

гранат – 23,56 (0,25–0,1 мм) і 15,19 % (0,1–0,01 мм), спідот – 13,41 (0,25–0,1 мм) і 17,38 % 
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(0,1−0,01 мм), ільменіт – 18,26 (0,25–0,1) і 20,66 % (0,1–0,01 мм), лейкоксен – 7,24 (0,25–0,1) і 5,58 % 

(0,1–0,01 мм). Відсутній апатит у фракції 0,25–0,1 мм. Усі інші мінерали важкої фракції виявлено на 
рівні 0,1–3 %. 

Псаміти. Серед цих утворень у Шацькому поозер’ї трапляються відклади приазовського, тилі-
гульського та дніпровського кліматолітів. 

Піски. Так, дрібнозернисті піски приазовського кліматоліту (fPIpr) мають обмежене поширення. 

Вони виповнюють перезаглиблення верхньокрейдового рельєфу в межах прадолини Кшна–Прип’ять. 
Псамітовим матеріалом сформовані лінзи пісків тилігульського льодовикового етапу трансгре-

сивної стадії, якими виповнені екзараційні пониження в дольодовиковому рельєфі. 
Утворення дніпровського кліматоліту поділяють на підморенні та покривні. 
Підморенні флювіогляціальні піски трансгресивної стадії дніпровського льодовика збереглися в 

крайовій льодовиковій зоні на понижених ділянках прадолини Кшна–Прип’ять. Літологічно – це піс-
ки сірі середньо-дрібнозернисті, невідсортовані, з уламками феноскандського матеріалу і кременями, 
що сягають потужності до 2,5 м. 

Покривний комплекс сформований флювіогляціальними пісками регресивної стадії льодовика, 
яка займає проксимальну частину льодовикового поширення, та перигляціальними товщами відкла-

дів дистальної зони зледеніння, якою складені зандрові рівнини південніше крайової льодовикової 
зони. Гранулометричний склад пісків змінюється від середньої зернистості в крайовій зоні Ростан-
ської гряди до дрібної з віддаленням у південному спрямуванні. Їхній пересічний гранулометричний 

склад відзначається такими фракціями: більше 2 мм – немає; 2,1 мм – 6,3 %; 1–0,5 мм – 10,38 %; 
0,5−0,25 мм – 51 %; 0,25–0,05 мм – 31,57 %; 0,05–0,01 мм – 2,59 %; 0,001–0,005 мм – 1,13 %; менше 

0,005 мм – 1,37 %. 
Потужність акумуляції піщаного матеріалу залежить від підстеляючого рельєфу і змінюється від 

10 м до перших метрів. У відкритих розрізах південніше смт Шацька можна бачити косу шаруватість 
у пісках, нахилену в північному спрямуванні. 

Перигляціальні (зандрові) псамітові відклади відзначаються значним вмістом мінералів важкої 
фракції. Так, в останній наявний значний вміст сульфідів (піриту й марказиту) – 11,85 (0,25–0,1 мм) і 
10,18 % (0,1–0,01 мм), циркону – 2,61 (0,25–0,1 мм) і 12,51 % (0,1–0,01 мм), рогової обманки – 11,76 
(0,25–0,1 мм) і 11,73 % (0,1–0,01 мм), гранату – 18,48 (0,25–0,1 мм) і 10,58 % (0,1–0,01 мм), епідоту – 

10,44 (0,25–0,1 мм) і 14,41 % (0,1–0,01 мм), ільменіту – 13,38 (0,25–0,1 мм) і 23,84 % (0,1–0,01 мм), 
лейкоксену – 10,79 (0,25–0,1 мм) і 6,00 % (0,1–0,01 мм). Усі інші мінерали важкої фракції визначені 
на рівні приблизно 0,1–3,0 %. У цій фракції відсутні біотит, монацит, карбонати і фосфати (табл. 5). 

ОЗЕРНО-АЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ (laEP). Найдревнішими четвертинними утвореннями в 

межах Шацького поозер’я є озерно-алювіальні відклади еоплейстоцену. Серед них розрізняють утво-

рення мартоноського, лубенського, завадівського і дніпровського кліматолітів. 
Псаміти. Піски. У пониженнях доплейстоценового рельєфу в районі оз. Турського та в прадо-

лині Кшна-Прип’ять виявлені пилуваті піски мартоноського і лубенського кліматолітів озерно-алю-
віального генезису. Для них типові седиментаційні цикли, що засвідчують ритми осадонакопичуван-

ня. Нижня пачка – дрібно- й середньозернисті з прошарками суглинків, що засвідчують алювіальний і 
проточний режим водоймищ. Верхня пачка також сформована супісками й середньозернистими 

пісками озерно-алювіального генезису. 
У середньому неоплейстоцені піски в перешаруванні із суглинками і шаруватими глинами 

трапляються тільки у верхньозавадівських озерно-алювіальних відкладах долини Кшна–Прип’ять. 
Супіски і суглинки. Середня пачка відкладів мартоноського і лубенського кліматолітів – це за-

торфовані суглинки з гіттіями. Прошарки суглинків наявні також серед дрібно- й середньозернистих 
пісків нижньої пачки. 

Озерно-алювіальні відклади завадівського (l,aPIIzv1–3) кліматоліту мають складну будову. 
Так, нижньозавадівські озерно-алювіальні відклади типові для початкової стадії міжльодови-

ків’я: легкі суглинки та важкі супіски із включенням дрібного гравію і гальки. Для середньозава-
дівської стадії типові озерні й озерно-алювіальні відклади, інколи болотні гумусові глини із 
прошарками пісків і діатомових глин. У верхньозавадівській стадії формувалися озерно-алювіальні 
відклади в долині Кшна–Прип’ять, перешарування пісків, суглинків і шаруватих глин. 

Загалом пересічні значення вмісту мінералів важкої фракції в озерно-алювіальних відкладах 

завадівського кліматоліту наведено в табл. 5. Так, у важкій фракції виявлено в значних кількостях 
циркон – 3,95 (0,25–0,1 мм) і 13,5 % (0,1–0,01 мм), рогову обманку – 12,30 (0,25–0,1 мм) і 6,89 %         

(0,1–0,01 мм), гранат – 16,33 (0,25–0,1 мм) і 11,62 % (0,1–0,01 мм), епідот – 15,19 (0,25–0,1 мм) і 
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13,66 % (0,1–0,01 мм), ільменіт – 25,25 (0,25–0,1 мм) і 27,97 % (0,1–0,01 мм), лейкоксен − 11,69                 

(0,25–0,1 мм) і 9,98 % (0,1–0,01 мм). На рівні 2–4 % визначено сульфіди (пірит і марказит), турмалін, 
лімоніт. Усі інші складники важкої фракції становлять 0,1–1,0 %. Не виявлено монацит і карбонати. 

Озерно-алювіальні відклади дніпровського кліматоліту сформувалися в умовах рівноваги льодо-

викового краю в підгачених водоймах. Вони залягають на флювіогляціальних підморених пісках, 

облямовують моренні утворення. Літологічно – це супіски важкі сірого кольору, а також суглинки. 

Ними також виповнені прильодовикові озерні котловини і протічні пониження в моренному рельєфі. 
Прикладом є розрізи підгачених льодовикових озер південніше смт Шацька та с. Підманове. 

За гранулометричним складом це супіски важкі та суглинки легкі, монолітні, темно-сірого 

забарвлення. Потужність 2–5 м. Озерні суглинки наявні в розрізі південного берега оз. Світязь. 

Варто зауважити, що склад акцесорних мінералів має важливе значення для визначення генетич-

ного зв’язку нижньо- й середньоплейстоценових відкладів із породами тих територій, якими перемі-
щувався льодовик. 

На підставі статистичної обробки мінерального складу важкої фракції нижньо- й середньо-

плейстоценових відкладів Шацького поозер’я можна зробити такі висновки: 

1. У важкій фракції відкладів Шацького поозер’я збереглися зазвичай рудні мінерали, що засвід-

чують тип материнських порід, із яких вони були принесені льодовиком. Так, у гранулометричних 

фракціях 0,25–0,1 і 0,1–0,01 мм флювіогляціальних відкладів окського льодовика, що перекривав цю 

територію, вміст піриту і марказиту сягає від 7,86 до 14,4 %. Відомо, що марказит домінує в нижньо-

вендських пісковиках, які виходять на дочетвертинну поверхню Білорусі і були охоплені екзарацій-

ною діяльністю окського льодовика. Вміст мінералу циркону змінюється від 3,56 до 12,09 %. Відомо, 

що він входить до складу гранітоїдів Балтійського кристалічного щита. Останні були першою перешко-

дою на шляху ранньоплейстоценових зледенінь, тому серед уламкового матеріалу морен домінують 
гранітоїдні породи. У важкій фракції відкладів тилігульського горизонту (окське зледеніння) виявле-

но значну кількість рогової обманки – 12,5–7,6 %, що пов’язана з деструкцією базальтів; гранат – 

17,01–11,03 % – підтверджує руйнування льодовиком кварцитів, епідот – 11,05–12,08 % – засвідчує 
екзарацію широкого діапазону порід від осадових до вулканогенних. Ільменіт – 20,0–18,32 % – є 
показником звітрених інтрузивів габро, а лейкоксен – 10,67–4,59 % – габроїдів, де він знаходиться 

разом з ільменітом. 

2. У значно менших кількостях у важкій фракції льодовикових відкладів наявні карбонати та 
фосфорити. Карбонати привнесені зі складних інтрузивних комплексів з ультраосновних та лужних 

гірських порід, а також осадових утворень крейдового періоду. Відомо, що фосфорити трапляються в 

значній кількості в сеноманських нижньокрейдових відкладах сусідньої Білорусі. 
3. У важкій фракції моренних відкладів дніпровського льодовика виявлено підвищений вміст 

тих же мінералів, що й в утвореннях окського льодовика, хоча в дещо менших концентраціях, що 

засвідчує привнесення екзараційного матеріалу з одного регіону. 

4. Загалом можна зробити однозначний висновок, що областю принесення екзараційного 

матеріалу відкладів льодовикової формації був не тільки Балтійський кристалічний масив, а вся 

Фенноскандія та частково звітрений розсипчастий покрив Білорусі. 
ФЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ (aPIII). До флювіальної групи четвертинних утворень належать 

алювіальні відклади перших надзаплавних терас та заплав річок Західний Буг і Прип’ять. 

АЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ ПЕРШИХ НАДЗАПЛАВНИХ ТЕРАС ЗАХІДНОГО БУГУ ТА ПРИ-

П’ЯТІ (aI
PIII). У сучасному рельєфі правобережна частина першої надзаплавної тераси Західного Бугу 

простягується в північному спрямуванні від с. Адамчуки до с. Кошари, шириною майже 4 км. Перша 
надзаплавна тераса Прип’яті простежується у вигляді вузької (0,5 км) смуги, починаючи від 

с. Плоского. 

Алювіальні нерозчленовані відклади перших надзаплавних терас Західного Бугу і Прип’яті сфор-

мовані горизонтально шаруватими дрібнозернистими кварцовими пісками. Увесь алювій псамітового 

складу. 

Псаміти. На основі аналізу повздовжніх профілів тераси р. Західний Буг установлено, що 

поховані й відкриті алювіальні товщі, сформовані осадами без будь-якої значної переваги ерозійного 

чи акумулятивного процесів, є типовими для рівнинних річкових долин, утворених перстративним 

алювієм. 

Піски. Надзаплавні тераси сформовані добре відсортованими та промитими дрібно- і середньо-

зернистими пісками. У розрізах окремих свердловин та у відслоненнях відзначається генетична по-

слідовність формування рівнинного алювію: руслова, заплавна та старична фації. Русловому алювію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шацьке поозер’я. Том 1: Геологічна будова та гідрогеологічні умови 

 76 

притаманна гранулометрична послідовність: у підошві знаходяться верстви піску середньої зернис-
тості із включенням гравію, що поступово перекриваються пісками середньої та дрібної зернистості. 
Залежно від меандрування русла в межах широкої палеодолини русловий алювій має фаціальні 
заміщення. Він утворений добре обтертими та відсортованими зернами кварцу і дещо в меншій 

кількості польового шпату й окремими зернами акцесорних мінералів. Відклади середньої зернис-

тості, косошаруваті і без будь-яких домішок. 

Старична фація перших надзаплавних терас сформована суглинками та глинами. Суглинки 

засвідчують слабкопротічний режим води староріччям, а глини – застійний режим водойми, що 

сформована в підніжжі молодшої тераси чи корінного схилу і відрізана від основного русла річки. 

Середня потужність алювію першої надзаплавної тераси р. Західний Буг 7,5 м, а тераси Прип’яті – 

2,5 м. 

Пересічний мінеральний склад важкої фракції алювіальних відкладів першої надзаплавної тераси 

наведено в табл. 5. У цій фракції виявлено відносно високий рівень вмісту бариту – 0,40 (0,25–0,1 мм) і 
3,99 % (0,1–0,01 мм), циркону – 5,97 (0,25–0,1 мм) і 16,81 (0,1–0,01 мм), рутилу – 1,37 (0,25–0,1 мм) і 
4,47 % (0,1–0,01 мм), турмаліну – 4,02 (0,25–0,1 мм) і 1,68 % (0,1–0,01 мм), рогової обманки – 7,80 

(0,25–0,1 мм) і 5,15 % (0,1–0,01 мм), гранату – 21,64 (0,25–0,1) і 12,39 % (0,1–0,01 мм), епідоту – 11,03 

(0,25–0,1 мм) і 12,16 % (0,1–0,01 мм), ільменіту – 22,0 (0,25–0,1) і 18,85 % (0,1–0,01 мм), лейкоксену 

10,03 (0,25–0,1 мм) і 9,55 % (0,1–0,01 мм), магнетиту – 2,35 (0,25–0,1 мм) і 3,65 % (0,1–0,01 мм), 

лімоніту – 6,68 (0,25–0,1 мм) і 5,47 % (0,1–0,01 мм). Усі інші мінерали важкої фракції визначено 

приблизно на рівні 0,3–2,4 %. Біотит, монацит і карбонати відсутні. 
АЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ РУСЕЛ РІЧОК (aIV). У сучасних річкових долинах басейнів р. Захід-

ний Буг і р. Прип’ять алювіальні утворення сформовані псамітами. 

Псаміти. Піски. Головним складником алювіальних утворень є кварцові піски і глина з незнач-

ною кількістю польових шпатів, а також акцесорних мінералів, що формують четвертинну товщу 

регіону. Русловий алювій утворений сірими, дрібнозернистими кварцовими пісками, різного ступеня 

відсортованості. Внизу розрізу алювій зазвичай великозернистий. 

Глини. У сучасній заплавній фації піщана товща перешаровується із суглинками, іноді з лінзами 

глин, що відкладені внаслідок повеневого перенесення глинистої фракції мулу. Контакт між відкла-

дами різного гранулометричного складу чіткий. 

СТАРИЧНИЙ АЛЮВІЙ (a
s
H). Псаміти. Супіски і суглинки. Серед них розрізняють лише супіски 

і суглинки жовтувато-сірого, сірувато-жовтого забарвлення з прошарками кварцового піску. Старич-

ний алювій подекуди заторфований. 

ВІДКЛАДИ СУЧАСНИХ ОЗЕР (lH). Вивченням озерних відкладів Шацького поозер’я, почина-

ючи з 1976 р., займалася відома у Львівському національному університеті імені Івана Франка група 
«Шельф», куди входили геологи, біологи і географи. Сапропель безпосередньо вивчали в 1983–1986 рр. 

Північне державне регіональне підприємство «Північгеологія», а в 1984–1995 рр. – гідрогеологічне 
управління «Укргеокаптажмінвод». 

Серед донних відкладів озер Шацького поозер’я В. Хмелівський зі співавторами [24] виділяють 

щебінь та гальково-гравійний щебінь, різноманітні піски, а також піщано-алевритові, пеліто-алеври-

тові й сапропелеві мули. 

Псефіти, як стверджують згадані вище автори, трапляються де-не-де – це здебільшого щебінь із 
домішкою гальки. Ці утворення пов’язані з хвилеприбійною зоною пляжів і тягнуться вузенькою 

смугою від 10 до 70 см уздовж берегів озер, особливо високих. Такі утворення найчастіше просте-
жуються на березі озера Пісочне, де вони утворені колотими кутастими уламками халцедонового 

кременю. Подекуди трапляється дрібна галька та гравій інших порід. Уміст щебеню у відкладах біля 

берега може сягати до 100 %, а вже на віддалі 1–5 м від берега падає до 5–10 %. 

Псаміти. Піски. Прибережні зони озер відзначаються різноманітними пісками. Їх грануло-

метричний склад дуже мінливий. Уміст піщаної фракції в цих відкладах сягає 85–90 %. Це перемиті 
первісні флювіогляціальні відклади. У пісках озер Луки, Перемут, Пісочне та інших переважає 
середньозерниста фракція. Такий пісок у пробах оз. Піщанського становить 43,4–84,2 %, озер Луки і 
Перемут – 56,0–70,0 %, оз. Пісочне – 24,5–81,9, оз. Світязь – 0,2–71,8 %. 

Дрібний пісок найчастіше трапляється в пробах озер Люцимер – 21,5–65,4 %, Світязь – 9,6–72,1 %, 

Пісочне – 1,9–61,0 %, Луки і Перемут – 10,0–20,4 %. 

Великозернистий пісок посідає третє місце в складі озерних відкладів, зокрема, у відкладах 

оз. Пісочне його міститься від 1,3 до 69,7 %, оз. Світязь – 0,7–57,4 %, оз. Люцимер – 0,5–54,0 %. 

Піски озер постійно супроводжуються гравійно-гальковим матеріалом. 
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Розподіл осадів залежно від гранулометричного складу детально вивчався на оз. Пісочне, де було 
відібрано понад 180 проб по сітці 100 × 100 м [52]. Проведені дослідження дали авторам підставу 
стверджувати, що піщані осади залежно від будови берега, фіксуються до глибини 6–7 м, а подекуди 
навіть до 9–10 м. Виявлено, що до глибини 2–6 м не простежуються зміни в їхньому грануло-
метричному складі. 

В. Хмелівський зі співавторами [52] вивчали також геохімічну специфіку донних осадів Шаць-
ких озер. У прибережних пісках виявлено великий комплекс рідкісних і розсіяних елементів. Так, в 
осадах Світязя, крім породотвірних Al, Si, Mg, Ca, Na, k, Fe й ін., виявлено Co, Be, B, Ga, Y, La, Zn, 
Ti, Cr, Pb, Mn, Cu, V, Zr, Ni, Ag, Ba, Sr та ін. Таку строкатість елементів зумовлено неоднорідністю 
гранулометричного складу пісків. Головними носіями мікроелементів, на думку авторів, є акцесорні 
мінерали. У пісках озера Люцимер виявлено ще Hg, Nb, Li. Крім того, у пісках останнього вищий 
вміст Ti, Mg, Zr, Ba, Li, Zn, Sr, Nb, Hg, Cr, Ni, Y, Ag і менший B, V, La, Co, Be, ніж в осадах Світязя. 

Пеліто-алевритові відклади. Глибше 6–7 м піски змінюються пеліто-алевритовими утворен-
нями з подальшим переходом у мули. Першими йдуть піщано-алевритові мули, де співвідношення 
складників становить 1 : 1, потім на глибинах 11–12 м наявні пеліто-алевритові утворення, де частка 
алевритових і пелітових складників становить, відповідно, 48,2–64,4 % та 34,2–43,3 %. Ще глибше 
фіксуються алеврито-пелітові мули, до складу яких входять 47,6–66,2 % пелітової та 28,2–43,7 % 
алевритової маси. Пелітова маса сформована дрібними пластівцями сапропелевої органіки, дуже 
дисперсним кварцом, рештками польових шпатів та незначної кількості глинистих мінералів. 

Мули, сапропелі. Особливістю мулів водойм Шацького поозер’я є високий вміст органічної 
речовини, який, за дослідженнями В. Хмелівського зі співавторами [24], становить 28,0–84,0 %. 

Особливістю осадів озер досліджуваного району є низький вміст глинистої фракції. У найбагат-
ших на пелітовий матеріал сапропелевих мулах наявна незначна кількість глинистих мінералів. 

Сапропелі та пелітові фракції концентрують Pb, Zn, P, Mg, Sc. Здебільшого в пелітових фракціях 
концентрується Bi та Ag. 

В. Хмелівський зі співавторами [11] характеризують сапропелеві мули водойм Шацького по-
озер’я із глибин 7–10 м, які сформовані на 47,6–66,25 % із пелітової маси, утвореної пластівцями 
сапропелевої органіки, дисперсним кварцом, рештками польових шпатів та невеликою домішкою 
глинистих мінералів. 

У великих озерах – Світязь, Пісочне, Люцимер – сапропель виповнює найглибші частини їх 
улоговини. Чаші озер Луки і Перемут майже повністю виповнені сапропелем, а дрібні озера – Мош-
не, Карасинець, Соминець та інші – цілком виповнені сапропелевими мулами і знаходяться на стадії 
заболочення, тобто практично зникають. 

Прикладом водойми максимально виповненої сапропелем слугує озеро Линовець. За інформа-
цією А. А. Горуна [28], площа водного дзеркала цього озера, порівняно з описом XIX ст. та двадцятих 
і сімдесятих років минулого століття, зменшилася відповідно з 20 до 13,8 і 12 га, а об’єм води – з 300 
до 225 і 135 тис м3

. Автор стверджує, що щорічне зменшення водного дзеркала за останні 40 років 
сягає 0,045 га, а об’єм води – 2,2 х 10 м3

. Наприклад, потужність відкладів сапропелю в озері Лино-
вець зростає пересічно за рік на 2–3 см [95]. На рис. 30 наведено профілі осадів озера Плотиччя, з 
якого випливає, що їх основу становлять сапропелі. 

В. Хмелівський зі співавторами [11] стверджують, що серед сапропелів Шацького поозер’я є такі 
різновиди: вапнякові, водоростево-вапнякові, водоростево-залізисті, водоростево-піщанисті, водорос-
тево-глинисті та змішано-водоростеві. 

Сапропелі мають вигляд желеподібної маси темно-сірого, чорного, сірувато-чорного, бурувато-
чорного забарвлення. Сапропелеві мули озер Пісочне, Перемут, Луки, Соминець, Піщанське, Люци-
мер, Карасинець, Кримне вивчалися на вміст аскорбінової кислоти, периксидази, аміачної, нітратної 
та нітритної форм азоту. Проби відбиралися через 400–500 з глибини 3–7 м. 

В. Хмелівський зі співавторами [11] встановив, що вміст цих трьох форм азоту в сапропелях 
різних озер не однаковий. Так, кількість нітратної форми азоту найвища в сапропелевих мулах озер 
Кримне, Луки, Соминець, а найнижча – в Піщанському. Нітритної форми найбільше в сапропелях 
озер Соминець, Піщанське, Луки, Люцимер, а в озерах Карасинець, Перемут, Кримне його набагато 
менше. Аміачного азоту найбільше в сапропелях озер Луки і Піщанське, а в інших його вміст майже 
однаковий. 

Неорганічний фосфор майже у всіх сапропелях міститься в межах 1,6–2,3 мкг/мл. 
Вміст аскорбінової кислоти незначний, проте достатній для росту рослин. У сапропелях наявна 

відносно висока кількість пероксидази, що є одним із показників окисно-відновних процесів у 
ґрунтах [11]. 
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У сапропелях виявлено 34 хімічні елементи, серед яких 28 рідкісних та розсіяних: Sr, Ba, Ag, Cu, 

V, Cr, Ti, Pb, Ga, P, Zr, Nb, Sc, Y, Be, Sn, Co, Tl, Hg, Bi, Ce, Li. 

Вони містять такі важливі для росту і метаболізму рослин мікроелементи: Mo, Zn, B, Mn, Cr, Ni 

та ін. В органічній складовій частині сапропелів накопичуються Co, Ga, V, Y, Zn, Mo та ін., що 

входять до металоорганічних сполук. 

«Укргеокаптажмінвод» проводив роботи з метою вивчення запасів лікувального сапропелю. 

Якісні показники сапропелевих відкладів наведено в табл. 7 і 8. 

Різні умови формування визначають особливості сапропелів. Зольність сапропелю коливається 

від 16 до 50 %, а загальна калорійність змінюється від 9,38 до 18,16 кДж · г. Сапропель, маючи 

колоїдальну природу, відзначається високою вологоємністю – 97,5–99,5 %, проте погано віддає воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 7 

Озерні відклади сапропелю Шацького поозер’я [28] 

№ 

з/п 

Номер за 

довідником 

ресурсів 

сапропелю  

[28] 

Назва озера; 

орієнтири; сучасне 

використання; 

вид сапропелю 

Стадія та рік роз-
відки; організація, 

що проводила 

розвідку; 

категорія запасів 

Площа озера, 

га; 
площа 

нульової межі/ 
сапропелевих 

відкладів, га 

Глибина 

відкладів 

сапропелю, 

м 

макс./сер. 

Серед-

ня 

гли-

бина 

води, 

м 

Запаси в класах 

сапропелю в 

межах дзеркала 

води, тис. т; 

клас сапропелю 

Якісні особливості 
відкладів сапропелю; 

використання та ін. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 111 

Луки; 

розміщене за 7 км на ПнЗ 

від р. ц. Шацьк на ПнЗ  

за 7,0 км, від с. Затишшя  

на ПдЗ за 0,5 км, від с. Острів’я 

на Сх за 3,5 км; 

не використовується; 

органо-піщанистий 

1983−1986 рр., 

КГРЕ С2 
677,7/543,7 9,3/3,36 1,05 

3077,6, 

органо-

силікатний 

Ас
 − 31,0 %;  

W − 93,4 % 

СаО – 7,3 % 

Fe2О3 – 1,9 %;  

рН – 7,04; 

с/г добриво; 

безстічне, береги низькі, 
заболочені, зарослі 

чагарником 

2 113 

Линовець; 

від р. ц. Шацьк на ПнЗ  

за 4,0 км, від с. Світязь  

на Пд за 0,6 км; 

не використовується; 

органо-залізистий 

1983−1986 рр., 

КГРЕ С2 
12,0/7,5 11,3/6,56 0,96 

127,8, 

залізистий 

Ас
 − 33,4 %;  

W − 90,1 % 

СаО − 8,5 % 

Fe2О3 – 8,7 %;  

рН − 6,91; 

с/г добриво; 

протічне 

3 116 

Острів’янське; 

від р. ц. Шацьк на ПнЗ  

за 15 км, від с. Острів’я  

на З − прилягає; 
не використовується; 

зоогенно-водоростевий 

1983−1986 рр., 

КГРЕ С2 
236,2 / 154,9 12,4 /3,77 1,62 

127,8, 

органічний 

Ас
 – 32,4 %;  

W − 92,5 % 

СаО − 2,9 % 

Fe2О3 – 1,9 %;  

рН – 6,21; 

с/г добриво; 

протічне, берег низький, 

частково заболочений 

4 

118 

Озерце; 

від р. ц. Шацьк на Пн за 4,0 км, 

від с. Мельники на Пд  

за 1,5 км; 

не використовується; 

органо-вапняковий 

1983−1986 рр.,  

КГРЕ С2 
20,9/18,6 10,2/4,28 0,74 

157,8, 

карбонатний 

Ас
 − 31,8 %; W − 92,3 %; 

СаО − 18,3 %; Fe2О3 − 7,68 %; 

рН − 6,21;  

с/г добриво; 

безстічне; південний берег 
заболочений 7

9
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Закінчення таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 119 

Карасинець; 

від р. ц. Шацьк на Пн за 3,5 км, 

від с. Мельники на Пд за 1,5 км 

1983−1986 рр., 

КГРЕ С2 
11,3/13,6 12,5/6,59 1,11 

165,3, 

карбонатний 

Ас
 – 26,5 %; W − 92,8 %; 

СаО – 13,2 %; Fe2О3 –1,8 %;  

рН − 7,19; 

с/г добриво; 

безстічне; вся площа 

заросла очеретом, осокою, 

береги заболочені 

6 120 

Соминець; 

від р. ц. Шацьк на ПнЗ  

за 3,5 км, від с. Мельники  

на ПдЗ за 2,0 км 

1983−1986 рр., 

КГРЕ С2 
47,8/39,4 11,3/4,82 1,40 

340,6, 

карбонатний 

Ас
 – 24,0 %; W – 93,0 %; 

СаО − 12,8 %; Fe2О3 − 1,5 %;  

рН − 7,57; 

с/г добриво; 

безстічне, водяна 

рослинність на всій площі 
дзеркала води 

7 125 

Олешне; 

від р. ц. Шацьк на ПдС  

за 3,0 км, від с. Плоске  

на ПдЗ за 2,5 км, від с. Пехи  

на Пн за 0,6 км; 

не використовується; 

торф’янистий 

1983−1986 рр., 

КГРЕ С2 
10,2/14,0 11,0/4,77 1,28 

127,2, 

органічний 

Ас
 – 21,2 %; W – 92,6 %; 

СаО – 5,1 %; рН − 6,77; 

с/г добриво; 

безстічне; береги низькі, 
вкриті чагарником 

8 130 

Чорне Мале; 

від р. ц. Шацьк на ПнЗ  

за 6,5 км, від с. Острів’я;  

на Пд за 2,0 км; 

не використовується; 

органо-вапняковий 

1983−1986 рр., 

КГРЕ С2 
34,9/25,4 9,7/4,01 0,92 

254,0, 

карбонатний 

Ас
 – 37,2 %; W – 90,5 %; 

СаО – 10,8 %; Fe2О3 – 2,9 %; 

рН − 7,24; 

с/г добриво; 

безстічне, берегова смуга 

вкрита чагарником вільхи, 

берези, верби 
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Таблиця 8 

Особливості відкладів лікувального сапропелю  

(за матеріалами гідрологічного управління «Укргеокаптажмінвод», 1984−−−−1986 рр.) [28] 

 

№ 

з/п 
Назва озера 

Площа озера/ 

площа сапро-

пелевих 

відкладів, га 

Глибина 

озера  

макс./серед., 

м 

Глибина 

відкладів 

сапропелю/ 

серед., м 

Запас 

сапропелю, 

тис. м3
 

Хімічний склад відкладів сапропелю, напрям їх використання та ін. 

1 Пісочне 169,5 / 63 14,5 / 8 0,1−7,3 / 3,26 2022 
Гідрокарбонатно-сульфатні натрієво-калієво-кальцієві, інколи магнієво-

кальцієві; використовують із лікувальною метою 

2 Люцимер 435 / 132,5 5,2 / 3,4 0,1−8,4 / 4,13 5472 

Гідрокарбонатно-сульфатні магнієво-кальцієві; використовувати 

з лікувальною метою не можна у зв’язку з великою кількістю 

відпочивальників і наявністю качиної ферми 

3 Мошно 36,5 / 29,2 1,5 / 1,0 2,6−11 / 7,35 2147 Сульфатно-кальцієві; використовують із лікувальною метою та в с/г  

4 Карасинець 11,3 / 11,3 2,1 / 1,86 1,7−10 / 7,56 854 
Гідрокарбонатно-сульфатні, магнієво-кальцієві;  
використовують із лікувальною метою та в с/г  

5 Соминець 27,8 / 27,8 3 / 2,28 макс. 11,7 / 5,25 1462 

Сульфатно-гідрокарбонатні натрієво-калієво-кальцієві; гідрокарбонатно-

сульфатні натрієво-калієво-кальцієві; гідрокарбонатно-сульфатні 
магнієво-кальцієві; сульфатно-нітратно натрієво-калієво-кальцієві; 
гідрокарбонатно-нітратно-кальцієві; з наявністю аніона NO3;  

не рекомендують для лікування 

6 Чорне Велике 72,6 / 72,6 3,2 / 2,5 7,5 / 5,52 4011 
Гідрокарбонатно-сульфатні магнієво-кальцієві, інколи натрієво-кальцієві; 
з наявністю аніона NO3; не рекомендують для лікування 

7 Острів’янське 251 / 152 2,3 / 1,6 12 / 4,3 6536 
Сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві;  
використовують із лікувальною метою та в с/г  

8 Пулемецьке 1570 / 960 7 / − 10 / 3,9 37 440 
Гідрокарбонатно-сульфатні магінєво-кальцієві;  
використовують із лікувальною метою 

9 Луки 665,6 / 665,6 3,5 / 1,63 11,2 / 4,66 31 018 
Гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієві; використовують 

із лікувальною метою та у с/г як добриво і як добавка до корму худоби 

10 Перемут 149,4 / 104,5 4,8 / 2,2 18,7 / 6,65 6953 
Гідрокарбонатно-хлоридно-сульфатні натрієво-калієво-кальцієві; 
використовують із лікувальною метою 

11 Плотиччя 5,5 / 5,5 1,8 / 1,4 13,8 / 9,98 550 Сульфатно-нітратні магнієво-кальцієві; використовують у с/г 
12 Озерце 15,5 / 15,5 2,0 / 1,5 8,6 / 4,03 623 Фізико-хімічні властивості, використовують із лікувальною метою 

13 Довге 8,8 / 8,8 1,9 / 1,37 11,6 / 5,57 490 Фізико-хімічні властивості, використовують із лікувальною метою 

14 Кругле 7,7 / 7,7 1,8 / 1,5 14,5 / 10,29 796 
Сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві; використовують 

із лікувальною метою 

15 Світязь 2750 / 798 58,4 / 7,0 понад 12 м / 2,5 19 953 Фізико-хімічні властивості використовують із лікувальною метою 
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Об’ємна маса сапропелю становить 1,02–1,08 т/м3
 і зумовлена зольною щільністю. Його суха 

речовина сформована органічним і неорганічним (мінеральним) складниками, що значно різняться 
між собою, – це гумінові кислоти – 0,1–25,6; фульвокислоти – 0,4–37,5; негідролізована рештка – 

5,1−22,6; геміцелюлоза – 9,8–52,5; целюлоза – 0,4–0,6; водорозчинні речовини – 2,4–13,5; бітуми «А» – 
3,4–10,9; бітуми «С» – 2,1–6,6 %. На думку А. А. Горуна [28], підвищений уміст гумінових кислот 
фіксується за переважальної участі в процесах формування сапропелів мохів й очерету, а понижений – 
за провідної ролі в біологічному складі водоростей. 

Зрозуміло, що добування сапропелю повинно здійснюватися згідно з вимогами нормативних 
документів, причому процес експлуатації повинен супроводжуватися відновленням гідрологічної 
ролі озер, забезпеченням найраціональнішого використання донних відкладів і, відповідно, створен-
ням на цих озерах найцінніших еталонних екосистем [28]. 

Матеріали геологічних досліджень дають підставу стверджувати, що найважливішими крите-
ріями для освоєння озерних сапропелів є їх потужність, глибина залягання, загальні запаси, об’єм і 
повнота добування, рельєф дна, потужність решток недобутого сапропелю, якісний склад, зміна рівня 
води в озері [28]. 

Визнано, що перспективними для добування сапропелю є відклади з глибиною залягання 2–4 м і 
потужністю більше 1,5 м та запасами понад 200 тис. т. Добування повинно відповідати таким 
природоохоронним вимогам: 

� розробку слід здійснювати відповідно до технологічних карт; 
� проведення таких робіт обмежується певними ділянками, щоб рослинні й тваринні угрупо-

вання мали змогу для міграції в безпечні або відновлені частини озера; 
� технологічні схеми забезпечують повне і рівномірне добування мулів, залишаючи придонний 

шар із карстовим типом поповнення води потужністю не менше 1 м, а з іншими − 0,5 м; 
� розробку відкладів краще здійснювати з використанням технології, яка не створює збіль-

шення мутності води і зменшення розчиненого кисню. Уміст розчиненого кисню у воді 
повинен бути 3 мг/л; 

� рекультивацію земельних ділянок, відведених під відстійники і поля висушування, проводити 
відповідно до технічного проекту; 

� при добуванні сапропелю з намивом у чеки основною умовою повинно бути використання 
відстійних вод у системі зрошення, або їхнього повернення в озеро після попередньої очистки; 

� у разі зменшення об’єму води потрібно додатково обводнити озера з метою відновлення 
попередньої водозбірної площі, або часткової подачі води з інших водойм і водотоків; 

� ефективним для поліських озер є видалення макрофітної рослинності, яку можна використо-
вувати в народному господарстві; 

� обмежити надходження у водойму органічних речовин і біогенних елементів, заборонити 
скидання стічних вод промислових та сільськогосподарських підприємств і побутових стоків; 

� в озерах із сильною протічністю добування сапропелю недопустиме; 
� за необхідності потрібно вживати додаткові заходи, які б призупинили евтрофікацію озер і 

сприяли б відновленню їх гідрологічної ролі; 
� добуту сапропелеву сировину потрібно використовувати з максимальною ефективністю для 

потреб народного господарства. 

Сапропель має широкі перспективи використання насамперед у сільському господарстві й меди-
цині. Зрозуміло, що при добуванні сапропелю слід ураховувати не лише його якість, а й відтворення 

гідрологічної функції озер, відновлення їхнього водного потенціалу. 
Геологічні дослідження показали, що для використання в медицині придатні сапропелі озер Лу-

ки, Перемут, Острів’янське, Мошне, Карасинець. Для сільськогосподарського використання запропо-
новано сапропелі озер Острів’янське, Пулемецьке, Луки, Мошне, Люцимер, Карасинець, Соминець, 

Велике Чорне. 
Поки що в медицині не мають перспектив на використання сапропелі озер Соминець, Чорне Ве-

лике у зв’язку з наявністю в них нітратів, у сільському господарстві – озер Кругле, Довге, Плотиччя, 
Озерце через відсутність доріг, а Світязь і Пісочне – через значні глибини і наявність баз відпочинку. 

На думку спеціалістів Шацького національного природного парку, часткове добування сапро-
пелю із заболочених водойм не тільки дасть змогу повернути озерні системи на їх більш ранні стадії 
розвитку, а й отримати чисте енергетично цінне добриво для потреб місцевого населення. 

Вони вважають, що «прогноз демутаційних змін» «після омолодження» озерних екосистем не-

карстового типу на основі застосування активної форми їх збереження шляхом вилучення сапропелю 
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в кінцевому рахунку призведе до покращення структурно-функціональних характеристик водойм, 

хоча на перших порах озерні екосистеми будуть значно порушеними, проте протягом 5−7 років 
відбудеться відновлення рослинності у водоймах та їх ренатуралізація [28]. 

ЕОЛОВІ ВІДКЛАДИ (vdPIII–IV). На території Шацького поозер’я поширені реліктові дюни різної 
морфології та стадій розвитку – від ембріональних до класичних параболічних. Система параболіч-

них дюн утворює невелике пасмо (2,5 км) на віддалі трьох кілометрів на південний захід від 

с. Крушинця, на лівобережжі р. Чернишенки. Окремі дюни чітко виражені в сучасному рельєфі. Вони 

перевищують зандрову рівнину на 10 м. Грядові пасма дюн у районі сіл Волиця і Кропивники 

зорієнтовані витягнутістю в північних румбах. Дюни сформовані пісками й суглинками. 

Псаміти. Дюни сформовані псамітовими відкладами – пісками й суглинками. Для утворення 

дюн потрібні такі умови: наявність піщаного матеріалу, вітри відповідної сили, здатні сформувати 

вітропіщані потоки, відсутність рослинності, сухий клімат тощо. У нашому випадку джерелом над-

ходження піщаного матеріалу слугували флювіогляціальні відклади. У Шацькому поозер’ї вивчені 
дюнні комплекси в околицях сіл Затишшя, Пісочне, Кримне, «Татарська гора» на західному узбе-

режжі оз. Світязь, а також г. Красинець. 

Піски. Еолові піски відзначаються однорідністю речовинного складу. Це кварцові дрібнозернисті 
пилуваті, добре обтерті, відсортовані, сірувато-жовтого забарвлення піски з перемінною шаруватістю. 

Перенесення вітрами піщаних часточок здійснюється у зваженому стані або волочінням та 

сальтацією. Експериментальними дослідженнями встановлено, що при швидкості вітру до 6,5 м/с 
переноситься піщана фракція до 0,25 мм, при швидкості від 6,5 до 10,0 м/с – до 1мм, а при швидкості 
20,0 м/с – дрібногалькові фракції. Водночас при значній швидкості вітру здійснюється перенесення 

пелітових часточок ґрунту. Суглинисті різновиди формуються при швидкості вітру до 7 м/с, а 
глинисті – до 9 м/с. 

Віддаль перенесення залежить від швидкості та тривалості домінуючого напряму вітру. 

Кількість перенесеного псамітового матеріалу залежить від тривалості та сили вітру. Установ-

лено, що через один квадратний метр, протягом години при швидкості вітру 5,8; 8,6; 12,8; 14,6; 

16,0 м/с, відповідно, переноситься 6,3; 23,1; 46,2; 54,6; 157,5 кг піску. Час утворення еолових пісків 

Шацького поозер’я припадає на межу верхнього неоплейстоцену – голоцену і становить майже 
15 тис. років. 

БОЛОТНІ ВІДКЛАДИ. Торф (bH). Торфові поклади, як каустобіоліти, генетично пов’язані з 
болотними масивами. У Шацькому поозер’ї сучасні болотні відклади мають значне поширення. Вони 

охоплюють до 10 % загальної площі поозер’я. У центральній та північно-західній частинах дослі-
джуваного району торфовища тяжіють до болотних комплексів Копаївської, а в південно-східній – до 

Верхньоприп’ятської осушувальних систем. Потужність торфу змінюється від 1,3 до 6,5 м. 

Поширені типи торфів узгоджуються із загальноприйнятою класифікацією, поданою в табл. 9. 

Таблиця 9 

Класифікація торфів за ботанічним складом [72] 

Тип Група Вид Структура Колір Склад 

вільховий безструктурна чорно-коричневий 
червоні включення вільхи, її 
коричнева кора 

березовий зерниста коричневий 
кора берези й включення 

інших дерев 

сосновий безструктурна коричневий кусочки деревини і кори сосни 

очеретяний повстяна темно-коричневий 
кусочки коренів очерету 

довжиною 2–3 см Л
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деревна 
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пушицевий 
повстяна коричневий залишки пушиць > 35 % 

деревно-

осокова 
осоковий грудкувата чорно-коричневий 

багатокореневої повсті, 
рештки осоки > 35 % 

деревно-

очеретяна 
очеретяний грудкувата коричневий 

дуже багато кореневищ 

очерету 

деревно-

гіпнова 
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Відносний уміст рослинних решток, тобто ступінь заторфованості ґрунтів, визначається як спів-

відношення органічної маси в пробі, висушеній за температури 100–105 °С, до маси її мінерального 

складника. Якщо ступінь заторфованості більше 0,03 для піщаних ґрунтів і більше 0,05 для глинис-

тих, то вони відносяться до утворень із включеннями рослинних решток. Коли ступінь заторфова-
ності перевищує 0,1, то такі ґрунти вважаються заторфованими. 

За типом водно-мінерального живлення торфовища поозер’я належать до низинних, за рос-

линним складом – це деревно-осокові і трав’янисті утворення, що відповідають загальноприйнятій в 

Україні класифікації (табл. 9). Переважають дерново-осокові й осокові асоціації темно-коричневого 

забарвлення. Ступінь розпаду торфу становить 40 %, частка золи сягає 25–60 %. Гуміфікація органіч-

ної речовини торфу підвищує ступінь його розпаду, сприяє зростанню зольності, щільності ґрунту, 

зменшує загальну шпаруватість, вологоємність і водопроникність. Спеціальними дослідженнями 

встановлено, що зміна водно-фізичних властивостей торфу відбувається в перші роки після його 

осушення, а в наступні 7–10 років основні водно-фізичні показники повільно змінюються і стабілі-
зуються. 

Проблемними на Поозер’ї залишаються закинуті торфові землі, на яких у минулому виникали 

торфові пожежі або здійснювався видобуток торфу на добриво і паливо. На Копаївській осушуваль-

ній системі, загальна площа якої становить 3684 га, знаходяться три ділянки виробленого торфу та 

чотири вигорілих торфовищ. Тут торф використовувався як добриво і сировина для виробництва 
торфобрикету. 

На сьогодні невирішена проблема освоєння і введення вироблених та вигорілих торфовищ у про-

цес сільськогосподарського використання, адже від повнопрофільних торфових ґрунтів вони відріз-
няються системою обробітку ґрунту, добором культур, удобренням тощо. За своїми властивостями 

залишковий шар торфу у вигорілих та вироблених торфовищ відрізняється від верхнього шару торфу 

осушеного болота. У ньому наявний дефіцит легкорозчинних сполук фосфору та калію, вміст яких не 
перевищує 0,36 %. 

Значні масштаби осушення торфових боліт, нераціональне їхнє використання під просапні 
культури спричиняють певні екологічні збитки, головними серед яких є антропогенна мінералізація, 

спрацювання торфових ґрунтів, різке погіршення водорегулювальної біосферної функції болотних 

ландшафтів, пересихання і розпилення торфу, його вторинне озалізнення тощо. 

 

 

 

 

Розділ 6. Історія геологічного розвитку 
 

В історії геологічного розвитку території досліджень, як і всієї Волино-Подільської плити, виді-
ляють два великі етапи: доплатформний і платформний, що поділяються на стадії та цикли. 

ДОПЛАТФОРМНИЙ ЕТАП (PR1). У ранньому протерозої на складчатому грануліто-гнейсо-

вому фундаменті було закладено геосинклінальний Центрально-Білоруський прогин, виповнений 

теригенними відкладами та виверженими породами основного складу. У процесі метаморфізму 

амфіболітової фації вони були перетворені в гнейсову товщу й ортоамфіболіти гірницької асоціації. 
Згодом відбувся ультраметаморфізм порід амфіболіт-гнейсового комплексу з подальшою їхньою 

гранітизацією, завдяки чому утворилася комаровська асоціація гнейсовидних гранітоїдів. У такий 

спосіб відбулася кратонізація і становлення континентальної кори регіону. 

Наприкінці ранньопротерозойської стадії завдяки тектоно-магматичній активізації кратонізова-

ної земної кори відбувалися процеси діафторезу, тобто утворення епідот-амфіболової фації та ката-

клазу супракрустальних комплексів, а також вторгнення габро-діабазів дайкової асоціації.  
ПЛАТФОРМНИЙ ЕТАП (PR2–3–Q). Структурно-формаційні комплекси нижнього поверху 

осадового плаща в досліджуваному районі відповідають двом типовим стадіям розвитку багатьох 

древніх платформ: доплитна (авлакогенна), яка на Східноєвропейській платформі тривала від серед-

нього рифею до раннього венду включно, та плитна, що охоплює віковий інтервал від пізнього венду 

до сьогодення. Водночас історія формування осадового плаща Волино-Подільської плити поділяється 

на ранньобайкальський, пізньобайкальський, каледонський, герцинський і кімерійсько-альпійський 

цикли. 
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ДОПЛИТНА СТАДІЯ (R2–3–V1). Доплитна стадія розвитку району в мезо-неопротерозої відбу-

валася в активному геодинамічному режимі розтягування земної кори і на початку була пов’язана з 
формуванням авлакогенного Волино-Подільського прогину, виповненого середньо-верхньорифей-

ською, тобто поліською серією, потужністю майже 600 м. Доплитна стадія охоплює рифей і ранній 
венд. 

РИФЕЙСЬКА ПІДСТАДІЯ (R2–3). У середньому−пізньому рифеї в основі платформного плаща з 
кутовим і стратиграфічним неузгодженням на породах кристалічного фундаменту сформувалася 

потужна забарвлена в червоний колір теригенна товща поліської серії [127]. У згаданий прогин, що 

був протічним і простягався від Молдови через Білорусь, зносився звітрений делювіальний матеріал 

суходолу, який у процесі окиснення в умовах жаркого і вологого клімату набув червонуватого 

забарвлення. 

Б. И. Власов и др. [18], застосувавши метод циклічної седиментації, встановили, що поліська 
серія є седиментаційним ритмом першого порядку, у якому простежуються ритми другого порядку, 

кількість останніх зростає від периферійних до центральних частин палеобасейну. Згадані ритми 

сформовані перешаруванням порід різного гранулометричного складу – від грубозернистих 

пісковиків до алевролітів та аргілітів. Власне фізичні властивості порід є ключем для реконструкції 
кліматичних умов, у яких вони формувалися. 

Палеокліматичні умови часу пізнього рифею на території Шацького поозер’я визначаються за 
породами, що виявлені найглибшою свердловиною в цьому районі – «Шацьк–6», яка в інтервалі гли-

бин 1178–1252 м розкрила пісковики дрібнозернисті, польовошпатово-кварцеві різного забарвлення – 

від світло-сірого, через сірувато-буре, світло-рожеве до червоно-бурого. Серед розкритих 76 м 

пісковиків трапляються слюдисті пісковики з прошарками алевролітів. Потрібно зазначити, що по-

тужність седиментаційного ритму першого порядку сягає 700 м. 

На підставі розкритого геологічного розрізу можна допустити, що в заключний період розвитку 

верхнього рифею на території Шацького поозер’я існувало глибоководне море зі слабко протічним 

режимом. Області зносу охоплювали обширні віддалені території. Кліматичні умови на той час 

відзначалися змінами теплих і холодних періодів. 

Уявлення про час формування відкладів поліської серії здебільшого базується на результатах 

ізотопних датувань, які є неоднозначними в різних авторів. Так, на підставі аналізу слюд і польових 

шпатів отримані значення віку відкладів поліської серії становлять 700–815 млн років, а, наприклад, 

С. В. Нечаев [69] датує вік поліської серії в 1055 млн років. Подані значення сприймаються як 

початок седиментації поліської серії. Закінчилася седиментація на рубежі 800 млн років тому. 

Для інтрузій габро-долеритів, що січуть поліську серію, отримані значення ізотопного віку в ме-

жах 500–1061 млн років, причому переважна кількість визначень припадає на проміжок 620–740 млн 

років тому. За сукупністю отриманих результатів радіохронологічних визначень вік поліської серії 
може відповідати середньо-верхньорифейському. Збережені рештки органічного світу гідробіонтів у 

рифейських відкладах є надзвичайно бідними. 

У Волино-Подільському прогині в субконтинентальних умовах накопичувалися червоноколірні 
олігоміктові, здебільшого псамітові, відклади. Найпоширенішими є фації неглибоководного прісного 

епіконтинентального басейну та прибережної денудаційної алювіальної рівнини. У їхьому утворенні 
велике значення мали еолові чинники: переміщення вітром дрібноуламкового матеріалу, сепарація в 

процесі перенесення. Кліматичні умови були гумідними або близькими до них, про що засвідчує 
відсутність у поліських відкладах карбонатного матеріалу. 

У той час, коли в центрі Волино-Подільського прогину накопичувалися відклади жобринської 
світи в повному її об’ємі, крайова його частина в межах досліджуваної території була вже або 

виведена з області седиментації, або поліська серія зазнала розмиву. Цим пояснюється відсутність у 

рифейському розрізі Шацького поозер’я верхньожобринської підсвіти. 

РАННЬОВЕНДСЬКА ПІДСТАДІЯ (V1). У першій половині раннього венду – в кріогені – терито-

рія Шацького поозер’я, як і вся Східноєвропейська платформа, була охоплена потужним зледенінням, 

що засвідчується наявністю тілітів та тілітоїдів вільчанської серії та бродівської світи. У результаті 
підняття території над мантійним плюмом, що пізніше породило в південно-західній частині 
Східноєвропейської платформи трапову формацію нижнього венду, згадані кріогенні відклади на 
Шацькому поозер’ї, ймовірно, були розмиті. Над рифейськими відкладами Волино-Подільського 

прогину відбулося накопичення кластогенно-глинисто-пісковикової формації, тобто горбашівської 
світи, яка, ймовірно, складена продуктами перемиву тілітів. У цей час у досліджуваному регіоні, 
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очевидно, вже були перші прояви трапового вулканізму, попелові продукти якого присутні серед 

горбашівських відкладів у вигляді домішок. За межами досліджуваної території траповий вулканізм 

розпочався з локального виверження в горбашівський час пікритів. 

У горбашівський час територія Шацького поозер’я залишалася в складі протічного басейну, 

глибина якого становила 30–35 м. Як засвідчують великоуламкові аркозові відклади, – це гравійні 
бурувато-сірі конгломерати з прошарками галькових конгломератів, подекуди туфопісковиків, 

область денудації та розмиву була близько, відповідно, транспортування було недовгим. На той час 
існувала ембріональна гідромережа, яка розмивала туфопісковики, що засвідчують великоуламкові 
породи, сформовані гравійним і гальковим матеріалом різного ступеня обтертості, інколи костру-

батим, слабко відсортованим і слабко зцементованим. У відкладах горбашівської світи виявлено 

мікрофосилії Leiosphaeridia obsuleta (Naum.) (рис. 31) та Leiosphaeridia minutissima (Naum.) (рис. 32). 

 

Мікрофітофосилії з порід горбашівської світи 
 

  

Рис. 31. Лейосферидія (Leiosphaeridia obsuleta 

(Naum.)). Свердловина 8278, глибина 629,3 м 

Рис. 32. Лейосферидія (Leiosphaeridia minutissima 

(Naum.)). Свердловина 5904, глибина 152,3 м 

 

Під час накопичення горбашівських відкладів, очевидно, у регіоні вже були перші прояви основ-

ного вулканізму, оскільки попелові продукти трапляються у вигляді домішок у породах і утворюють 

туфопісковики. Цей вулканізм розпочався в горбашівський час із локального виверження пікритів [129]. 

Отже, горбашівська світа, що залягає на верхньорифейських відкладах із регіональним розмивом 

та стратиграфічним неузгодженням, є базальним горизонтом волинської серії нижнього венду. 

З огляду на успадкованість території та структурних особливостей поширення відкладів можна 
зробити припущення, що нижня і середня частини волинської серії разом із поліською належать до 

єдиного авлакогенного (палеорифтового) структурно-формаційного комплексу [58]. Геодинаміка 

рифтових систем здійснювалася в режимі розтягування земної кори над магматичним плюмажем 

мантійно-корового типу. Дослідження складу титаномагнетитів із базальтів бабинської світи та трьох 

нижніх базальтових покривах лучичівської товщі підтверджують, що плюмаж функціонував стадій-

но, піднімаючись із глибини понад 55 км до 30 км. На завершальних етапах свого вкорінення він, 

імовірно, взаємодіяв із вміщуючими породами земної кори, що підтверджується наявністю дацитів та 
їх туфів, а також рідкоземельних елементів у базальтах лучичівської товщі [75]. 

У ранньому венді територія Шацького поозер’я, знаходячись у центральній частині Волино-

Поліського прогину, розвивалась у континентальних умовах. Відбувалося формування осадово-вул-

канічних утворень. Так, у районі оз. Турського, що знаходиться на віддалі 20 км на північний схід від 

Шацького поозер’я, виявлено перші відклади вулканічного походження, що залягають на глибині     
381–460 м. Ця 79-метрова товща ефузивів засвідчує про 5–7-кратне виверження вулканів тріщинного 

типу з лінійним витоком базальтової лави. Вулканічні апарати тяжіли до розломів Мінсько-

Вижівської зони глибинного мантійного закладання. Найближче до Шацького поозер’я знаходилися 

відклади тріщинного типу, що були розташовані на віддалі 10 км на північний схід від теперішнього 

смт Ратна. Рельєф мав значний похил до центральної частини прогину. Наприклад, у районі оз. Тур-

ського при відносно близьких абсолютних позначках сучасного рельєфу із Шацьким поозер’ям 

підошва вулканітів знаходиться на глибині 460 м, а в смт Шацьк – на 1057 м, тобто похил палео-

рельєфу в бік Шацька становить 30
 
° на 20 км відстані, або 1,5 ° на 1 км, що для основи платформного 

плаща вважається крутосхилом. 
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На початковому етапі вендського вулканізму територія Шацького поозер’я, як і вся Центральна 

частина та Східне замикання Волино-Подільського прогину, була залита базальтовою магмою магне-

зіального складу з утворенням базальтів мигдалекам’яної та афанітової текстури. Потужність базаль-

тів сягала 75 м і нівелювала рельєф горбашівського часу. Після застигання лави настав континен-

тальний режим розвитку території. Розрізи туфітів потужністю 1,5–12,0 м засвідчують існування 

замкнутих водойм. Туфіти формувались у пасивних вулканічних умовах, тобто з вулканічних апара-

тів тріщинного типу в атмосферу викидалися попіл, дрібні частинки порід, що розносились і відкла-

дались в обширному регіоні. На суходолах формувалися товщі туфів алеврито-пісковикового складу. 

Наявні ефузивні породи мають тонкошарувату текстуру, що свідчить про кліматичні зміни в час їх 

утворення, тобто про чергування теплих і холодних періодів. 

Згадані вище особливості порід раннього вулканізму підтверджують висновки багатьох дослід-

ників [22; 69; 92] про те, що територія Шацького поозер’я, як і вся Східноєвропейська платформа, 
була охоплена потужним зледенінням, після якого залишилися свідки цих процесів у вигляді порід 

тілітів, тілітоїдів та моренно-гляціальних відкладів. 

У часовому вимірі вік базальтів, що розкриті в районі смт Ратне, становить 560 млн років. Після 

відносно нетривалого часу накопичення туфів відбулася наступна фаза вулканічної діяльності, яка 

підтверджується виливом базальтової магми на денну поверхню, геологічний вік якої узгоджується із 
часом утворення відкладів бабинської світи нижнього венду. У прошарках аргілітів бабинської світи 

знайдені сліди фосилії Leosphaeridia sp., Spumosina zubidinosa Andr. та шагреневі плівки. 

У районі Шацького поозер’я бабинська світа має трьохчленну будову, що засвідчує один період 

виливу магми і два туфоутворення. Вони відбувались у різних структурно-фаціальних зонах. 

У ранній період бабинського часу наявне активне виверження в атмосферу розжарених літо-

вітрокластичних уламків порід, попелу та псамітового матеріалу, що розносився над Волино-Полісь-

ким прогином. 

Час пасивного вулканізму був тривалим, що зумовило утворення осадів потужністю 90 м. 

Пізніше, завдяки вулканічній активізації, територія Шацького поозер’я знову була перекритою 

базальтовою лавою. У геологічному розрізі свердловини «Шацьк–6» цій активізації відповідає інтер-

вал 924–882 м. 

У цій 42-метровій товщі закартовано п’ять базальтових потоків. Нижній потік базальтової лави, 

що перекриває туфову товщу, має масивну афонітову та фанеритову структури. Це засвідчує високу 

температуру розжареної магми. 

Спадання активної дії вулканів на території поозер’я сприяло короткочасовому накопиченню 

туфів, які знову перекривалися лавою. 

Після недовгої активізації вулканів, що зумовила п’ятиразовий вилив базальтової лави, настав 

етап пасивного вулканізму, що спричинив формування 70-метрової товщі вулканічних псефітових 

туфів, оскільки з осередків вулканів викидались уламки вулканічного скла, гравійні базальтові час-

тинки і вулканічний попіл. У замкнених або ледь протічних водоймах утворювалися туфіти. Різні 
текстури туфів – перехресношаруваті, косошаруваті, масивні, неясно шаруваті – засвідчують складні 
умови осадонакопичення. 

На завершальному етапі розвитку природи нижнього венду у вулканоміктових алевролітах 

виявлено ниткоподібні обривки вендських водоростей – Leosphaeridia sp., Spumosina zubidinosa Andr., 

що підтверджують розвиток органічного світу в поствулканічну епоху. 

Фактичний матеріал, отриманий у процесі геологічного вивчення території Шацького поозер’я і 
Західного Полісся в регіональному плані, підтверджує зміну умов осадонакопичення наприкінці ниж-

нього венду. Очевидно, це пов’язано з глобальними процесами, спричиненими станом Сонячної 
системи. У цей час осадово-вулканічної обстановки на поозер’ї відбувається зміна на таку, яка сприяє 
розвиткові трансгресивних морських осадових серій відкладів і появі в них перших рясних решток 

мікрофосилій та водоростей, віднесених до верхнього венду. 

За гіпотетичними припущеннями, у пізньопротерозойський період розвитку Землі, на межі з 
палеозоєм, а це майже 560 млн років тому, Сонце розміщувалося в апогеї відносно центру Галактики 

на відстані 14 кілопарсеків, тобто приблизно 3260 світлових років. На Землі в цей період відбувалося 

інтенсивне розколювання фундаментів древніх платформ, що спричинило формування лінійно витяг-
нутих впадин – авлакогенів. Розломами піднімалася магма, тобто утворена у верхній частині мантії 
розплавлена силікатна маса з домішками летких речовин. У процесі кристалізації магми формувалися 
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пластові інтрузії внаслідок проникнення її в земну кору. Магма, яка виливалася на тодішню денну 

поверхню, остигаючи, формувала трапові покриви. 

Ранньовендська історія розвитку території досліджень пов’язана з формуванням у ранньому 

венді кількох трапових комплексів, що відповідають різним етапам функціонування під краєм 

Східноєвропейської платформи мантійного плюму. В. Г. Мельничук та Я. О. Косовський [59] запро-

понували таку еволюційну модель ранньовендського трапового магматизму в південно-західній 

частині Східноєвропейської платформи: 

І етап: 

1) перша фаза – виверження пікритів горбашівської світи; 

2) друга фаза – виверження олівінових базальтів заболоттівської світи; 

3) третя фаза – вторгнення силів базальтових порфіритів та верлітових габро берестецької 
асоціації. 

Утворення продуктів магматизму першого етапу на підставі особливостей їхнього речовинного 

складу, будови палеовулканічних споруд і тектонічної позиції на ділянці сполучення Волино-

Оршанського авлакогену з південно-західним краєм Східноєвропейської платформи, тобто зоною 

Тойссейре-Торнквіста, пов’язується з рифтогенезом у структурі типу потрійного зчленування, що 

відбувався в неопротерозої у зв’язку з розпадом праматерика Родинії. Мантійний плюм, що спричи-

нив рифтогенез, судячи з ізотопно-геохімічних особливостей продуктів магматизму, знаходився в 

сублітосферній мантії. 
ІІ етап: 

1) четверта фаза – виверження туфів та низькотитанистих толеїтових базальтів бабинської 
світи; 

2) п’ята фаза – виверження низькотитанистих толеїтових базальтів лучичівських верств; 

3) шоста фаза – вторгнення силів глиноземистих габро-долеритів осівської асоціації; 
4) сьома фаза – виверження андезито-дацитів та їхніх туфів, що наявні в складі другої товщі 

ратайчицької світи в Брестській западині та в гальках зорянських верств. 

Формування продуктів магматизму другого етапу відбувалося спочатку в режимі взаємодії (кон-

тамінації) мантійного плюму з нижньою корою, про що засвідчують особливості хімічного, ізотоп-

ного й мінерального складу вивержених у цей час мідьумісних вулканітів. За результатами магнітно-

мінералогічних досліджень базальтів, глибини функціонування плюму в цю стадію зменшилися від 

55 до 30 км [92]. 

ІІІ етап: 

1) восьма фаза – виверження титанистих базальтів якушівських верств; 

2) дев’ята фаза – вторгнення силів титанистих габро-долеритів хотешівської асоціації і 
пов’язана із цим гідротермальна мінералізація. 

Утворення продуктів магматизму третього етапу пов’язується з функціонуванням ширшого 

мантійного плюму на пізній стадії розколу праматерика Родинія та розкриттям палеоокеану Япетус 

уздовж зони Тойссейре-Торнквіста. Глибина функціонування плюму в сублітосферній мантії в цей 

етап оцінюється майже 75 км [92]. 

Із зазначених фаз трапового магматизму на території досліджень простежується друга, четверта, 

п’ята, восьма і дев’ята. 

У заболоттівський час континентальні відклади горбашівської світи були перекриті перегрітими 

лавами олівінових магнезіальних базальтів. Останні утворили широкі покриви, поширення яких у 

північно-східному напрямку контролювалося Бронницьким розломом, а загальна потужність збіль-

шувалась у південно-західному напрямку до центру великої палеовулканічної споруди на краю 

Східноєвропейської платформи. 

На другий етап вулканізму в бабинський час припадає накопичення значних об’ємів піроклас-

тичного матеріалу основного складу. Переважаюча червоноколірність туфогенних відкладів та наяв-

ність серед них пізолітів засвідчують про їхнє утворення в континентальних умовах, а коса і 
перехресна шаруватість та деяка обтертість вулканогенних уламків підтверджують формування в 

динамічному середовищі. Однак окремі прошарки зеленоколірних туфів, ймовірно, відкладались у 

водоймах із відповідними умовами. У районі Ратнівської горст-антикліналі в бабинський час існувала 

Жирицька палеовулканічна депресія, яка була заповнена базальтовими лавами другої пачки бабин-

ської світи. Осередки їх виверження могли існувати десь у межах ділянки поширення цього базаль-

тового покриву. 
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На початку лучичівського часу, вочевидь, відбулася часткова пенепленізація бабинських вулка-

нітів, що засвідчує наявність у підошві згаданої світи локальних прошарків вулканоміктових 

гравелітів. У подальшому в лучичівський час повсюдно відновилися виверження дещо остуджених 

лав базальтового складу (п’ята фаза), зональні покриви яких у розрізі лучичівської світи утворили 

щитоподібні вулканічні споруди, пов’язані із Мінсько-Вижівською тектонічною зоною. 

У зорянський час відбулися частковий розмив і вирівнювання території, покритої палеовулка-

нічними спорудами. У депресивних формах палеорельєфу накопичувалися здебільшого строкато-

колірні перевідкладені туфи та різноуламкові вулканоміктові відклади за участю алотигенних гальок 

порід з областей далекого перенесення. На підвищеннях відкладалися переважно малопотужні шари 

червоноколірних алевритових туфів та вулканоміктових пісковиків. 

У третій етап вулканізму утворилися потужні ефузивні якушівські верстви (восьма фаза), сфор-

мовані покривами, кількість яких сягає до семи титанистих базальтів і феробазальтів із шлейфами 

лавокластичних брекчій. 

Завершальною, тобто дев’ятою, фазою трапового магматизму волинської серії було вторгнення в 

кінці раннього венду субвулканічних силів титанистих габро-долеритів хотишівської асоціації, які за 
хімічним складом найспорідненіші з високотитанистими масивними базальтами верхніх покривів 

якушівських верств. 

Зі становленням габро-долеритових силів на межі раннього і пізнього венду у Волино-Поділь-

ському регіоні був тісно пов’язаний процес гідротермально-метасоматичної мінералізації трапових 

комплексів волинської серії, зокрема самородномідної. За ступенем та масштабами перекристалізації 
порід, а також температурними параметрами мінералоутворення, ці зміни відповідали цеолітовій і 
преніт-пумпеліїтовій фаціям метаморфізму. Гідротерми мігрували шарами пористих туфів, лавоклас-

тичних брекчій та мигдалекам’яних базальтів переважно в латеральному напрямку, змінюючи їх та 
вилуговуючи із них хімічні компоненти, зокрема й елементну мідь. Мідь у самородній формі 
відкладалась у фронтальній – морденіт-халцедоновій частині вертикальної колонки гідротермально-

метасоматичних змін, переважно серед фанеритових палагонітових базальтів центральних частин 

потужних базальтових покривів і в прошарках зеленоколірних туфів, котрі за своїми структурно-

текстурними особливостями та речовинним складом послугували для неї геохімічними бар’єрами і 
своєрідними колекторами. 

Тріщинні виверження основних магм, утворення покривів базальтів, туфів і вулканоміктових 

відкладів волинської серії, тобто трапової формації, нижнього венду, вкорінення силів титанистих 

габро-долеритів ознаменували фінальну стадію рифтогенезу і водночас завершення доплитної стадії 
розвитку території. Після розривних деформацій та гідротермальної мінералізації вулканогенних 

порід волинської серії сформувався рифейсько-нижньовендський, тобто ранньобайкальський струк-

турний ярус плаща, і в регіоні настав плитний режим. 

Ефузивний магматизм раннього венду контролювався розломами корово-мантійного закладання, 

що виникли й функціонували в геодинамічній обстановці розтягування земної кори, властивій для 

етапів авлакогенезу і рифтогенезу. Ці розломи неминуче супроводжувалися блоковими тектонічними 

переміщеннями. Завдяки такому переміщенню сформувалися Міднівська зона в північно-західній 

частині Шацького поозер’я та Вижівсько-Мінська, що обрамляє згадану територію з південного 

сходу. 

Завершальною фазою трапового магматизму у вохинський час було вторгнення субвулканічних 

силів титанистих габро-долеритів, які за хімічним складом є найспорідненішими з високотитанис-

тими масивними базальтами, які утворилися здебільшого у процесі остигання дегазованих лав. 

Останні порції лав, із яких формуються силі, що простежуємо у св. Шацьк–6, вочевидь були збіднені 
леткими компонентами. Це не дало можливості магмі пробитися через численні базальтові покриви 

волинської серії та вилитися на земну поверхню. 

Отже, тектоно-магматична активізація в ранньому венді, коли на території сучасного Шацького 

поозер’я в режимі рифтогенезу формувалися потужні вулканічні товщі волинської серії, завершила 
доплитний етап та байкальський цикл геологічного розвитку описуваного регіону. 

ПЛИТНА СТАДІЯ. ПІЗНЬОВЕНДСЬКА ПІДСТАДІЯ (V2–Q). За традиційно обґрунтованою схе-

мою геологічного розвитку Східноєвропейської платформи формування її плитної стадії розпочалося 

в середині венду [59; 92]. Підтверджується це насамперед стабілізацією тектонічного режиму, 

припиненням вулканізму, поширенням області терригенного осадонакопичення, яка вийшла за межі 
авлакогенів. Із початком пізнього венду пов’язується формування Балтійсько-Придністровського 

перикратонного прогину, у межах якого сьогодні знаходиться район Шацького поозер’я. 
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У тектонічному режимі плитної стадії розвитку описуваного району виділяються каледонський, 

герцинський та кимерійсько-альпійський цикли [75]. 

Каледонський цикл осадонакопичення охоплює проміжок часу від пізнього венду до раннього 

девону включно. 

Результати дослідження мікрофітофосилій, здійснені Т. В. Міхницькою та К. В. Іванченко, дали 

підставу встановити стратиграфічну границю між ефузивними і морськими відкладами. Останні за 
повнотою розрізу, ступенем розчленування, фаціальними особливостями та речовинним складом 

поділяються на могилів-подільську і канилівську серії. 
Могилів-подільський час відповідає ознакам базальтової формації, коли розвиток території 

теперішнього Поозер’я відбувався в умовах епіконтинентального неглибоководного басейну, який 

поступово трансгресував на територію Волино-Поділля з півдня. Особливості згаданого басейну 

поступово змінювалися від субареального до морського. Відклади в цьому басейні піддавалися 

слабкій хвильовій переробці; оскільки припливні течії були відсутні, то основним гідродинамічним 

чинником була енергія хвиль. При цьому неглибоководність та незначні нерівності морського дна 
гасили циркуляцію вод і створювали локальні ділянки зі своєрідним, часто застійним середовищем 

осадонакопичення. Можна припустити, що кальцієва мінералізація вод була відносно вищою та 

кислотно-лужною, а окислювально-відновні умови – постійними, що підтверджується проявами 

карбонатної діагенетичної мінералізації. Пульсаційний розвиток трансгресії з поперемінними зміна-

ми рівня моря зумовив утворення пачок порід із різним гранулометричним складом, що відповідають 

у межах серії шести літоциклам. Наприклад, у чарторийський час формуються фації гравійно-

пісково-алювіальна, пісково-алевроліто-аргілітова та пісковикова, що відповідає зоні рухливого 

мілководдя, а пісковикова – зоні спокійного мілководдя. Пізніше, у розницький час, утворилася фація 

алевроліто-аргілітова, яка притаманна зоні спокійної та відносно глибоководної седиментації. 
У колківський час формування фацій було обмеженим. Наявні тільки пісковикова, сформована 

водними потоками, та аргіліто-пісковикова – прибережної зони спокійного мілководдя. 

Особливості відкладів ранньорозницького часу засвідчують існування потужної гідрографічної 
мережі, стік якої спрямований до осьової частини прогину, тобто у східному спрямуванні. На той час 
на території сьогоднішнього Шацького поозер’я існував континентальний режим, а його рельєф 

піддавався денудаційно-ерозійним процесам. Конгломерати і гравеліти, складені уламками змінених 

основних ефузивних порід, гранітоїдів і пісковиків цього регіону мають бурувато-жовте забарвлення, 

що засвідчує існування теплого і вологого клімату, який інколи змінювався на прохолодний, що 

підтверджується сизувато-бурим відтінком цементуючої маси порід. 

У верхньорозницький час сформувався неглибоководний протічний басейн, де в теплих умовах 

відкладались аргіліти й алевроліти шоколадно-коричневого забарвлення. Наприкінці розницького 

часу вся територія Західного Полісся була охоплена неглибоководним морським басейном із зонами 

рухливого мілководдя, у якому розвивалися сфероморфіти, які є індикаторами чарторийської світи. 

Могилів-подільський етап розвитку території теперішнього Шацького поозер’я завершується 

формуванням трьох ритмів відкладів, які засвідчують зміни кліматичних умов регіону. Типовим для 

цього часу є поширення у водному басейні форм мікрофітофосилій Leiosphaeridia, а також керівних 

форм мікрофітофосилій спіральних видів, зокрема Obruchevella valdaica (Schep.) (рис. 33), Circumiella 

mogilevica Ass. (рис. 34), Vendotaenia sp. (рис. 35) [7]. 

Мікрофітофосилії з порід верхнього венду могилів-подільської серії 

   
 

Рис. 33. Обрухевела (Obruchevella 
valdaica (Schep.)). Свердловина 

«Берестечко–1», глибина 1858,2 м 

 

Рис. 34. Ціркимієла (Circumiella 
mogilevica Ass.). Свердловина 

«Берестечко–1», глибина 1861,2 м 

 

Рис. 35. Вендотаєнія 
(Vendotaenia sp.). Свердловина 1812, 

глибина 559,5 м 
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Завершується венд на території досліджень часом канилівської серії, яка, на противагу могилів-

подільській, не має чіткого стратиграфічного розчленування. За літологією, провідним складником 

канилівської серії є великоуламковий матеріал, що засвідчує континентальний режим її ранньої фази 

та холоднуватий морський режим у завершальній фазі канилівського часу. 

У відкладах канилівської серії Т. П. Міхницька виявила мікрофітофосилії Leiosphaeridia atava 

(Naum.) (рис. 36), L. crassa (Naum), Cochleatina canilovica (Ass.) (рис. 37), Podoliella irrequlare (Tim.) 

(рис. 38), L. jacutica (Tim.), Leiosphaeridia minutissima (Naum.) (рис. 39), а також чисельні Vendotaenia 

antigua Gnil. Це мінералізовані макрозалишки темно-коричневого забарвлення, стрічкоподібної 
форми, шириною 0,2–3,5 мм, що візуально простежуються на площинах нашарування порід. 

Відзначено наявність великої кількості мікрофрагментів дрібних форм сабеллидитид. 

 

Мікрофітофосилії з порід канилівської серії 

  

 

 

Рис. 36. Лейосферидія 

(Leiosphaeridia atava (Naum.)). 

Свердловина 1812, глибина 455,0 м 

 

Рис. 37. Кохлеатіна (Cochleatina 

canilovica (Ass.). Свердловина 

1812, глибина 455,0 м 

 

Рис. 38. Подолієла (Podoliella 

irrequlare Tim.). Свердловина 8139, 

глибина 144,0 м 

 

              
 

Рис. 39. Лейосферидія (Leiosphaeridia minutissima (Naum.)). 

Свердловина 315, глибина 141,9 м 

 

Останні є керівним видом для котлинського горизонту Східноєвропейської платформи. Види 

мікрофітофосилій Cochleatina canilovica (Ass.) Burz (рис. 37); C. rara (Pask.) Burz., що знайдені в 

породах пізньоканилівського часу, є типовими для цих утворень. 

У канилівський (котлинський) час Одесько-Ковельський прогин розширився і в балтійський час 
доповнився Ковельсько-Рівненським прогином, який з’єднувався з Кобринсько-Полоцьким прогином 

північно-східного простягання та Московською синеклізою [22]. Осадонакопичення в цьому басейні 
відбувалося в умовах компенсованого прогинання. 

У бережківський час, порівняно з балтійським, відбувалася докорінна перебудова структурного 

плану басейну осадонакопичення. Припинила своє існування Ковельсько-Рівненська структурно-

фаціальна зона, через яку відбувався зв’язок могилів-подільського і балтійського палеобасейнів із 
такими ж басейнами в центральних (Московська синекліза) районах Східноєвропейської платформи. 

Область занурення в бережківський час набула меридіонального простягання та мала чітко 

виражений нахил у західному напрямку [73]. 

Нерівномірний розвиток Дністровського перекратонного прогину зумовив деяку специфіку 

геологічних розрізів його окремих структурно-фаціальних зон та різні потужності відкладів. Так, 

відклади бережківської, смолярської та кратівської серій на досліджуваній території сформовані 
виключно неглибоководними прибережно-морськими, а, можливо, й континентальними дюнними 

утвореннями. Положення границь між фаціальними зонами на різних вікових відрізках залежало від 

коливань рівня басейну.  
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Дно басейну в результаті повільного моноклінального опускання Волино-Поділля загалом зану-

рювалось у західному напрямку, що засвідчують характер розподілу потужностей не тільки доміно-

польських, а й усіх кембрійських відкладів. 

ПАЛЕОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (PZ). За сучасним стратиграфічним поділом геологічного розрізу 

України, на території Шацького поозер’я вище відкладів венду закартовані утворення палеозойської 
ератеми. 

Палеозой – від грецького палеос – древній. Це перша після докембрію група відкладів земної 
кори, що розділяється на шість систем. 

У районі наших досліджень серед відкладів палеозою розрізняються утворення кембрійської, 
ордовицької, силурійської, девонської та кам’яновугільної систем. Утворень пермської системи не 
виявлено. Відклади перерахованих систем формувалися впродовж 320 млн років розвитку Землі. 

Палеозойська ератема почалася 570 млн років тому. Упродовж цього часу сонячна система п’ять 

разів перетинала струменеві потоки Галактики. 

Під час палеозою, тобто періоду древнього життя, земна кора планети зазнала значних перетво-

рень, що відбилося у зміні конфігурацій морських басейнів і суходолів, у появі й зникненні підводних 

гірських систем та зміні магнітних полюсів і кліматичних поясів. На перераховані фізико-географічні 
перетворення чутливо реагував органічний світ Землі. Власне зміни у світі древньої фауни та флори 

стали підставою для виділення палеозойської ератеми. 

КЕМБРІЙСЬКА ПІДСТАДІЯ (Є). Найдревнішими відкладами, тобто основою палеозою, є утво-

рення кембрію. Термін «кембрій» у геологічну стратиграфію був уведений англійським дослідником 

А. Седжвиком у 1835 р., а через три роки він запропонував термін «палеозой». Кембрійська система 

була встановлена в розрізах Уельса у Великобританії. 
Межа між кембрієм та докембрієм в Україні залишалася проблематичною до 70-х рр. XX ст. 

Проведене глибинне геологічне картування, зокрема і в межах Шацького поозер’я, послугувало під-

ставою для її встановлення [57]. Теперішня межа відповідає міжнародним вимогам зміни комплексів 

викопних решток організмів. Це важливо тому, що специфікою розвитку органічного світу кембрію є 
зміна безскелетних організмів венду такими формами, що спроможні утворювати скелетні види 

життя. Основними причинами появи скелетних форм уважають хімічні зміни середовища існування, 

еколого-біологічну перебудову організмів та їх мутації під впливом космічних чинників тощо. Нові 
види організмів розвивались упродовж тривалого часу. Вони постійно удосконалювалися залежно від 

різних географічних умов існування. Подібне твердження є об’єктивним у тому плані, що, дійсно, 

трилобіти появилися пізніше археоцеат, а останні – пізніше сабеллидитид і губок. 

Територія Шацього поозер’я в кембрійський період була покрита неглибоким морем, яке в гло-

бальному вимірі простягалося від Середземноморського поясу на південному заході до Тіманського 

кряжу на північному сході. 
У домінопольський час у протічних водах, здебільшого в неглибоководних заводях, існували 

мікрофітофосилії типу Tasmanites bobrowskii Woz, а також у масовій кількості акритархи сферичної 
форми з негативною сітковою скульптурою поверхні оболонок. 

Серед безхребетних домінували археоциати – це бентосні тварини, що існували в прикріпленому 

стані в мілководді, утворюючи неглибокі рифи. Серед трилобітів існували міонери Olenellus і 
Redlichia, яким вдалося формувати хітиново-фосфатний скелет. 

У любомльський час регіональні кліматичні зміни спричинили два етапи осадонакопичення, які 
засвідчують розрізи двох підсвіт. Нижня сформована пісковиками, що утворилися в басейні з 
протічним режимом. У цих пісковиках відсутні органічні рештки відмерлої фауни і флори. Верхня 

підсвіта містить поряд із пісковиками прошарки світло-сірих алевролітів, які утворювалися в умовах 

застійного басейну. Про це свідчать великі колонії Tasmanites bobrowskii Waz. та Leiosphaeridia spp. із 
відносно товстостінними оболонками. У цей час відбувалося поширення колоній трилобітів. 

У світязький час умови осадонакопичення безперервно змінювалися, що засвідчує строкатий 

літологічний розріз. У цей час на території Шацького поозер’я існувало морське неглибоководдя, а 
теригенний матеріал надходив із різних районів кристалічного щита. 

У середньому кембрії на території поозер’я формувалися прибережні морські та континентальні 
відклади. Так, в оріхівський час існував неглибоководний морський басейн, де в теплі періоди 

накопичувалися дрібнозернисті пісковики, а в холодну пору – світло-сірі алевроліти, рідше аргіліти. 

Клімат був постійним і вологим, що сприяло розвитку беззамкових брахіопод. 
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У гутинський та луківський час кліматичні умови відповідали таким початку середнього кем-

брію, тобто морський басейн залишався в незміненому стані. Наприкінці середнього кембрію в мор-

ському басейні домінував малопротічний режим, що сприяло формуванню аргіліто-алевролітових 

осадів. 

Цей період відзначається активним розвитком трилобітів виду Paradoxides. Одночасно з трило-

бітами в середньому кембрії розвивалися й інші членистоногі, серед яких домінували остракоди. 

Кембрійське море було заселеним різними кораловими поліпами. Також активно розвивалися мо-

люски, особливо двостулкові. 
ОРДОВИЦЬКА ПІДСТАДІЯ (O). Уперше «ордовицька система» описана в науковій праці Ч. Леп-

ворта в 1879 р., яка була присвячена проблемі розподілу нижньої частини палеозою. Існуючий 

сьогодні варіант розподілу палеозою був прийнятий у 1960 р. у Копенгагені на 21 сесії Міжнародного 

геологічного конгресу. Ордовик був прийнятий за стратотипами розрізу в Уельсі, що знаходиться у 

Великобританії. 
Літочислення ордовицького періоду розпочалося майже 500 млн років тому і тривало 65 млн 

років. Сонячна система перебувала найближче до центру Галактики (7 кілопарсек). На Землі різко 

зменшилися морські басейни, у яких розвивалися не тільки безхребетні, а й перші хребетні тварини. 

На суходолі в другій половині цього періоду появилися перші рослини. 

У межах Шацького поозер’я відклади ордовицької системи збереглися від розмивів і просте-

жуються у вигляді незначної смуги, що пересікає на домезозойському зрізі сучасне оз. Світязь. 

Утворення цієї смуги сформовані вапняками піщанської світи середнього відділу. Отже, в ордовиць-

кий час на Поозер’ї існував морський режим, у якому формувалися вапнякові відклади. 

Палеокліматичні реконструкції дають підставу стверджувати, що в період верхнього ордовику, 

за час від 448 до 425 млн років, тобто впродовж 23 млн років, існувало перше палеозойське зледенін-

ня, пік якого припав на межу пізнього ордовику – раннього силуру. 

У процесі зледеніння органічний світ зазнав певних змін. Так, трилобіти почали відігравати 

підлеглу роль. Серед них збереглися тільки деякі форми, що мали міцний карбонатний панцир і 
набули властивості скручуватися, чим захищали м’яку черевну мембрану. Інтенсивно розвивалися 

колонії стереотолонат. Важлива роль належить, особливо в середньому ордовику, граптолітам, які 
швидко еволюціонували і відзначалися повсюдним поширенням. Для цього часу типовими серед них 

були форми Phyllograptus, Didymograptus і Diplograptus. Різнорідний світ бентосних кишковопоро-

жнинних брав участь у побудові вапнякових рифів. Були поширені брахіоподи і з беззамковою 

хітиново-фосфатною черепашкою, і численні форми із замковими вапняковими мушлями. 

Значний розвиток мали головоногі молюски наутілоідеї (Endoceras) та інші групи, що вели 

придонний хижацький спосіб існування. Їх мушлі сягали довжини до 2–3 м. 

СИЛУРІЙСЬКА ПІДСТАДІЯ (S). Назва цієї системи походить від найменування давнього кельт-
ського племені. Цю систему у стратиграфію палеозою 1835 р. увів англійський геолог Р. Мурчісон. 

Протягом силурійського періоду, відлік якого розпочався 435 млн років тому і тривав 25 млн років, 

Сонячна система не відчувала впливу космічних струменів, а органічний світ розвивався ієрархічно. 

На більшій частині Шацького поозер’я силурійські відклади збереглися від регіональних роз-
мивів. У ранньосилурійський час, коли формувалися відклади кладнівської світи, у його межах існував 

неглибоководний басейн, у якому розвивалися рифогенні утворення. Різнонапрвленість тектонічних 

рухів у верхньому силурі зумовила дальше обміління морського басейну й утворення заводей та 

лагун, про що засвідчують перешарування вапняків та аргілітів. 

Кліматичні умови, особливо в післяльодовиковий період, тобто в середньому і верхньому силурі, 
сприяли бурхливому розквіту органічного світу. Оскільки і в ордовику, у ранньому силурі доміну-

вали граптоліти, кількість яких у пізньосилурійський час різко скоротилася, проте значно зросла роль 

бентосної фауни кишково-порожнинних організмів – брахіопод і трилобітів. Окрім згаданих вище 
основних груп тваринного світу, у ранньосилурійський час існували губки, черв’яки, остракоди, 

водні скорпіони, морські їжаки тощо. 

У другій половині силуру хребетні організми почали заселяти континентальні прісноводні 
басейни. Наприкінці силуру з’явилися перші риби. На суходолах росли гриби, мохи та вища рослин-

ність, представниками якої були риніофіти, з’явилися також плаунові. Різноманітний склад біологіч-

ного світу наприкінці силурійського часу засвідчує регресію (відступання) моря, яка була зумовлена 

загальним підняттям центральної частини Східноєвропейської платформи. 
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ДЕВОНСЬКА ПІДСТАДІЯ (D). Назва періоду походить від англійського графства Девоншир, у 

якому в 1839 р. геологи А. Седжвік і Р. Мурчісон виділили в окремий стратиграфічний підрозділ 

відклади, що чітко відрізнялися від підстилаючих силурійських та перекриваючих кам’яновугільних 

порід. Тривалість девону визначена в 48 млн років, тобто від 408 до 360 млн років тому. 

За галактичними реконструкціями в девонський період Сонячна система віддалилася від центру 

Галактики до 10–13 кпк, що сприяло інтенсивному розвитку на Землі рослинного і тваринного світів. 

На суходолах, які покривалися теплолюбивими лісами й чагарниками, розмножувалися стегоцефали – 

перші невеликі незграбні хребетні тварини на берегах водойм. Девонський період уважають часом 

виходу на сушу органічного життя. 

За декілька мільйонів років сформувалися найважливіші групи вищих рослин, причому деякі з 
них збереглися до наших днів. 

У межах Шацького поозер’я виходи девону наявні в обсязі томашівської світи його нижнього 

відділу лише між селами Пулемець–Кам’янка. Ці відклади сформовані аргілітами, мергелями і бенто-

нітами за загальної потужності до 40 м. 

Обширна регресія моря наприкінці силуру – на початку девону в межах Східноєвропейської 
платформи зумовила її континентальний процес розвитку. На досліджуваній території у зв’язку з 
відступанням моря утворилися реліктові водойми різної глибини, де формувалися типові осадові 
породи – мергелі, аргіліти й органогенні бентоніти. Аргіліти засвідчують холодні кліматичні умови. 

Органогенні бентоніти підтверджують бурхливий розвиток органічного світу. Так, свердловиною 

№ 1884 на поозер’ї глибиною від 369 до 332 м у девонських відкладах виявлено рештки викопної 
фауни, серед якої визначено безхребетні Shaleria (Protosahleria) dzwinogrodensis (Kozl.), Howellela та 
ін. види. У цей час продовжували удосконалюватися силурійські форми беззамкових брахіопод 

Lingula, а також замкових Atrypa. Брахіоподи девону відзначилися широким спектром видів та їх 

швидкою зміною в часі. 
Протягом герцинського циклу тектогенезу, починаючи із середини девону, в усьому Волино-

Подільському регіоні відбувалися знакоперемінні тектонічні рухи. У регіональному плані це при-

звело до припинення існування Балтійсько-Придністровського перикратонного прогину як єдиної 
структури утворення низки дрібніших структур, зокрема Львівсько-Волинської і Брестської западин 

та Волинського палеозойського підняття між ними [127]. 

Геодинамічне поле Шацького поозер’я на цей час на фоні загального підняття території 
відзначалося перевагою розтягуючих напруг. Підняття орієнтовно сягало майже 0,7 км над рівнем 

моря. При активізації субвертикальних переміщень відновилися діагональні розривні порушення 

докембрійського закладання, що споріднені з Вижівсько-Мінською та Міднівською зонами. 

Переміщення блоків земної кори, зумовлене згаданими вище розривними порушеннями, мали 

здебільшого сходинковий характер. Амплітуда вертикальних переміщень сягала до 0,3 км. 

У рельєфі того часу, очевидно, домінували брилові геоморфологічні форми тектонічного 

походження зі значними ерозійними уступами та прирозломними трогами, тобто коритоподібними 

долинами. 

У водних басейнах на початку пізнього девону появилися клименії (Clumenia), які за типом 

лопатевої лінії та формою черепашки були подібні до гоніатит, проте відрізнялися тим, що сифон у 

них був ближче до спинного боку. Наприкінці девону вони вимерли. 

У пізньому девоні інтенсивно почали розвиватися корали, особливо чотирипроменеві (Calceda), 

які зі строматопоридіями та мохуватками утворювали рифові скупчення. 

У девонський час серед водних хребетних домінували риби, зокрема панцирні, хрящеві й кіст-
кові, а також безхребетні організми. Тому часто девонський період називають «віком риб». У пан-

цирних риб голова і передня частина тулуба були покриті панцирем із кісткових пластин. Імовірно, 

вони проводили малорухливий придонний спосіб життя і вимерли наприкінці періоду. Хрящеві риби – 

акули – появились у середньому девоні, проте їхня найбільша популяція припадає на пізніші геоло-

гічні епохи. У цей час значного розвитку набули деякі кісткові риби, до яких належать численні 
двоякодихаючі (Dipterus) і кістепері (Holoptychius). Останні мали веретеноподібну форму тіла та 

м’ясисті плавники, які слугували не тільки для плавання, а й для переміщення морським дном. 

Одночасно з тваринами в морських умовах розвивалися різні водорості, які брали участь у 

побудові рифів. 
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У девоні стрімко розвивався також органічний світ. На початку періоду домінували різні офіти, а 
потім появилися плауноподібні, папоротники та голонасінні рослини. У пізньому девоні значного 

поширення набули папороті типу Archeopteris. Уся наземна рослинність розвивалася на прибережних 

просторах водойм при м’якому та вологому кліматі. 
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА ПІДСТАДІЯ (C). Карбон у стратиграфії палеозою виділили в 1822 р. 

англійські геологи У. Конібір та У. Філіп. Назва зумовлена значною кількістю пластів кам’яного 

вугілля в порадах цієї системи. 

Літочислення кам’яновугільного періоду починається приблизно 360 млн років тому, а його 

часова протяжність тривала 74 млн років. Це було продовження першого циклу галактичного року, 

коли Сонячна система перебувала в апогеї відносно центру Галактики, а на Землі в умовах жаркого й 

вологого клімату буйно розвивався рослинний і тваринний світи. Особливістю цього періоду є 
найбільший у палеозої час льодовикового періоду, який проявився в останній його третині. Макси-

мум припадає на рубіж із пермським періодом, тобто майже 286 млн років тому. 

На території Шацького поозер’я слідів розвитку природи в кам’яновугільний час майже не збе-

реглося. Лише на заході на домезозойську поверхню виходять відклади візейського ярусу нижнього 

карбону, поширення яких обрамлює північний край Львівського палеозойського прогину. 

Для повного уявлення про історію розвитку природи Шацького поозер’я в карбоні її потрібно 

розглядати в тісному контексті з геологічними процесами, що відбувалися на Східноєвропейській 

платформі, оскільки досліджувана територія знаходиться на її південно-західній околиці. Підставою 

для аналогій є стратиграфічні особливості та літолого-петрографічний склад порід кам’яновугільного 

періоду, які залишилися після регіональних розмивів. 

Підняття території у верхньому девоні змінилося на початку карбонового часу регіональним 

опусканням, яке супроводжувалося значним розширенням неглибоководного морського басейну. 

В основі відкладів візейського ярусу повсюдно домінують піски, що засвідчує протічний режим 

акваторії. Пізніше, в олексівський та володимирський час, у холодні періоди формувалися слабко 

протічні лагуни, у яких утворювалися аргіліти й алевроліти. Останнє підтверджує, що олексівський 

та володимирський час були холодними періодами. 

Устилузький та порицький час відповідають періоду осушення території, коли створювалися 

умови, сприятливі для утворення вугільних відкладів. Згідно з палеотемпературною шкалою в ран-

ньому карбоні, упродовж 20 млн років клімат був жарким, близьким до субтропічного, тобто з 
високою вологістю. Такі умови були сприятливі для розвитку органічного світу. 

Наприкінці нижньокам’яновугільного часу відбулося просідання Східноєвропейської платфор-

ми, а отже і Шацького поозер’я, що спричинило значну трансгресію моря зі сходу. Це засвідчує 
утворення вапнякової формації. 

На початку середнього карбону вся платформа знову почала підніматися, що сприяло активізації 
денудаційних процесів і розмиванню відповідних відкладів. Це підтверджують геологічні розрізи 

карбону в межах Шацького поозер’я. 

Пізніше, у верхньому карбоні, досліджувана територія знову почала просідати, покриватися 

морем і льодовим покривом. Відкладів верхнього карбону на Шацькому поозер’ї не виявлено. 

Органічний світ карбону є типовим для пізнього палеозою. Найвиразнішою ознакою кам’яно-

вугільного часу є розвиток деревної рослинності, особливо в теплий період нижньовізейського часу. 

Ця рослинність була типовою для всіх континентів Землі. Важливою віхою розвитку тваринного 

світу була поява наземних хребетних – плазунів. 

У тваринному світі морських басейнів також відбулися зміни. Так, у карбоні вимерли граптоліти, 

доживали останні трилобіти, значного поширення набули форамініфери, замкові брохіоподи, гопіа-

тити, корали, морські лілії. Продовжували розвиватися агоніати і гоніатити. Це одна з найважливіших 

груп для стратиграфічного розчленування кам’яновугільних відкладів. На території Шацького 

поозер’я свердловиною № 1887, в інтервалі глибин 437–385 м, розкриті відклади володимирської 
світи, у якій визначено широкий спектр замкових брахіопод. Серед останніх домінували спірифериди 

Gigantoproductus, величина черепашок яких сягала до 40 см, а також Spirifer ex. Gr. tridonalis Mart.; 

Phricodothyris sp.; Semiplanus aff. mikhailovensis Sar. та ін. 

Морська фауна відзначалася значною кількістю риб, особливо акулових видів, розквіт яких 

припадає на кам’яновугільний час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шацьке поозер’я. Том 1: Геологічна будова та гідрогеологічні умови 

 96 

На суходолах у плауновидних і папоротникових заростях почали розвиватися котилозаври, тобто 

рептилії, тіло яких було покрито зроговілою шкірою. Останнім для розмноження, на противагу від 

земноводних, не потрібна була вода: вони відкладали захищені вапняковою шкаралупою яйця на суші. 
Дуже різноманітним став світ членистоногих. У цей час були поширені панцирні павуки, кліщі, 

скорпіоноподібні й інші комахи. Після вирівнювання території в процесі пенепленізації та накопи-

чення у Львівсько-Волинському прогині кам’яновугільних відкладів у районі Шацького поозер’я на 
тривалий час, а це пізній карбон, перм, тріас, юра, встановився континентальний режим, під час якого 

формувалися відповідні кори звітрювання. 

ПЕРМСЬКО-РАННЬОЮРСЬКА ПІДСТАДІЯ (P–J2). Геолого-структурні особливості території 
Шацького поозер’я спричинили втрату інформації про історію геологічного розвитку цього краю за 
пермський і тріасовий періоди, що охоплюють 142 млн років. 

Наприкінці палеозою, у пермський період, Сонячна система чотири рази входила в космічний 

вітер, що позначилося на біосфері Землі. 
Літочислення пермського періоду розпочалося від максимуму зледеніння, а це 286 млн років 

тому, і продовжувалося 38 млн років. Майже весь цей час територія Східноєвропейської платформи 

перманентно знаходилась у процесі зледеніння. У кінці пермського періоду територія платформи 

була суходолом і знаходилась у стадії затопленого підняття, що сприяло денудації рельєфу. Морські 
басейни зменшувалися, проходила аридизація клімату й активізувався розвиток органічного світу. 

Серед морських безхребетних домінували фузулініди, амоноідеї та замкові брахіоподи. 

На суходолах, особливо в післяльодовиковий період, рослинний світ різко змінився – замість 

вологолюбивих плауноподібних і папоротників почали розвиватися голонасінні та хвойні рослини 

(рис. 40), тобто зародилася флора мезозойського типу. 

Кліматичні контрасти, що сприяли аридизації, вплинули і на розвиток наземних хребетних 

тварин. Наприкінці пермського часу вимерли земноводні й почали домінувати плазуни, які присто-

сувалися до наземних умов життя. Це насамперед травоїдні незграбні парейзаври Pareiasaurus, а 

також хижаки – звіроподібні рептилії Inostrancevia (рис. 40). 

Наприкінці пермського періоду більшість палеозойських груп організмів вимерла. Цей процес 
проходив повільно, упродовж тривалого часу. Це було зумовлено не тільки природними законами 

еволюційного розвитку, а й змінами умов їхнього існування. 

ТРІАСОВА ПІДСТАДІЯ (T). На той час на Шацькому поозер’ї, як і на всій Східноєвропейській 

платформі, закінчувався орогенний процес, що відповідав герцинському етапу. Територія стрімко 

піднімалась, активізувалися денудаційні процеси і, відповідно, значне перенесення делювіально-

денудаційного матеріалу. 

Тріасове літочислення розпочалося 248 млн років тому і тривало 35 млн років. У цей проміжок 

часу формування Землі Сонячна система максимально наблизилася до центру Галактики (7 кпк), що 

зумовило підвищення температури, активізацію ерозійних процесів, загальну регресію моря і 
руйнування герцинських гір. 

Органічний світ ще відзначався поодинокими палеозойськими групами, проте вже переважали 

нові мезозойські форми життя. В акваторіях морів поширеними були безхребетні амоноідеї – 

цератити. Для раннього тріасу типовими були такі представники амоноідей, як Tirolites, середнього – 

Ceralites і для пізнього – Tropites. Упродовж тріасового часу значно збільшилася кількість гастропод, 

причому такі види родів, як Halobia, Daonella і Claraia, були керівними, тобто за їхньою присутністю 

визначають, що це тріасові відклади. 

У середньому тріасі появилися костисті риби і плезіозаври. 

На суходолах домінували голонасінні рослини, зокрема цикадові, а серед хвойних почали 

зростати соснові й кипарисові, поширеними були також папороті. Серед тварин з’явилися динозаври, 

а наприкінці тріасового періоду – перші ссавці. 
ЮРСЬКА ПІДСТАДІЯ (J2). На території Шацького поозер’я юрські відклади частково розмиті. 

Геологічна історія цього часу почалася 213 млн років тому і тривала 70 млн років. Інформацію про 

цей період наводимо за матеріалами сусідніх територій у межах Східноєвропейської платформи. 

У ранньоюрський час місцевість поозер’я почала інтенсивно прогинатись, утворилися синеклізи, 

які зв’язували Середньоземноморський і Арктичний басейни, тобто трансгресія моря проходила 

через досліджувану територію з півдня від Середземного моря. Пік морської трансгресії припадає на 
час пізньої юри. 
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Клімат ранньої юри був теплим, гумідним. Тектонічна обстановка також була порівняно спо-

кійною, що сприяло формуванню кори звітрювання. На суміжних із Поозер’ям територіях відклади 

формувалися в умовах заболоченої прибережно-морської акумулятивної рівнини. 

В органічному світі юрського моря домінували амоноідеї, белемніти, двостулкові, гастроподи, 

корали, брахіоподи, їжаки і форамініфери. Небувалого розквіту серед суцільнокісткових риб набули 

іхтіозаври (Ichtyosaurus) (рис. 41). 

Особливо потрібно зауважити, що своєрідним був тваринний світ суші, оскільки домінували 

рептилії. Гігантські динозаври сягали в довжину 25–30 м. Великі диплодоки й апатозаври мали 

значний тулуб і маленьку голову (рис. 41). Окрім травоїдних, не менш дивними були гігантські 
хижаки – карнозаври. У повітряному просторі панували крилаті ящери – рамфоримхами (рис. 41). 

Ссавці були різновидними, проте дрібними і малопоширеними. 

У рослинному світі домінували голонасінні види типу Nilssonia. 

КРЕЙДОВА ПІДСТАДІЯ (K). Крейдову систему як значний стратиграфічний підрозділ виділив 

Ж. д’Омаліцс д’Алуа в 1831 р. на території Англо-Паризького басейну, назва пішла від типової 
породи – крейди писальної. За паліокліматичними реконструкціями, крейдовий період розпочався 

144 млн років тому й існував 70 млн років. 
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Рис. 41. Тваринний світ юрського періоду: 1 − Stegosaurus; 2 − Rhamphorynchus; 3 − Diplodocus; 4 − Ichtyosaurus 

На території Шацького поозер’я крейдові відклади мають повсюдне поширення. Вони розкриті 
всіма картувальними і розвідувальними свердловинами. Потужність верхньокрейдових морських 

утворень сягає 280 м. 

Сонячна система в крейдовий період чотири рази перетинала зони космічних струменів і відда-

лилася від центру Галактики на максимальну відстань – 14 кпк. На всій планеті, на Східноєвропей-

ській платформі зокрема, розпочалася потужна трансгресія морів, яка в науці має назву «поглинання 

суходолу». У ранньокрейдовий час палеогеографічна обстановка на Шацькому поозер’ї майже нічим 

не відрізнялася від пізньоюрської. Морський басейн був обмілілим і трохи меншим за юрський, хоча 

ще зберігався протічний режим від Середньоземноморського через Московську синеклізу до Арктич-

ного басейну. 

У верхньокрейдовий час Східноєвропейська платформа зазнала суттєвої перебудови. Уся пів-

денно-західна частина платформи, до якої належить Шацьке поозер’я, почала інтенсивно проги-

натися й заповнюватися водами з моря Тетіс. Власне тому на нашій території повністю розмиті 
нижньокрейдові відклади, тоді як утворення верхньої крейди збереглися в повному обсязі. Останні з 
кутовим і стратиграфічним неузгодженням залягають на розмитій поверхні палеозойських порід, а це 
весь пізньопалеозойський, тобто пермський час, і ранньомезозойський, відповідно, тріасовий і 
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юрський час. Згаданий комплекс пізньопалеозойських та ранньомезозойських порід зденудований і 
перенесений у північно-східну частину Східноєвропейської платформи. Верхньокрейдові морські 
відклади, а це мергелі, крейда писальна та пісковики утворюють велику монокліналь, якою закрита 
Львівсько-Люблінська крейдова западина. 

Сеноманське море було заселено амоноідеями, двостулковими і черевоногими молюсками, фора-

мініферами, брахіоподами й іншими живими істотами. У межах Шацького поозер’я та прилеглих 

територій мікропалеонтологічно вивчено 30 розрізів сеноману, у яких визначено 17 видів решток 

відмерлих організмів. Глибина залягання крейдових порід, у яких вивчалися органічні рештки, стано-

вить від 225 до 252,3 м. У всіх вивчених розрізах виявлено Rugoqlobigerina charlie (Subb.), Brotzenella 

berthelini (Keller), Linqulogavelinella globosa (Brotzen) і Praeglobotruncana stephani (Orb.). Наявні 
також інші види, проте в меншій кількості. За різновидністю крейдових амонітів верхньокрейдове 
море не поступалось юрському, що засвідчує сталі кліматичні умови того часу. 

У туронський час у морських акваторіях були поширені Globorota lites multiseptus (Brotz.), 

Gavelinella moniliformis (Reuss), Brotzenella berthelini (Keller) та інші види. Дещо пізніше, тобто в 

шампанський час, з’явилися Stensioeina pommerana (Brotz.), Cibicides excavatus (Brotz.) та інші види. 

Наприкінці крейдового періоду в маастрихтський час розвиток органічного світу сягнув свого апо-

гею. Море було неглибоким і теплим. Так, у породах, розкритих на глибині 30–50 м, свердловиною 

№ 1883, що пробурена в с. Красний Бір, визначено 30 видів мікрофауністичних решток, які охоп-

люють подані вище та деякі нові види. 

У пізній крейді відбувалося інтенсивне рифоутворення та розвиток хрящових риб, зокрема вищих 

акулових. У морях водилися іхтіозаври та плезіозаври. 

Серед морських водоростей домінували кокколітофориди і діатомові. Нанопланктон та фораміні-
фери утворювали своєрідний мул, із якого формувалася писальна крейда. 

На морських узбережжях та ділянках суходолу на початку верхньої крейди, тобто в сеноман-

ський час, відбулися зміни в рослинному світі. У цей час еволюція рослин випереджала еволюцію 

тварин. Серед хребетних видів тварин домінували динозаври (Iguanodon), особливо рогаті, які були 

травоїдними, і пересувалися на чотирьох лапах (Triceratops). Були поширені також літаючі ящери 

Pteranodon (рис. 42). 

 

Рис. 42. Тваринний світ крейдового періоду: 1 − Pteranodon; 2 − Iguanodon; 3 − Triceratops 
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Птахи були представлені різними видами. Чисельними були комахи, які еволюціонували разом із 
рослинністю. Наприкінці маастрихтського часу вимерли динозаври та інші великі представники 
органічного світу. 

Зараз загальноприйнятою є думка, що в крейдовий період мезозою відбулися найзначніші зміни 
в органічному світі Землі. 

Причини відомого великого вимирання мезокайнозойських груп організмів (морських і наземних) на 
сьогоднішній день до кінця не з’ясовані. Очевидно, у процесі еволюції біосфери на рубежі мезозою та 
кайнозою вирішальну роль відіграли планетарні зміни абіотичного середовища. Цю проблему част-
ково розкриває концепція про вплив на події, що відбувалися на Землі, положення орбіти Сонячної 
системи відносно центру Галактики і перетину нею струменевих галактичних зон. Адже власне на 
рубежі крейдового і палеогенового періодів, що почався 65 млн років тому і тривав 35–40 млн років, 
Сонячна система перетинала зону космічного вітру, що могло позначитися на біосфері Землі. 

В останні десятиріччя дискутували про різні гіпотези щодо космічних причин екологічної ката-
строфи на рубежі мезо- і кайнозою, зокрема вибух нової зірки, падіння астероїдів, метеоритів та ін. 
Оприлюднено обґрунтовані фактичним матеріалом докази причин великих змін в органічному світі 
наприкінці мезозою. Так, геологічними дослідженнями було встановлено, що в місцях безперервного 
накопичення осадів, у морях і на континентах, на межі крейдового періоду та палеогену в мало-
потужному шарі глин між маастрихтським і датським ярусами різко підвищився вміст платиноїдів 
іридію, осмію та ін. Допускають, що ці елементи привнесені на Землю внаслідок падіння 65 млн років 
тому астероїда чи гігантського метеорита або комети. Вимирання біологічного світу наприкінці 
мезозою могло бути наслідком космічної катастрофи, яка різко змінила фізико-хімічні умови сере-
довища, зокрема такі, як температуру, хмарність, підвищений вміст аерозолів в атмосфері тощо. 

КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (KZ). До останньої належать палеогенова, неогенова і антро-
погенова системи. 

ПАЛЕОГЕНОВА ПІДСТАДІЯ (P). Літочислення палеогену розпочалося 65 млн років тому і три-
вало майже 40 млн років. У сучасному геологічному розрізі території Шацького поозер’я палеогенові 
утворення відсутні. 

У палеогені наша територія знаходилася в континентальному режимі, у зв’язку із чим відбувало-
ся руйнування карбонатних порід із зародженням карстових форм рельєфу та формуванням глибоких 
ерозійних улоговин. Останні стали основою для закладання ембріональної гідромережі. 

В еоценовий час розвивалась інтенсивна трансгресія моря в північно-західному спрямуванні, що 
сприяло акумуляції неглибоководних піщаних і глибоководних глинисто-карбонатних відкладів. 
Континентальні відклади збереглися тільки на схилах Українського щита. 

В олігоцені відбулася суттєва структурна перебудова території. Морський басейн почав посту-
пово скорочуватися, чому сприяло помірне тектонічне підняття в Середземноморському поясі, що 
призвело до розмиву частини палеогенових і крейдових відкладів. 

Органічний світ палеогенового моря був багатим і різноманітним. 
Серед безхребетних домінували двостулкові та черевоногі молюски, форамініфери, морські їжаки, 

корали, остракоди, а серед рослинних угруповань розвивалися діатомові водорості. Отже, у неглибо-
ких теплих морях розвивалися планктонні форми тварин і рослин, які живуть у товщі води й пасивно 
переносяться її течіями. 

Молюски населяли водойми з нормальною солоністю. На межі еоцену й олігоцену через 
похолодання клімату значно змінилися їхні родові комплекси. Так, серед двостулкових чисельними 
були: Chlamus, Arca, Ostrea; а серед гастропод – Turritella, Cerithium і Natica; серед морських їжаків – 
Conoclypeus і Clypeaster. 

Серед хребетних домінували риби костисті і хрящеві, тобто акулові, а також древні ссавці – кити 
і дельфіни, які стали проживати в морському середовищі. 

Наземна фауна палеогену була іншою, ніж у мезозої. Так, плазуни були репрезентовані кроко-
дилами, ящірками, черепахами та зміями. Ссавці дуже швидко еволюціонували і відзначалися знач-
ним різноманіттям. Наприклад, серед копитних особливо поширеними були непарнокопитні – пращу-
ри наших коней. В олігоцені древні носороги – безрогі індрикотерії (Indricotherium) – сягали великих 
розмірів; у цей час існували шаблезубі тигри – Machairodus (рис. 43). Вони проживали в лісостепових 
умовах, проте поступова аридизація клімату вже на початку неогену зумовила їхнє вимирання. Ще на 
початку палеоцену з’явилися примати – лемури, а потім, наприкінці еоцену, – антропоїди. 

Теплий клімат палеогену сприяв розвиткові покритонасінної рослинності. У Європі аж до берегів 
Балтійського моря зростали густі тропічні і субтропічні ліси з вічнозеленими пальмами, магноліями, 
миртами й фікусами, серед хвойних переважали секвої та кипариси, а в лісових затінках – 
папоротники. Листопадні дерева – дуб, бук, каштан − також мали значні ареали поширення. 
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Рис. 43. Тваринний світ еоплейстоцену: 1 − Indricotherium; 2 − Machairodus 

Склад і розподіл органічного світу в палеогені засвідчують існування зоо- та фітогеографічних 

провінцій. 

НЕОГЕНОВА ПІДСТАДІЯ (N). Цей період розпочався 24,6 млн років тому, причому ранній пе-

ріод – міоцен – продовжувався 19,5 млн років, а пізній – пліоцен – майже 4,2 млн років. Питання про 

точний вік пліоцену є проблематичним із тієї причини, що постійно знижується межа четвертинного 

періоду. 

Упродовж неогену на території Шацького поозер’я існував континентальний режим. Море тільки 

інколи заливало ділянки південних околиць Східноєвропейської платформи. 

Органічний світ суходолу безперервно видозмінювався, причому найбільші зміни відбувалися в 

багатьох ссавців, які повинні були адаптуватися до степових і лісових умов. 

У міоцені появилися ведмеді, гієни, куниці, собаки, борсуки, носороги та інші тварини. 

Пізніше, в пліоцені, з’явилися слони, гіпопотами, олені, коні. Пристосування до швидкого бігу і 
харчування твердою стебловою рослинністю сприяли швидкій еволюції коней. 

Відомо, що впродовж неогену відбувався розвиток приматів. Наприклад, у верхньоміоценових 

відкладах Європи відомі рештки мавп-дріопітеків, які нагадували сьогоднішніх шимпанзе. Більшість 

антропологів уважають їх предками людиноподібних мавп (понтід) і людей (гомінід). 

Наземна флора неогену за своїм складом та особливостями поширення ареалів була близькою до 

палеогенової, хоча різко скоротилася чисельність пальм, миртів і лаврів. Замість них виникли 

листопадні і хвойні види дерев. Особливістю неогенової флори, порівняно з палеогеновою, було по-

ступове відступання на південь її теплолюбних форм аж до повного зникнення. Наприкінці неогену в 

межах Східноєвропейської платформи закріпилися сучасні флористичні провінції, які простежуються 

і на Шацькому поозер’ї. 
Отже, хронологічний розвиток біосфери за геологічну історію формування Землі і Шацького 

поозер’я зокрема також відтворює складні біотичні процеси, що домінували в розвитку тваринних 

організмів і рослинного світу. Гіпотетично передбачається певна закономірність подій у Космосі та 
їхній зв’язок із відповідними процесами на земній поверхні. 

АНТРОПОГЕНОВА ПІДСТАДІЯ (Q). Дотримуючись загальної схеми опису геологічної історії 
розвитку природи Шацького поозер’я, автори намагалися відтворити послідовність геологічних про-
цесів, що відбувалися на цій території в часовому вимірі в рамках антропогенезу, і реконструювати 
фізико-географічні умови. 
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У своїх дослідженнях ми використовували літологічні особливості порід четвертинного покриву, 
результати палеонтологічних, петрографічних та інших видів аналізів, щоб якнайближче підійти до 
історичної правди про розвиток Шацького поозер’я в період останнього мільйона років. 

Для полегшеного сприйняття викладеного матеріалу пропонується геохронологічна таблиця 
четвертинного періоду (табл. 10) та його стратиграфічна ієрархія (рис. 44), згідно з якою подаються 
часові особливості відділів, ланок й епізодів плейстоцену. 

Таблиця 10 

Геохронологія четвертинного періоду, тис. р. [35] 

Назва епізоду Початок Кінець Тривалість Зледеніння 

Голоцен 10,4 наші дні – – 

Причорноморський 15 10,4 9,6 – 

Дофіновський 27 15 12 – 

Бузький 38 27 11 – 

Вітачевський 55 38 17 – 

Удайський 80 55 25 – 

Прилуцький 110 80 30 – 

Тясминський (московський) 125 110 15 московське 

Кайдацький 180 125 55 – 

Дніпровський 340 180 160 дніпровське 

Завадівський 460 340 80 – 

Тилігульський (окський) 480 460 20 окське 

Лубенський 550 480 70 – 

Сульський (наревський) 600 550 50 наревське 

Мартоноський 670 600 70 – 

Приазовський 730 670 60 – 

Н
ео
п
л
ей
ст
оц

ен
 

Широкінський 800 730 70 – 

Еоплейстоцен 1870,0 800 1070,0 – 

 

 
Рис. 44. Ієрархія історії розвитку четвертинного періоду 

Геологічна стратифікація утворень Земної кори завершується відкладами четвертинного періоду, 
що сладається з трьох відділів: еоплейстоценового, неоплейстоценового і голоценового. У часовому 
вимірі четвертинний (антропогеновий) період охоплює відрізок історії розвитку Землі від 1,87 млн 
років до наших днів [41; 42]. 

Термін «антропоген» – від грецького слова антропос – той, хто виконує роль людини в цей 
період розвитку Землі, – запропонував у 1922 р. академік О. І. Павлов. Цей термін є синонімом 
поняття четвертинний період [21]. 

ГЕОЛОГІЧНА ОСНОВА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ АНТРОПОГЕНУ. При 

всіх палеогеографічних реконструкціях розвитку території Шацького поозер’я в основу покладений 

літолого-петрографічний і мінеральний склад порід, що є фактичним матеріалом для комплексних 

досліджень. 
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Серед неоплейстоценових відкладів Шацького поозер’я розрізняють верхньоплейстоценові (edPIII) 

елювіально-делювіальні утворення піску і супіску. Ці відклади є найпоширенішими. Уздовж Захід-

ного Бугу поширені утворення першої надзаплавної тераси (a
I
PIII), сформовані піском. Дніпровський 

час середнього неоплейстоцену фіксується камовими (f(km)PIIdn) й озовими (f(oz)PIIdn) піщаними 

відкладами, а також суглинком валунним донної морени (gPIIdn
і
) та кінцево-моренними (gPIIdn

s
) 

пісками і піщано-гравійними сумішами (рис. 45). 

 
Рис. 45. Карта четвертинних відкладів [138] 

1 − торф різного ботанічного складу і ступеня розкладу; 2 − пісок тонкошаруватий перевіяний; 
3 − пісок середньої зернистості не відсортований; 4 − пісок дрібнозернистий, відсортований; 
5 − моренний валунний суглинок; 6 − пісок різнозернистий, супісок, валуни, галька 
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Голоценові відклади відзначаються утвореннями торфу (bH), що є поширеним у долині річок 

Прип’яті та Копаївки, алювіальними (aIV) відкладами р. Західний Буг та еоловими (vdIV) тонкошару-

ватими піщаними формуваннями, які трапляються зазвичай уздовж р. Західний Буг (рис. 45). 

Потужність четвертинних відкладів найменша, тобто до 5 м, у південно-східній частині поозер’я, 

тоді як у випадку від 5 до 10 м вони охоплюють значні площі північніше озер Пулемецьке, Острів’ян-

ське, Луки, Пісочне та на південному сході від оз. Світязь (рис. 46). Четвертинні відклади потужністю 

10–20 м тягнуться вузькою смугою в середній частині Поозер’я зі сходу на захід, охоплюючи при-

озерні території озер Кримно, Пісочне, Перемут, Пулемецьке тощо. Відклади з найбільшою потуж-

ністю – 20–40 м – простежуються смугою з північного сходу на південний захід, де в її центрі знахо-

диться оз. Світязь (рис. 46). 

 

ЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИЙ ЧАС. Літочислення еоплейстоцену розпочинається від 1,87 млн років і 
триває майже 1,07 млн років. У ранньому еоплейстоцені географо-кліматична обстановка на теренах 

Шацького поозер’я, як і в межах Східноєвропейської платформи, нічим не відрізняється від умов 
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верхнього пліоцену. Тут існував теплий, континентальний клімат, що сприяв активним еоловим, 

денудаційним, ерозійним, елювіальним та алювіальним процесам у формуванні рельєфу. Структурна 

перебудова геологічної основи продовжувалася завдяки інтенсивним тектонічним рухам. У цей час у 

Шацькому поозер’ї розпочалося формування ембріональної гідромережі. Так, завдяки інтенсифікації 
карстово-суфозійних процесів відбувається утворення карстових западин у денудованому крейдо-

вому рельєфі – зараз це озера Світязь, Чорне, Пулемецьке. 

Завдяки висхідним рухам неотектонічного режиму зденудованими були елювіальні відклади 

неогену – початку еоплейстоцену – і на денній поверхні відкритими залишилися морські утворення 

верхньої крейди. У поодиноких западинах крейдової поверхні (с. Красне) збереглися алювіальні та 

озерні відклади з детритом, у складі якого знайдені добре збережені пізньонегенові рослинні рештки. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИЙ ЧАС. У геохронології антропогену цей відділ розпочинається із часу 

0,8 млн років тому, що означає закінчення палеомагнетичного етапу в історії розвитку Землі, який 

установив японський учений Матуяма, та корелюється з відповідними стратиграфічними підзонами в 

Європі. У цей час серед тваринного світу значне поширення мали Mammuthus і Hipparion (рис. 47). 

 
У неоплейстоцені на Волинському Поліссі в різний час були поширені наревське, окське, 

дніпровське, московське зледеніня (рис. 48). У стратиграфічних розрізах Південного Полісся України 

неоплейстоцен розпочинається широкінським епізодом (опорний розріз м. Вишгород). У літологіч-

ному відношенні це континентальні піски, супіски та суглинки й алювіальні відклади. На території 
Шацького поозер’я відкладів широкінського часу не встановлено. Згадку про перехідний час про-
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тяжністю 70 тис. років від еоплейстоцену до неоплейстоцену подаємо для того, щоб зберегти безпе-
рервну часову історію геологічного розвитку нашого краю. 

 

 
 

Приазовський епізод. Найдревнішими неоплейстоценовими відкладами, що збереглися в пере-

заглибленнях верхньокрейдового рельєфу, є утворення наревського зледеніння, що тривало майже 

60 тис. років. Найближчим до території Шацького поозер’я пунктом, у якому вони детально вивчені, 
є розріз озера Тур, що розкритий свердловиною № 5517. Палінологічні дослідження цих відкладів 

здійснила у 2003 р. Я. К. Еловичева. 

Зауважимо, що група фахівців України, Білорусі й Польщі впродовж останньої чверті XX ст. 
здійснювали детальні дослідження віку антропогенових утворень. На підставі вивчення розрізів 

Волинського Полісся та їх кореляції з відповідними аналогами на суміжних територіях було сфор-

мовано теперішню стратиграфічну схему четвертинних відкладів, у якій у рамках неоплейстоцену 

виділяються теплі (широкінський, мартоноський, лубенський, завадівський, кайдацький, прилуцький, 

вітачівський і дофіновський) та холодні (приазовський, сульський, тилігульський, дніпровський, 

тясминський, удайський, бузький, причорноморський) епізоди. Із деяких суміжних кліматолітів 

сформовані стратиграфічні ступені. У період кліматичного максимуму зледеніння наревський 

льодовик не зміг подолати перешкоду – верхньокрейдові цоколі, які лінійно витягнуті з північного 

заходу на південний схід. Він регресував із північної частини Шацького поозер’я в субмеридіальному 

спрямуванні в бік Білорусі. 
Північні схили крейдових цоколів були екзарованими, що сприяло їх подальшій денудації та 

активізації карстових процесів. 

Мартоноський епізод. Активізація неотектонічних рухів сприяла розвиткові ерозійно-денуда-

ційних процесів на суходолі й акумулятивних – у межах річкових долин і приозерних понижень. На 
схилах крейдових цоколів утворились елювіальні відклади, що послідовно переходили в зону 

кольматації тріщинуватої крейди, а в підніжжях – делювій, на якому формувалися відповідні ґрунтові 
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комплекси. На відкритих ділянках крейдового рельєфу утворювалися карстові форми різних типів 

(рис. 49). 

 

 
 
Сульський епізод. Цей період розвитку природи Шацького поозер’я, що тривав майже 

50 тис. років при початку відліку 60 тис. років тому, є найменш інформативним. Зрозуміло, що це 
ускладнює відтворення гляціодинамічних умов того часу. 

Під час проведення великомасштабного геологічного картування сліди сульського зледеніння 

фіксуються тільки поодинокими свердловинами. На території Шацького поозер’я вони розкриті 
свердловиною № 35, що пробурена на віддалі 2,0 км на північ від с. Голядина на березі р. Прип’ять. 

Цією свердловиною розкритий геологічний розріз, особливості якого наведено в табл. 11. 
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Таблиця 11 

Літологічний склад порід свердловини № 35, розташованої на північ від с. Голядина 

Глибина, м 
Індекс 

відкладів 
Склад і особливості порід 

0,0–2,0 HIV 
Торф темно-бурий, середнього ступеня розкладу, осоковий, обводнений, 

із рослинними рештками доброї збереженості 

2,0–10,7 a,laPII kd 
Пісок голубувато-сірий, дрібнозернистий до дуже дрібнозернистого, 

кварцовий із лінзочками супіску, відсортований 

10,7–18,6 gPIIdn 
Пісок різнозеринистий із перевагою середньозернистого, темно-сірий, невід-

сортований, із включеннями уламків кременю і феноскандських ератиків 

18,7–19,5 laPIIzv Алеврит голубувато-сірий із тонкими прошарками піску 

19,5–27,5 fPItl 

Пісок темно-сірий дрібнозернистий до середньозернистого, невідсортований, 

польовошпатово-кварцовий із поодинокими малими валунчиками і зернами 

гравію 

27,5–37,0 lbPI lb 
Супісок голубувато-сірий із лінзами і прошарками суглинку темно-бурого, 

із включеннями окремих рослинних решток 

37,0–40,4 gPIsl 
Пісок великозернистий невідсортований, сірий польово-шпатовий 

із прошарками дрібнозернистого та лінзами супіску 

40,4–41,5 K2m 
Мергель сірий, щільний, тріщинуватий. У припокрівельній частині 
на глибині 40,4–41,0 мергель в’язкої консистенції 

 

Абсолютна позначка рельєфу стовбура свердловини № 35 становить 169,3 м. Пачка піску, що 

належить до моренного горизонту сульського зледеніння, має потужність 3,4 м. Склад моренних 

відкладів й абсолютна позначка їх підошви 122,3 м засвідчують про перезаглиблення верхньокрейдо-

вого рельєфу, у заглибинах якого залишилися сульські відклади. 

Поширення сульського льодовика вивчало багато дослідників, зокрема Г. І. Горецький, К. І. Ге-

ренчук, Г. Г. Грузман, А. М. Вознячук, О. В. Матвеєв, І. І. Залеський та інші, проте вони не прийшли 

до єдиного висновку про кінцеву межу його поширення. Так, згідно з Л. Н. Вознячуком [20], який 

уперше виділив наревську (сульську) морену в Біловезькій пущі Білорусі, поширення льодовика 

сягало долини р. Прип’ять. Г. И. Горецкий [26] і Б. Н. Гурский [31] проводять південну межу суль-

ського материкового зледеніння дещо південніше Малорити–Пінська, а А. В. Матвеев [22] визначає 
цю межу північніше м. Пінська. Г. Г. Грузман [29] опускає її до лінії Шацьк–Сошично–Кухотська 
Воля, а И. И. Залесский [39] пропонує за межу прийняти широту Ковель–Маневичі. 

Наявність решток розмитої сульської морени в районі с. Голядина підтверджує думку, що 

Шацьке поозер’я в цей час повністю перекривалося льодовим панциром. Власне перекриття території 
льодом було набагато коротшим, ніж період її дегляціації. 

Лубенський епізод. Це один із найтриваліших епізодів нижньої ланки неоплейстоцену. 

Відклади цього часу добре корелюються в розрізі, побудованому за матеріалами трьох свердло-

вин, зокрема: св. № 35-і с. Голядина, що пробурена на два кілометри південішше оз. Світязь на вито-

ках р. Прип’ять; св. № 6 у районі с. Гвозниці, що в Білорусі, яка знаходиться на віддалі 20 км на 

північ від св. 35-і та св. № 1-к на околиці с. Краски, що розташована на 10 км північно-східніше від 

св. № 35-і. У цьому трикутнику підошва лубенських відкладів має загальний похил на північний схід. 

Абсолютні позначки підошви змінюються від 149 м (св. № 35-і) і 147,5 м (св. № 6) до 137 м (св. № 1-к), 

що підтверджує функціонування пізньосульсько-ранньолубенської гідромережі з ізольованими і про-

тічними водоймами. Пересічний похил прадолини від с. Голядина (св. № 35-і) до с. Краски (св. № 1-к) 

становить 1,2 м на 1 км, що засвідчує надто глибокий вріз річища, зумовленого проявом неотекто-

нічних рухів. Відомо, що при реконструкції значень неотектонічних піднять на прилеглих ділянках 

Волинського полісся отримані величини 10–12 м. 

Тилігульский епізод. Період чергового нижньоеоплейстоценового окського зледеніння тривав 

майже 20 тис. років. Межа максимального поширення окського льодовика була найпівденнішою впро-

довж усього неоплейстоцену. Так, його льодовикові лопасті сягли передгір’я Карпат. Територія 

Шацького поозер’я повністю перекривалася льодовиковим панциром. Період трансгресивно-регре-

сивної пори відзначився значною діяльністю льодовика, що засвідчують лінійні перезаглиблення 

доплейстоценового рельєфу. 

На початку раннього етапу тилігульського епізоду в межах Шацького поозер’я існували описані 
вище лубенські ландшафти із загальним похилом рельєфу в північно-східному спрямуванні. 
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За висновками А. А. Асеева [6], загальнопланетарні зміни клімату сприяли видозміненню ланд-
шафтів, що проявилося у зменшенні активності алювіально-акумулятивних процесів і перевазі дену-
даційних. Дія останіх призвела до деякого знівелювання льодовикового рельєфу. Це був час настання 
льодовикового періоду. 

За різними концепціями причин зледеніння, для покриття скандинавських гір льодом достатньо 

було зниження літніх температур того часу лише на 2 °С. Причиною подальшого значнішого знижен-
ня середніх температур, зокрема майже на 10 °С для найтеплішого місяця, було розширення льодо-
викового покриття полярного басейну і відповідне охолодження Північної Атлантики та зародження 
наземного зледеніння в інших регіонах високих широт північної півкулі. 

Для палеогеографічної реконструкції періодів материкових зледенінь, особливо їх крайової зони, 
важливим є усвідомлене розуміння механізму руху льоду в льодовикових масивах. Визначеність у 
концепції цього питання є фундаментом для пояснення багатьох феноменів льодовикового морфо-
генезу. Автори дотримуються позиції Ю. А. Лаврушина [50], який виділив три основних типи руху 
глетчерного льоду: пластичний або в’язко-пластичний потік; глибове сковзання ложем та сковзання 
серії могутніх пластин льоду площинами внутрішніх схилів. Дуже часто ці три типи руху, ймовірно, 
здійснювалися одночасно. Особливості льодороздільних зон вивчались О. П. Аболтыньшом [1]. 

У сучасному рельєфі Шацького поозер’я, як і Волинського Полісся загалом, немає чітко вира-
жених крайових льодовикових утворень, що не дає можливості реконструювати умови динамічного 
стану льодовикового покриву. Це можна здійснити опосередковано через захоронені морфологічні 
особливості гляцігенного рельєфу, а також особливості поширення, умови залягання, літолого-
петрографічний і гранулометричний склад відкладів трансгресивної та регресивної стадій зледеніння. 
Усе це дає підставу для відтворення обстановки в час максимального пересування масивів льоду 
через територію Шацького поозер’я. 

На підставі висновків усіх фахівців, які вивчали проблеми покривних зледенінь, можна ствер-
джувати, що територія Шацького поозер’я в тилігульський час, тобто в період окського зледеніння, 
повністю перекрилася материковим льодом. Цілеспрямоване вивчення відкладів цього зледеніння і 
побудова карти ложа неоплейстоценових відкладів дали можливість виокремити та встановити 
генетичну належність палеодепресій льодовикового виорювання і водно-льодовикового розмиву на 
території Волинського Полісся. Відкартовані радіальні улоговини стоку своїми вершинами засвід-
чують межу розтікання льоду. 

Окський льодовик, розділившись південніше лінії Столин–Петриків–Єльськ, що на території 
Білорусії, на два потоки трансгресував сучасною долиною Західного Бугу на територію Шацького 
поозер’я і Волинського Полісся загалом. 

Першою суттєвою перепоною на шляху поступального руху в’язко-пластичного потоку льоду 
стали верхньокрейдові цоколі. Тут, напевно, була значна в часі зупинка льодовика в період його 
трансгресії, із чим пов’язують численні гляціодислокації у вигляді палеодепресій. Похил рельєфу 
проти ходу льодовика затрудняв його фронтальне розтікання, що зумовило його гальмування, 
пошарове нагромадження льодовиково-моренного матеріалу та подальше поширення лише долинами 
річок й активними тектонічними зонами, які знаходилися на стадії опускання. 

Завадівський епізод. Після деградації окського льодовика на території Шацького поозер’я активі-
зувалися тектонічні рухи, зокрема на тих ділянках, що тяжіють до зон розломів Вижівсько-Мінської 
та Міднівської блокових структур і зони Білорусько-Прибалтійського гранулітового поясу, що свід-
чить про активізацію денудаційного перенесення елювіального матеріалу з ділянок високого залягання 
крейдових відкладів. А в межах денудаційно-елювіальних рівнин активізувалися карстові процеси. 

Дніпровський епізод. Комплекс абіотичних чинників, серед яких переважальними були глобальні 
зміни клімату й активізація ендогенних та екзогенних процесів, сприяв значному погіршенню при-
родних умов, зокрема на території Шацького поозер’я. Різко знизилися середньорічні температури, 
відбувся спад випаровування вологи, що зумовило мінімальність атмосферних опадів і, відповідно, 
зменшення водності гідрографічної мережі. Названі вище, а також інші взаємопов’язані природні 
чинники, були передвісниками початку зледеніння. 

На початковій стадії зледеніння відбулося перегрупування рослинного світу, тобто почали зни-
кати теплолюбні рослини не тільки на денудаційно-алювіальній рівнині, а й на межирічних просторах. 

Дніпровський льодовик своїм Прип’ятським потоком на 160 тис. років перекрив ландшафти 
Шацького поозер’я. 

Трансгресія і кінцеве положення краю льодовика залежало від геолого-геоморфологічних особ-
ливостей додніпровського рельєфу неоструктурного плану, що сформувався до настання зледеніння, 
а також сингенетичних тектонічних рухів, які сприяли ускладненню гляціодинамічної обстановки. 
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На території Шацького поозер’я першою природною перешкодою у в’зкопластичній поступаль-

ній ході льодовика стали денудаційні острови верхньокрейдових відкладів у завадівських акваторіях і 
палеоландшафти денудаційно-алювіального плато. Власне зупинка льодового потоку сприяла наро-

щуванню його потужності в крайовій зоні, що, відповідно, збільшувало ізогляціальний тиск на 
верхньокрейдові породи. 

На ділянках доплейстоценових карстових ізопонижень та на інших заглибленнях верхньокрей-

дового рельєфу, а також акваторіях досередньоплейстоценських озер відбувалося динамічне продав-

лювання донних осадів. У цілій низці випадків на території Шацького поозер’я відбувалась екзарація 

та накопичення значної маси льоду. 

Розтікаючись долинами річок Турії, Вижівки, верхів’їв Прип’яті, а також Західного Бугу, льодо-

вик еродував нерівності поверхні верхньокрейдових порід й ускладнив улоговини виорювання і 
водно-льодовикового розмиву тилігульського часу, а також екзараційні депресії у сприятливо орієн-

тованих тектонічних зонах та просунувся до широти м. Володимира-Волинського. Отже, у дніпров-

ський час материковим льодом була покрита вся західна частина Волинського Полісся. Крім 

дніпровського, Поліссям проходять межі наревського, окського і московського льодовиків (рис. 48). 

Для визначення величин гляціостатичної та екзараційної дії льодовикового покриву на верхньо-

крейдове ложе були виконані розрахунки потужності льодовика на різних ділянках Шацького поозер’я. 

Найдостовірнішою є оцінка потужності дніпровського льодовикового покриву в районі Буцинської 
кінцево-моренної гряди, що знаходиться на віддалі 18 км на схід від Шацького поозер’я на широті 
його південної межі. Тут, у с. Буцині, що знаходиться на відстані 21 км на південь від смт Ратне, де 
протікає р. Прип’ять, картувальними свердловинами простежено поширення основної морени та 
встановлено її потужність і реконструйовано дольодовиковий субстрат. У долині р. Вижівка, притоки 

Прип’яті, льодовик виорав котловину з абсолютною позначкою її дна 110 м, а в районі с. Буцина він 

сформував гряду відкладів із максимальною абсолютною висотою до 206 м (рис. 50). 

 

Якщо допустити параболічну форму схилу поверхні льоду, то ми можемо для будь-якого пункту, 

наприклад А, встановити потужність льоду під горизонтальною лінією, що відповідає вершині гряди 

з позначкою 200 м. Ураховуючи викладене вище, у пункті В потужність льоду можна визначити за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частина 1. Геологічна будова 

 111

формулою: 05 h/L = tg(p), де h – потужність льоду в пункті A, L – віддаль АВ, ер – кут похилу 

поверхні льоду в пункті А. Допускаючи, наприклад, що при L = 21000 м <р коливається від 1 : 50 до            

1 : 70, знаходимо, що h дорівнює від 600 до 840 м, тобто пересічно 720 м. Визначивши, що товщина 
льоду в котловині нижче поверхні гряди мала потужність майже 90 м, можемо оцінити загальну 

потужність льодовикового покриву на віддалі 21 км, від Буцинської гряди в межах 810 м. 

Такий льодовиковий покрив зумовлював гляціостатичний тиск на відклади крейди. Якщо визна-

чена об’ємна маса льоду становить 0,7 кг/см2
, то тиск льоду на підстилаючу поверхню сягав 567 кг/см2

. 

Установлено [40], що літосфера не витримує тривалого навантаження навіть 10 кг/см2
, особливо 

коли воно відбувається на площі радіусом у декілька сотень кілометрів. У нашому випадку площа, 

перекрита потужним льодовиком, становила перші десятки квадратних кілометрів. 

Розглядаючи конкретні умови гляціоізостатики, потрібно враховувати також неотектонічні про-

цеси, які вона підсилювала. Це засвідчують гляціодислокації, пов’язані з послабленими зонами текто-

нічних розломів. 

Експериментально встановлено, що льодовик перестає рухатися субгоризонтальною поверхнею, 

коли його потужність у крайовій зоні менша 50 м. 

Коли лід утрачає здатність переміщуватися, то починається його деградація, тобто перетворення 

активного льоду в мертвий (нерухомий), що є основною особливістю ареальної дегляціації. 
Процес дегляціації супроводжується осциляторними повздовжніми рухами льодовикового краю, 

що засвідчують концентрично розміщені морфологічно добре виражені зони Волинського поясу 

крайових утворень. 

Провівши кореляцію зон крайових утворень дніпровського льодовика з відповідними аналогами, 

виділеними в Республіці Польща, И. И. Залесский [40] стверджує наявність у межах Волинського 

Полісся максимальної і постмаксимальної фаз дніпровського зледеніння. 

Максимальне поширення дніпровського льодовика зафіксоване в рельєфі системою крайових 

утворень уздовж лінії Дубровиця – Маневичі – витоки р. Турія, тобто до уступу Волинської лесової 
височини. Перша внутрішня (постмаксимальна) зона крайових льодовикових утворень, яка назива-

ється Седлишенсько-Буцинсько-Головнянська, розміщена північно-західніше зовнішньої зони. Друга 
постмаксимальна зона відома як Ростансько-Заболоттівська. Вона охоплює крайню північно-західну 

смугу льодовикових відкладів, куди входить територія Шацького поозер’я. У складі виділених зон 

виділяються найменші гляціодинамічні таксони – льодовикові язики. 

Останні в західній частині Волинського Полісся за літолого-геоморфологічними особливостями 

мають такі власні назви: 1 – Володимир-Волинський; 2 – Туличівський; 3 – Білашівський; 4 – Ковель-

ський; 5 – Буцинський; 6 – Головнянський; 7 – Ростанський; 8 – Гірниківський; 12 – Велико-

обзирський і 13 – Нуйнівський (рис. 51). 

Співставлення схеми деградації дніпровського льодовика зі структурою неотектонічних пору-

шень Волинського Полісся засвідчує співпадання меж простягання геоморфологічно виділених льо-

довикових форм із напрямком розломів у неотектонічних блоках. Останні відзначаються різноспря-

мованими рухами впродовж неоплейстоцену. Отже, межі льодовикових язиків були лініями відриву 

мертвого льоду при ареальній дегляціації. 
Сучасний рельєф зон льодовикових язиків є своєрідним для кожного з них, зокрема, Володимир-

Волинський льодовиковий язик серед інших таких же утворень займає найпівденніше положення. На 
підставі його відкладів фіксується південна межа дніпровського зледеніння. Він займав Буго-

Стирське межиріччя і простягався з незначними переривами у вигляді дуги довжиною 90 км. Його 

ширина визначається відстанню між межами сусідніх язиків і змінюється від 8 до 20 км. Орієнтація 

сучасних мезоформ рельєфу засвідчує в’язкоподібне розтікання льоду. У морфології сучасного рельє-
фу це фронтально-маргінальна споруда. У проксимальній частині льодовикового язика трапляються 

поодинокі радіальні ози [122]. 

Білашівський льодовиковий язик залишив після себе систему кінцевоморенних і флювіогляціаль-

них мезоформ рельєфу, витягнутих на широті с. Білашова на 70 км при ширині 6–10 км. 

Буцинський льодовиковий язик при ширині 5–10 км був кулісоподібно витягнутий на 30 км від 

с. Буцина до с. Дубечного. Його простягання змінювалося від субширотного на субмеридіональне. 
У сучасному рельєфі це система кінцевоморенних мезоформ рельєфу, що перемежовуються з озово-

камовими утвореннями. У розкритих відслоненнях кінцево-моренних утворень наявні відторженці та 

куски крейдяних порід і валунно-глибовий матеріал Феноскандії. Для цих утворень типові 
гляціодислокації у вигляді діапірів протикання та невеликі гляціобані. У піщаному кар’єрі с. Буцина 

наявні крейдові протрузії, на яких простежується вплив діапірового підняття. 
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Насипна морена відзначається різнофазовими дислокаціями. 
Так, динамічні дислокації мергелю засвідчують, що він був у замерзлому стані в період екзарації 

льодовикового ложа. 
Ростанський льодовиковий язик знаходився в межах сучасного Шацького поозер’я. Він був 

дугоподібно витягнутий на 15 км і закінчувався на території сучасної Польщі. Ширина акумулятивної 
зони цього язика становить від 3 до 5 км. Серед утворень цієї зони відома класична морена насипного 
типу, розкрита кар’єром у с. Ростані. Вона утворилася в найпізнішу фазу зледеніння, тобто в період 
другої постгляціальної фази під час деградації дніпровського льодовика. 

Відомо, що наявність насипних морен різного типу, зокрема абляційної, а також гляціодисло-
кацій та відторженців корінних порід підтверджують думку про складні умови гляціодинамічного 
стану краю льодовика і в період трансгресії, і в пору дегляціації. В окремих відслоненнях установ-
люються три фази осадонакопичення – акумулятивна, динамічна і фаза перекриття. 
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Дегляціація Ростанського льодовикового язика супроводжувалася значною кількістю води, зу-

мовленої таненням льоду. Стік води відбувався радіальними системами донних зандрів великих 

маргінальних улоговин у прильодовикові та надльодовикові озерні котловини. 

На основі значної кількості фактичного матеріалу L. Lindner [123] реконструював палеогеогра-

фічні умови прикордонних територій Волинського Полісся і Польщі, періоду звільнення їх від остан-

нього льодового покриву. Територія Шацького поозер’я була частиною великої прадолини Кшна-

Прип’ять, яка в генералізованому вигляді була маргінальним шляхом стоку льодовикових вод. 

Численні денудаційні вододільні ділянки у вигляді окремих островів, як наприклад Ростанське 
кінцево-моренне пасмо, омивалися флювіогляціальними водами, що стікали у східному спрямуванні. 
Післяльодовиковий стік води відбувався улоговинами, спрямованими до прадолини Кшна-Прип’ять, 

однією з яких стали витоки сучасної Прип’яті. 
Кайдацький епізод. У післядніпровський час територія Шацького поозер’я набула вигляду, 

близького до теперішнього. Після зняття дніпровських льодовикових навантажень активізувались 

ізостатичні рухи земної кори, які на сучасному тектонічному етапі мають знакозмінні рухи зі швид-

кістю 1 мм/рік. Це зумовило пришвидшені деградаційні процеси на морфоскульптурах Ростанського 

моренного пасма, а також верхньокрейдових цоколів в оз. Світязь і смт Шацьку. У межах прадолини 

Кшна-Прип’ять переважали акумулятивні процеси. Усі генетичні типи відкладів льодовикового 

періоду стали основою для формування ґрунтового покриву території. 
Тясьминський епізод. Це період нетривалого, майже 15 тис. років, похолодання клімату на тери-

торії Шацького поозер’я та Українського Полісся загалом. Наша територія знаходилась у віддаленій 

перигляційній зоні. Серед широкого асортименту осадових відкладів домінували піски, супіски, 

денудовані моренні останці, гідроморфні ґрунти, торфи і гіттії. 
Прилуцький епізод. У сучасній стратиграфії четвертинного періоду прилуцький епізод збігається 

з початком верхнього неоплейстоцену. Цей період розвитку природи Шацького поозер’я відбувався 

від 110 до 80 тис. років тому, що відповідає п’ятому ізотопному ярусу ізотопно-кисневої шкали 

північної півкулі. 
Серед комплексу біогенно-абіотичних чинників особливе місце в межах виділених структурних 

блоків займають неотектонічні різноспрямовані рухи, а також кліматичні зміни, інтенсивність яких 

сприяла формуванню відповідного палеоландшафтного вигляду цієї території. 
Удайський епізод. Геологічні утворення цього стратиграфічного підрозділу є початковим у 

верхній ланці неоплейстоцену. Це період від 55 до 9,6 тис. років тому. За співвідношенням ізотопно-

кисневих ярусів із горизонтами й підгоризонтами стратиграфічної шкали неоплейстоцену Білорусі, за 

Я. К. Еловичевой, С. Ф. Зубовичем [35], у межах Шацького поозер’я, як і Волинського Полісся зага-

лом, виділяються три часові етапи: а) удайський – це 80–55 тис. років тому, що відповідає 4-му ізо-

топному ярусу і мегастадіалу першого поозерського зледеніння Білорусі; б) дофінівський етап –            

27–15 тис. років тому, що відповідає третьому ізотопному ярусу і корелюється з мегастадіалом друго-

го поозерського зледеніння; в) причорноморський, тобто завершальний етап верхнього неоплейсто-

цену – це 15–10,4 тис. років тому, що відповідає другому ізотопному ярусу і корелюеться з оршан-

ським мегастадіалом Білорусі. 
Основні рельєфотвірні чинники сприяли розширенню впливу ерозійно-денудаційних і скорочено 

акумулятивних процесів. Флювіогляціальні покриви перебудовувалися фізичними процесами, фор-

муючи елювіальні рівні. На схилах моренних і крейдових морфоскульптур формувалися делювіальні 
покриви. 

Вітачівський епізод. Неотектонічні опускання території поозер’я сприяли інтенсивному накопи-

ченню алювіальних відкладів у вигинах річки Прип’яті. На приозерних улоговинах були відкладені 
потужні товщі торфу. Елювіально-делювіальні відклади утворювалися на підніжжях та схилах 

острівних морфоскульптур. Карстово-ерозійні процеси не мали значного прояву. 

Бузький епізод. Не закріплені рослинністю відклади вітачівського часу піддались інтенсивному 

промерзанню та кріопереосушенню. Відкриті простори флювіогляціальних та алювіальних пісків 

були охоплені дефляцією та перенесенням їх на значні відстані, що забезпечило формування еолово-

делювіальних відкладів. Сповільненими були ерозійні процеси, що спричинено знаходженням їх у 

глибокій перигляційній зоні. 
Дофіновський епізод. Різнонаправлені неотектонічні рухи, успадковані від попередніх епізодів, 

сприяли подальшому формуванню пенепленізованої території Шацького поозер’я. Еолово-делю-
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віальні та алювіальні відклади формували різні за потужністю шаруваті товщі порід, що були слабко 

закріпленими і піддавалися розвіюванню. Це був період формування еолових форм рельєфу у вигляді 
параболічних радіальних дюн, окремих барханів та полів розвіяних пісків. 

Причорноморський епізод. Це час завершення плейстоценової геологічної історії, який тривав 

найкоротший термін – 9,6 тис. років. Корінні геологічні утворення – крейда писальна і вапняки разом 

із покривними відкладами всіх плейстоценових відділів – були охоплені проявами екзогенних процесів. У 

крейдовому масиві, що розмерзався, інтенсифікувалися карстово-суфозійні процеси, алювіальні від-

клади були охоплені боковою ерозією, на схилах Ростанської гряди проявлялась яружна ерозія тощо. 

Завдяки еоловому перенесенню незакріплених пісків були сформовані дюни в районі с. Волиця, 

що на лівобережжі Прип’яті, східніше смт Шацька, а також у долині Західного Бугу на ділянці Адам-

чуки–Вільшанка, північніше с. Піщі і на західній околиці Шацька – у районі сучасного сміттєзвалища. 
Голоценовий час. За результатами численних досліджень М. Ф. Веклича [13], С. Ф. Зубовича [44], 

голоценове міжльодовиків’я розділяється на три ланки: ранній, середній і пізній голоцен. У ранньому 

голоцені були збережені пізньоплейстоценові обриси Шацького поозер’я. На суходолах проходили 

процеси фізичного звітрювання порід льодовикового комплексу з утворенням елювіально-делювіаль-

них товщ, на яких формувались еолові процеси, охоплюючи ділянки переосушених торфовищ і неза-

кріплених пісків. 

Протягом середнього голоцену продовжувалась активізація сучасних геологічних процесів: карсту, 

суфозії, ерозії, елювіально-делювальних перетворень геологічних відкладів. 

Для пізнього голоцену типовою ознакою є зростання антропогенного впливу на екосистеми. Це 
був перший етап порушення еволюції рослинного світу, що відбувся наприкінці атлантичного періо-

ду, тобто 5 тис. років тому, коли наші пращури свідомо спалювали лісові масиви для полегшення 

полювання, щоб забезпечити себе продуктами харчування. Друга активізація антропогенного впливу 

на природне середовище розпочалася 2500 років тому у зв’язку із розвитком землеробства, що супро-

воджувалося інтенсивним вирубуванням лісу, зокрема ареалів сосни, берези та інших домінувальних 

видів деревної рослинності. 
Третій етап настав із початком меліоративного землеробства. Практично вся територія Шацького 

поозер’я зазнала впливу осушувальних меліорацій. Усі болотні масиви та природна гідромережа була 
каналізована. Відбулося порушення природного водного режиму. Знищений Головний Європейський 

вододіл. Головні озера змінили свій гідрологічний режим. Тотальна меліорація порушила екологічну 

рівновагу між біотою та абіотичними чинниками.  

Згубний антропогенний вплив на природу Шацького поозер’я може посилитись у зв’язку з 
експлуатацією Хотиславського кар’єру будівельних матеріалів у Білорусі. 

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ В АНТРОПОГЕНІ. Земна поверхня території є основою для 

формування екологічної системи людини, її природним оточенням. Протягом усіх етапів розвитку 

цивілізації людина завжди враховувала стан рельєфу в навколишньому ландшафті. У завершальній 

стадії еоплейстоцену був сформований розчленований рельєф із примітивною гідрографічною мере-

жею. При реконструкції долинних палеоландшафтів визначено глибину ерозійного розчленування, з 
урахуванням льодовикової екзарації, фаціальних змін відкладів, похилів повздовжнього профілю 

підошви алювію у співставленні із сучасним профілем р. Прип’ять. Роль рельєфу у формуванні 
довкілля й етнокультурних рис етносу поозер’я згадується в численних народних піснях і думах, що 

робить рельєф земної поверхні для поліщука частиною його існування. 

На формування окремих рис ментальності мешканців сіл Шацького поозер’я впливало різно-

маніття морфологічних, генетичних, вікових і динамічних ознак рельєфу. 

Так, естетичний елемент озерних западин в оточенні лісових та болотних комплексів і процеси, 

які тут відбувалися, були доступними для щоденного спостереження, що зумовило формування 

спокійного, виваженого характеру в поліщуків. 

Своєрідність сучасного рельєфу зумовлена комплексом ендогенно-екзогенних процесів минулих 

історичних періодів, кліматичними чинниками та комплексним впливом антропогену. Найвиразні-
ший вплив на розвиток рельєфу Шацького поозер’я мав льодовиковий період. 

За палеогеографічними реконструкціями А. Б. Богуцький та І. І. Залеський [12] установили, що 

викопний доплейстоценовий рельєф має складну будову із загальним похилом поверхні на північний 

схід. Абсолютні позначки змінюються в діапазоні від 120 м у межах прадолини Кшна-Прип’ять до 

160 м на вододільних ділянках крейдових цоколів. В окремих западинах у межах озера Тур абсолютні 
позначки крейдового рельєфу опускалися до 60 м (рис. 52). 
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Насипна морена відзначається різнофазовими дислокаціями. 

Так, динамічні дислокації мергелю засвідчують, що він був у замерзлому стані в період екзарації 
льодовикового ложа. 

Доантропогенова поверхня, що сформована мергельно-крейдяними породами верхньої крейди, 

має вигляд вододільних цоколів та улоговин, які визначають палеогідромережу [27]. 

На території Шацького поозер’я відкартовано три верхньокрейдові цоколі, що формують 

своєрідне крейдове плато. Останнє простягається з північного заходу на південний схід. Контури 

основи згаданих цоколів показані за сучасною абсолютною позначкою 160 м. 

Північно-західний цоколь обрамлюється контуром від держкордону з Республікою Польщею в 

районі с. Перешпи, що обходить Ростанські висоти в напрямку гряди озер біля с. Піща й далі просте-

жується на південь вздовж оз. Луки до північної околиці с. Пульмо, пересікає Пулемецьке озеро і 
продовжується північною околицею с. Пулемець у північно-західному спрямуванні до держкордону. 

Центральний цоколь, або, як його називають, Шацький крейдовий горст обмежений лінією, яку 

умовно можна провести через перешийок оз. Світязь, що в с. Світязі, у напрямку с. Мельники, далі 
східною околицею смт Шацька до оз. Світязь. 
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Обидва цоколі мають майже ізометричну форму. 

Частина третього цоколя, що заходить на територію Шацького поозер’я, може бути обрамлена 

лінією від шосе в районі с. Самійличі в напрямку с. Пехи, від якого направляється на північний схід у 

напрямку с. Любохини. 

Перші два верхньокрейдові цоколі з південного боку переходять в улоговину, тальвегова частина 
якої витягнута в північно-східному спрямуванні від с. Адамчуки, що на Західному Бузі, до витоків 

р. Прип’ять, яка розміщена за межами території Шацького поозер’я. 

Своєрідними елементами доплейстоценового рельєфу є дрібні ізометричні форми карстових 

утворень. Прикладом слугують карстові лійки, закартовані в сучасній акваторії оз. Світязь та в межах 

верхньокрейдових цоколів [42]. 

Згідно із чинною стратиграфічною схемою четвертинних відкладів України, сформованою на 
підставі комплексних досліджень із використанням низки сучасних методів, виділені часові епізоди 

неоплейстоцену, які відповідають стратиграфічним кліматолітам. Саме ці часові епізоди засвідчують 

особливості геологічного розвитку Землі в останній мільйон років у тісній залежності від кліматич-

них умов прилеглих регіонів. 

Приазовський епізод. Рельєф першого неоплейстоценового зледеніння повністю зберіг успадко-

вані особливості еоплейстоценового часу. Початок зледеніння відзначався значним похолоданням, 

що є типовим для формування кріоксеротичної кліматичної стадії. У цей час територія Шацького 

поозер’я була алювіально-делювіальною рівниною з ембріональною гідрографічною мережею. 

На фоні рівнини височіли верхньокрейдові цоколі, на поверхні яких відбувалися соліфлюкційні 
процеси, спричинені періодичним промерзанням та розмерзанням крейдового елювію. Ембріональні 
ґрунти сповзали схилами цоколів до підніжжя, акумулюючись у делювіальній частині відкладів. 

На алювіально-делювіальній рівнині відбувалися ґрунтотвірні процеси, що забезпечили розвиток 

на понижених ділянках рельєфу торфово-болотяних ґрунтів, які тяжіли до гідромережі. На суходолах 

формувалися глеєві і піщані ґрунти. Серед рослинності домінували сосново-березові ліси з вільховим 

підліском. На відкритих просторах панувало лугове різнотрав’я з полином. 

Мартоноський епізод. У період мартоноського міжльодовиків’я продовжувалося формування 

алювіально-делювіальної рівнини. На понижених ділянках рельєфу стічні води сприяли розвиткові 
гідрографічної мережі та формуванню ізольованих заболочених масивів. 

Сульський епізод. Це період наревського зледеніння. На початку цього льодовикового періоду 

рельєф алювіально-делювіальної рівнини був ускладнений верхньокрейдовими цоколями, що стали 

основною природною перешкодою для поширення наревського льодовика. 

У період максимуму кліматичного зледеніння наревський льодовик не зміг подолати природну 

перешкоду – верхньокрейдові цоколі, які лінійно витягнулися з північного заходу на південний схід. 

Льодовик регресував із цієї території на північ. Північні схили цоколів були екзарованими, що 

сприяло їх подальшій денудації (рис. 53). 

У період відступання льодовикового покриву в крайовій зоні зледеніння, тобто дистальній части-

ні льодовикового потоку, формувалися підгачені озера, що в подальшому розвивалися до теперішніх 

розмірів. 

Стік вод від танення льоду відбувався в південно-західному спрямуванні до схилів верхньокрей-

дового плато, що знаходиться дещо південніше території Шацького поозер’я. 

Пізніше, тобто наприкінці танення льодовикових мас, коли межа льодовикового покриву була за 

межами території Шацького поозер’я, стік підгачених вод відбувався природним похилом, тобто 

долиною сучасної Прип’яті. 
Лубенський епізод. У післяльодовиковий період на території Шацького поозер’я продовжувалися 

рельєфотвірні процеси. Одночасно відбулася активізація неотектонічних рухів, що сприяло ерозійно-

денудаційним процесам на суходолі й акумулятивним у межах гідрографічної мережі. Усе це зумо-

вило формування двох типів ландшафтів: а) пологово-хвилястої денудаційно-алювіальної рівнини із 
хвойно-широколистяними лісами, серед яких трапляються екзоти неогенової флори; б) пониженої 
акумулятивно-алювіальної рівнини з вільхово-вербовими заростями і лучно-болотяною рослинністю 

на підзолистих, гідроморфних ґрунтах. Окремо виділялися денудаційно-ерозійні верхньокрейдові 
цоколі та палеокарстові западини. 

Варто зауважити, що карстово-суфозійний процес активізувався після танення льодовикового 

покриву, що зумовлено підвищеною активізацією водообміну в крейдяному масиві, який був розроб-

лений і фактично розкритим. За таких умов формувалися карстові западини і поля карстових лійок не 
тільки на вододільних, а й на схилових частинах крейдяних цоколів [99]. 
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Рис. 53. Схема палеоландшафтів сульського епізоду 

Геоморфологічна межа між денудаційно-акумулятивною та алювіально-акумулятивною рівни-
нами проходила орієнтовно від с. Кошари, що на кордоні з Республікою Польща в напрямку на села 
Підманове–Омеляне, обходила теперішнє оз. Люцимер, від якого продовжувалася на північ до кор-
дону з Білоруссю. 

Подальша активізація ендогенно-екзогенних процесів із часом зрівноважилася, що зумовило 
формування в пізньолубенський час у межах Шацького поозер’я двох великих ландшафтів: а) озерно-
болотної рівнини зі змішаними ялиново-березово-сосновими лісами з вільхою, мохами, папоротями 
та поодинокими реліктами неогенової флори на торфових ґрунтах; б) делювіально-алювіальної рівни-
ни з окремими ерозійними останцями, на поверхні якої розросталися змішані листопадово-соснові 
ліси з ліщиною і підліску на піщано-суглинистих сірих лісових ґрунтах. 

Узагальнений краєвид території Шацького поозер’я був близьким до мартоноського. 
Тилігульський епізод. Це період окського зледеніння. На початковій стадії зледеніння, коли тери-

торія не перекривалася льодовиковим покривом, у рельєфі поозер’я домінували понижені й заболо-
чені рівнини та делювіальні схили окремих ерозійних останців. 
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У пізню, регресивну стадію зледеніння сформувалися типові прильодовикові й перигляціальні 
ландшафти з домінуванням холодостійкої рослинності (рис. 54). 

 

За період відступу льодового покриву з території Шацького поозер’я в перигляціальних умовах 

були сформовані два палеоландшафти: а) плоска ерозійно-акумулятивна рівнина і б) алювіально-аку-

мулятивна зандрова рівнина. Ерозійно-акумулятивний палеоландшафт займав териорію орієнтовно 

від смт Шацька до с. Ростані, тобто центральну територію поозер’я, що з півдня і півночі обрамля-

ється алювіально-акумулятивною рівниною, тобто це була територія межирічної рівнини з гідромере-

жею, що обмивалася стічними флювіогляціальними водами. 

Рельєф був полого-хвилястим із поодинокими ізольованими горбами та невисокими грядами. На 
флювіогляціальному покриві з бідними піщаними ґрунтами зростали сосново-ялинові ліси з березо-

вими пролісками на глеєвих ґрунтах. 
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Поверхня ерозійно-акумулятивної рівнини мала незначний похил у північному спрямуванні. На 

ділянках розвитку озерних прильодовикових понижень денна поверхня була злегка хвилястою. 

Завадівський епізод. На початку завадівського епізоду на території Шацького поозер’я існувало 

два палеоландшафти: а) ерозійно-акумулятивний і б) алювіально-акумулятивний. Самі назви 

засвідчують, що деградація льодовиків супроводжувалася акумуляцією флювіогляціальних відкладів, 

які знівелювали поверхню поозер’я, особливо річкової палеодолини, та інші пониження рельєфу. Це 

сприяло створенню злегка хвилястої похиленої в північно-східному спрямуванню рівнини. Це період 

завершення формування завадівських палеоландшафтів. Вододільна частина території Шацького 

поозер’я займала ландшафт озерно-алювіальної рівнини, а південна частина з донним рельєфом 

відносилася до ландшафту річкових долин (рис. 55). 

 

Дніпровський епізод. На початковій стадії дніпровського зледеніння був сформований рівнинно-

хвилястий рельєф із незначним ухилом до долини Прип’яті. У процесі трансгресії льодовикового 
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покриву дольодовиковий рельєф був значно видозміненим. Льодовиковими масами були поглиблені 
озерні котловини, річкові улоговини й екзерованою стала поверхня льодовикових цоколів. У період 

дегляціації сформувалися акумулятивні камово-озові морфоскульптури та кінцево-моренні форми. 

Морфоструктура Шацького поозер’я в післяльодовиковий період дніпровського епізоду стала 
основою для розвитку голоценового рельєфу. На сучасній поверхні виділяються кінцево-моренні 
утворення насипного (Ростань) і донного (Шацьк) типів. У безпосередній близькості від них сфор-

мовані озові гряди і єдиний кам на березі оз. Люцимер, які є індикаторами льодовикових процесів. 

Кайдацький епізод. Рельєф поозер’я в післядніпровський час набув близьких до сучасних обри-

сів. У межах морфоскульптури моренного пасма активізувалися денудаційні процеси, а в межах 

озерних котловин – карстові. Гідромережа набула певних контурів. 

Тясьминський епізод. У період короткого похолодання не відбулося значних змін у рельєфі 
Поозер’я. Сформовані морфоскульптури залишались у контурах попереднього епізоду. 

Прилуцький епізод. Активізація неоплейстоценових рухів, переважно низхідного спрямування, 

зумовила прискорену акумуляцію відкладів, що позначилося на формуванні рельєфу. Розширилася 

долина Прип’яті та Західного Бугу. 

Удайський епізод. Інверсія неотектонічних рухів зумовила активізацію ерозійно-денудаційних 

процесів у межах існуючих морфоскульптур, що привело до формування делювіальних рівнів рельєфу. 

Вітачівський епізод. Рельєфотвірні процеси зберегли успадкованість у формуванні поверхонь від 

попереднього удайського епізоду. 

Бузький епізод. Це холодний період у формуванні рельєфу верхнього неоплейстоцену. Значні 
простори відмерлої прадолини Кшна-Прип’ять були не закріплені рослинним покривом і піддавались 

інтенсивному розвіюванню та еоловому переносу. По контурах гідромережі почали формуватися 

дюни та дюнні поля. 

Дофіновський епізод. Короткочасне потепління зумовило активізацію акумулятивних процесів у 

річковій мережі і завершення формування надзаплавних терас, ерозію поверхонь межиріч, на яких 

формувались еолові дюни. 

Причорноморський епізод. Рельєф Шацького поозер’я набуває сучасних обрисів. Карстово-суфо-

зійні й ерозійно-денудаційні процеси продовжують вносити зміни в поверхні окремих морфоскульп-

тур. Акумуляція річкових осадів сприяє формуванню сучасної гідромережі. 
Трансформація сучасного рельєфу. Перетворення рельєфу внаслідок антропогенезу відбувається 

за такими напрямами, як видобуток корисних копалин та меліоративні заходи. Мінеральна сировина 
для будівельної індустрії видобувається в Ростанському та Шацькому кар’єрах. Видобуток піщано-

гравійного матеріалу в Ростанському кар’єрі проводиться протягом трьох десятиріч. Глибина кар’єру 

сягає корінних верхньокрейдових порід і становить 15,0 м. Протяжність кар’єророзробок становить 

120 м. Шацький кар’єр із видобутку моренної глини практично відпрацьований, проте не рекультиво-

ваний. Найвідчутніший вплив на сучасні ландшафти відбувся в процесі проведених у 60–70-ті роки 

гідромеліоративних заходів, основною метою яких було розширення площі земельних угідь. Завдяки 

цим заходам вивільнилися значні площі земель, придатні для вирощування сільськогосподарської 
продукції. Рівень розораності сільськогосподарських земель тут досяг 67 %. Розораність аналогічних 

за екологічним станом сільськогосподарських угідь у західних країнах (Німеччина, Франція, США) 

становить 25–35 %. Однак зниження рівня ґрунтових вод після осушування незабаром призвело до 

розвіювання піщаних і торфових ґрунтів, оскільки часточки цих порід були позбавлені молекуляр-

ного зчеплення, властивого для змочених порід, та створило небезпеку самозаймання торфових ма-
сивів. Тому природна родючість таких ґрунтів швидко вичерпалася, внаслідок чого істотно знизилася 

врожайність. 

Торфові ґрунти екологічно надто вразливі, тому потребують особливої уваги. Якщо своєчасно не 

вжити ефективних заходів, то вже через 20–30 років в Україні можуть зовсім зникнути ці унікальні 
природні утворення. Моніторингові спостереження доводять, що за 28–38-річний період використан-

ня торфовища середня величина осідання його поверхні стабілізується на рівні 0,4–0,6 см/рік, а по-

стійне розпушування торфового ґрунту під час вирощування просапних культур спричинює посилен-

ня процесів мінералізації, унаслідок чого відбувається просідання осушеного торфовища, що може 
призвести до його деградації. Це стало головною еколого-географічною проблемою Полісся. Створи-

лася парадоксальна ситуація – останнім часом тут для запобігання розвіювання поверхневого шару 

ґрунту використовують зрошування. 
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Потрібно зазначити, що осушувальна меліорація в природно-територіальних комплексах (ПТК) 

різного підпорядкування значно впливає на стійкість внутрішньосистемних і міжсистемних зв’язків. 

Зазвичай найбільше змінюються зв’язки між геоморфологічним і ґрунтовим блоками ПТК, тоді як у 

гідротермічному й біотехнічному блоках вони мало змінюються незначно, а в біотехнічному – майже 
повністю відновлюються. У різний спосіб відбувається також інтенсивність перебудови природних 

комплексів у міру віддалення від меліоративних споруд. Так, при віддаленні від дренажної мережі 
зменшується кількість природних комплексів, унаслідок чого в деяких випадках ПТК зазнають знач-

ного перетворення. Наприклад, будівництво осушувальних систем зумовлює зміну щільності річкової 
мережі, зокрема в межах Шацького національного природного парку, де провели меліорацію, вона 
зросла в 1,5–2,5 раза. Крім того, змінюються параметри самих річок: збільшується похил русла, 

зменшується меандрування, зростають швидкість течії і пропускна здатність, вирівнюються глибини. 

Установлено, що на водозборах на осушених землях у перші роки після меліорації середній річний 

стік може збільшуватися на 15–20 %, або залишатися близьким до початкового чи навіть зменшува-

тися. Найбільше збільшення середньорічного стоку простежується за умови, якщо осушувальна 

мережа розкриває напірні підземні води. 

Перетворення навколишнього середовища на Шацькому поозер’ї внаслідок осушуваних меліора-

цій можна виразити в такій послідовності: 
– зниження рівня підземних вод до 2,5 м після проведення дренажних каналів зумовило 

отримання високих врожаїв упродовж перших семи років використання угідь; 

– розвиток інтенсивної вітрової ерозії на розораних масивах торфових ґрунтів та формування 

еолових форм видування верхнього родючого шару з переосушених торфовищ; 

– рух незакріплених піщаних ґрунтів; 

– необхідність проведення інженерних заходів для стабілізації екзогенних процесів. 

ФОРМУВАННЯ ГІДРОМЕРЕЖІ В АНТРОПОГЕНІ. Кліматичні зміни наприкінці еоплейстоцену 

сприяли розвиткові гідромережі в межах сучасної Прип’ятської низовини. На завершальній стадії 
еоплейстоцену був сформований розчленований рельєф з ембріональною гідрографічною мережею. 

Під час реконструкції долинних палеоландшафтів визначена глибина ерозійного розчленування, з 
урахуванням льодовикової екзарації, фаціальних змін відкладів, похилів поздовжнього профілю, 

підошви алювію у співставленні із сучасним профілем р. Прип’ять. 

Приазовський епізод. У період першого зледеніння Волині ембріональна гідромережа зберегла 
успадкованість від еоплейстоценових форм водних об’єктів. 

Продовжувалося формування озерних котловин Пулемецького і давнього Світязя та інших не-

глибоких водойм, що залишилися після льодовикового періоду. У межах алювіально-акумулятивної 
рівнини сформувалася на той час протічна озерно-річкова мережа без вираженого одного річища. 

Глибина ерозійного врізу становила до 6,0 м. 

Мартоноський епізод. Ухили післяльодовикового рельєфу слугували шляхами та напрямками 

стоку поверхневих вод. Розкриті розрізи відкладів цього кліматоліту є підставою стверджувати про 

слабкопротічний режим водної мережі і подальший розвиток озерних форм. 

У прісноводних водоймах розвивались усі класи риб і молюсків. Так, В. М. Мотуз на підставі 
вивчення матеріалів св. 2277, що пробурена в районі Каменя-Каширського, у мартоноських відкладах 

визначив прісноводні молюски – Borysthenia naticina (Menke), Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer), 

Pisidium (Pfeiffer) та інші, а С. Ф. Зубович визначив остракоди – Ilyocypris gibba та Cyprideis littoralis. 

Сульський епізод. Наревський льодовик перекрив північну частину Шацького поозер’я, що на 
тривалий час призупинило розвиток гідромережі. Унаслідок деградації льодового покриву стік вод 

здійснювався у східному спрямуванні у знижені ділянки рельєфу та в улоговини, що в пізніші епізоди 

слугували для створення єдиної водної артерії прадолини Кшна-Прип’ять. 

Лубенський епізод. Гідрографічна мережа, що була підгаченою в період зледеніння, продовжу-

вала свій розвиток у процесі загального стоку вод у північно-східному напрямку. Про існування не-

глибоких протічних та ізольованих водоймищ, а також про формування річкових долин засвідчують 

рештки мушлів прісноводних молюсків і остракод, домінувальними серед яких були Guratus gredleri, 

Galba truncatula (L.), Valvata sp. 

Отже, наприкінці лубенського епізоду Шацьке поозер’я було розчленованою рівниною з двома 
геоморфологічними поверхнями. У межах кожної з них можна виділити більші чи менші таксони: 

заплави річок з очеретяно-вербовими заростями, річища з уповільненим стоком води та денудаційно-

ерозійні останці верхньокрейдових цоколів; були також протічні озерні котловини з гідрофільною 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шацьке поозер’я. Том 1: Геологічна будова та гідрогеологічні умови 

 122 

рослинністю, ізольовані озера, такі як Світязь, Пулемецьке, Велике Чорне з їх раніше сформованими 

розмірами, та приозерні пониження тощо. 

Враховуючи літологічні особливості озерних відкладів, можна припустити, що більшість озер 

лубенського епізоду мали протічний режим, який залежав від величини загачування або зниження 

рівня води. Останній чинник зумовлював утворення фації болотних відкладів. На узбережжях озер-

них лагун та улоговин відбулося відкладання торфів. 

У витоках сучасної Прип’яті, в районі с. Голядин, ширина лубенського поглиблення в рельєфі 
сягає 3,5 м при значному ерозійному врізі, про що згадувалося вище. 

Тилігульський епізод. У період окського зледеніння гідромережа, що розвивалася, була заповнена 
стічними водами та флювіогляціальними осадами. 

Завадівський епізод. Різке загальнопланетарне потепління при значній вологості повітря зумо-

вило збільшення річкового стоку, а це сприяло зростанню інтенсивності ерозійних процесів. 

Комплекс абіотичних чинників, таких як сонячна інсоляція, підвищена вологість повітря вна-

слідок інтенсивного випаровування, ендогенно-екзогенні процеси, що активізувались у цей період, 

зумовили початок середньонеоплейстоценового етапу розвитку природи, зокрема Шацького поозер’я. 

На початковій стадії, власне в завадівський етап, почали формуватися ізольовані, або слабко 

протічні водойми, найвивченішими серед яких є палеоводойма оз. Турське (св. № 5517). Розріз цієї 
свердловини вивчали білоруські фахівці Я. К. Еловичева, С. Ф. Зубович [35]. Вони виконали кореля-

цію нижньозавадівських умов із відповідними аналогами в Білорусі та Росії, що знаходяться в близь-

кому кліматичному поясі. Завадівський час розвитку палеоводойм у районі с. Мельники Річицькі під-

тверджений вмістом планктонних (70 %) діатомей, діатомей обростання (20 %) та донних (10–15 %) 

(рис. 56). 

На берегах річок і озер була поширена болотно-лугова рослинність типу Alisma plantago-aguatica L., 

а на дні озер бурхливо розвивалися теплолюбиві діатомеї. Значна вологість повітря та відносно 

висока температура води сприяли росту очеретяно-осокових заростей, розвитку мохів і подальшому 

інтенсивному формуванню торфів та гітій. 

Органічний світ палеоводойм досліджував С. Ф. Зубович [44]. На підставі закономірного вивчен-

ня мушлів остракорд із танатоценозів автор установив, що вони безперервно розвивалися в значних 

за розмірами палеоводоймах переважно з протічними водами. Останні надходили до протічних 

улоговин зазвичай завдяки придонним джерелам. 

Дніпровський епізод. У період дніпровського зледеніння, яке було найтривалішим на території 
Шацького поозер’я, у процесі трансгресії льодовика відбулася інтенсивна екзарація дольодовикового 

ложа, особливо в межах існуючих водотоків. 

Оцінюючи загальну успадкованість розвитку гідрографічної мережі в післядегляціальний час, 

бачимо, що відбувалася значна її трансформація. Особливо це стосується глибинної та бокової ерозії. 
Так, у межах окремих тектонічних блоків, що інтенсивно піднімалися, глибина ерозійного врізу річ-

кових долин правих приток Прип’яті сягала до 20 м. Унаслідок бокової ерозії змінилася конфігурація 

річкових долин, а їх розміри наближалися до сучасних. 

Кайдацький епізод. У післядніпровський час, у період кайдацького міжльодовиків’я, південна 

частина Шацького поозер’я при тектонічному піднятті мала єдину гідрографічну мережу, система 
стоків якої облямовувала кінцево-моренні утворення і виділялась як прадолина Кшна-Прип’ять 

(рис. 57). 

Річка Прип’ять у своїй долині сформувала широку заплаву з меандруючим річищем. Нашару-

вання алювію зростало в перстративному режимі. Похил поздовжнього профілю був близьким до 

сучасного. Інтенсивні прогинання окремих ділянок поозер’я та межирічних просторів сприяли 

розширенню озерних котловин не тільки ізольованого, а й протічного типів. 

Тясьминський епізод. В епоху московського зледеніння Шацьке поозер’я частково покривалося 

льодовим панцирем. У проксимальній частині льодовика утворювалися прильодовикові озера та 
проточні лагуни, по яких відводилися води. У південній частині Поозер’я, у межах теперішніх 

витоків Прип’яті післядніпровською водною мережею відбувався стік талих вод. 

Прилуцький епізод. У прилуцький час розпочалося формування сучасних долин Західного Бугу 

та Прип’яті. Між ними сформувався Головний Європейський вододіл. Західний Буг утворив долину, 

ширина якої на правобережжі сягала 5 км (рис. 57). 
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Рис. 56. Діаграма діатомей відкладів завадівського епізоду, розкритих свердловиною № 236, с. Мельники Річицькі. Аналітик Л. П. Логинова [35] 
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У період кліматичного оптимуму прилуцького епізоду в акваторіях Шацького поозер’я інтен-

сивно розвивалася фауна діатомей, яка давала перевагу теплим водам евтрофних озер. У річкових 

долинах Західного Бугу і частково Прип’яті завершується формування першої тераси. 

На сформованих ландшафтах Шацького поозер’я продовжувалися рельєфоперетворювальні про-

цеси, що сформували його теперішній вигляд. Завершилося формування гідромережі. Береги льодо-

викових озер-реліктів набували сучасних обрисів. Продовжувалося заболочення природних пони-

жень. У деяких озерах, наприклад Чорне, Світязь, відбулися карстові процеси, що сприяло їхньому 

наповненню підземними водами та відповідному природному поглибленню. У цей час сформувався 

стік р. Прип’ять, а також її правих приток Чесношенки і Тенетиски. У північно-східній частині 
поозер’я утворила свій басейн р. Копаївка. 

Бузький епізод. У цей період у річкових долинах Західного Бугу і Прип’яті завершилося фор-

мування горизонту першої тераси. Холодний клімат зумовив зниження річкового стоку, що, відпо-

відно, призвело до утворення заболочених стариць на заплавах та формування боліт на ізольованих 

пониженнях рельєфу перших надзаплавних терас. 

Дофіновський епізод. Гідрологічний режим цього часу був успадкований від бузького епізоду. 

Теплі повітряні маси Атлантики, з надмірною вологістю, забезпечили збільшення водності гідроме-

Пункти вивчення озерно-болотних відкладів завадівського міжльодовиків’я, перекритих море-

ною: 1 − Sk − с. Старі Кошари, К − с. Калинівка; 2 − оз. Турське; 3 − максимальне поширення 

дніпровського льодовика; 4 − льодовикові відклади; 5 − напрям стоку флювіогляціальних вод;

6 − післяльодовиковий стік; 7 − максимальне положення льодовика дніпровського стадіалу; 

8 − післяльодовиковий лесовий покрив; 9 − гідромережа; 10 − територія Шацького поозер’я; 

− індекс держави − держкордон 
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режі та розширення басейнів Прип’яті і Західного Бугу. Поверхні заплав та надзаплавних терас 

покривалися рослинністю. 

Причорноморський епізод. У завершальний етап неоплейстоцену гідрологічна мережа набула 
обрисів нашого часу. Озерні комплекси Шацького поозер’я знаходились в обрамленні лісових комп-

лексів та болотних масивів. 

У голоценовий час у згаданих вище долинах Західного Бугу і Прип’яті розрізняються контури 

алювіальних відкладів старої та молодої заплав, у межах яких картуються фації русел і стариць. 

Шацькі озера в ранньому голоцені за площею перевищували контури сучасних берегових ліній і 
були глибшими. Їх еволюція супроводжувалась охолодженням води. 

КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ В АНТРОПОГЕНІ. Палеокліматичні реконструкції засвідчують, що напри-

кінці неогенового періоду Сонячна система почала віддалятися від центру Галактики, а це, відпо-

відно, вплинуло на кліматичні зміни. 

За палеомагнітними реконструкціями − це період завершення прямої намагніченості [110]. 

Концепції зледеніння Європи. Теорію виникнення і розвитку зледеніння наприкінці кайнозой-

ської ери формують учені багатьох країн Європи понад століття, проте однозначності у визначенні 
причин виникнення покривного зледеніння так само, як у протерозої і палеозої, на сьогодні немає. 
Існує багато гіпотез цього феномену, проте кожна з них є переконливою тільки до певної межі. 

У 20–40-х рр. минулого століття кліматолог Кьоппен (Köppen) і астроном Вегенер (Wegener) 

розглядали гіпотезу тисячолітніх екстремумів положення нашої планети з мінімальними значеннями 

екліптики. Одночасно М. Миланкович (Milankovitch) [64] визначав вікові зміни випромінювання 

тепла Землі за останні 600 тис. років на різних географічних широтах. Установлені мінімуми тепла 

Землі корелювались із трьома мінімумами екліптичного її положення, що разом співпало з трьома 
альпійськими зледеніннями. Були спроби пояснення виникнення зледеніння зі змінами сонячного 

альбедо [64]. 

Відомо, що снігова поверхня відбиває до 80 % сонячної енергії, а решта 20 % трансформується 

земною поверхнею в тепло. 

Ефект поглинання сонячної енергії підстилаючою поверхнею сприяє зниженню снігової лінії до 

1400 м, хоча опади снігу поширюються нижче снігової лінії, що зумовлено метеорологічними умовами. 

Потрібно визнати, що зміни астрономічних елементів не спричиняють зледенінь, оскільки в тако-

му разі вони були б циклічними і відносно частими. 

Відбувалися різнонаправлені пошуки інших обґрунтувань зледенінь, зокрема від активних змін 

берегових ліній океану до вертикальних тектонічних рухів, що зумовлюють хвилеподібні процеси 

потеплінь чи похолодань земної кори. 

1979 р. сформовано (Imbrie) часову шкалу глобальних кліматичних змін за 500 тис. років, яка 
збігається з кліматичною кривою М. Міланковича (Berger), на котрій фіксуються три максимуми по-

холодань, що відповідають трьом зледенінням згідно з Альпійською схемою для Західної Європи [108]. 

Цікаву ідею зледенінь висунув у 1971 р. R. F. Flint, згідно з якою генезис покривних зледенінь 

Європи криється в кліматичних особливостях північної частини континенту, на територію якої 
вітрами з Атлантики переносилася волога у вигляді дощу [100]. Біля підніжжя Скандинавських гір, 

що стояли на перешкоді поширення вітрів північно-західних румбів, надмірно зволожене повітря 

осідало на їх схилах у вигляді снігу, який перетворювався у фірновий покрив. Останній 

трансформувався в гірський льодовик. 

Серед інших концепцій виникнення зледенінь виділяється гіпотеза H. Flohn’a [101]. Згідно з його 

моделлю розвитку зледенінь, найважливішим їх елементом є рух континентальних плит у полярних 

широтах. Цей рух зумовлений переміщенням земної вісі. Обидва ці процеси відбуваються і в наші дні 
зі швидкістю декількох сантиметрів на рік. 

Правдоподібною є концепція про формування в районі антарктичного полюса обширної снігової 
рівнини, що відбулося на межі еоцену й олігоцену, тобто майже 34 млн років тому. Це сприяло 

охолодженню океанських течій, які поширювались акваторіями всієї планети, і насамперед у високих 

широтах. Зміни орбіти Землі з глобальним охолодженням акваторій формували певні кліматичні 
тренди, що зумовили утворення гірських зледенінь Європи та Ісландії, а також північних окраїн 

Європейського континенту. Усе це відбувалося при постійному зниженні рівня праокеану більше ніж 
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на 100 м. Це сприяло збільшенню площі шельфу, що дуже швидко покривався льодом. Зменшилося 

випаровування вод з акваторій від 25 до 30 %, і на таку ж величину знизилася вологість повітря. 

Врешті-решт це спричинювало зменшення кількості опадів у високих широтах. Такий природний 

механізм сповільнював наростання льодовиків, а при збільшенні тепла – сприяв їх таненню. 

Регіональні особливості виникнення зледенінь сформовані в теорії D. Kwasowa [106], яка ґрунту-

ється на змінах дна північної Атлантики в період пізнього пліоцену. У цей час виверження базальто-

вих лав на дні океану створило перешкоду для циркуляції в ньому теплих вод, що зумовило загальне 
зниження температури води в північних акваторіях і відповідний спад рівня води в Атлантиці. Тоді ж 

відбулося утворення снігового покриву в Арктиці і пройшла перша фаза охолодження клімату в 

Європі. 
Переконливою палеореконструкцією циклічності клімату Землі є схема О. М. Адаменка [2], який 

в історії розвитку нашої планети виділяє різновікові цикли потеплінь та похолодань (рис. 58). 

Так, протягом палеозою автор виділяє 150 млн циклів галактичного року. Упродовж кембрію та 
більшої частини ордовику у Північній півкулі Землі домінували аридні кліматичні умови з високою 

температурою, яка наприкінці ордовику стрімко почала знижуватись. На межі ордовику–силуру 

настало перше планетарне зледеніння. Воно було відносно короткотривалим (майже 50 млн років). 

Другий цикл теплого клімату розпочався в середині силуру і продовжувався до середини кам’яно-

вугільного періоду, у якому розквітало органічне життя (рис. 58). 

Комплекс планетарних змін зумовив виникнення льодовикового періоду на межі карбону і 
пермського періоду. Льодовикові покриви мали значне поширення за площею, а в часовому вимірі 
були короткотривалими (майже 30 млн років). Третій цикл кліматичних змін галактичного року, як 

потепління, продовжувався з кінця пермського періоду до початку палеогенового. 

Циклічні зміни клімату протяжністю 11 та 22 млн років в історії розвитку природи Землі просте-

жувалися упродовж палеогену–неогену. 

Дрібні кліматичні цикли протяжністю 110, 44, 22 і 11 тис. років відбулися протягом антропоге-

нового періоду. Починаючи з першого тисячоліття і до сьогодення, також фіксуються коливання 

клімату (рис. 58). 

Так, лише у неоплейстоцені О. М. Адаменко виділяє вісім зледенінь. Характеристику останніх, 

що проявилися на території Шацького поозер’я, висвітлено в цій монографії (рис. 58). 

Можна продовжувати аналіз гіпотез та теорій виникнення покривних зледенінь Європи, особли-

во в плейстоцені, проте ми не знайдемо одностайності у висновках, тобто немає єдиної загальноприй-

нятої концепції щодо утворення зледеніння. Можливо в майбутньому дослідники дійдуть консенсусу 

в цьому питанні [109]. 

Неоплейстоценовий період. Цей етап розвитку території Шацького поозер’я, що розпочався 

800 тис. років тому, відзначається чергуванням льодовикових і міжльодовикових епох. Реконструкція 
палеокліматичних особливостей району Шацького поозер’я та Волинського Полісся загалом вико-

нана за наявними індикаторами. У доданій кліматичній циклічності неоплейстоцену (рис. 59) пода-

ються рослинні асоціації, які були типовими для кожного кліматоліту, склад ґрунтів та інформація 

про тваринний світ прісноводних водойм як складників ландшафтів. 

Так, індикаторами холодного клімату є літологічні особливості відкладів, зокрема сірі пилуваті 
супіски, кислі супіщані ґрунти. Світлі діатомові мергелі й діатоміти свідчать про холодні глибокі 
палеоводойми, а стрічкові глини − про тривале чергування теплих і холодних етапів розвитку при-

роди. Детритові суглинки індукують евтрофікацію водоймищ в умовах теплого клімату. Наявність в 

осадових товщах прошарків дрібнозернистого піску і гравію серед супісків засвідчує короткочасне 
потепління, що відбилося на розвитку гідромережі. 

Розвиток специфічної болотяної рослинності дає підставу стверджувати про наявність високої 
вологості повітря. Про період аридизації клімату можна судити за поширенням злаково-полиново-

маревих асоціацій, а також за ареалами розвитку прісноводних та наземних молюсків. 

Інтегрована палеокліматична крива (рис. 59) відображає кліматичні особливості неоплейстоцену. 

Зміни гумідного клімату в межах Шацького поозер’я коливалися від помірного в міжльодовикові 
кліматоліти до льодовикового типу в період покривних зледенінь. 

У процесі реконструкції холодних етапів установлено, що в крайовій зоні льодовиків була поши-

рена тундрова флора: гіпнові мохи, повзуча верба, карликова береза і різна гідрофільна рослинність. 
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Приазовський епізод. Цей час відповідає періоду наревського зледеніння. Початок зледеніння 

відзначався значним похолоданням, що є типовим для формування кріоксеротичної кліматичної ста-
дії. У цей час територія Шацького поозер’я була алювіально-делювіальною рівниною з ембріональ-

ною гідрографічною мережею. 

На фоні рівнини височіли верхньокрейдові цоколі, на поверхні яких відбувалися соліфлюкційні 
процеси, спричинені періодичним промерзанням та розмерзанням крейдового елювію. Ембріональні 
ґрунти сповзали схилами цоколів до підніжжя, акумулюючись у делювіальній частині відкладів. 

На алювіально-делювіальній рівнині відбувалися ґрунтотвірні процеси, що забезпечили розвиток 

на понижених ділянках рельєфу торфово-болотяних ґрунтів, які тяжіли до гідромережі. У субареаль-

них умовах формувалися глеєві супіщані ґрунти. 

Гумідний клімат від перигляційного перейшов у фазу помірного, розпочалося потепління, що 

означало настання міжльодовикового періоду. 

Мартоноський епізод. Перший міжльодовиковий період, який тривав майже 70 тис. років, уважа-

ють найтривалішим у неоплейстоцені. Поступове підвищення температурного режиму та висока 
вологість повітря сприяли різкому потеплінню, яке в першій третині мартоноського часу досягло 

субтропічного стану. Останнє сприяло розвитку відповідного органічного світу. 

Н. А. Куница [49], вивчаючи кліматичні особливості середовища проживання наземних 

молюсків, встановив кількісні характеристики клімату. 

Він зробив висновок, що на сусідньому Волино-Поділлі середньорічні температури періоду 

кліматичного оптимуму мартоноського часу, які реконструйовані ареалогічним методом за фауною 

реофільних молюсків, сягали +22...+28 °С. Враховуючи кліматичну поясність можна стверджувати, 

що для Шацького поозер’я ці температури були дещо нижчими. 

На палеокліматичній кривій мартоноського часу фіксуються два кліматичних оптимуми. У 

завершальній стадії цього часу відбувається стрімке похолодання. Останнє розпочалося ще в період 

помірного клімату попереднього приазовського епізоду і безперервно зростало до настання нового 

льодовиків’я. 

Сульський епізод. Окрім глобальних змін клімату, які зумовили материкові зледеніння, причи-

ною розсіювання льодовикового покриву були місцеві кліматичні особливості. Так, домінувальні 
західні вітри, що приносили надлишок вологи з Атлантики, в умовах низьких температур сприяли 

утворенню твердих опадів, які випадали зимою і не встигали розтанути впродовж короткого і 
холодного літа. Це сприяло також збільшенню потужності льоду в крайовій зоні льодовикових 

потоків, що зумовлювало його розтікання. 

Лубенський епізод. Аналіз результатів комплексних досліджень засвідчує, що лубенський період 

розвитку природи Шацького поозер’я тривав 70 тис. років. На палеокліматичній кривій виділяється 

два кліматичних оптимуми, які відрізняються буйним розвитком теплолюбивих рослин. Упродовж 

відзначеного часу активізувалися неотектонічні рухи, здебільшого додатного спрямування, що 

спричинило активізацію екзогенних рельєфоутворювальних процесів. 

Тилігульський епізод. За результатами досліджень А. Т. Артюшенко [5], встановлені перигляці-
альні ландшафти з відповідним рослинним покривом є індикаторами суворого клімату тилігуль-

ського часу, у якому розрізняються два типи: льодовиковий і перигляціальний. 

Льодовиковий клімат був поширений безпосередньо біля льодовикового краю, де сформувалася 

тундрова зона із середніми літніми температурами +8...+10 °С, на південь від якої розвивався 

тундростеп. 

У передфронтальній смузі за умов розвитку багаторічно мерзлих ґрунтів відбувалося морозне 
вивітрювання, соліфлюкція та інші кріогенні процеси. Тундростеп у спрямуванні на південь зміню-

вався лісовою зоною. 

На палеокліматичній кривій тилігульського часу виділяються три фази зміни клімату: а) фаза 
виникнення та росту зледеніння, тобто раньольодовиковий період із прохолодним і вологим кліма-

том; б) фаза широкого розвитку зледеніння – середньольодовиковий період зі своєрідним, властивим 

тільки цьому етапу тилігульського часу, сухим льодовиковим (нівальним) кліматом; в) фаза деграда-
ції зледеніння, тобто пізньольодовиковий період, що відзначався подальшими змінами клімату, які 
наближалися до м’яких умов міжльодовиків’я. 

Про пізньольодовикові кліматичні умови тилігульського часу можна стверджувати на підставі 
автохтонної флори, визначеної за добре збереженим насінням та органікою. 

Н. А. Куница [49] дослідив комплекси над- і підморенних озерно-льодовикових відкладів, у яких 

визначив спектр фауни прісноводних і наземних молюсків. Домінують прісноводні молюски, які 
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представлені досить поширеними стагнофітами з родів Lymnaea (Radix Galba), Pupilla, Vallonia, 

Vitrea та ін. Серед наземних молюсків виявлено холодолюбиві роди – Vertigo parcedentata, V. genesii, 

Vallonia tenuilabris. Згадані прісноводні і наземні види є типовими представниками холодних 

кліматичних умов. Поява та розвиток фауни молюсків в озерних басейнах льодовикового походження 

була ймовірно можливою тільки після відступу краю льодовика, зумовленого кліматичним потеплін-

ням, а це наприкінці зледеніння сприяло швидкій зміні геобіоценозів й ландшафтної обстановки. 

Реконструйовані середньорічні палеотемператури відзначаються такими величинами: на краю 

материкового льодовика – 0°...+2 °С; у прильодовиковій смузі − +2...+6 °С, у перигляціальній зоні – 

+6...+11 °С. 

Такі температури (+6...+11 °С) на суходолі спричинювали помітні зміни складу ссавців, особливо 

серед хоботових (Hipparion, Mammuthus) і парнокопитних, які адаптувалися до холодних умов існу-

вання. Були поширені також вовки й лисиці. 
Завадівський епізод. Для палеогеографічних реконструкцій завадівський клімат є одним із най-

складніших етапів розвитку природи в неоплейстоцені. 
Формування палеоландшафтів Шацького поозер’я і Волинського Полісся загалом відбувалось 

упродовж 80 тис. років. Багаточисельні геологічні індикатори того часу збереглися в похованому 

стані в поширених озерно-алювіальних та алювіальних відкладах річкових долин. Це дало підставу 

багатьом дослідникам для виділення трьох етапів розвитку природи: раннього, власне завадівського, 

середнього орельського і верхнього потягайлівського. Завадівський і потягайлівський періоди відтво-

рюють кліматичні оптимуми, а орельський – відносно короткочасне похолодання, якому білоруські 
дослідники надають статус зледеніння [30]. 

Різке загальнопланетарне потепління клімату при значній вологості повітря зумовило збільшення 

річкового стоку, а це сприяло зростанню інтенсивності ерозійних процесів. У нерозривному зв’язку з 
ерозією відбувалася денудація схилів ерозійно-акумулятивної рівнини. 

Завадівське потепління підтверджується результатами палінологічних досліджень відкладів 

св. № 5517 (рис. 60) на оз. Турське, де загалом інтервал Quercetum mixtion + Carpinum складається із 
чотирьох піків: перший – це термоксеротична фаза, яка засвідчується максимальним розвитком дуба 

Quercus – 31 %, липи Тіlia – 14 %, в’яза Ulmus – 9 %, ліщини Covylus – 12 %, сосни Picea – 5 %; 

другий – термогідротична фаза, яка відрізняється від першого піку максимальним розвитком сосни 

Pinus – 52 %, третій, порівняно з другим, відзначається максимальним розвитком дуба Quercus – 28 %, 

в’яза Ulmus – 19 %, сосни Pinus – 67 %; нарешті, четвертий відрізняється від третього термогідрогра-

фічними умовами. 

Кінцевий етап завадівського потепління завершується похолоданням. Як наслідок, на просторах 

Полісся, зокрема на Шацькому поозер’ї, знову почали домінувати березово- (43 %) соснові (89 %) 

ліси. 

Настання холодного періоду засвідчує початок орельського етапу завадівського інтергляціалу. 

Сформовані до цього озерно-болотні простори розсікаються річковою мережею. На суходолах у 

перигляційних умовах поширилося різнотрав’я, в якому домінували полинові – Artemisia (85 %), за 

значної кількості злакових − Graminea (18 %) та ін. У лісах переважала береза (43–60 %). 

Кількість атмосферних опадів була мінімальною – до 300 мм, що зумовило спад рівнів води в 

ізольованих і протічних водоймах та пониження температури водних мас. До таких висновків при-

йшов С. Ф. Зубович [44], вивчаючи відклади Луцької палеоводойми орельського часу. Типовими 

компонентами остракодових ценозів є масовий розвиток виду Cytherissa lutskaica Zub., незначна 
кількість рачків Candona kondratenea Zub., Limnocythere gubquada Zub. та інших видів. 

Клімат оптимальної фази потягайлівського часу, порівняно із сучасним, відзначався дещо вищою 

температурою, теплими зимами і значною вологістю [40]. Середні літні температури сягали 

+20...+27 °С. 

Про похолодання клімату в пізньому підетапі потягайлівського часу засвідчує різке падіння умов 

трофії озер, тобто у водоймищах значно зменшилася роль тепловодної діатомової флори і, навпаки, 

зросла чисельність холодноводної – мелозира Melosira distans et var Lirata – і помірно тепловодної – 

фрагілярія Fragilanu brevistriara. Остання є індикатором спаду рівня води в палеоводоймищах. 

Континентальність клімату засвідчують зміни у складі рослинного покриву всього Шацького 

поозер’я. 

Склад малакофауністичних комплексів, що розвивався при середніх літніх температурах 

+10...+12 °С, засвідчує про наближеність тодішніх умов до теперішньої тундрової зони Східної 
Європи. 
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Рис. 60. Палінологічна діаграма відкладів завадівського горизонту, розкритих свердловиною 5517, оз. Турське. Аналітик Я. К. Еловичева [36] 
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Ритмічні зміни клімату протягом завадівського епізоду характеризує палінологічна діаграма 
результатів досліджень Я. К. Еловичевой (рис. 60). На початку і наприкінці завадівського часу 

домінувала хвойна рослинність – соснові ліси з присутністю берези (Betula), а в період кліматичного 
оптимуму домінували широколистяні дерева – липа (Jilia), граб (Carpinus), дуб (Quercus) та окремі 
неогенові екзоти. 

Дніпровський епізод. Загальнопланетарні зміни клімату зумовили значні зниження температури 

повітря на межі Західно- та Східноєвропейської платформ, що виразилось у розвиткові континен-
тального зледеніння. Індикаторами холодного клімату є різка зміна в рослинному світі – перевага 

холодотривких видів, таких як сосна (Pinus), береза (Betula), полинові асоціації тощо. Шацьке 
поозер’я надовго було перекрите льодовим покривом. 

Кайдацький епізод. Значне потепління клімату спричинило повне розмерзання ґрунтового по-
криву і гідросферної оболонки та відкрило можливості для циркуляції ґрунтових і міжпластових вод. 

Власне цей період віднесений до початку кайдацької епохи, яка проіснувала не більше 55 тис. років. 

Це потепління виражається трьома кліматичними оптимумами. Протягом раннього періоду на 
постдніпровськнх ландшафтах домінували соснові ліси (Pinus – 91 %) і лише 4 % становила береза 
(Betula). На суходолах відбувалися денудаційно-ерозійні процеси та почала формуватися гідромере-
жа. Ранній оптимум відзначається тільки термоксеротичною фазою розвитку рослинності, особливо 

широколистяної (дуб Quercus – 22 %, в’яз Ulmus – 14 %, липа Тіlia – 124 %, граб Carpinus – 7 %) зі 
значною частиною спорових (до 20 %). 

Перше проміжне похолодання сприяло розвиткові на Шацькому поозер’ї березово-соснових лісів 
із незначною кількістю широколистяних порід. Середній кліматичний оптимум відповідає термо-

гідротичній фазі розвитку рослинного світу і відзначається широким розвитком трав (35 %) та споро-
вих рослин (11 %). Наприкінці цього оптимуму поширення згаданих вище рослин згасає (рис. 61). 

Тясминський епізод. Це період нетривалого, майже 15 тис. років, похолодання клімату на тери-
торії Шацького поозер’я і на Волинському Поліссі. 

У максимальну фазу похолодання відбувалися денудаційно-ерозійні процеси, удосконалювалася 
гідромережа та зростала площа березово-соснових лісів. Територія поозер’я знаходилась у віддаленій 

перигляціальній зоні. 
Прилуцький епізод. Клімат прилуцького часу був сухішим і теплішим, ніж кайдацького. У період 

кліматичного оптимуму в субаереальних та субаквальних умовах поширювалась теплолюбива рос-

линність.  
Н. А. Куница [49] на підставі результатів багаторічних досліджень реконструював середні літні 

температури і вважає, що вони становили +19…+26 °С, тобто були дещо нижчими від ранньо-
плейстоценових та теплішими від сучасних. Зниження середніх температур наприкінці прилуцького 

часу призвело до аридизації клімату, що засвідчує настання похолодання удайського клімату. 
Льодовикові покриви відійшли до північних околиць Європи, вони не мали суттєвого впливу на 

клімат Шацького поозер’я, окрім загального зниження температур. Відносно теплим був вітачівський 
кліматоліт, що відзначався зміною біоценозів у бік широколистяних видів: дуба, граба і липи. 

Бузький епізод. На зміну вітачівському потеплінню настало похолодання бузького етапу. Відбу-
валася подальша аридизація клімату й середньорічне зниження температур. Посилення північно-

західних та північних вітрів спричинило інтенсивну дефляцію. Промерзання вітачівських ґрунтів 
незакріплених алювіальних і флювіогляціальних пісків водночас із дефляцією сприяло перенесенню 

останніх та формуванню делювіальних відкладів. Клімат бузького епізоду був ксеротичним. 
Дофіновський епізод відзначається останнім потеплінням у пізньому неоплейстоцені, яке було 

короткочасним. Пізніше настало похолодання, що відповідало умовам ранньодріасового стадіалу 
(DR–І). У період середнього дріасу (DR–ІІ) клімат став холоднішим, а при завершенні дофіновського 

часу на поозер’ї домінували холодостійкі угруповання. 

Причорноморський епізод. Це час міжльодовиків’я та останній холодний період неоплейстоцену. 
Шацьке поозер’я, знаходячись у глибокій перигляціальній зоні, стало частиною Поліського кліматич-

ного коридору, у якому домінували північно-західні вітри Атлантики, що зумовлювали формування 
сухого ксеротичного клімату. Регіональні вітрові переноси мікротему, утвореного в результаті фізич-

ного вивітрювання перемерзлих, незакріплених рослинністю ґрунтів, сприяли формуванню еолових 
відкладів. Суворість кліматичних умов засвідчується ксерофітною рослинністю, зокрема полином, 

злаковими і маревими. На межі пізнього дріасу – раннього голоцену середні температури були на 
2 °С нижчими відносно сучасних середніх температур. Для настання голоцену цей показник прийня-

то за умовний «нуль». 
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Голоценовий час. Ранній етап. У північних поліських районах України і в межах Шацького 
поозер’я зокрема причорноморські пізньольодовикові утворення часто включені до полігенетичного 
ґрунтового профілю, що затруднює їх картування. Інші ознаки нечіткої роздільності покривів піз-
нього неоплейстоцену і раннього голоцену засвідчують про поступові кліматичні зміни в розвиткові 
природи нашого краю. 

У середньому голоцені, власне в бореальний час розвитку природи Шацького поозер’я настав 
кліматичний оптимум. 

У пізньому голоцені – 2,6 тис. років тому і донині, а це початок субатлантики – 2,6–2,7 тис. ро-
ків, клімат був вологим. Період пізньої Атлантики, тобто менше 0,8 тис. років, – це час потепління 
клімату, яке чітко розпочало поширюватись у наші дні в планетарному вимірі. 

РОСЛИННИЙ СВІТ В АНТРОПОГЕНІ. Наявність кліматичних змін наприкінці еоплейстоцену 
засвідчують матеріали споро-пилкових діаграм лесових розрізів Волині (рис. 62). Так, на діаграмах 
чітко простежується домінування трав’янистої рослинності, яка становила до 69 %, тоді як в 
рідколіссі з моховою підстилкою переважала сосна. На сучасних поліських ландшафтах розвивався 
типовий лісостеп. У річкових долинах та сучасній Прип’ятській низовині була поширена гідрофільна 
рослинність, а на вододільних ділянках із лісовими ґрунтами формувалися хвойно-листяні асоціації 
деревної рослинності: липа (Tiliа), дуб (Quercus), граб (Carpinus), береза (Betula), сосна (Pinus), де-не-
де у згаданих лісах траплялися горіх (Juglans), карія (Carya), нісса (Nyssa), каркас (Celtis). 

Рослинні асоціації еоплейстоцену на сучасному Поліссі корелюються з умовами розвитку флори 
Півдня України в широкінський епізод. Останній узгоджується з протегеном Голландії, августовим 
Польщі і рогачівським періодом Білорусі. 

Приазовський епізод. Індикаторами змін клімату є окремі види рослинності. Так, розвиток 
специфічної болотяної рослинності засвідчує високу вологість повітря. Про період аридизації клімату 
можна судити за поширенням злаково-полино-моревих асоціацій. 

У процесі реконструкцій холодних етапів установлено, що в крайовій зоні льодовиків була 
поширена тундрова флора: гіпнові мохи, повзуча верба, карликова береза і різна гідрофільна 
рослинність. 

На межі еоплейстоцену-неоплейстоцену на території поозер’я домінували сосново-березові ліси 
з вільховим підліском. На відкритих просторах панувало лугове різнотрав’я з полином. 

Мартоноський епізод. Результати палінологічних досліджень засвідчують, що початок марто-
носького міжльодовиків’я відзначається теплим вологим кліматом. Під час першого кліматичного 
оптимуму, що припадає на кінець першої третини мартоноського часу, розвивалися дубово-грабові й 
соснові ліси. 

У цей час фіксується збалансований розвиток голонасінних та покритонасінних асоціацій рос-
лин. Серед перших домінували сосна зонтична (Sciadopitys verticillata), болотний кипарис (Taxodium), 
секвойя (Sequoia). Із покритонасінних поширені вересові (Еrісасеаe), восковикові (Myricaceae) і 
сумахові (Anacardiaceae). Постійно в палінологічних спектрах фіксується присутність залишків 
мікрофітопланктону, серед якого визначені передінеєві та діатомові водорості, а також однодольні 
покритонасінні: різуха морська (Najas marina L.), рдесник кучерявий (Potamogeton crispus L.), водя-
ний різак (Stratiotes sp.), що були поширені ще в еоплейстоцені. 

Сульський епізод. Т. В. Якубовская [97] у розрізах сульського горизонту визначила велику 
кількість решток деревних арктичних форм – армерії (Armeria), дріади восьмипелюсткової (Dryas 

octopetala L.), що є типовими для сульського зледеніння. 
У перигляціальний час, коли льодовик покидав територію поозер’я, у зоні, що оточувала льодо-

виковий край, були поширені типові мохи, повзуча верба, а дещо південніше – карликова береза. 
Остання формувала незначні лісові масиви. Береги водоймищ і річок покривалися гідрофільною 
рослинністю. 

На оглеєних суглинкових ґрунтах утворювалися розріджені ліси, на ділянках тундростепу ріс 
полин, а ландшафти мали виположений рельєф. 

Лубенський епізод. На підставі палінологічних досліджень Г. К. Хурсевич [94], які були отримані 
у процесі вивчення відкладів лубенського горизонту в розрізі св. 35-і в інтервалі 27,5–37 м, можна 
констатувати, що в межах згаданих вище ландшафтів у ранньолубенський час були поширені ліси з 
домінуванням сосни і берези (табл. 12). Так, на спорово-пилковій діаграмі (рис. 62) вміст сосни сягає 
80 %, а вільхи – 20 %. Така рослинність засвідчує правдоподібність наявності холодного лубенського 
клімату, що настав після сульського зледеніння. Пізніше, у період кліматичних оптимумів, серед 
типової поліської рослинності появилися релікти неогенової та неоплейстоценової флор, зокрема, 
болотного кипарису, горіха, нісса, бука тощо. 
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Таблиця 12 
Рослинність лубенського часу [138] 

Ландшафт лубенського епізоду Лубенський 
епізод озерно-болотний делювіально-алювіальний 

Ранній етап 
Соснове рідколісся, у підліску вільха. Сосна – 64 %. 
У приозерних пониженнях – осоки і злаки. На 
ґрунтах мохи – 61 %, папороті – 8 % 

Березово-соснові ліси. Сосна – 
80 %, ялина – 5 % 

Кліматичний 
оптимум 

Вільхово-ліщинні ліси з вербовими кущами і ялино-
липове рідколісся з поодинокими 
еоплейстоценовими екзотами. Осокове різнотрав’я 

Дубово-липові ліси з ялицею, 
у підліску – вереск. Лугове і лісове 
різнотрав’я 

Пізній етап 
Сосново-вільхово-березові ліси з вербовим 
підліском. Болотна рослинність 

Сосново-березові ліси. Сосна 81 %, 
береза – 13 %. На лугах полино-
злакове різнотрав’я 

 
Рис. 62. Спорово-пилкова діаграма відкладів лубенського епізоду розкритих свердловиною «Краска». 

Аналітик Т. Б. Губкина [138] 

Тилігульський епізод. У період окського зледеніння рослинний світ був збіднений – домінувало 
березово-соснове рідколісся. Серед лугової рослинності домінував полин. 

Т. В. Якубовская [97], досліджуючи розрізи тилігульських відкладів на території, суміжній із 
Волинським Поліссям, виявила, окрім плодів, насіння, мегаспор, залишків хвої та гіллячок зелених 
мохів, також раковини молюсків і остракод, кістки гризунів і хітинові покриви комах. Усе це засвід-
чує, що на Поозер’ї була багата чітко виражена пізньоокська флора, серед якої визначені Bryales gen. 

Перерахована перигляціальна флора генетично пов’язана із зоною крайових льодовикових 
відкладів і засвідчує період швидкої зміни геобіоценозів наприкінці зледеніння за умови дегляціації 
льодовикового покриву. 

Завадівський епізод. У ранню стадію завадівського міжльодовиків’я на суходолах Шацького 
поозер’я домінували березово-соснові ліси (30–80 %) за участі невеликої кількості багатоніжкових 
(Polypodiacea). Дещо пізніше зі збільшенням кількості тепла поширились ялиця (Abies – 62 %) і ялина 
(Picea – 22 %), де-не-де розвивались американо-східноазійські екзоти, зокрема тсуга (Tsugа), за наяв-
ності широколистяних порід. Одночасно з кліматичними оптимумами настав розвиток дуба – 30 %, 
липи – 10 %, граба – 10 % та інших широколистяних порід. 

У сформованих водоймах бурхливо розвивалися діатомеї: донні, планктонні та обростання [53]. 
Серед планктонних домінували мелозіра (Melobira aistans+vur. lirata) до 50 %, а серед діатомей об-
ростання найпоширенішими були фрагіларії (Fragillaria brevistriata i Fr. сonstruens+var. var) (рис. 56). 
Донні діатомеї мали підпорядковане значення. Абсолютний вік порід тилігульських відкладів у 
Білорусі, що відповідають фазі ялини і сосни раннього кліматичного оптимуму завадівського 
міжльодовиків’я, становить 208,6 ± 16,6 тис. років. 

У межах Шацького поозер’я в холодний період орельського часу на вододільних просторах домі-
нували сосново-березові ліси. Це підтверджується результатами спорово-пилкового та палеокарполо-
гічного аналізів відкладів зі свердловин 35-і в с. Голядині, які знаходяться на витоках р. Прип’ять, і 
№ 249 у с. Щедрогорі, що розташована нижче за течією Прип’яті вже за межами району досліджень. 
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На підставі матеріалів, поданих у табл. 13, 14, бачимо, що на досліджуваній глибині домінує 
пилок хвойних рослин (сосна та ялина) – 60 % і вільхи – 21 %. 

Таблиця 13 

Результати спорово-пилкового аналізу відкладів завадівського епізоду 

зі свердловини 35-і в с. Голядині. Аналітик Т. Б. Губкина [138] 

Глибина залягання відкладів, м 

19,1 19,3 19,5 
№ 

з/п 
Рослинна асоціація 

частка від загального вмісту спор і пилку в пробі, % 

І Пилок деревних рослин 91 95 96 

1 Pinus sg Diploxylon (сосна) 23 28 27 

2 Picea sp. (ялина) 15 32 33 

3 Abies (ялиця) 3 8 6 

4 Taxodium sp. (таксодій, болотний кипарис) 1 1 9 

5 Alnus sp. (вільха) 3 21 27 

6 Betula sp. (береза) 4 16 18 

7 Carpinus sp. (граб) 1 5 2 

8 Quercus sp. (дуб) – 2 3 

9 Tilia sp. (липа) 1 3 3 

10 Juglans sp. (горіх) – – 1 

11 Nyssa sp. (нісса) 1 – 1 

ІІ Пилок недеревних рослин 9 5 4 

1 Corylus sp. (ліщина) 1 3 4 

2 Typhaceae (рогозові) – 2 2 

3 Myriophyllum (водопериця) 1 2 1 

ІІІ Спори (штук) 12 10 16 

1 Sphagnales (сфагнові) 2 4 – 

2 Polypodiaceae (багатоніжкові) 6 3 10 

3 Peridinea (перідінея) 4 3 6 

 

Таблиця 14 

Результати палеокарпологічного аналізу відкладів завадівського  

зі свердловини № 249 у с. Щедрогір. Аналітик Е. А. Крутоус [138] 

Глибина залягання відкладів, м 

24,0–25,0 25,2–26,0 
№ 

з/п 
Назва рослин 

кількість рослинних решток, шт. 

1 Chara sp. (хара – водорослі) масово масово 

2 Bryales (брієві – мохи) масово масово 

3 Salvinia natans All. (сальвінія плаваюча) 9 19 

4 Azolla interglacialica Nikit. (азола) 11 39 

5 Pinus sp. (сосна) – 4 

6 Typha latifolia L. (рогіз широколистий) 1 3 

7 Stratiotes sp. (водяний різак) масово 9 

8 
Schoenoplectus lacustris (Scirpus lacustris) L. 

(куга озерна) 
3 6 

9 Carex sect. Vignea (осока) 17 29 

10 Carex sp. (осока) 14 13 

11 Betula humilis Schrank (береза низька) 3 масово 

12 
Betula pubescens (Betula alba) L.  

(береза пухнаста) 
1 масово 

13 Betula sp. (береза) 40 1 

14 Urtica dioica L. (кропива дводомна) 7 6 

15 Rumex maritimus L. (щавель морський) 5 19 

16 Viscaria (Lychnis) sp. (віскарія) 2 2 

17 Nuphar sp. (глечики) 2 5 

18 Batrachium sp. (водяний жовтець) 7 7 

19 Thalictrum lucidum L. (рутвиця блискуча) 3 5 

20 
Hippuris lanceolata (H. vulgaris) L.  
(водяна сосонка ланцетолиста) 

1 3 
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У цей час розвивалися теплолюбні рослини, а також швидко формувався торфовий покрив на 
заболочених територіях. 

На суходолах у лісах домінували сосна та ялиця. Широколистяні породи – дуб, в ’яз, липа, граб 
разом із хвойними видами формували змішані хвойно-широколистяні ліси. У цей короткий кліматич-
ний оптимум у лісових масивах збереглися реліктові рослини пліоценового часу – тсуга, горіх, бук 
тощо. 

Послідовні зміни рослинного покриву в період завадівського епізоду можна пов’язати із загаль-
ною циклічністю клімату в неоплейстоцені (рис. 59). На ранньому етапі домінували широколистяно-
хвойні ліси з термічними реліктами, потім хвойно-широколистяні, у період кліматичного оптимуму – 
змішані листопадні ліси, а наприкінці епізоду – ялиново-березові. Також зменшилася водність річко-
вої мережі, зникли протоки між озерами, у яких знизився рівень води, звузилися контури річкових 
долин. 

Подальша аридизація сприяла значним змінам в органічному світі і віщувала настання льодови-
кового періоду. 

Дніпровський епізод. Після звільнення території поозер’я від дніпровського льодовикового по-
криву, у межах виділених ландшафтів домінували березово-соснові ліси – сосна (Pinus) – 69 %, бере-
за пухнаста (Betula pubescens) – 31 %, а на відкритих просторах – лугове різнотрав’я з полином. У 
межах річкових долин та озерних палеоводойм поширювалися вільхово-лозові зарості. 

Кайдацький епізод. У заключну фазу кайдацького епізоду були поширені ялинові ліси, різні трави 
та спорові рослини. Одночасно відбулося зменшення американо-, середземноморсько-азійської флори. 

Тясминський епізод відзначався значним поширенням трав за участю спорових (20 %) рослин, 
зазвичай − це плаунок плауноподібний (Selaginella selaginoides L.). Поширення деревної рослинності 
було незначним. 

Перше проміжне похолодання сприяло розвиткові на Шацькому поозер’ї березово-соснових лісів 
із незначною кількістю широколистяних порід. Середній кліматичний оптимум відповідає термо-
гідратичній фазі розвитку рослинного світу і відзначається широким розвитком трав (35 %) та 
спорових рослин (11 %). Наприкінці цього оптимуму поширення згаданих вище рослин згасає. 

Прилуцький епізод. На початку прилуцького часу на межиріччях росли сосново-березові ліси, а 
серед різнотрав’я домінували верескові за незначної кількості зонтичних, лободових і гвоздичних 
угруповань. Ґрунтовий покрив був вистелений сфагновими мохами (табл. 15). 

Із потеплінням клімату зросла кількість листопадних видів дерев – липи, граба, дуба, ільма; у 
підліску домінувала ліщина. Збільшилися зарості папоротеподібних. 

Переважаючий розвиток у лісових масивах угруповань граба−липи−вільхи засвідчує настання 
періоду кліматичного оптимуму. На заболочених ділянках приозерних понижень і на берегах річок 
активно розвивалися рдесник (Potamogeton), жовтець отруйний (Ranunculus sceleratus), водяна 
сосонка (Hippuris vulgaris). У лісових масивах був поширений равлик чагарниковий (Bradybaena fruticum). 

Таблиця 15 

Результати спорово-пилкового аналізу відкладів прилуцького епізоду,  

розкритих свердловиною № 34-і в с. Адамчуки. Аналітик Т. Б. Губкина [138] 

Глибина залягання відкладів, м 

5,1 5,3 5,6 5,8 № з/п Пилок або спори рослин 

Частка від загального вмісту спор і пилку в пробі, % 

І Пилок деревних рослин 91,3 98,0 95,0 86,3 

1 Pinus sg Diploxylon (сосна) 64 30 72 100 

2 Picea sp. (ялина) 23,2 70 35 30 

3 Abies sp. (ялиця) 12,0 40,0 – – 

4 Alnus sp. (вільха) – 3 1 7 

5 Betula sp. (береза) 1,8 5 7 83 

ІІ Пилок недеревних рослин 1,5 2,0 – 6,0 

1 Corylus sp. (ліщина) 2 3 1 1 

2 Typhaceae (Рогозові) 1 3 2 4 

3 Ericaceae (Верескові) 2 2 3 5 

4 Chenopodiaceae (Лободові) – 2 1 4 

ІІІ Спори (штук) 8,0 1,0 5,0 7,2 

1 Sphagnales (Сфагнові) 20 2 13 10 

2 Polypodiaceae (Багатоніжкові) 9 4 6 2 
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Бузький епізод. У рослинному світі на поозер’ї домінували трави (60 %). В окремих лісах перева-
жала сосна (70 %) і береза (30 %) при незначному поширенні берези чагарникової (Betula sect. fruticosa), 
вільхи (Alnus), ліщини (Corylus), а також плаунка плауноподібного (Selaginella selaginoides). 

У кліматичний оптимум бузького холодного періоду на Шацькому поозер’ї були поширені 
ялино-березово-соснові ліси. У їхньому підліску розвивалися спорові рослини і трави. Де-не-де 
фрагментарно траплялися арктично-бореальні форми: береза чагарникова (Вetula sect. fructicosa), 
вільшняк (Alnaster), плаунок плауноподібний (Selaginella selaginoides). 

Дофіновський епізод. Упродовж цього кліматоліту на суходолах поширювалися соснові ліси 
(Pinus – 70 %) із незначною кількістю берези, дуба, липи і граба та зі значною часткою трав (30 %). 

При завершенні дофіновського часу знову домінували холодостійкі сосново-березові ліси зі 
значною кількістю трав і спорових рослин. 

Причорноморський епізод. Упродовж причорноморського епізоду на суходолах домінували трави 
(63 %), а також березово-соснові ліси – береза (Вetula) – 44 %, сосна (Pinus) – 55 %, із незначною 
кількістю спорових (7 %) рослин та арктично-бореальних форм. Згадані рослинні асоціації були типо-
вими для умов пізньодріасового стадіалу (DR-ІІІ). 

Голоценовий час. Ранній голоцен має повний макросукцесійний ряд палеофітоценозів і відзна-
чається умовами сучасної гідрографічної мережі, тобто озерами, болотами та річками, станом рельє-
фу і розвитком торфоболотних комплексів; середній виділяється за трансформацією рослинного 
світу, а пізній – за антропогенним навантаженням на екосистеми. 

За матеріалами споро-пилкових досліджень, виконаних А. Т. Артюшенко [5], у цей час на По-
ліссі, а отже, і в межах Шацького поозер’я, розвивалися бореальні та південно-бореальні ліси. 

На межирічних просторах Західного Бугу і Прип’яті на суходолі домінували соснові ліси, що 
становили 40–80 % від загального деревного складу, решта 60–20 % займала береза та інші широко-
листяні породи дерев – граб, вільха, ліщина, рідко дуб. На заболочених ландшафтах домінували 
осокові трави. 

Для середнього голоцену типовим є те, що у згаданих кліматичних оптимумах у рослинному 
покриві поширеними були широколистяні теплолюбні деревні породи – липа, граб, ліщина, вільха, 
дуб, а також ялина та деякі пізньоплейстоценові екзоти. У першій половині суббореалу внаслідок 
потепління клімату і збільшення кількості атмосферних опадів піднялися рівні води у водоймах та 
підвищилася її температура. 

Наприкінці теплого оптимуму значне поширення мала сосна – до 40 % і береза – до 40 %, що 
було передвісником настання періоду похолодання та вологого клімату. У цей час появилися куль-
турні злаки. 

У пізньому голоцені в рослинному світі значного поширення набула сосна – 30–60 % − при вели-
кій кількості берези – 20–30 % та вільхи. Кількість трав збільшилася до 15 %. 

У період пізньої Атлантики, тобто менше 0,8 тис. років тому, відбулося наявне збільшення ши-
роколистяних видів деревних рослин. 

Екзотичні складові флори в пізньому голоцені фактично не збереглися. Слід зауважити, що 
навіть у період кліматичних оптимумів палеофлора була подібна до сучасної. Збереглися лише такі 
представники американсько-євразійських видів, як клен (Acer), ясен (Fraxinus), бук (Fagus), та європей-
ських – граб звичайний (Сarpinus betulus), дуб звичайний (Quercus robur), ялина звичайна (Picea excelsa). 

Аналізуючи зміни палеофітоценозів упродовж усіх міжльодовикових періодів неоплейстоцену, 
можна з упевненістю стверджувати, що голоцен є типовим міжльодовиковим періодом. За особливіс-
тю рослинності в часовому вимірі можна визначити кінець голоценового міжльодовиків’я і початок 
наступного зледеніння. Очевидним є ланцюг сукцесій рослинного світу в нашій кліматичній зоні. На 
початку кожного з неоплейстоценових інтергляціалів домінували сосна, береза, а також широко-
листяні породи дерев: дуб, в’яз, вільха, липа, граб та ліщина. 

Таким чином, теперішній етап розвитку природи Шацького поозер’я наближається до завершаль-
ного періоду розвитку стадії голоценового міжльодовиків’я, адже в парку домінує сосна з підпоряд-
куванням берези і вільхи. 

ТВАРИННИЙ СВІТ В АНТРОПОГЕНІ. Антропогенова історія розвитку природи Шацького по-
озер’я була б не повною без висвітлення еволюції тваринного світу. Упродовж еоплейстоцену він 
поступово вдосконалювався. 

Приазовський епізод. У період першого неоплейстоценового похолодання відбулися певні зміни 
в роді ссавців, особливо приматів, які адаптувалися до поступового охолодження клімату. Збіднення 
рослинного світу, основного джерела їхнього харчування, удосконалило будову приматів, їхні задні 
кінцівки піднялися для діставання плодів дерев, зокрема каштана, дуба, нісса та інших плодових 
неогенових екзотів. 
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Мартоноський епізод. У цей теплий період примати адаптувалися до неоплейстецонових умов і 
заселяли лісові хащі. У боротьбі за виживання пристосувалися до кліматичних умов поозер’я і ссавці. 
Розвивалися всі класи риб та молюсків. Серед наземних молюсків домінували Helicigona banatika 
(Rossm.) i Perpolita radiatula (Alder). Згадані, а також, імовірно, інші молюски існували в марто-
носький час на суходолах Шацького поозер’я (рис. 59). 

Сульський епізод. Переживши наревське зледеніння, тваринний світ поступово переміщався в 
північному спрямуванні за відступом льодовика. Адже рельєф поозер’я був дещо знівельованим 
завдяки акумуляції флювіоляціальних відкладів, і ареали здобичі були обмеженими. Тваринний світ 
за видовими відмінностями був успадкованим від попередніх періодів. 

Лубенський епізод. У тваринному світі лубенського міжльодовиків’я простежується перехід від 
холодовитривалої фауни раннього етапу до теплолюбивої в період кліматичного оптимуму і знову до 
холодовитривалої наприкінці його. Це засвідчує про зміну клімату від помірного сухого до воло-
гішого теплого, а в період кліматичних оптимумів – до субтропічного континентального і наприкінці 
лубенського епізоду – до субтропічного вологого. 

У період кліматичного оптимуму стрімко розвивалась іхтіофауна. 
Органічний світ водоймищ цього етапу досліджував С. Ф. Зубович, який визначив 47 видів 

остракод із 19 родів і трьох родин. Найтиповіші серед них − Cypridopsis vidua (Müller), Eucypris aff. 
grodnoensis (Zubowicz) та ін. Серед них 67 % припадає на остракоди Cypridae (рис. 59). 

Тилігульський епізод. У період окського пізньольодовиків’я в алювіальних відкладах палеорічок 
знайдено уламки мушлів молюсків Limnaea aff. stagnalis (L.), у яких збереглися розширені ембріо-
нальні зародки, що сприяли покращенню газового обміну при збільшенні швидкості річкового 
потоку, крім того, знайдено зуби гризунів (рис. 59). На суходолах виникли прамамонти і гіпаріони 
(прототипи первинного коня) (рис. 47). 

Завадівський епізод. Із настанням міжльодовикового потепління активізувався розвиток фауни 
молюсків: прісноводних із роду Borysthenia і наземних – Vallonia pulchella (Müller) та всіх класів риб 
(рис. 59). Еволюціонували примати, пристосувавшись до кліматичних умов помірних широт. Існують 
припущення, що наприкінці завадівського епізоду появились угруповання прадавньої людини, але 
південніше Шацького поозер’я, приблизно на тридцятих широтах північної півкулі Землі. 

Дніпровський епізод. Епоха дніпровського зледеніння супроводжувалася процесом різкого вими-
рання і міграції теплолюбивих тварин. У перигляціальних кліматичних умовах на Шацькому по-
озер’ї, як і на всій прильодовиковій зоні Східної Європи, жили, наприклад, бурі ведмеді та інші 
тварини, які перебули льодовиковий період. У цей час появилися нові холодовитривалі тварини: 
носоріг, мамонт, мускусний вівцебик, північний олень, біла куріпка та лемінги. 

Кайдацький епізод. Післяльодовикове потепління клімату сприяло розвиткові фауністичних 
угруповань. У водоймах панували різні класи риб, молюсків і остракод. На суходолах домінували 
холодовитривалі тварини, які пережили льодовиковий період. 

Тясминський епізод. Тваринний світ часу московського зледеніння був успадкованим від попе-
редніх епізодів. 

Прилуцький епізод. На початковій фазі прилуцького міжльодовиків’я почала інтенсивно мігрува-
ти в північні водойми сучасної Білорусі фауна остракод, яка переміщувалась услід за деградацією 
льодовика. 

Найпоширенішими в палеоводоймах Шацького поозер’я в прилуцький час були ракоподібні 
Ilyocypris voroshilovae Zubowic at Bradyi Sars, Cyclocypris aff. ovum (Jurinе), Candona aff. candida 
(Müller) та ін. У комплексі ценозів домінували холодолюбиві види, що становили до 90 % чисель-
ності рачків. У річкових системах жила прісноводна риба та земноводні. На суходолах переважали 
холодостійкі тварини, тоді як ареал небагатьох теплолюбивих тварин змістився на південь від По-
озер’я. Згаданий вище видовий склад молюсків та ареали їх поширення були близькими до сучасних. 

Бузький епізод. Важливі зміни відбулися в розвитку тваринного світу в бузький час. Почали 
вимирати аборигени льодовикових епох, наприклад, мамонт, шерстистий носоріг, великорогий олень 
та деякі інші види великої фауни. Розширювався видовий склад водної фауни. 

Дофіновський епізод. Континентальне потепління цього міжльодовиків’я було не тривалим і не 
зумовило якихось змін у розвитку тваринного світу. Ссавці і примати еволюціонували, іхтіофауна 
планомірно розвивалася, пристосовуючись до тодішніх кліматичних умов. 

Причорноморський епізод. Фауністичні угруповання наприкінці неоплейстоцену набувають 
нинішніх ознак. Прирученими стали коні, собаки, кури та інші свійські тварини. 

Найважливішою подією неоплейстоцену є поява людини. 
Відомо, що сприятливі природні умови забезпечували розвиток органічного світу, що засвідчено 

появою гомінід, які поступово освоїли пряме ходіння, стали всеїдними і почали виготовляти примі-
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тивні кам’яні предмети вжитку. Це сталося приблизно 2,5 млн років тому, ще в пліоцені. Поступова 
еволюція привела наших пращурів до вищого рівня розвитку, і в завадівський епізод середнього 
неоплейстоцену, тобто приблизно 350 тис. років тому, неандертальці досягли відносно високого 
розвитку, створивши мустьєрську культуру. Мустьєрці проживали в примітивному житлі і володіли 
вогнем. Період їхнього існування називають середнім палеолітом, це приблизно 40 тис. років тому. 
Саме тоді, у час Валдайського зледеніння, у дофінівський етап відбувся перший великий поділ праці 
– відокремлення скотарських племен від землеробських. 

Власне цей час уважається ерою Homo sapiens, тобто людини розумної, або ерою неоантропів. 
Згаданий поділ праці розширив можливості людини у збагаченні продуктами харчування, що сприяло 
створенню ареалів штучних екосистем. У цей період почали формуватися примітивні одиничні 
поселення, удосконалюється обробіток землі, особливо після появи рала, а потім плуга. 

Займаючи нові території, наші пращури просувались у північному напрямку вслід за відступом 
льодовиків, і, ймовірно, у причорноморський епізод валдайського зледеніння вони заселили терито-
рію теперішнього Шацького поозер’я. 

Неоантропічний час і сьогодення. Територія Шацького поозер’я, як і Волинь загалом, має 
багату й різноманітну історико-культурну спадщину. Сучасні археологічні дослідження дають під-
ставу стверджувати, що вона була заселена приблизно 200 тис. років тому, відразу після деградації 
льодових покривів дніпровського зледеніння. Найдавніші сліди перебування людини виявлені біля 
с. Ростань Шацького району. Прадавні люди вибирали місця проживання на підніжжях і схилах льо-
довикових форм рельєфу, які домінували над заболоченою рівниною. Так, Ростанське кінцево-мо-
ренне пасмо височіло над рівнем гідромережі на 15 м, Шацький крейдовий цоколь на 10 м припідня-
тий над рівнем води оз. Світязь, а також інші невеликі ділянки постльодовикового періоду мали 
сприятливі умови для розселення. 

Господарська діяльність людини мала визначальний вплив на процеси перетворення природи. На 
вододільних просторах межиріччя Західного Бугу–Прип’яті внаслідок спалювання лісів та розробки 
схилів окремих морфоскульптур активізувались ерозійні процеси, на ділянках високого залягання 
крейди поширювалися карстово-суфозійні прояви, продовжувалося заболочування низинних ділянок 
ландшафтів. 

Мідний, бронзовий та ранньозалізний віки (IV–III тис. до н. е.) на теренах Волині, зокрема в 
межах поозер’я, відзначаються пам’ятками трипільської, тшинецької, лежницької та багатьох інших 
археологічних культур. У цей період виникло орне землеробство, примітивні копальні та кування 
криці з лімонітових (болотних) руд, що зумовило значні зміни в зовнішньому вигляді земної поверхні 
на території Шацького поозер’я. 

Одна з найзагадковіших на території України − доба трипільської культури, осередки якої 
встановлені й на Волині. Є припущення, що звідти випливає історія формування українського етносу, 
хоча не з’ясовані її причини щодо раптового зникнення. 

Особливо цікавою в історії Волині є давнослов’янська доба. Відомі словісти Волинь називають 
колискою слов’янства, краєм, який до сьогодні проникнутий духом слов’янства. 

Зміни клімату від неоантропічного часу і до сьогодення О. М. Адаменку [2] вдалося періодизу-
вати на дрібні таксони. Якщо вибрати епохи похолодань і потеплінь у межах нашої території, то 
можна реконструювати циклічність глобальних змін клімату Землі різних порядків. На описуваний 
відрізок часу припадає початок четвертого порядку – з 3300, 1850 і 770-річними циклами (рис. 58). 
П’ятий порядок має 330 і 220-річні цикли й охоплює історичний період розвитку біосфери. Нарешті, 
шостий порядок – це 33,11 і 5–6-річні цикли, що надійно відтворюють кліматичні зміни з початку 
інструментальних метеорологічних спостережень, тобто з 1850 р. За останні півтора століття 33-річні 
цикли проявилися трьома потепліннями (1830–1860, 1910–1945 рр., а з 1985 р. із максимумом в 
останні 2006–2011 рр.) і двома похолоданнями (1860–1910 і 1945–1985 рр.). Простежено періодич-
ність суворих морозних зим і повторюваність літніх посух. 

На сьогоднішній день Шацьке поозер’я репрезентує все багатство тваринного та рослинного світу 
Волинського Полісся. За геоботанічним районуванням територія досліджень належить до Верхньо-
прип’ятського району. Там домінують черницево-зеленомохові соснові ліси, луки й евтрофні осокові 
болота. Лісами вкрито понад 40 % території поозер’я. П’ята частина площі зайнята луками та болотами. 
Болотний фонд сформований різноманітними за типом залягання торфами, на яких зростає різноманітна 
рослинність. На міжозерних пониженнях переважають торф’янисто-мохові, рідше чагарникові болота. 

Серед рідкісних видів рослин тут трапляються береза низька, гніздівка звичайна, гронянка пів-
місяцева, осоки Давелла і затінкова, росички англійська та середня, жировик Лезеля, журавлина 
дрібноплідна, пальчатокорінники плямистий і м’ясочервоний, зозулинець блошинний, коручка 
болотна, морозниковидна і темночервона, товстянка звичайна, шейхцерія болотна тощо. 
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Рослинний світ поозер’я є своєрідним генетичним банком, у якому для майбутніх поколінь 
оберігаються від винищення чисельні флористичні угруповання. 

Окрім звичних для Полісся представників фауни, на території Шацького поозер’я трапляється 
багато червонокнижних тварин, зокрема: махаон, ропуха очеретяна, лелека чорний, чернь білоока, 
підорлик малий, змієїд, беркут, орлан-білохвіст, журавель сірий, коловодник ставковий, кульон вели-
кий і середній, пугач, сорокопуд сірий, видра річкова, горностай, а також деркач. 

Збереження в первозданному вигляді природних комплексів Шацького поозер’я позитивно оці-
нено Програмою ЮНЕСКО «Людина та біосфера». У квітні 2002 р. Шацькому національному при-
родному парку, що охоплює значну територію Поозер’я, вручено сертифікат про включення його в 
Міжнародну мережу біосферних резерватів. Цим визнано, що озерно-лісівничий комплекс Шацького 
поозер’я відноситься до кращих природних перлин не тільки Європи, а й світу. 

Розвиток життя в геологічній історії. Розвиток життя на Землі тісно пов’язаний зі зміною 
клімату. Останній, як показано на рис. 58, відзначається циклічністю. У фанерозої опосередковано 
простежені цикли, що відповідають галактичному року. О. М. Адаменко [2] стверджує наявність 
трьох зледенінь, у кайнозої – одне зледеніння, а в неоплейстоцені їх було вісім із різним періодом 
циклічності (рис. 58). Життя на території сучасного Шацького поозер’я розвивалося, підпорядко-
вуючися загальним закономірностям біосфери. Відсепарований нами великий обсяг матеріалу щодо 
формування біосферної оболонки на прикладі Шацького поозер’я подається з певними гіпотетич-
ними припущеннями в хронологічній послідовності історії розвитку Землі. Для умов Шацького по-
озер’я відтворення органічного світу реконструювалося, враховуючи наявні дослідження органічних 
решток відмерлих організмів. 

На сьогоднішній день відомі факти існування в палеопротерозої, тобто майже 3,5 млн років 
перших організмів – прокаріотів. Це були одноклітинні організми, які не мали сформованого ядра [2]. 

Унікальність Землі, порівняно з іншими планетами Сонячної системи, полягає в тому, що тільки 
на ній у тонкому поверхневому шарі, де відбувається взаємодія основних її оболонок – літосфери, 
атмосфери й гідросфери – існують і розвиваються живі організми. Їхня еволюція сприяла появі 
людини. Цю гетерогенну оболонку називають біосферою, що в перекладі з грецької означає «сфера 
життя». Її склад, структура й енергетика зумовлені спільною взаємодією живих організмів із не-
живою матерією. 

Термін «біосфера» в 1875 р. запровадив у науковий обіг австрійський природодослідник Едвард 
Зюсс (1831–1914), який розглядав її як тонку плівку життя на земній поверхні. Однак таке бачення не 
містить переконливих аргументів, послуговуючись якими, можна було б пояснити всі прояви життє-
діяльності органічного світу й людини в планетарному масштабі. Переконливішими є твердження, 
що життя концентрувалося в досить вузьких межах географічної оболонки, охоплюючи лише тропо-
сферу, частину гідросфери і літосфери, оскільки доведено, що функціонування живих організмів 
можливе в певних фізико-хімічних умовах. Крім того, величезний масив досліджень засвідчує, що 
більшість високоорганізованих живих і рослинних організмів зосереджена в умовах, які сформува-
лися безпосередньо на земній поверхні. 

Найцілісніше вчення про біосферу сформував В. И. Вернадский [15], який у монографії «Біо-
сфера» системно розглянув частини зовнішніх оболонок Землі, у яких безпосередньо зосереджується 
життя, і включив у простір біосфери інші сфери, що були видозмінені життям. За його твердженнями, 
сукупність живих організмів, які проживали колись і проживають тепер, відігравали та відіграють 
величезну роль в еволюції біосфери. Вони є учасниками всіх фізичних і хімічних процесів, які 
відбуваються на земній поверхні й у товщі води. 

Біосфера як оболонка Землі має змінні фізичні параметри. Верхня її межа знаходиться на висоті 
до 20 км, тобто в зоні переходу тропопаузи у стратосферу. Нижня межа життя проходить літосферою 
на глибині 2–3 км і дном океану в гідросфері. Пересічна товщина біосфери становить 12–17 км, хоча 
інколи може сягати 23–36 км. 

Щодо процесу формування біосфери існують різні гіпотези. У давньому світі стверджували, що 
життя постало з води або вологих матеріалів. Не менш поширеним було твердження про Бога як 
першооснову всього. У другій половині XIX ст. з’явилося припущення, що життя виникло в первин-
ному океані з неорганічної речовини завдяки природним процесам. У цей час було відроджено ідею 
космічного розсіву (панспермії), згідно з якою зародки життя привнесені на Землю метеоритами або 
космічним пилом. 

Наприкінці XIX ст. швейцарський учений Ріхард Авенаріус (1843–1896) доводив, що життя на 
Землі походить від спор рослин або мікроорганізмів, які перенесені з інших планет під дією світло-
вого тиску, а, можливо, й метеоритами. На противагу цій ідеї, французький фізик Антуан-Анрі 
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Беккерель (1852–1908), а пізніше й інші вчені довели неможливість перенесення в життєспромож-
ному стані зародків життя, оскільки на них згубно впливають космічні промені, особливо ультра-
фіолетовий складник, яким насичений Всесвіт. 

Певне поширення має інфекційна теорія, згідно з якою життя на Землю було занесено з інших 
планет представниками, що здійснювали міжпланетні подорожі. Біотехнічна гіпотеза стверджує, що 
органічні речовини, можливо вуглеводні, могли утворюватися в океані з простіших сполук; енергію 
для складних реакцій забезпечувало ультрафіолетове випромінювання, яке до утворення озонового 
шару вільно лилося на нашу планету; захистити молекулярні біологічні зародки могло водне 
середовище товщиною до 50 м, яке поглинало ультрафіолетове випромінювання й забезпечувало 
теплом середовище виникнення біологічного життя. Кремаційна модель виходить із того, що життя 
виникло завдяки якійсь надприродній події в минулому. Представники гіпотези стаціонарного стану 
стверджують, що досі немає жодної палеонтологічної знахідки, яка підтвердила би правильність 
еволюційної теорії походження людини. 

Усі еволюційні теорії, починаючи від теорії походження видів Ч. Дарвіна, ґрунтуються на уяв-
ленні про розвиток від простого до складного. Для них притаманна суттєва суперечність, яка полягає 
в тому, що керована система ніколи не може бути складнішою від керуючої. Відкриття і вивчення 
генетичного коду засвідчує, що індивідуальний розвиток групи істот має багато спільного з розмно-
женням. Організми відтворюють собі подібних без ускладнення власної будови. На цій підставі мож-
на зробити висновок, що хоча організми отримують інформацію із зовнішнього середовища, тобто 
біосфери, проте зафіксована в їхньому генетичному коді інформація набагато важливіша і складніша. 

У сучасній науці поширеним є принцип «Живе – лише від живого», який перекреслює обґрун-
товану радянським біохіміком Олександром Опаріним (1894–1988) та англійським біологом Джоном 
Холдейном (1892–1964) теорію абіогенного синтезу, згідно з якою в первісній гідросфері прості 
сполуки під впливом вулканічного тепла та інших чинників зумовили синтез складніших органічних 
сполук і біополімерів. 

Дещо подібних поглядів дотримувався В. И. Вернадский [16], який уважав, що життя є такою 
самою вічною основою Космосу, як матерія й енергія. Спочатку життя в Космосі не було, оскільки не 
було початку цього Космосу. Життя вічне, оскільки вічний Космос. Плівка життя, яка виникла 
приблизно 3,5–3,8 млрд років тому на поверхні Землі, значно прискорила всі процеси завдяки власти-
вості поглинати й утилізувати енергію Сонця. 

Немало прихильників здобула сформульована сучасною російською дослідницею Надією Не-
клюковою гіпотеза формування біосфери, згідно з якою на ранніх етапах розвитку Землі через відсут-
ність захисного озонового шару життя могло зародитися лише у водному середовищі, передусім у 
прибережних частинах морів та у внутрішніх водоймах, до дна яких проникало тепло і світло 
сонячного проміння, а згубні для життя ультрафіолетові промені поглиналися товщею води. Складні 
органічні сполуки могли потрапляти в гідросферу з давньої атмосфери, де вони утворювалися із 
занесених сонячним вітром твердих часточок під впливом ультрафіолетової радіації. Із цих сполук 
формувалися багатомолекулярні системи, які взаємодіяли з навколишнім середовищем. Водне сере-
довище, в якому зароджувалося життя, не тільки захищало живі організми від шкідливого випро-
мінювання, а й полегшувало обмін речовин. 

Формування Землі та виникнення на ній життя пов’язані з фазами потрапляння Сонця в галак-
тичні струмені та його положенням відносно центру Галактики. Гіпотези про походження і розвиток 
життя на Землі сприймаються правдоподібними, якщо певні етапи описаних процесів збігаються з 
конкретними геологічними епохами, які розвивалися залежно від космогенних чинників. 

У ранньопротерозойський період, який розпочався приблизно 2600 млн років тому і тривав упро-
довж 1 млрд років, завдяки багаторазовим наближенням та віддаленням Сонця від центру Галактики і 
його неодноразового входження в зону галактичних струменів у водному середовищі, з’явилися 
білки, що сприяло розвитку безскелетних м’якотілих форм життя. До таких форм насамперед відно-
сять синьо-зелені водорості, тобто цианофіти, що жили в безкисневому середовищі, оскільки в атмо-
сфері кисню було 0,02 %. Ці водорості заселяли прибережні неглибокі ділянки водойм, де глибина 
води сягала від 10 до 50–60 м. 

Згаданий шар води товщиною більше 10 м освітлювався сонячним промінням, проте не захищав 
живі організми від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання. Достовірні останки життє-
діяльності синьо-зелених водоростей, тобто строматоліти, трапляються у відкладах раннього рифею. 

Життєдіяльність синьо-зелених водоростей поступово зумовила збільшення кисню в атмосфері 
та гідросфері. Із цим періодом ми пов’язуємо активізацію розвитку й ускладнення інших груп 
організмів, а також відповідні зміни в процесах осадонакопичення. 
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Частина II. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ 
 

Розділ 7. Загальні особливості підземних вод 
 

Генезис гідросфери. Спостереження засвідчують, що поверхнева вода з тією чи іншою швид-

кістю просочується через пори гірських порід, сягає водотривкого горизонту й утворює вище нього 

водоносний. На підставі таких уявлень ще в давнину виникла теорія походження підземних вод, що 

отримала назву інфільтраційної. 
Із часом дослідники переконалися, що інфільтрація не єдиний процес, завдяки якому утворю-

ються і поповнюються підземні (ґрунтові) води. Багаточисельні факти змушують відмовитися від 

універсальності звичайного просочування води для формування підземних вод. Річ у тому, що навіть 

під час великих дощів насиченими виявляються тільки верхні шари ґрунту, нижче від них залягають 
сухі шари, до яких вода не доходить. Водоносні горизонти знаходяться поза видимим зв’язком з 
атмосферними опадами. 

У кінці XIX ст. розроблено теорію конденсаційного походження підземних вод, яка пояснювала 
накопичення ґрунтових вод у результаті конденсації водяної пари з повітря, що проникає в ґрунт. Цей 

процес особливо значних розмірів набуває в піщаних пустелях, однак пояснити всю різноманітність 

видів води в земній корі тільки конденсацією теж не можна. 
Крім згаданих вище двох теорій, існує ще низка інших, проте всі вони допускають лише одну 

форму проникання води в земні утворення – рідку або газоподібну. На сьогодні ніхто не сумніва-

ється, що вода на поверхні землі і в її надрах знаходиться в трьох станах – рідкому, твердому й 

газоподібному. 

На сьогоднішній день за походженням розрізняють такі види підземних вод: 

− інфільтраційні, які утворилися внаслідок просочування в гірські породи з поверхні землі 
дощових, талих і річкових вод; 

− конденсаційні, які утворились у порах і тріщинах гірських порід із водяної пари; 

− седиментаційні, які сформувалися в процесі геологічного накопичення осадів у водних 

басейнах (седиментація – осідання). При трансформації осадів у зцементовані породи наявна в 

них вода виповнює пори і пустоти; 

− магматогенні, які утворилися під час кристалізації магми і метаморфізації гірських порід. 

Уважається, що більша частина вод гідросфери утворилася за рахунок дегазації магми. 

Види води в ґрунті. За фізичним станом підземні води поділяють на сім видів: гравітаційна, 
капілярна, плівкова, гігроскопічна, хімічно пов’язана, пароподібна, у твердому стані. 

Гравітаційна вода переміщується під дією сили тяжіння (гравітації), заповнює тріщини й 

пустоти гірських порід, пересувається ними, а також заповнює пониження на земній поверхні, 
утворюючи океани, моря, озера тощо. 

Капілярна вода виповнює дрібні пори в ґрунті та гірських породах, утримуючися за рахунок сил 

поверхневого натягу, і переміщується залежно від градієнта температури та вологості породи навіть 

супроти градієнта сили тяжіння. Завдяки цьому ґрунтова вода підіймається до поверхні. Гравітаційна 
та капілярна води приймають активну участь у вологообігу. 

Плівкова вода обволікає частки ґрунту і притягується до них силою поверхневого натягу, тому 

вона бере незначну участь у вологообігу та погано засвоюється рослинами. 

Гігроскопічна вода обволікає дрібні агрегати ґрунту і випаровується тільки при сильному 

нагріванні. 
Хімічно пов’язана вода входить до складу мінералів, у яких вона фізично та хімічно пов’язана з 

ними (гіпс – CaS04 · 2Н20 – уміщує 20,3 % води, мірабіліт – Na2S04 · 10H2O – 55 % води і т. д.), тому 

при її виході з мінералів змінюються їхні фізичні властивості й вони руйнуються. 

Пароподібна вода виповнює пори, вільні від рідкої води. Вона утворюється завдяки проник-

ненню атмосферної вологи, або в процесі випаровування підземних вод усіх форм. Безпосередньо не 
постачає рослини водою. 

Вoдa у твердому стані буває в областях сезонної (зимової) чи багатовікової мерзлоти. 

Фізичні властивості. До фізичних властивостей підземних вод належать основні органолеп-

тичні показники: температура, забарвлення, прозорість, смак і присмак, запах, мутність. 

Температура підземних вод змінюється в широких межах і залежить від глибини залягання 

водоносного горизонту, географічної широти, проявів вулканічної діяльності. 
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Забарвлення природних вод може бути різних відтінків. У багатьох випадках воно зумовлене 

присутністю мікроорганізмів, продуктів їх життєдіяльності й розпаду, а також частинок мулу, суль-

фатів та інших закисних речовин. Кількісною характеристикою кольору є колірність, яка виражається 

в умовних одиницях – градусах колірності. Вона визначається за біхромат-кобальтовою шкалою або 

за допомогою колориметра фотоелектричного концентраційного. 

У випадку високого показника колірності (більше 80º) визначення здійснюється через розбав-

лення вихідної води дистильованою. Величина колірності в такому випадку встановлюється шляхом 

перемноження отриманих результатів на кратність розбавлення. 

Мутність води залежить від тонкодисперсних домішок у вигляді завислих частинок піску, гли-

ни, мулу, водоростей, які потрапляють до неї в процесі ерозії берегів із дощовими і талими водами. 

Якісне визначення здійснюється візуально. Наприклад, вода може бути прозорою, опалесцентною, 

мутною і т. д. Кількісне значення мутності виражається в мг/л і визначається за допомогою колори-

метра фотоелектричного концентраційного (КФК-2). 

Прозорість (світлопропускання) води залежить від її кольору та мутності. Мірою світлопропус-

кання слугує висота водяного стовпа, через який можна прочитати стандартний шрифт. 
Запах води зумовлюють леткі пахучі речовини, розчинені солі, органічні сполуки і продукти 

життєдіяльності мікроорганізмів, які потрапляють до неї природним шляхом або зі стічними водами. 

У природних водах, що містять лише неорганічні речовини, запах може давати тільки сірководень, 

наявний у деяких підземних водах. Запах питної води, що отриманий шляхом відповідної її обробки, 

може бути зумовлений властивостями використовуваної сирої води, технологічним процесом і спосо-

бом покращення її якості. Наприклад, вода після хлорування, якщо в ній присутні феноли, набуває 
неприємного запаху хлорфенолів, відчутного органолептично при їх вмісті 0,222 мг/л і більше. Запах 

підземних і поверхневих вод може бути спричинений присутністю в них органічних речовин. 

Забруднення стічними водами виявляється не тільки за власним запахом, а й за запахом продуктів 

їхнього розпаду. При визначенні запаху питних, поверхневих або стічних вод у всіх випадках спочат-
ку встановлюють особливості запаху (хлорний, рибний і т. д.); потім визначають його інтенсивність, 

що здійснюють або органолептично, виражаючи інтенсивність запаху за п’ятибальною шкалою, або 

ж виконуючи «порогове» дослідження, тобто розбавляючи воду, яка аналізується до тих пір, поки 

запах не зникне. Варто завжди записувати температуру, при якій проводилося визначення запаху. 

Смак і присмак. Смакові якості води зумовлені присутністю речовин природного походження 

або речовин, які потрапляють у воду в процесі забруднення її стоками. Підземні води, що містять 

тільки неорганічні розчинені речовини, мають специфічний смак, який викликаний наявністю заліза, 
марганцю, натрію, калію, хлоридів та інших елементів. Визначається смак тільки питних вод, його 

описують словесно. Розрізняють чотири основних види смаку: солоний, кислий, гіркий, солодкий. 

Усі інші види смакових відчуттів називають присмаками. 

Хімічний склад. Питання хімічного складу підземних вод досить складне, його можна 
об’єктивно вивчати, якщо всі складники, що містяться у воді, розділити на такі групи: тверді 
розчинені речовини, органічні сполуки, гази, радіоактивні елементи й ізотопи. 

Усі тверді речовини, розчинені в природних водах, є джерелом поступання хімічних елементів, 

які, залежно від їхнього вмісту, поділяються на головні й другорядні та мікроелементи. 

Головними елементами хімічного складу підземних вод є ті, що створюють їх загальний фон, 

визначають тип, мінералізацію та твердість.  

Отже, ознаки води формуються, здебільшого елементами, які містяться в природних водах у 

значних кількостях – від десятків міліграмів до кількох сотень грамів у дм3
. 

Води різної мінералізації мають «свій» хімічний склад. Так, у прісних водах переважають гідро-

карбонати кальцію, у солонуватих (мінералізація 1–3 г на дм3
) важливу роль відіграють сульфати 

кальцію і магнію. Солоні води, зокрема ропа, є хлоридно-натрієвими розчинами. 

Твердість води зумовлюється вмістом у ній кальцію та магнію. Залежно від вмісту цих елементів 

природна вода буває: дуже м’якою, м’якою, помірно твердою, твердою і дуже твердою. Деякі 
спеціалісти твердість води називають жорсткістю. 

До другорядних елементів хімічного складу природних вод відносяться такі, що містяться в усіх 

водах, проте в кількостях, значно менших від головних елементів. Їхній вміст у воді зазвичай не 
перевищує перших десятків мг/дм3

. Такі елементи, за незначним винятком, не можуть зумовлювати 

хімічний тип води і не мають відчутного впливу на її мінералізацію. Вони не впливають також на 

жорсткість води. До другорядних компонентів здебільшого належать сполуки азоту, заліза, кремнію 

та фосфору. 
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Мікроелементи природних вод – це складники, які фіксуються в дуже малих кількостях, менше 
ніж 1 мг/дм3

. Відомо, що більша частина елементів періодичної системи Д. І. Менделєєва знаходиться 

у воді власне як мікроелементи. 

Органічні сполуки, які трапляються в природних водах, складаються зазвичай з карбону, окси-

гену та гідрогену, що становлять 98,5 % їхньої маси. 

У природних водах трапляються гази, здебільшого оксигену, вуглекислий газ, сірководень та 
інертні гази, а також нітроген. Отже, у природних водах трапляються не всі гази, що є в атмосфері. 

Оксиген у підземних водах присутній до так званої оксигенової межі, тобто в зоні аерації. Вище 
від цієї межі його кількість збільшується знизу вверх, тому найзбагаченіші оксигеном власне ґрунтові 
води. Вуглекислий газ є в усіх природних водах. У підземних водах його вміст сягає кількох 

десятків мг/дм3
, а в мінеральних водах – сотень і тисяч мг/дм3

. Сірководень у підземних водах 

трапляється досить часто, особливо його багато у вулканічних областях і у водах нафтогазових родо-

вищ, де його вміст може сягати 1000–2000 мг/дм3
. Інертні гази наявні здебільшого як домішки до 

інших газів. Нітроген до підземних вод потрапляє з атмосфери. 

Природні води містять у своєму складі майже всі відомі радіоактивні елементи природного 

походження. 

Найвивченішими з природних вод є ізотопи оксигену та гідрогену. Найпоширенішим є стабіль-

ний ізотоп оксигену з атомною масою 16. Гідроген має два стійких ізотопи – з атомною масою 1 і 2, 

названих, відповідно, протієм і дейтерієм. Дейтерію у природі надзвичайно мало, тому в підземних 

водах його не виявлено. 

Хімічний склад підземних вод визначається спрямованістю геологічних процесів у природній 

зоні, які, відповідно, залежать від низки чинників. 

Так, при надлишковому зволоженні формуються прісні води, а при недостатньому – їх мінералі-
зація підвищується (табл. 16). 

Таблиця 16 

Склад ґрунтових вод у природних зонах [91] 

Природна 

зона 
Зволоження 

Коефіцієнт зволоження  

за М. М. Івановим 

Найвища ступінь 

мінералізації, г/дм3
 

Тундрова Надлишкове >1,50 0,0–0,3 

Лісова Достатнє 1,49–1,00 0,1 

Лісостепова Помірне 0,99–0,60 1,0–3,0 

Степова Недостатнє 0,59–0,30 50–100 

Напівпустельна Бідне 0,29–0,13 100–150 

Пустельна Мізерне 0,12–0,00 200–220 

 

Коли вода просочується через підзолисті ґрунти, а також через піски, то в підземні води 

проникає лише незначна кількість солей. Фільтрація через чорноземи, каштанові ґрунти, а тим паче 

через солончаки супроводжується значним поступанням у воду розчинених солей. Крім того, ґрунти 

можуть змінювати склад вод, які фільтруються через них, завдяки реакціям катіонного обміну. 

На мінералізацію підземних вод впливає також і жива речовина. У чорноземних степах розпад 

рослинних решток сприяє щорічному поступанню в ґрунт майже 1000–1200 кг зольних елементів на 
гектар, що в 10 разів більше, ніж у зоні тайги. Солі, попадаючи в підземні води, підвищують їхню 

мінералізацію. 

Водно-фізичні властивості порід. Породи за здатністю пропускати воду поділяють на такі 
групи:  

А. Водопроникні. 
1. Невологоємні – великозернисті піски та галька; тріщинуваті вапняки. 

2. Вологоємні – крейда, суглинок, мул, лес, торф. 

Б. Водонепроникні або водотривкі. 
1. Невологоємні – масивні кристалічні породи, вапняки без тріщин, щільні пісковики. 

2. Вологоємні – глини, мергелі. 
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В. Розчинні. 
Розчинні солі, сульфати, карбонати – калійна й кухонна сіль, гіпс, вапняк, доломіт. 
Шари водопроникних порід, що вміщують воду, називаються водоносними горизонтами. 

Шари водонепроникних порід, над якими залягають водоносні горизонти, називаються водо-

тривкими. 

Підземні води накопичуються в тих породах, які здатні вмістити в собі гравітаційну (рідку) воду 

в значних об’ємах. Такі породи називають колекторами підземних вод, а шляхи її перетікання з 
одного колектора в інший або на земну поверхню, називають водоносними потоками. Добрими 

колекторами є відклади древніх льодовиків: піщано-гравійні, галька та супіщані утворення. 

Класифікація підземних вод за умовами залягання. Підземні води відзначаються певною 

стратифікацією, що тісно пов’язана зі стратиграфією осадових товщ. Так, верховодка – це води, що 

знаходяться в приповерхневих шарах земної кори і мають обмежене поширення. Перший від земної 
поверхні, постійно існуючий на глибині від 3 до 30 м, безнапірний водоносний горизонт називається 

ґрунтовими водами. Підземні води, що залягають нижче ґрунтових і відділені від них пластами водо-

непроникних порід, називають міжпластовими. Вони здебільшого знаходяться під гідростатичним 

тиском, тому називаються напірними або артезіанськими. Водоносних шарів може бути декілька. 
Тріщинні води знаходяться здебільшого в шаруватих породах, хоча відомі в магматичних і мета-

морфічних. Іноді такі води називають ще й жильними (жили – це великі тріщини, якими води течуть 

як жолобами). Карстові води визначаються високою мінералізацією, оскільки вони розчиняють різні 
породи: гіпси, вапняки, доломіти і в земній корі, і на її поверхні. У процесі розчинення порід 

утворюються канавки, борозни, карстові лійки, печери тощо. 

Рух підземних вод, закон Дарсі. Теоретичні основи гідрогеології підземних вод заклав фран-

цузький інженер А. Дарсі (1856) у своєму звіті про систему водопостачання м. Діжона (Франція). 

В одному з додатків до звіту, присвяченому мeтoдaм очищення води шляхом її фільтрації через пісок, 

він запропонував формулу, яка зараз має широке застосування і носить його ім’я. Вона визначає 
закон фільтрації рідини в пористому середовищі в умовах ламінарного режиму течії. За формулою 

Дарсі, швидкість фільтрації (v) пропорційна величині п’єзометричного похилу (і):  
v = k G і, 

де k – коефіцієнт фільтрації, чисельно рівний швидкості фільтрації при похилі, рівному одиниці, із 
розмірністю см/с. Числове значення k залежить від особливостей порід, головно від їх пористості. 

Слід зауважити, що в дрібнозернистих породах вода рухається ламінарно, а у великоуламкових – 

турбулентно. 

Умови живлення підземних вод, водний режим і водний баланс. Оскільки підземні води 

загалом мають атмосферне походження, то їх кількість і глибина залягання дзеркала залежать насам-

перед від величини атмосферного зволоження. У зонах надмірного зволоження – тундровій, лісовій, 

екваторіальних лісів – рівень підземних вод знаходиться близько від денної поверхні, а інколи й зли-

вається з нею. 

Якщо випаровування перевищує опади, то дзеркало рівня підземних вод знижується і залягає 
тим глибше, чим більший ефект висушування. У пустелях при мізерному зволоженні підземні води 

живляться здебільшого за рахунок притоку вод із сусідніх областей. У Каракумах, наприклад, вони 

утворюються від фільтрації з річок – 74 %, від стоку з гір – 11 % і тільки 15 % становить місцеве 
живлення. 

Глибина залягання підземних вод здебільшого залежить від рельєфу місцевості. У спрощеному 

вигляді ця залежність виражається таким чином: наприклад, за однакової геологічної будови горбис-
тої місцевості, сформованої пісками й супісками в дюнному або яружному рельєфі, дзеркало підзем-

них вод повторює топографічну поверхню в пом’якшеному вигляді, тобто всередині пагорбів рівень 

підвищується, а в долинах – понижується, проте амплітуда рівнів менша, ніж коливання висот 
рельєфу. 

Стік підземних вод відбувається в западинні форми рельєфу – річкові долини і яруги. Причому 

чим глибша і густіша розчленованість місцевості, тим швидкість стоку підземних вод зростає і, 
відповідно, глибше знаходиться рівень їх дзеркала. 

Недовивчена таємничість води. Свого часу ще академік В. И. Вернадский [16] писав, що вода є 
особливою речовиною на нашій планеті, оскільки вона найважча при +4,0 ºС, а при 0 ºС переходить у 

лід, який на 10 % легший від води. Звичайно, цим не закінчуються таємничі властивості води. Деякі 
серед них ми, мабуть, знаємо частково, а інші ще чекають свого дослідника. Останнім часом почали 

активно вивчати «пам’ять» води. Прикладом можуть слугувати запропоновані світлини крапель води 
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з різних водних об’єктів на виставці «Світ в краплі води» в науковому товаристві Urania, що в Бер-

ліні. Їх відтворив під мікроскопом професор факультету повітроплавання та астронавтики Штутгарт-
ського університету B. Kreplinh, який переконаний у тому, що вода має дивні властивості. Вона може, 
на думку цього вченого, накопичувати інформацію, реагувати на людські емоції та навіть спіл-

куватися з іншими рідинами (рис. 63). 

 
 

Рис. 63. Структура крапель води під мікроскопом [B. Kreplinh] 

1 – перуанська есенція Hongo Colorado; 2 – із побутового колодязя в Ельзасі;  
3 – з артезіанського колодязя на околиці Реттенбурга-на-Неккаре; 4 і 5 – із Боденського озера:  

4 – до опромінення мобільним телефоном, 5 – після опромінення 

 
Тривалий час точаться гострі дискусії щодо «афери Бенвеніста», яку відомий імунолог у 1988 р. 

висунув на суд громадськості відносно того, що вода має пам’ять, за що став персоною «нон ґрата». 

І хто би що не думав, питання про містичні властивості води на сьогодні є актуальним. Пророчими 

стали висновки англійського письменника Девіда Лоренса, який у 1929 р. писав: «Вода – це Н2О, дві 
частини водню і одна кисню, і є щось третє, що робить воду водою, але ніхто його не знає». У наш 

час це третє шукають реалісти й езотерики. Третя за поширеністю молекула Всесвіту поводить себе 
не завжди відповідно до законів фізики та хімії. 

Учені нарахували у воді близько 40 аномалій. Одна серед них – Н2О вміщує значну кількість 

кластерів і кристалів, зокрема у формі льоду, які не тануть навіть за температури 500 
0С. Вода − 

єдиний мінерал на Землі, що може перебувати в рідкому, твердому або газоподібному станах. 

Недостатня вивченість води спонукає до виникнення різних містичних гіпотез, одна серед яких 

належить японському медику Масару Емото. Останній стверджує, що кристали води спроможні роз-
різняти музику і сприймати настрій людини. 

На підставі лабораторних досліджень цей учений стверджує, що вода може читати і має широкі 
історичні пізнання. Так, якщо поставити перед стаканом води записку зі словом «Гітлер», то при охо-

лодженні води утвориться лише декілька кристалів, проте коли написати ім’я японського божества 
Аматерасу Омиками, то утвориться велика кількість кристалів різноманітної форми. 

У своїй книзі «Послання води» Масару Емото стверджує, що у воді присутні емоції: «Молекули 

символізують подвійну вдячність Н2, а любов – О, завдяки яким воді притаманні і великі почуття». 

Існує багато різних ідей відносно чутливості води, проте головний висновок Бернда Креплінга і його 
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послідовників про те, що вода може накопичувати інформацію або думати, сприймається з недо-

вірою, адже зв’язки між молекулами Н2О, так звані водневі містки, видозмінюються за мільярдні долі 
секунди, що унеможливлює збереження інформації. 

Науково доведено, що через процеси фотосинтезу вода сприяє надходженню кисню в атмосферу, 

забезпечуючи функціонування біосфери. Унікальною її особливістю є утворення твердої фази – 

льоду, що спливає на поверхню, утворюючи своєрідний захисний екран для гідробіонтів, тобто 

організмів, пристосованих до життя у воді. Вода є універсальним розчинником. 

Тільки гідросфері притаманні такі фундаментальні властивості, як консервативність стосовно 

«води – середовища», наслідком чого є її гетерогенність і спроможність забезпечити найвигіднішу 

форму теплопередачі з надр Землі до її периферії. Фундаментальність цих властивостей гідросфери 

встановив В. Вернадський, який констатував, що в будь-якій гідросфері, яка має у своєму складі воду, 

виникає стійка взаємодія між водою і середовищем, що створюється під дією енергії кожної з під-

систем гідросфери. 

Загальні гідрогеологічні закономірності Шацького поозер’я. Шацьке поозер’я згідно з гідро-

геологічним районуванням є невеликою частиною Волино-Подільського артезіанського басейну. 

Загальні гідрогеологічні закономірності регіону визначаються геолого-структурними особливостями, 

кліматичними та геоморфологічними чинниками, а також палеогідрогеологічними умовами розвитку. 

Моноклінальне залягання домезозойських тріщинуватих порід, що розділені водотривкими тов-

щами, а також потужне їхнє перекриття морськими відкладами верхньої крейди зумовлюють законо-

мірність поширення та переміщення підземних вод. Згадані вище умови утворення спричинюють 

особливості водоносних горизонтів та комплексів напірних вод, які відзначаються різноманітними 

гідродинамічними показниками. 

Рівнинний рельєф, домінування піщаних відкладів в антропогеновій товщі, відносно значна кіль-

кість атмосферних опадів – пересічно до 680 мм/рік – сприяють формуванню в четвертинних утво-

реннях різних за генезисом горизонтів ґрунтових вод. 

Найкраще вивченими в межах Шацького поозер’я є водоносні горизонти верхньокрейдових, 

неоплейстоценових та голоценових відкладів. Вони повсюдно перекривають водоносні комплекси 

домезозойських утворень, що містяться під ними й занурюються в західно–південно-західному спря-

муванні. Водозабезпечення цих комплексів дуже своєрідне. 

У розрізах верхньосилурійських і, особливо, нижнього кембрію та венду, поряд із водопроник-

ними породами значна роль належить відносно водотривким відкладам. 

За В. М. Шестопаловым [96], фільтраційні властивості крейдових порід найбільш водозбагаче-

ного на території Шацького поозер’я горизонту, що спричинені тріщинуватою зоною туронсько-

маастрихтських відкладів, поліпшуються здебільшого в зонах тектонічних порушень – Міднівській, 

Вижівсько-Мінській та в напрямку від вододілу до русел Західного Бугу та Прип’яті.  
На ділянках високого залягання верхньої крейди зафіксовані явища карстово-ерозійного процесу, 

який наявний у зоні інтенсивної тріщинуватості осадів, спричиненої неотектонічними рухами. 

На значних глибинах, тобто від 800 м і глибше, у зоні затрудненого водообміну відбувається 

формування високомінералізованих вод різного катіонно-аніонного складу (св. 6-«Шацьк»). 

Водоносні горизонти і комплекси в межах вивчених глибин загалом відзначаються тісним 

гідравлічним взаємозв’язком, що підтверджується близьким положенням статичних рівнів і подіб-

ністю хімічного складу води. 

Сукупність кліматичних, геолого-геоморфологічних та інших чинників зумовлюють поповнення 

ґрунтових вод, тобто живлення останніх відбувається за рахунок атмосферних опадів шляхом інфіль-

трації і дещо в меншій кількості завдяки притоку поверхневих вод у період повеней та паводків. На 
окремих ділянках Поозер’я, де в озерах відсутня зона замулювання, живлення ґрунтових вод 

відбувається шляхом перетоку напірних вод верхньокрейдового водоносного горизонту. 

Відсутність у розрізі антропогенових відкладів, витриманих за площею і потужністю водотрив-

ких товщ, зумовлює тісний гідравлічний зв’язок водоносних горизонтів, пов’язаних із відкладами 

різного генезису та віку. 

Загальні напрямки стоку ґрунтових вод визначають положення Головного Європейського водо-

ділу, який входить на територію Шацького поозер’я в межах сіл Столенські Смоляри–Адамчуки і 
далі спрямовується на Світязькі Смоляри – смт Шацьк, уздовж шосейної дороги до широти с. Мель-

ники, обминає східний берег оз. Пісочне і спрямовується до Білорусі. 
На сьогодні цей вододіл можна вважати умовним, оскільки на ділянці сіл Омеляне–Світязь 

прокопаний меліоративний канал, що з’єднує оз. Світязь із руслом витоків р. Прип’ять. 
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Підземні води туронського-маастрихтського водоносного горизонту мають генералізований стік 

у північно-західному напрямку до обрамлення Волино-Подільського артезіанського басейну. 

Інтенсивність підземного стоку згаданого горизонту залежить від гідравлічного похилу, який є 
незначним – до 0,001, ступенів дренованості території гідрографічною мережею та розчленованості 
рельєфу в сукупності з особливостями клімату. 

Значна роль у розвантаженні глибокозалягаючих підземних вод палеозойських відкладів та 
утворень венду належить тектонічним порушенням.  

Циркуляція підземних вод залежить від глибини розкриття тектонічних порушень. Це 
спричинює значну мінливість циркуляції підземних вод. 

Умови формування та циркуляція підземних вод, а також їхній хімічний склад дають підставу 

виділити в межах Шацького поозер’я дві гідродинамічні зони – активного й утрудненого водообміну. 

При виділенні цих гідродинамічних зон за основу беруть особливості гідрохімічного стану води, 

що встановлені на підставі вивчення гідрогеологічних параметрів свердловини № 6-«Шацьк», яка 

функціонує в наш час на території санаторію «Лісова пісня». Її глибина становить 1252,0 м. 

Зона активного водообміну обмежується глибиною 809,0 м, тобто підошвою водоносного гори-

зонту канилівської серії верхнього венду. Нижче, до глибини 1178 м, залягають вулканічні утворення 

волинської серії нижнього венду, сформовані на пісковиках поліської серії рифею, які є неводо-

носними. 

Якщо в зоні активного водообміну циркулюють прісні води різного катіонно-аніонного складу, 

то в зоні утрудненого водообміну поширені розсоли хлоридно-натрієвого складу із загальною 

мінералізацією до 50 г/дм3
. 

Деяка строкатість хімічного складу прісних підземних вод у межах глибин 10–30 м зумовлена 

локальним підвищенням у гідрокарбонатних водах вмісту хлоридів, сульфатів й азотних сполук. Це 

пояснюється активним вилуговуванням і розчиненням йонів кальцію, натрію, калію, а також розчи-

ненням солей у піщано-глинистих породах неоплейстоцену та болотних відкладах голоцену слабо-

мінералізованими водами атмосферного походження. 

Потрібно відзначити, що строкатий хімічний склад проб води, узятих із багатьох колодязів у 

селах Шацького поозер’я, засвідчує також штучне антропогенне забруднення ґрунтових вод 

продуктами розпаду органічних речовин. 

Гідрогеологічна стратифікація. За основу гідрогеологічної стратифікації взято фаціально-стра-

тиграфічний принцип поділу комплексів порід за їх віком, особливостями поширення, палеокліма-

тичними умовами формування, що в сукупності зумовили фізичні властивості та хімічний склад 

підземних вод. 

На території Шацького поозер’я виділяють такі водоносні горизонти та комплекси (рис. 64). 

Водоносні горизонти та їх комплекси: 

− слабководоносний горизонт болотних та озерно-болотних відкладів голоцену (bH); 

− водоносний горизонт алювіальних відкладів голоцену (аН); 

− водоносний горизонт алювіальних відкладів першої надзаплавної тераси Західного Бугу 

верхнього неоплейстоцену (а1РІІІ); 

− водоносний комплекс флювіогляціальних відкладів середнього неоплейстоцену (fPIIdn2); 

− водоносний комплекс воднольодовикових відкладів нижнього неоплейстоцену (fРІok); 

− водоносний горизонт відкладів туронського і маастрихтського ярусів верхньої крейди (К2t-m); 

− водоносний горизонт у відкладах сеноманського ярусу верхньої крейди (К2s); 

− водоносний горизонт у відкладах візейського ярусу карбону (С1v); 

− водоносний комплекс у відкладах силуру (S); 

− водоносний горизонт у відкладах бережківської серії нижнього кембрію (ЄIbr); 

− водоносний горизонт у відкладах канилівської серії (V2kn1); 

− водоносний комплекс у нерозчленованих утвореннях бабинської та ратнівської світ 
волинської серії нижнього венду (V1bb-rt); 

− водоносний горизонт у відкладах горбашівської світи волинської серії нижнього венду (V1gb); 

− водоносний комплекс у відкладах поліської серії середнього і верхнього рифею (R2–3pℓ). 

Водотривкі горизонти та їх комплекси: 

− водотривкий комплекс ґрунтових вод; 

− водотривкий комплекс в озерних та озерно-болотних відкладах (ℓ,ℓbРIV); 

− водотривкий горизонт у покрівлі відкладів туронського-маастрихтського ярусів верхньої 
крейди (еК2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шацьке поозер’я. Том 1: Геологічна будова та гідрогеологічні умови 

 150 

− водотривкий горизонт у відкладах туронського ярусу верхньої крейди глибше 120 м (К2t); 

− водотривкий комплекс у відкладах нижнього кембрію (Є1) та верхньоканилівської серії 
верхнього венду (V2kn2). 
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Розділ 8. Особливості водоносних  
горизонтів і комплексів 

 

Слабководоносний горизонт болотних та озерно-болотних відкладів голоцену (bH). Перший від 

поверхні водоносний горизонт сучасних болотних і озерно-болотних відкладів у межах Шацького 

поозер’я має повсюдне поширення на заплавах та призаплавних низовинах витоків р. Прип’ять, 

прируслових смуг дрібних водотоків басейнів рік Прип’яті та Західного Бугу, зокрема долини річок 

Копаївка, Рита, Тенетиска і Чесновенка, а також приозерних заболочених понижень, западин у рельє-
фі надзаплавної тераси Західного Бугу та міжгрядових понижень рельєфу в межах моренно-флювіо-

гляціальної рівнини. 

Цей слабководоносний горизонт щодо утримання і циркуляції ґрунтових вод має, у генералізова-

ному варіанті, двозональну будову. У верхній частині розрізу озерно-болотних відкладів водовміс-
ними породами є торфи різного ступеня розкладу, а в нижній частині – гумусовані піски і супіски. 

Потужність цього слабководоносного горизонту зазвичай становить переважно 1,5–2,5 м, лише 
іноді сягає 4,0–5,0 м. 

Неконтрольоване в часі техногенне втручання в природний стан заболочених масивів Шацького 

поозер’я зумовило виникнення та розвиток негативних екзогенних процесів. Меліоративні заходи 

різних епох призвели до перетворення природних гідрологічних стоків у магістральні меліоративні 
канали. Так, верхів’я р. Копаївка каналізоване в період будівництва в 1962–1964 рр. Копаївської 
осушувальної меліоративної системи, а каналізація р. Рита проведена ще в 30-х рр. XX ст. Найдрев-

нішою меліоративною спорудою є канал між озерами Світязь і Луки, довжина якого становить 1,7 км. 

Він збудований ще 1887 р. і реконструйований, тобто поглиблений і розширений, у 1966 р. 

Гідромеліоративні роботи призвели до трансформації болотних масивів та зміни водно-фізичних 

параметрів ґрунтів, і насамперед торфів. 

Усі торфовища Шацького поозер’я належать до низинного типу, за ботанічним складом серед 

них переважають осокові, рідше – очеретяні і мохові утворення. 

У наш час проводиться науково обґрунтована ренатуралізація болотних масивів, зокрема торфо-

вищ Шацького поозер’я, тобто повернення їх до природного стану розвитку [67]. Чисельними дослі-
дженнями встановлено, що процеси мінералізації і гуміфікації органічної речовини торфу підвищу-

ють ступінь її розпаду, сприяють зростанню зольності, щільності ґрунту, зменшують загальну шпару-

ватість, вологоємність і водопроникність.  

Зміна водно-фізичних властивостей торфу відбувається в перші роки після його осушення, а в 

наступні 7–10 років основні водно-фізичні показники повільно змінюються і стабілізуються [68]. 

Відомо, що при осушенні торфового профілю виникають дефляційні процеси, торфові ґрунти в неза-

кріпленому стані еродуються, а це зумовлює процес опустелювання території, що, відповідно, при-

зводить до порушення екологічної рівноваги в екосистемах. Унаслідок цього відбувається природне 
зниження рівнів ґрунтових вод, пересихання малих річок, локальні зміни мікроклімату, евтрофікація 

вод водоприймачів тощо. 

Зниження рівня ґрунтових вод на територіях, прилеглих до меліорованих ландшафтів, призво-

дить до різкого зниження родючості ґрунтів. 

Осушення торфових боліт та нераціональне їх використання зумовлює антропогенну мінераліза-

цію і спрацювання ґрунтового покриву, різке погіршення водорегулюючої біосферної функції 
болотних угідь, пересихання, розпушення, вторинне озалізнення тощо. 

Водоносність болотних і озерно-болотних відкладів незначна. Дебіти свердловин становлять 

соті-тисячні долі дм3
 у секунду. Значення коефіцієнта фільтрації змінюється від 0,05–0,5 м/добу. 

Рівнева поверхня сучасних ґрунтових вод у період межені встановлюється на неосушених 

масивах на віддалі від поверхні землі 0,4–0,7 м, а на меліорованих – на 0,7–1,2 м. 

Основні гідрогеологічні параметри слабководоносного горизонту в болотних та озерно-болотних 

відкладах подано в табл. 17. 

Режим болотних та озерно-болотних вод відповідає режимові безстічних знижень та формується 

на болотних масивах, перезволожених ґрунтах та інших зниженнях надзаплавної тераси р. Західний 

Буг і моренно-зандрової рівнини, які практично не дренуються. Він залежить від кліматичних умов. 

На режим болотних масивів у долині р. Прип’ять значний вплив має режим річки. 
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Живлення ґрунтових вод в озерно-болотних відкладах здійснюється за рахунок атмосферних 

опадів, поверхневих вод, а також перетікання напірних вод верхньокрейдового водоносного гори-

зонту. 

Таблиця 17 

Основні гідрогеологічні параметри слабководоносного горизонту  

болотних та озерно-болотних відкладів [138] 

Пересічні значення 

№ 

з/п 
Водоносна порода 

дебіт, л/с 
коефіцієнт 

фільтрації, м/добу 

коефіцієнт 

водопровідності, 
м2

/добу 
1 Торф слабкорозкладений 0,8 1,93 2,1 

2 Торф розкладений 0,02 0,01 0,03 

3 Пісок дрібний 0,6 2,0 3,1 

4 Пісок різної зернистості 2,1 5,1 6,5 

5 Супісок оторфований 0,4 0,9 1,8 

 

У період паводків рівні вод у торфах повсюдно збігаються з денною поверхнею, а в заплавах рі-
чок знаходяться вище від неї на 0,1–0,2 м. У період літньої межені рівні знижуються до 0,7 м. Глибше 

аж до 1,5 м вони встановлюються на окремих ділянках, які дренуються осушувальними каналами. 

Рівні вод у торфах і підстеляючих їх пісках переважно збігаються, проте при випаданні атмо-

сферних опадів у меженний період, унаслідок низьких фільтраційних властивостей торфів у верти-

кальному спрямуванні, рівні в них упродовж 3–4 діб знаходяться на 0,1–0,2 м вище, ніж у пісках. 

Річна амплітуда коливання рівня змінюється від 1,0 до 1,5 м. 

Розвантаження цього водоносного горизонту здійснюється в найближчі дрени, а також у процесі 
випаровування води. 

За фізичними властивостями болотні й озерно-болотні води жовтувато-бурі через підвищений 

вміст оксидів заліза. Вони мають неприємний смак і болотний запах. Ці води відзначаються малою 

мінералізацією (0,2–0,4 г/дм3
) і значною строкатістю хімічного складу, здебільшого, поряд із гідро-

карбонатними, широкий розвиток мають сульфатні та хлоридні води. Величина водневого показника 
(рН) ґрунтових вод болотних та озерно-болотних відкладів становить 5,0–6,5, що засвідчує значну їх 

кислотність. Води заболочених територій у великих кількостях містять продукти органічного розпаду – 

аміак, нітрати та нітрити, у зв’язку із чим вони практично не використовуються для господарсько-

питних потреб. 

Водоносний горизонт алювіальних відкладів голоцену (аН). Водоносний горизонт сучасних 

алювіальних відкладів пов’язаний із заплавою Західного Бугу. У верхів’ях витоків Прип’яті, де кана-

лізовано її русло, сучасного алювію не встановлено. 

Перстративний сучасний алювій заплави Західного Бугу на більшості ділянок її правобережної 
частини перекривається теперішніми болотними й озерно-болотними відкладами, що тяжіють до її 
тилового шва. У межах припіднятих прируслових валів болота відсутні. 

Колекторами ґрунтових вод слугує строкатий склад порід – це піски дрібні, середньозернисті, 
торф середнього ступеня розкладання, супіски легкі. Потужність водоносного горизонту сягає 5–6 м. 

У процесі проведення спеціалізованих робіт із гідрогеологічного й інженерно-геологічного ви-

вчення водоносного горизонту відкладів заплави Західного Бугу на території Шацького поозер’я 

проведено дев’ять експрес-відкачок із різних водовмісних порід (табл. 18). 

Таблиця 18 

Основні гідрогеологічні параметри 

водоносного горизонту відкладів заплави Західного Бугу [138] 

Пересічні значення 

№ 

з/п 
Водоносна порода 

дебіт, л/с 
коефіцієнт 

фільтрації, м/добу 

коефіцієнт 

водопровідності, 
м2

/добу 
1 Торф середньорозкладений 0,7 1,1 1,32 

2 Піски дрібні 0,8 1,2 3,2 

3 Піски середньозернисті 1,2 2,8 7,4 

4 Супісок оторфований 0,18 0,09 1,3 
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Через відсутність витриманих водотривів установлений тісний гідравлічний зв’язок між алю-

віальними відкладами заплави Західного Бугу та водоносними горизонтами підстеляючих порід. 

Живлення ґрунтових вод заплави відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та вод 

поверхневого стоку, а також припливу води з русел при паводках. Частково живлення пов’язане з 
припливом вод із надзаплавної тераси. Відтік ґрунтових вод із відкладів заплав відбувається в бік 

русел, а також у водоносні горизонти, що залягають нижче від них. 

Водозбагаченість водоносного горизонту сучасного алювію зростає за умов відсутності в мерге-

лево-крейдяній товщі зони кольматації, що забезпечує безпосередній зв’язок напірних вод із ґрун-

товими. 

Рівні ґрунтових вод установлюються здебільшого на глибинах 0,2–1,0 м. Під час паводку 

ґрунтові води заплав піднімаються до рівня денної поверхні, а то й вище. 

Режим коливання рівня водоносного горизонту формується під впливом зміни рівня води в річці. 
Він відзначається весняними і літніми паводками та літньо-осінніми меженними періодами. Амплі-
туда коливання рівня води між ними становить 0,9–1,5 м. 

Формування складу ґрунтових вод в алювіальній товщі в умовах інтенсивного водообміну та 

промитості пісків визначає низьку мінералізацію і, здебільшого, гідрокарбонатний, кальцієво-магніє-
вий склад. Загальна мінералізація вод алювіального горизонту переважно становить 0,3–0,5 г/дм3

, 

загальна твердість не перевищує 0,004–0,006 моль/дм3
. На окремих ділянках заплави мінералізація 

вод зростає до 0,9–1,0 г/дм3
 за рахунок збільшення вмісту хлоридів, нітратів і сульфатів. Це просте-

жується в межах населених пунктів, де існують перманентні скиди забруднювальних інгредієнтів. 

Водоносний горизонт алювіальних відкладів неоплейстоцену першої надзаплавної тераси Захід-

ного Бугу (аIРІІІ). У сучасному рельєфі правобережна частина надзаплавної тераси Західного Бугу 

виражена у вигляді смуги середньою шириною біля 4,0 км, що тянеться в північному спрямуванні від 

с. Адамчуки до с. Кошари, яка знаходиться на Польсько-Українському кордоні південно-західніше 
оз. Пулемецьке. 

Водоносним горизонтом у верхньонеоплейстоценових алювіальних відкладах є дрібно-середньо-

зернисті піски, що добре відсортовані та промиті. Води цього горизонту є першими від денної по-

верхні. На окремих ділянках, у пониженнях рельєфу, наявний горизонт болотних відкладів. Підсте-

ляється алювіальний горизонт середньонеоплейстоценовими флювіогляціальними відкладами, їх 

води знаходяться в тісному взаємозв’язку. Середня потужність алювіальних водовмісних порід сягає 
7,5 м. 

Рівні ґрунтових вод, які циркулюють в алювіальних пісках, установлюються на глибинах від 

2,0 м, на ділянках меліорованих заболочень, до 5,0 м на привододільних ділянках. 

За матеріалами численних (43 досліди) гідрогеологічних відкачок, здійснених під час виконання 

авторами спеціалізованих досліджень [138], визначено основні параметри цього водоносного гори-

зонту алювіальних відкладів першої надзаплавної тераси Західного Бугу (табл. 19). 

Таблиця 19 

Основні гідрогеологічні параметри водоносного горизонту алювіальних відкладів першої 
надзаплавної тераси Західного Бугу верхнього неоплейстоцену (аIРІІІ) [138] 

Пересічне значення 

коефіцієнт 

фільтрації, м/добу 

коефіцієнт 

водопровідності, 
м2

/добу 

дебіт, 

дм3
/с 

зниження 

рівня 

дзеркала 

вод, м 

кількість 

дослідів 

№ 

з/п 

Водоносна 

порода 

від до від до    

1 Супісок легкий 0,01 0,13 0,27 3,8 0,14 4,3 8 

2 Пісок дрібнозернистий 0,6 1,9 0,83 4,1 0,2 2,4 25 

3 
Пісок середньої 
зернистості 

2,30 4,5 7,4 12,5 1,6 3,0 7 

4 
Пісок 

великозернистий 
6,7 9,0 22,5 44,7 5,4 4,7 3 

 
Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а 

частково також перетоку залягаючих нижче напірних вод. 

Розвантаження вод відбувається в алювіальні відклади заплави р. Західний Буг. 
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Режим водоносного горизонту належить до терасового виду та формується під впливом метеоро-

логічних умов конкретного гідрологічного року. Коливання рівневої поверхні води синхронізується зі 
змінами рівня в руслі Західного Бугу та його заплави і відзначається меншими значеннями сезонних 

та річних амплітуд. Останні становлять 0,3–0,4 м. 

Водоносність відкладів незначна. Так, дебіти свердловин становлять 0,14–5,4 дм3
/с при знижен-

нях рівнів дзеркала води на 2,4–4,7 м. Коефіцієнти фільтрації пісків змінюються від 0,6 до 9,0 м/добу. 

За хімічним складом води верхньонеоплейстоценових відкладів є гідрокарбонатнокальцієвими з 
мінералізацією 0,5–0,8 г/дм3

. Вони нейтральні, нерідко забруднені нітратами й органічними речови-

нами. На ділянках забруднення, у межах сільських населених пунктів, фіксується підвищена мінера-

лізація та твердість вод. 

Ґрунтові води цього горизонту використовуються населенням для господарсько-питного водо-

постачання. 

Водоносний комплекс флювіогляціальних відкладів середнього неоплейстоцену (fРІІdn2). На тери-

торії Шацького поозер’я водоносний комплекс середнього неоплейстоцену, за винятком долини 

Західного Бугу, має повсюдне поширення і практично є першим від денної поверхні. Фрагментарно 

він перекривається водоносним горизонтом, сформованим болотними й озерно-болотними відкла-
дами голоцену. Гідрологічно цей мозаїчний горизонт знаходиться в тісному взаємозв’язку з описува-

ним водоносним комплексом. Підстеляється середньоплейстоценовий комплекс водотривкими озер-

ними й озерно-льодовиковими відкладами дніпровського кліматоліту, що поширені в межах похо-

ваної прадолини Кшна–Прип’ять. У межах Ростанського та Шацького крейдяних цоколів він залягає 
на верхньокрейдовому водоносному горизонті. На окремих ділянках кінцево-моренних гряд, а також 

озах, камах та відкладах еолових утворень ґрунтові води середнього неоплейстоцену здреновані. 
Колекторами міграції ґрунтових вод на площі поширення цього водоносного комплексу є 

польовошпатово-кварцові піски різної зернистості, легкі супіски, піщано-гравійні суміші кінцево-

моренних гряд та інші генерації уламкових порід льодовикового генезису. 

Еолово-делювіальні відклади, що сформувались упродовж верхнього неоплейстоцену на комп-

лексі льодовикових утворень, не виділяються в окремий горизонт, оскільки вони є слабковиражені. 
Еолово-делювіальні, пилуваті та дрібнозернисті піски є малопотужними, у них здебільшого не роз-
кривається рівень ґрунтових вод, що спричинено їх здренованістю. 

Із викладеного вище виходить, що комплекс флювіогляціальних, моренних та озерно-льодови-

кових порід у процесі дніпровської дегляціації знівелював дольодовиковий рельєф і став основою для 

формування голоценових морфоскульптур. 

Глибини встановлення дзеркала ґрунтових вод, здебільшого, не перевищують 3,0 м. Вони збіль-

шуються до 5–7 м у межах схилів Ростанського моренного пасма. Абсолютні позначки водної 
поверхні змінюються від 177 м на згаданих вододілах до 160 м у приозерних пониженнях і на витоках 

р. Прип’ять. 

За результатами дослідно-фільтраційних робіт гідрогеологічні параметри цього комплексу змі-
нюються в широкому діапазоні, що підтверджує літологічну строкатість відкладів різних генетичних 

типів. 

Живлення водоносного комплексу відбувається за рахунок атмосферних опадів, інколи шляхом 

перетоку напірних вод верхньокрейдових відкладів. Розвантаження вод відбувається в алювіальні 
відклади річкових долин Західного Бугу та Прип’яті, а також у болотні масиви. 

Співставлення абсолютних позначок рівня дзеркала вод цього комплексу та верхньокрейдового 

засвідчує, що, незважаючи на наявність між водоносами зони замулювання крейдяних порід, 

гідродинамічний зв’язок зберігається, хоча на окремих ділянках він може бути порушеним. 

Режим водоносного комплексу залежить від періодів року, кількості й особливостей атмосфер-

них опадів. Сезонні коливання рівня становлять 0,3–1,0 м. 

Коефіцієнт фільтрації порід коливається від 0,3 до 1,1 м/добу, а на ділянках поширення велико-

зернистих пісків без домішок глинистих фракцій збільшується до 14 м/добу. 

Питомі дебіти не перевищують 0,7 дм3
/с. 

За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві, кальцієво-магнієві. На окремих ділянках, 

що зазнали техногенного впливу, трапляються гідрокарбонатно-сульфатні та кальцієво-натрієві типи 

вод. Мінералізація становить 0,3–0,6 г/дм3
. 

За концентрацією водневих іонів води мають нейтральну реакцію, дуже рідко слабколужну або 

слабкокислу. 
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Загальна твердість (жорсткість) змінюється від 0,0015 до 0,008 моль/дм3
. У межах впливу насе-

лених пунктів води забруднені азотистими сполуками. 

Озерно-льодовикові глинисті осади – слабководоносні. 
Ґрунтові води, які пов’язані з флювіогляціальними, моренними й озерно-льодовиковими відкла-

дами середнього неоплейстоцену, повсюдно використовуються сільським населенням для питних і 
господарських потреб. При цьому послуговуються колодязями і неглибокими свердловинами. 

Водоносний горизонт водно-льодовикових відкладів нижнього неоплейстоцену (fP1ok). Для гідро-

геологічного вивчення умов нижнього неоплейстоцену найрепрезентабельнішим є відрізок часу тилі-
гульського льодовикового періоду, коли вся територія Шацького поозер’я була перекрита окським 

льодовиком. 

Водоносний горизонт пов’язаний із флювіогляціальними і моренними відкладами, які збереглися 

від подальшого розмиву в межах улоговин льодовикового виорювання, а також на понижених ділян-

ках прадолини Кшна-Прип’ять. 

Водонасичені відклади в межах улоговин залягають на верхньокрейдових мергелях і на лубен-

ських міжльодовикових водотривких утвореннях. Перекривається водоносний горизонт водотрив-

кими відкладами завадівського кліматоліту середнього неоплейстоцену. 

Підошва водонасичених колекторів має загальний похил на північний схід. Так, у розрізі сверд-

ловини, що пробурена в південно-західній частині поозер’я, підошва цього горизонту знаходиться на 

позначці 137,5 м, а вже через 20 км у долині р. Прип’ять вона опущена до 130 м. Потужність водо-

носного горизонту збільшується в північно-східному напрямку від 5,0 до 15,0 м. Винятком є пере-
заглиблені ділянки в с. Голядині (св. №35-і), а особливо в районі оз. Турського, де тилигульські 
відклади сягають потужності 65 м. 

Водовмісними породами слугують різнозернисті піски з гравієм і піщано-гальково-гравійні суміші. 
Описані умови залягання цього горизонту зумовлюють напірність його вод. П’єзометричні рівні 

майже співпадають із рівнями ґрунтових вод і встановлюються на глибині 1,5–2,5 м від денної по-

верхні. 
Середня потужність водоносного горизонту становить 10,0 м. 

Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок напірних вод верхньокрейдових від-

кладів. Окським льодовиком у згаданих вище перезаглибленнях еродована зона кольматації крейди, а 

осади цього горизонту відкладені безпосередньо на тріщинуватих, водонасичених мергелях, що 

забезпечує безпосередній тісний взаємозв’язок обох напірних горизонтів. Розвантаження вод відбу-

вається в перекриваючі водоносні і водотривкі горизонти. 

Коефіцієнти фільтрації різнозернистих пісків становлять 0,2–8,9 м/добу. 

Режим водоносного горизонту є синхронним із режимом напірних вод крейди, проте змінюється 

в часі із запізненням на декаду коливаннями рівнів у ґрунтових безнапірних водах. Меншою є 
амплітуда річного коливання рівня, яка становить 0,1–0,3 м. 

За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві, у долині Прип’яті – гідрокарбонатно-

сульфатні, а в перезаглибленнях верхньокрейдового рельєфу – кальцієво-магнієві. Мінералізація вод 

цього горизонту становить 0,6–0,9 г/дм3
. Води переважно нейтральні або слабколужні, помірно 

жорсткі. На ділянках, де розміщені населені пункти, фіксується підвищений вміст азотних сполук. 

Глибоке залягання горизонту та локальне його поширення є безперспективним для побутового й 

питного використання населенням. 

Водоносний горизонт відкладів туронського-маастрихтського ярусів верхньої крейди (К2t-m). 

Цей водоносний горизонт на території Шацького поозер’я є основним у загальній гідрогеологічній 

обстановці та за практичним використанням міжпластових вод. Він має повсюдне поширення. 

Водовмісними породами є морські утворення тріщинуватої писальної крейди і крейдоподібного 

мергелю, що сформувались у туронсько-маастрихтський період. 

Крейдовий розріз відзначається різким збільшенням потужності морських відкладів завдяки зро-

станню похилу домезозойської поверхні в західному спрямуванні, особливо в периферійній частині 
Львівського палеозойського прогину. 

За розрізом опорної гідрогеологічної свердловини 6-«Шацьк», що функціонує на території 
санаторію «Лісова пісня», крейдова товща залягає в інтервалі 21,0–238 м, тобто потужність її стано-

вить 217 м. Уже 20 км на захід у районі с. Красний Бір підошва крейдяно-мергелевої товщі знахо-

диться на глибині 272 м. 

На всій території Шацького поозер’я крейдові відклади перекриваються четвертинними відкла-

дами, потужність яких змінюється від перших метрів, Шацький крейдовий горст – до 40 м переза-
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глиблення в межах с. Голядина, розташованого біля витоків р. Прип’ять. У покрівлі крейди сфор-

мовано вапнякову елювіальну товщу з максимальною потужністю близько 5,0 м, яка відіграє роль 

локального водоупору, так звану «зону кольматації», що є давньою корою звітрювання. 

Підстеляється крейдова товща, у якій циркулюють міжпластові води, аркозовими пісковиками 

псефітової структури, що віднесені до сеноманського водоносного горизонту. 

Водоносний горизонт туронського-маастрихтського ярусів відзначається регіональною зональ-

ністю. Водонасичена товща починається відразу від зони замулення (кольматації) і сягає глибини до 

70 м. У цьому інтервалі зверху вниз збільшується тріщинуватість крейдяно-мергельних осадів, 

максимум якої, за даними геофізичних досліджень, простежується в інтервалі глибин 30–60 м. Нижче 
за розрізом тріщинуватість поступово зменшується, а самі тріщини стають набагато меншими, і вже 
на глибині приблизно 80 м згадана товща стає практично водотривкою. 

У межах тектонічних порушень потужність зони водообміну збільшується. 

За гідравлічними особливостями туронсько-маастрихтський водоносний горизонт є напірним. 

П’єзометричний рівень у межах заплав Західного Бугу і Прип’яті знаходиться біля денної поверхні, а 
в районі Ростанського моренного пасма – на глибині 7–10 м нижче топографічних позначок. Показо-

вою для умов Шацького поозер’я є спостережна режимна свердловина № 21, що знаходиться на бере-
зі затоки Луки озера Світязь. За останні 30 років, відколи проводяться спостереження, рівень дзер-

кала крейдового водоносного горизонту знаходиться на позначці +25...+85 см вище поверхні землі та 
акваторії оз. Світязь. 

Живлення водоносного горизонту крейдяно-мергельної товщі відбувається здебільшого за ра-

хунок інфільтрації атмосферних опадів. Областю живлення слугує вся територія Шацького поозер’я. 

На описуваній території підземний стік спрямований до долини Прип’яті. Згадана вище зона кольма-

тації на площі поширення крейди має мозаїчний розвиток і не створює єдиного суцільного водо-

тривкого шару. За консистенцією крейда цього горизонту є водонасиченою, але з дуже низькою 

водовіддачею, тому вона і слугує водоупором. 

Для крейдяно-мергельної товщі турону-маастрихту типовим є розвиток карстового процесу, 

особлива активність якого відзначається в межах тектонічних зон. Райони розвитку карсту відзна-

чаються різкими змінами водозбагачення крейдяно-мергельних порід. 

Гідрологічні параметри крейдового горизонту змінюються в широкому діапазоні. Так, коефіцієнт 
фільтрації крейди писальної коливається від 0,5 до 30 м/добу, при найтиповіших значеннях 2–7 м/добу. 

Слід відзначити, що найменші коефіцієнти фільтрації (0,5–3,0 м/добу) типові для дуже 

зденудованої крейдяно-мергельної товщі в межах прадолини Кшна-Прип’ять. 

Режим крейдового водоносного горизонту в межах Шацького горстового підняття та на окремих 

ділянках високого залягання крейдяного субстрату засвідчує залежність від метеорологічних умов 

Шацького поозер’я. Із зануренням крейдової поверхні на глибину ця залежність послаблюється, хоча 

загальне підняття рівнів води фіксується у весняну повінь та літні паводки і, навпаки, понижуються в 

літню й зимову межень. Річна амплітуда коливання рівнів не перевищує 0,4 м. 

За хімічним складом води туронсько-маастрихтського водоносного горизонту відзначаються 

перевагою гідрокарбонатно-кальцієвого складу з величиною мінералізації 0,2–0,5 г/дм3
. Загальна 

твердість змінюються в межах 0,001–0,007 моль/дм3
. 

Водневий показник засвідчує нейтральність або слабку лужність крейдових вод. На окремих 

ділянках, де низька промитість порід крейдового горизонту та утруднений зв’язок із ґрунтовими або 

атмосферними водами, відзначається підвищений вміст заліза. Азотисті сполуки в природних умовах 

відсутні, проте при відповідному техногенному навантаженні їх вміст може сягати до 1 мг/дм3
. 

Завдяки неглибокому заляганню, повсюдному поширенню, значній та стабільній потужності, 
добрим колекторським властивостям водовмісних порід і задовільній якості води, туронсько-маас-

трихтський водоносний горизонт використовують як основне джерело господарсько-питного водо-

постачання. Модуль експлуатаційних запасів цього горизонту становить 2 дм3
/с/км2

. 

Водоносний горизонт у відкладах сеноманського ярусу верхньої крейди (К2s). Геолого-структурні 
особливості території Шацького поозер’я спричинили обмежений розвиток сеноманського водоносного 

горизонту. Гідрогеологічною свердловиною 6-«Шацьк» він розкритий в інтервалі глибин 238–242 м. 

Підземні порово-пластові води циркулюють у пісковиках псамітової текстури кварцово-глауконіто-

вого складу. Пісковики цієї малопотужної товщі слабкотріщинуваті. 
Перекривається горизонт відносно водотривкою мергельною товщею туронського ярусу, потуж-

ність якої сягає 30 м. Підстеляється він водоносними відкладами кембрію, силуру та девону. 
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Спеціальних досліджень сеноманського водоносного горизонту в межах Шацького поозер’я не 
проводилось, оскільки самостійно він безперспективний для використання. 

Водоносний горизонт у відкладах візейського ярусу карбону (С1v). У західній частині Шацького 

поозер’я вздовж лінії між селами Переспа–Пулемець–Адамчуки на домезозойську поверхню вихо-

дять відклади візейського ярусу нижнього відділу кам’яновугільної (карбон) системи. На цій тери-

торії не проводилося спеціальних гідрогеологічних досліджень, тому особливості водоносного гори-

зонту подаємо за аналогією до таких самих відкладів, поширених у межах м. Володимира-Волин-

ського, що розміщені на віддалі 45 км на південь від Шацького поозер’я на тому ж меридіані. 
Міграція високонапірних вод цього горизонту проходить у пісковиках, перешарованих з аргі-

літами та алевритами, загальна потужність яких сягає 120 м. 

Товща порід візейського ярусу перекривається водотривкою нижньою частиною туронського 

ярусу, яка є водоупором і підстеляється девонськими відкладами. 

Хімічний склад візейських вод хлоридно-гідрокарбонатно-натрієвий із мінералізацією 1,5–3,0 мг/дм3
. 

У субмеридіональному спрямуванні з півночі на південь у водах збільшується вміст брому і йоду та 
підвищується до 18 °С їх температура. 

Для підземних вод кам’яновугільної системи типовою є присутність газової складової частини – 

70 % метану і 10 % вуглекислоти й азоту. 

У зв’язку з присутністю згаданої газової складової частини ці води є непридатними для госпо-

дарсько-питних потреб. Їхні бальнеологічні властивості ще тільки вивчаються. 

Водоносний комплекс у відкладах силуру (S). Водоносний комплекс пов’язаний із вапняками 

забродівської світи верхнього відділу, які залягають на водотривких мергелях нижнього силуру, 

мають значення репера міжрегіональних стратиграфічних кореляцій. 

Водоносний горизонт поширений на території, що розташована на північний захід від оз. Сві-
тязь. Ступінь тріщинуватості та закарстованості вапняків є показником їх водоносності. Живлення 

горизонту відбувається за рахунок перетоку вод із сеноманських та кембрійських відкладів. 

П’єзометричні рівні встановлюються на 5 м вище денної поверхні. Дебіти свердловин зміню-

ються в діапазоні 0,5–17,5 м3
/с, при зниженнях рівня на 25 м. 

За хімічним складом це хлоридно-натрієві води із загальною мінералізацією 1–3 г/дм3
, їх твер-

дість становить 0,002–0,03 моль/дм3
. Здебільшого у воді присутній сірководень. 

За комплексом показників водоносності і параметрів якості води силурійський комплекс не має 
практичного застосування, як самостійне джерело водозабезпечення господарських та питних потреб 

населення. 

Водоносний горизонт у відкладах бережківської серії нижнього кембрію (ЄIbr). У Шацькому по-

озер’ї відклади бережківської серії кембрію, які є колекторами природної міграції підземних вод у 

складі домінопольської, любомльської, світязької та оріхівської світ, мають значне поширення в його 

центральній частині. Виходи кембрію на домезозойську поверхню фіксуються на широті Столен-

ських Смолярів від кордону з Республікою Польщею до с. Хомичі. У меридіональному спрямуванні 
вони пересікають по середині оз. Світязь і простягаються до Білорусі. 

Південно-східна межа поширення кембрію контролюється руслом Прип’яті. 
Водоносний горизонт охоплює водомісткі породи домінопольської та світязької світ, які згідно з 

розрізом свердловини 6-«Шацьк» залягають в інтервалі глибин 242–532 м, утворюючи водонасичену 

товщу потужністю 290 м. Домінопольська частина водоносного горизонту від глибини 532 м до 406 м 

сформована пісковиками дрібнозернистими світлого забарвлення, масивними, косошаруватими, з 
небагатьма прошарками алевролітів незначної потужності. У базальній частині світи, в інтервалі       
532–520 м, пісковики різнозернисті з переходом до гравелітів. Світязька частина водоносного гори-

зонту має подібну будову. В інтервалі 406–356 м води циркулюють у великозернистих гравійних 

щільних кварцових пісковиках. Вище, в інтервалі 356–242 м, пісковики дрібнозернисті з прошарками 

зеленувато-сірих алевролітів. 

Водоносний горизонт потужністю 135 м перекривається сеноманськими водоносними піскови-

ками верхньої крейди, підстеляється водотривкою товщею, сформованою агрілітами та алевролітами 

канилівської серії верхнього венду. 

Підземні води відкладів бережківської серії є напірними, їх статичні рівні встановлюються на 
глибині 40–45 м. Дебіти свердловин не перевищують 0,4–2,3 дм3

/с. 

За хімічним складом води кембрію гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві. Загальна жорсткість води 

становить 0,006 моль/дм3
. 
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Живлення водоносного горизонту здійснюється завдяки взаємозв’язку із сеноманськими гори-
зонтами верхньої крейди, а також припливом вод тріщинуватими розломними Вижівсько-Мінською і 
Міднівською зонами. 

Практичне використання прісних вод цього горизонту обмежене у зв’язку з відсутністю на 
сьогодні таких потреб. 

Водоносний горизонт у відкладах канилівської серії (V2kn1). На Шацькому поозер’ї канилівська 
серія верхнього венду має повсюдне поширення. Особливістю її розрізу є чітке розділення на дві 
частини: верхню і нижню. Верхня частина сформована незакономірним перешаруванням аргілітів та 
алевролітів, а нижня – пісковиками різної зернистості, що в підошві є гравійними. 

Розріз канилівської серії розкритий свердловиною № 6-«Шацьк». В інтервалі глибин 647–756 м 
простежується перешарування сірих та зеленкувато-сірих алевролітів з аргілітами. У підошві верх-
ньої частини водотривкої канилівської серії знаходиться базальний горизонт конгломератів із вклю-
ченнями галькового матеріалу вивержених порід. Його потужність 5,0 м (інт. 751–756 м). Нижче, в 
інтервалі 756–809 м, залягають пісковики різної зернистості кварцево-польовошпатового складу, 
слабозцементовані, водонасичені, у них наявний водоносний горизонт. Підстеляється цей горизонт 
вулканітами бабинської світи нижнього венду. 

Підземні води канилівського водоносного горизонту мають напірний характер. Статичні рівні 
встановлюються на глибині 25–30 м від денної поверхні. Дебіт свердловин становить 1,5–5,3 дм3

/с 
при зниженні рівня дзеркала води на 40–50 м. 

За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієво-натрієві з мінералізацією 0,2–0,6 г/дм3
. 

Живлення водоносного горизонту відбувається завдяки взаємозв’язку не тільки з підстеляючими, 
а й залягаючими вище водоносними горизонтами, а також припливу вод з області їх формування. 

За необхідності підземні води канилівського водоносного горизонту Шацького поозер’я можуть 
використовуватися для господарських, питних та промислових потреб населення, подібно до того, як 
це відбувається у східній частині Волинського Полісся. 

Водоносний комплекс у нерозчленованих утвореннях бабинської і ратнівської світ волинської 
серії нижнього венду (V1bb+rt). У геологічній будові Шацього поозер’я вулканічні утворення ниж-
нього венду мають повсюдне поширення. Із ними пов’язані окремі водоносні горизонти, які ми об’єд-
нуємо в єдиний комплекс. Як показує розріз свердловини № 6-«Шацьк», водоносний комплекс нероз-
членованих бабинської та ратнівської світ на глибині 809 м перекривається пісковиками канилівської 
серії і підстеляється на глибині 1178 м пісковиками поліської серії середнього-верхнього рифею. 

Води водоносного комплексу циркулюють у товщах нерівномірного перешарування туфів основ-
ного складу з прошарками пісковиків псефітового складу аж до дрібноуламкових, що мають різно-
кольорове забарвлення, а також із туфобрекчіями масивної текстури. В інтервалах глибин 882–900 м і 
907–924 м знаходяться потоки мигдалекам’яних базальтів темно-сірого забарвлення. У нижній 
частині розрізу вулканічної товщі в інтервалах глибин 968–975, 979–986, 996–1011, 1044–1047 і до 
глибин 1121 м розкриваються інтрузивні утворення хлоритизованих кварцових діабазів темно-зеле-
ного забарвлення. Поданий детальний опис розрізу вулканічної товщі нижнього венду засвідчує про 
складні умови гідродинамічної обстановки у водоносному комплексі, що аналізується. 

Підстеляється цей водоносний комплекс утвореннями горбашівської світи, які формують окре-
мий водоносний горизонт. 

Підземні води, які дренуються різноманітними за механічним складом породами, відзначаються 
напорами, величини яких у межах Шацького поозер’я є незначними. 

Водозбагачення водоносного комплексу нижнього венду дуже нерівномірне й залежить від 
ступеня тріщинуватості порід, зокрема перешарування лавових потоків і туфогенних пластів. Дебіти 
свердловин змінюються від 0,5 до 5,0 дм3

/с при зниженні дзеркала вод на 49 м. На окремих ділянках, 
у зонах тектонічного дроблення порід, фіксується значне водозбагачення водовмісних товщ. 

Води водоносного комплексу бабинської та ратнівської світ волинської серії гідрокарбонатні 
натрієві, натрієво-кальцієві з мінералізацією 0,3–0,6 г/дм3

 і загальною твердістю 0,001–0,003 моль/дм3
. 

Живлення водоносного комплексу відбувається за рахунок перекриваючих та підстеляючих 
водозбагачених верств гірських порід, а також міграції тріщинуватими зонами тектонічних порушень 
вод інших горизонтів. 

На території Шацького поозер’я цей водоносний комплекс не використовується. 
Водоносний горизонт у відкладах горбашівської світи волинської серії нижнього венду (V1gb). 

Цей водоносний горизонт на Шацькому поозер’ї має повсюдне поширення. Він виділяється за літо-
логічною своєрідністю товщі водовмісних аркозових, слабозцементованих пісковиків теригенного 
походження. 
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Горбашівський водоносний горизонт перекривається вулканітами бабинської та ратнівської світ і 
підстеляється дрібнозернистими пісковиками поліської серії рифею. Потужність цих утворень на 
території Поозер’я не перевищує 10 м. Висота напору горизонту сягає до 200 м. Дебіти свердловини 

змінюються від 1,5 до 25 дм3
/с при зниженні рівнів дзеркала вод до 20 м. 

Живлення цього водоносного горизонту відбувається завдяки припливу вод із залягаючого 

нижче горизонту поліської серії, а також у зв’язку з відтоком вод у зонах тектонічних розломів. 

За хімічним складом води горбашівського горизонту є хлоридно-натрієвими з високою мінералі-
зацією – до 30 г/дм3

, що засвідчує утруднений водообмін на глибинах у межах 1000 м. 

Для народногосподарських потреб води цього горизонту самостійно не використовують. 

Водоносний комплекс у відкладах поліської серії середнього і верхнього рифею (R2-3pl). На Шаць-

кому поозер’ї цей водоносний комплекс має повсюдне поширення. Він перекривається малопотуж-

ним горбашівським водоносним горизонтом, який має з ним тісний гідравлічний взаємозв’язок. 

Водоносний комплекс поліської серії підстеляється утвореннями кристалічного фундаменту, у припо-

крівельній зоні якого циркулюють підземні води. 

Свердловиною № 6-«Шацьк», яка є найглибшою на поозер’ї, водонасичені породи цієї серії 
розкриті на глибині 1178 м при глибині свердловини 1252 м. Отже, поліський водоносний комплекс 
розкритий лише на 74 м. За класичним варіантом повна потужність теригенних утворень поліської 
серії середньо-верхнього рифею становить 700 м. 

Породи, у яких циркулюють підземні води цього комплексу, сформовані пісковиками сірого за-

барвлення зі світло-рожево-червоно-бурими відтінками. Вони дрібнозернисті, польово-шпатово-квар-

цові слюдисті, з малопотужними прошарками алевролітів, що належать до зони утрудненого водо-

обміну. 

Науково-дослідні гідрогеологічні роботи, проведені на свердловині № 6-«Шацьк», дали можли-

вість установити гідрогеологічні параметри водоносного комплексу поліської серії. Так, відкачка 
води цього комплексу здійснювалася в інтервалі глибин 1178–1252 м, при трьох зниженнях дина-

мічного рівня дзеркала вод. Результати цих досліджень подаються в таблиці 20. 

Таблиця 20 

Гідрогеологічні параметри водоносного комплексу відкладів поліської серії  
середнього і верхнього рифею (R2-3 pl) води поліського комплексу [138] 

Пересічне значення 

Назва порід інтервал 

опробування, м 

ступені 
зниження 

статичний 

рівень, м 

динамічний 

рівень, м 

зниження, 

м 

дебіт, 

м3
/добу 

питомий 

дебіт, м3
/добу 

1178 І 34 22 56 10,8 0,19 

1252 II 34 52 86 16,2 0,19 
Піски 

псамітові 
1252 III 34 138 172 23,5 0,14 

Живлення цього водоносного комплексу відбувається за рахунок інжекції солоних вод палеоба-

сейну та регіональних особливостей формування поліських вод. За хімічним складом води хлоридно-

натрієві високої мінералізації (особливості цих мінеральних вод подаються в однойменному розділі). 
Розкриті високомінералізовані води поліського комплексу використовуються в бальнелогічних цілях 

санаторію «Лісова пісня». 

Водотривкі горизонти та їх комплекси. Особливості водоносних горизонтів та їх комплексів, 

що поширені на Шацькому поозер’ї, мають більш-менш установлені взаємозв’язки й утворюють зону 

активного до 800 м і затрудненого від 800 до 1200 м водообміну. Потрібно зауважити, що кожний із 
виділених стратиграфічних підрозділів має свої, часто властиві тільки йому особливості. Водоносні 
породи розділяються поширеними водотривкими комплексами порід із низькими фільтраційними 

властивостями. 

Нижче подаємо короткий опис водотривких горизонтів та їхніх комплексів. 

Водотривкий комплекс ґрунтових вод. Пов’язаність ґрунтових вод зі стратиграфічними підрозді-
лами або кліматолітами є до певної межі умовною, оскільки наявність у розрізі неоплейстоценових 

відкладів потужних товщ водонепроникних порід створює певні труднощі для їхньої гідрогеологічної 
оцінки. 

Водотривкий комплекс озерних та озерно-болотних відкладів (l,lbPIV). Цей комплекс водотрив-

ких відкладів на Шацькому поозер’ї має значне поширення, особливо в контурах прадолини Кшна-

Прип’ять, та на ділянках екзараційних перезаглиблень, де утворилися осади завадівсього міжльодо-

виків’я. 
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До водотривкого комплексу входять суглинки, озерні глини, заторфовані супіски, гіттії, похова-

ний мул та інші різновиди осадових порід. Максимальна потужність водотривів неоплейстоценових 

відкладів у верхів’ях Прип’яті сягає 10,0 м. Коефіцієнти фільтрації змінюються в діапазоні від 0,02 до 

0,002 м/добу. 

Локальні водотриви завадівського горизонту обмежують область вертикальної фільтрації, завдя-

ки чому відбувається формування міжпластового водоносного горизонту середньонеоплейстоцено-

вих озерно-алювіальних відкладів. Поширення водотривких відкладів на ділянках, де відсутня зона 
кольматації верхньої крейди, відіграє важливу роль у формуванні гідродинамічних умов на території 
Поозер’я та захисту від забруднення і виснаження верхньокрейдового водоносного горизонту турон-

сько-маастрихтських відкладів, що відіграє провідну роль в організації централізованого водопо-

стачання. 

Водотривкий горизонт у покрівлі відкладів туронського-маастрихтського ярусів верхньої 
крейди (еК2). Місцевим водотривом у Поозер’ї є зона кольматації верхньокрейдових порід. 

Це кора звітрювання крейдяної товщі, що утворилась у неогеновий період у процесі комплексної 
дії екзогенних чинників. 

Важливу роль при цьому відіграла неотектонічна активність, коли поверхня крейдових відкладів 

стала суходолом. 

У той час частина розрізу крейдяного масиву була зоною аерації, пересушеною поверхнею, яка 
піддавалася фізико-хімічним процесам звітрювання. Пізніше, у період материкових зледенінь, у 

процесі гляціостатичного навантаження у звітрений подрібнений матеріал втискувалися моренний і 
флювіогляціальний, заповнюючи природну тріщинуватість. Після деградації останнього зледеніння, 

крейдяна товща та її кора звітрювання, що були сковані льодом, розмерзлися, причому частина 
втиснутого уламкового матеріалу залишилася в закольматованих тріщинах. Первинна тріщинувата 

висушена крейдяна маса перетворилась у в’язко-пластичну, а в деяких випадках навіть у текучу кон-

систенцію. Загалом у геологічному розрізі ця крейдяна маса завжди є зволоженою і водонасиченою, 

проте в ній відсутня водовіддача. 
У гідродинамічному відношенні зона кольматації розділяє ґрунтові води, що мігрують у четвер-

тинній товщі, і міжпластові води верхньокрейдового водоносного горизонту, чим сприяє захищеності 
його, тобто основного постачальника води, від забруднення. 

На території Шацького поозер’я зона кольматації як місцевий водотрив відсутня лише в межах 

перезаглиблень у крейдовому масиві, де завдяки екзараційній роботі льодовиків вона була здертою і 
перенесена в південніші широти. Пересічна потужність зони кольматації становить 5 м, хоча інколи 

може сягати 10 м. 

Коефіцієнт фільтрації звітреної крейди в цій зоні становить 0,06–0,0004 м/добу. Збільшення 

фільтраційних властивостей відбувається в напрямку до річкових долин Західного Бугу та Прип’яті. 
Зона кольматації зумовлює напірний стан верхньокрейдового водоносного горизонту. 

Водотривкий горизонт у відкладах туронського ярусу верхньої крейди глибше 120 м (K2t). 

Відомо, що зона інтенсивнішої тріщинуватості в крейдяних відкладах, із якою пов’язаний найпотуж-

ніший водоносний горизонт Шацького поозер’я, сягає глибини 70–80 м. Нижчі за розрізом морські 
крейдяні відклади відзначаються поступовим згасанням тріщинуватості, тобто переходять у масивні 
утворення. 

Щільність крейдяного масиву, що простежується на глибині, не дає можливості мігрувати під-

земним водам, що є підставою для виділення їх у Шацькому поозер’ї як регіонального водотривкого 

горизонту. 

Водотривкий комплекс у відкладах нижнього кембрію (Є1) та верхньоканилівської серії верх-

нього венду (V2kп2). У межах Шацького поозер’я на стратиграфічному рубежі кембрію і канилівської 
серії наявна потужна водотривка товща осадових порід. Свердловиною № 6-«Шацьк» в інтервалі 
глибин 532–647 м розкриті аргіліти й алевроліти стохідської світи нижнього кембрію, а під ними (без 
стратиграфічного перериву), в інтервалі 647–756 м – аргіліти й алевроліти верхньої товщі канилів-

ської серії верхнього венду. Виходить, що аргілітово-алевролітова товща має загальну потужність 

124 м, а це надійний водотривкий комплекс, який забезпечує напірні властивості залягаючих нижче 
нижньоканилівського та горбашівського водоносних горизонтів. 

Природна захищеність підземних вод. Природна захищеність ґрунтових вод від проникнення з 
поверхні землі забруднюючих речовин залежить від потужності й літологічного складу зони аерації, а 
для міжпластових вод – від фільтраційних властивостей і потужності перекриваючих водотривких 

товщ. 
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Ґрунтові води водоносних горизонтів та їх комплексів у неоплейстоценових відкладах, що заля-

гають першими від поверхні й не перекриваються водотривкими утвореннями, на Шацькому поозер’ї 
не захищені. 

На окремих ділянках відклади четвертинного водоносного комплексу перешаровуються із 
суглинками, супісками та глинами еолово-делювіальних або озерно-алювіальних та льодовикових 

відкладів, із коефіцієнтами фільтрації, меншими за 0,001 м/добу. Такі водотриви мають локальне 
значення і не захищають підземні води від забруднення. 

Часто ґрунтові води у зв’язку з відсутністю природного захисту забруднені нітратами, нітритами, 
аміаком, фенолами, органічними сполуками, важкими металами, нафтопродуктами тощо. 

Незахищеність ґрунтових вод четвертинного водоносного комплексу, які мають велику ймовір-
ність забруднення, не дає змоги використовувати їх для централізованого водопостачання населених 

пунктів, хоча сільським населенням ці води широко використовуються для індивідуального 
водопостачання за допомогою колодязів. 

Перші від поверхні міжпластові підземні води є захищенішими від забруднення, ніж ґрунтові, 
оскільки перекриті водотривкими відкладами різної потужності, що зумовлюють їх напірний стан. На 
ділянках, де потужність водотривів не перевищує 3 м, води вважаються незахищеними; там, де шар 

водотривких відкладів становить від 3 до 10 м, вони умовно захищені, коли потужність водотривів 
перевищує 10 м, – вони захищені від забруднення. 

Ґрунтові води болотних, озерно-болотних, алювіальних, флювіогляціальних, льодовикових та 
озерно-льодовикових відкладів на всій території Шацького поозер’я є незахищеними. 

Під ґрунтовими водами залягають міжпластові водоносні горизонти середнього та нижнього нео-
плейстоцену – це водоносний горизонт озерних, озерно-алювіальних відкладів середнього плейсто-

цену (l,lаРII) та відповідний комплекс воднольодовикових та льодовикових утворень нижнього плей-
стоцену (f,gРI). Поширення водоносного комплексу воднольодовикових і льодовикових відкладів ниж-

нього неоплейстоцену (f,gРI) тяжіє до улоговин древнього розмиву прадолини Кшна-Прип’ять, а також 
до древньольодовикових улоговин виорювання. Горизонт напірний і залягає на глибині 17,0–47,5 м. 

Напірність зумовлена середньонеоплейстоценовими завадівськими озерними водотривкими відкла-
дами, потужність яких здебільшого не перевищує 8,0 м. Води горизонту, у зв’язку з глибоким заля-

ганням та локальним поширенням, рідко використовує місцеве населення для питних та господар-
ських потреб. 

Місцевим водотривом на території досліджень є зона кольматації верхньокрейдових порід (еК2). 
Вона сформована шаром м’якопластичної крейди. У гідродинамічному плані зона кольматації відді-
ляє четвертинний водоносний комплекс від верхньокрейдового. Зона кольматації є важливим чинни-

ком природної захищеності основного водоносного горизонту туронсько-маастрихтських відкладів 
верхньої крейди від забруднення. Цей місцевий водотрив поширений на всій території поозер’я і 
відсутній тільки в перезаглиблених ділянках річкових долин. 

Його коефіцієнти фільтрації становлять від 0,0004 м/добу на вододілах до 0,02 м/добу в долинах 

річок. Коефіцієнти перетікання для водотриву також збільшуються від вододілів (2–3 · 10
–5

 м) до 
долин річок (10

–4
 – 10

–3
 м). 

Потужність водотривкого шару коливається в широкому діапазоні, становлячи пересічно 7–10 м. 
Регіональним водотривом також є 30–50 м товща мергельно-крейдяних відкладів, що знахо-

диться в основі розрізу верхньої крейди на глибині 110 м. Цей крейдяний водотрив захищає води 
палеозойських водоносних горизонтів від забруднення інфільтратами. 

 

 

 

Розділ 9. Режим підземних вод 
 

Відомо, що під режимом підземних вод розуміють закономірну зміну в часі дзеркала рівня без-
напірних та напірних вод, витрати води, трансформацію хімічного складу й температури внаслідок 

впливу різноманітних абіотичних і біотичних чинників. На території Шацького поозер’я до основних 

режимоформуючих чинників належать особливості геологічної та геоморфологічної будови, стан 
сучасного рельєфу, особливо зміненого внаслідок проведення меліоративних осушувальних робіт, 
рослинного покриву та господарської діяльності населення. Перераховані, а також, можливо, й інші 
чинники, впливають на гідросферу в сукупності, проте вплив кожного з них зумовлює різноманітні 
наслідки. 
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Так, річкова долина Західного Бугу відзначається тим, що річище заглиблене в заплаву на 2–3 м, 

а надзаплавна тераса, рельєф якої ускладнений еоловими дюнами, піднята відносно поверхні заплави 

на 15–20 м. Це створює враження значної розчленованості рельєфу, що визначає режим ґрунтових вод. 

За межами долини Західного Бугу вся інша територія Поозер’я в загальному обрисі є рівнинною 

поверхнею із численними приозерними пониженнями та заболоченими ландшафтами, серед яких де-

не-де трапляються острівні підвищення різних морфоскульптурних форм рельєфу. Загалом усе це 

зумовлює неглибоке залягання ґрунтових вод, режим яких визначається загальними кліматичними 

закономірностями. 

Господарська діяльність людини, а в межах Поозер’я це насамперед осушувальна меліорація та 
вирубка лісових насаджень, спричинила зміни фізико-географічного середовища, а скупчення людей 

у рекреаційних зонах спонукає до створення тимчасових інфраструктурних змін, що негативно 

впливають на природний режим ґрунтових вод. 

На сьогодні при господарському освоєнні території Поозер’я не враховуються адаптивні еко-

логічні чинники. Слід зауважити, що людина, користуючись природою, вносить зміни і здебільшого 

примушує природу слугувати своїм інтересам, тобто панує над нею. У наші дні на Шацькому 

поозер’ї цей панівний стан активно проявляється. Прикладом можуть слугувати численні приватні 
котеджі, побудовані в санітарно-захисних зонах озер Шацького національного природного парку. 

Інформація про режим підземних вод необхідна в багатьох галузях господарської та наукової 
діяльності. Так, у межах Поозер’я режимні показники потрібно враховувати при всіх видах будів-

ництва, оцінюванні можливостей використання підземних вод для господарсько-побутових та техніч-

них потреб, реконструкції осушувальної мережі наявних меліоративних систем, а також для 

наукового прогнозу кліматичних змін цього регіону. 

У сучасній гідрогеологічній науці та виробничій діяльності виділяють чотири основні типи 

режиму підземних вод – вододільний, прибережний, карстовий і мерзлотний. 

За комплексом показників стан підземних вод на території Шацього поозер’я можна віднести до 

прибережного типу. Особливості цього типу визначаються переважно коливанням рівнів води в 

річкових долинах Західного Бугу і Прип’яті та озерних водоймах різного генезису. Прибережний тип 

відзначається тісним гідравлічним взаємозв’язком окремих водоносних шарів, що простежується у 

взаємовпливах ґрунтових вод із вільною поверхнею та напірних, а також глибокозалягаючих арте-

зіанських водоносних пластів і комплексів. 

Хоча на території Шацького карстологічного району встановлені карстові форми рельєфу, виді-
ляти карстовий тип режиму підземних вод немає підстав, оскільки в такому разі передбачаються 

процеси постійного або періодичного поглинання поверхневих та підземних водостоків, що в умовах 

Шацького поозер’я не простежується. 

Геолого-гідрографічні і насамперед гідродинамічні особливості підземних вод дають підставу 

для виділення в умовах режиму прибережного типу три підтипи: 

− ґрунтові води неглибокого залягання; 

− ґрунтові води глибокого залягання; 

− напірні води. 

Ґрунтові води неглибокого залягання циркулюють у піщано-супіщаних і торфових відкладах су-

часних болотних та середньоплейстоценових флювіогляціальних утворень, що мають повсюдне по-

ширення на Шацькому поозер’ї, окрім долини Західного Бугу й окремих здренованих ландшафтних 

ділянок – дюн, оз. 
Ґрунтові води глибокого залягання пов’язані з перезаглибленням у дочетвертинному рельєфі, де 

наявні піщано-гравійні породи окського горизонту, що збагачені водою та мають помірний водо-

обмін. 

Напірні води основного туронського-маастрихтського водоносного горизонту мають повсюдне 
поширення і значний взаємозв’язок із ґрунтовими водами. 

Територіальні особливості підземних вод вивчали дві спеціалізовані організації – з 1985 р. Рів-

ненська геологічна експедиція (РГЕ) та Інститут гідротехніки і меліорації Української академії 
аграрних наук (ІГіМ УААН), який так іменується з 1990 р. 

На Шацькому поозер’ї РГЕ здійснювала режимні спостереження в рамках державної програми 

регіонального вивчення змін стану підземних вод лише в трьох пунктах, два з яких розташовані на 
узбережжі оз. Світязь. 

Режимні спостереження ІГіМ УААН здійснюються в шістьох пунктах Поозер’я, що розташовані 
в профільному варіанті й охоплюють три підтипи режиму підземних вод. Кожен спостережний пункт 
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базується на двох свердловинах, які розкривають ґрунтовий і верхньокрейдовий водоносні горизонти, 

а за необхідності й на водомірних постах, де ведуться спостереження за зміною рівня поверхневих 

вод. 

Режим ґрунтових вод. Нагадаємо, що ґрунтові води Шацького поозер’я – це постійно діючий 

горизонт, що поповнює свої запаси в процесі інфільтрації атмосферних опадів і, лише частково, за 
рахунок притоку річкових та озерних вод у період весняної повені і літніх паводків. 

На підставі багаторічних спостережень, які здійснював ІГіМ УААН (1971–1987 рр.), на рис. 65 

подаються сезонні коливання рівнів ґрунтових вод, спричинені сезонними коливаннями метеочин-

ників. Простежуються також річні цикли коливань рівня ґрунтових вод, амплітуда яких у посушливі 
роки становить 1,0–1,4 м, а в нормальні і вологі – 0,6–0,8 м. 

Коливання п’єзометричного рівня напірних вод верхньокрейдових відкладів збігаються з такими 

за матеріалами РГВ. В обох випадках наявне уповільнене реагування на зміну метеочинників, тобто 

відставання становить два тижні. За висновками В. Е. Алексеевского [3], сезонні коливання рівнів 

напірних і ґрунтових вод відбуваються загалом під дією тих же чинників, проте чіткої взаємозалеж-

ності між ними не простежується. 

Водоносні горизонти гідравлічно взаємопов’язані, і між ними відбувається інтенсивний водооб-

мін. Співвідношення рівнів та їх особливості засвідчують напрямок водообміну, його часові й про-

сторові тенденції. Так, на північ від вододілу між р. Прип’ять та озерами Пулемецьке, Світязь, Ве-

лике Чорне підземний потік напірних вод відзначається падінням п’єзометричного рівня. Як наслі-
док, у південній частині парку між згаданим вододілом та озерами простежується постійне переви-

щення п’єзометричного рівня напірних вод над дзеркалом ґрунтового потоку. Далі на північ, орієн-

товно до кордону з Білоруссю, існує відносна рівновага обидвох рівнів на фоні сезонних взаємо-

перевищень, а ще північніше, аж до долини р. Мухавець, рівень ґрунтових вод уже перевищує п’єзо-

метричну поверхню. Власне на показниках взаємного живлення і ґрунтується виділення типів 

взаємозв’язку водоносних горизонтів. 

Вище було зазначено синхронність коливань рівнів ґрунтових і напірних вод, що зумовлено 

впливом тих самих режимотвірних чинників. Слід зауважити, що рівні ґрунтових вод мають більш 

динамічний режим, ніж рівні напірних. Останні коливаються повільніше, а їхня амплітуда в багато-

річному ході на 0,2–0,3 м менша за таку ж амплітуду рівнів ґрунтових вод. 
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Для всіх типів взаємозв’язку водоносних горизонтів існують періоди, коли поверхня ґрунтових 

вод нижча за п’єзометричний рівень напірних вод. Це засвідчує, що на всій території напірні води є 
стабілізуючим чинником ґрунтових вод не тільки щодо їхнього рівневого режиму, а й відносно 

водного балансу. Це стосується і поверхневих вод озер, рівневий режим яких більше залежить від 

напірних, ніж від ґрунтових вод. 

Власне завдяки такій залежності простежуються періоди, коли при різкому зростанні п’єзоме-

тричних рівнів дзеркало води оз. Світязь перевищує рівень ґрунтових на прилеглих територіях. 

Невід’ємним складником особливостей режиму ґрунтових вод слугують метеорологічні чин-

ники, які впливають на зміну водонасиченості шарів, оскільки частка напірної складової частини в 

балансі ґрунтових горизонтів не перевищує 10 %. 

Нагадаємо, що середня річна температура повітря Шацького поозер’я на підставі багаторічних 

спостережень метеостанції в с. Світязі не перевищує 7,5 °С. Найнижчі середні температури повітря 

зафіксовані в січні–лютому (–4,4 °С), а найвищі – в липні (+18,8 °С). За початок весни слугує дата 

переходу середньодобової температури повітря через 0 °С, тобто коли відбувається загальне снігота-
нення та розмерзання верхнього шару ґрунту. Перехід середньодобової температури повітря через 
0 °С пересічно настає весною в середині березня та восени – в кінці листопада. Тривалість безмороз-
ного періоду сягає 165 днів, найпізніша дата заморозку весною зареєстрована 10 травня, а першого 

морозу – восени 16 вересня. 

Найбільша глибина промерзання ґрунту зафіксована в лютому і становить 144 см. Середньорічна 
кількість опадів сягає 499 мм. Найбільше їх випадає в червні–липні – 70–71 мм, а найменше – 

25−26 мм – у січні–березні. За вегетаційний період випадає 356 мм опадів. Переважають вітри захід-

них та південно-західних румбів. 

Рівень ґрунтових вод у річному циклі відзначається незначним коливанням, що зумовлено метео-

рологічними чинниками та гідравлічним зв’язком з озерами і напірними водоносними горизонтами. 

Завдяки атмосферним опадам і весняним повеням, водою виповнюються всі пониження в рельєфі 
поозер’я. Окрім того, підняття рівня ґрунтових вод може частково відбуватися завдяки гідравлічним 

вікнам у гіпсометрично нижче розміщених крейдових відкладах. 

Режим напірних вод. Із викладеного вище випливає, що напірні води, які залягають на значних 

глибинах, тобто нижче зони активного водообміну, мають лише опосередковане відношення до 

гідродинамічного стану підземних вод верхньокрейдового і ґрунтового водоносних горизонтів. 

Гідрогеологічне дослідження рифейсько-вендської частини геологічного розрізу стало можливим 

завдяки випробовуванню свердловини № 6-«Шацьк». Оцінювалися запаси хлоридно-натрієвого 

розсолу, який наявний у зоні пасивного водообміну, що охоплює пісковики поліської серії рифею і 
частково відклади нижнього венду. У розрізі цей інтервал знаходиться на глибині 1165–1252 м. 

Під час здійснення тримісячних безперервних відкачувань води динамічний рівень сягав 200 м, 

що засвідчує збудження потужної водонасиченої товщі порід різного геологічного генезису – 

вулканітів і теригенних утворень. Повне відновлення природного стану підземної гідросфери 

підтверджується статичним рівнем, що встановлюється на позначці 34,0 м від денної поверхні. Ці 
показники показують взаємозв’язок напірних горизонтів поліської серії рифею і нижнього венду з 
верхньокрейдовими водами, які циркулюють на глибинах 20–80 м. Цей взаємозв’язок відбувається 

тріщинуватими зонами порід рифею–венду–палеозою і кайнозою. Детальнішої інформації на 
сьогоднішній день не існує, оскільки не проводилися спеціальні гідрогеологічні дослідження на 
окремих геологічних зрізах зазначеної зони. 

Аналізуючи режим напірних вод Шацького поозер’я, ми обмежимося тільки глибиною функціо-

нування крейдяних колекторів та міжпластових напірних вод окського горизонту нижнього неоплей-

стоцену, тому що глибокозалягаючі водоносні горизонти не змінюють режиму вод крейдово-четвер-

тинної товщі. 
Потрібно зауважити, що в умовах Волинського Полісся різкі зміни режиму ґрунтових і верхньо-

крейдових вод можуть позначитися на рівневому режимі горизонтів, які залягають на значних глиби-

нах, лише через 30–40 діб. 

Вище вже зазначалося, що режим підземних вод вивчався Рівненською геологічною експедицією 

впродовж 23 років, тобто з 1987 р. На запропонованих графіках середньорічних рівнів підземних вод 

туронсько-маастрихтського горизонту і кількості річних опадів за 20-літній період, побудованих на 
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підставі матеріалів режимних спостережень на свердловинах № 5 і 6, які розташовані на березі 
оз. Світязь, подаються коливання відповідних показників (рис. 66). Так, середньорічні рівні верхньо-

крейдових вод за матеріалами свердловини № 5 мають тенденцію до зростання. Наприклад, якщо в 

1996 р. рівень фіксувався на позначці 2,5 м, то у 2005-му – на глибині 0,7 м від поверхні Землі, тоді як 

величина атмосферних опадів за цей період коливалася в межах 500–600 мм. Положення рівня води у 

свердловині № 6 є стабільнішим і змінюється за період спостережень лише в межах 0,5 м. 

 

 
Рис. 66. Коливання середньорічних рівнів підземних вод туронського-маастрихтського горизонту [91] 
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Розділ 10. Хімічний склад підземних вод 
 

Загальні особливості. Одним з основних показників підземних вод є їх хімічний склад, який 
характеризує їхню якість. 

Хімічний склад має свої особливості, що безпосередньо залежать від кількості та якісного складу 
розчинених у воді солей і газів, які визначають її мінералізацію. 

Розчинені у воді солі перебувають у дисоційованому стані у вигляді простих і складних іонів, а 
також недисоційованих молекул. Найпоширенішими складниками розчиненого у воді мінерального 
залишку є хімічні елементи, які домінують у породах земної кори нашої планети: залізо, кисень, 
кремній, магній та ін. 

Розчинені у воді іони формують шестикомпонентний склад вод, що поширений у більшості ланд-
шафтів європейського континенту в таких співвідношеннях: Са > Мg > Na; HCO3 > SO4>Cl. Окрім пере-
рахованих складників, у підземних водах присутні аміак (NH

+
4), нітрат (NO

-
3), нітрит (NO

-
2), оксиген 

(O2), вуглекислий газ (CO2), сірководень (H2S), нітроген (N2), метан (CH4), гідроген (H2), водяна пара (H2O). 
Загальна мінералізація – це сума іонів та недисоційованих молекул і колоїдів, які є у воді. Вели-

чину мінералізації визначають експериментально на підставі виявленого сухого залишку. 
Загальну мінералізацію підземних вод зазвичай подають у мг/дм3

. Діапазон загальної мінералі-
зації підземних вод широкий. Для питних вод величина мінералізації не повинна перевищувати 1,0 г/дм3

. 
Гідрохімія ґрунтових вод. Зміни хімічного складу перших від поверхні підземних вод залежать 

від комплексу чинників, що безпосередньо чи опосередковано впливають на ґрунтові води. 
Залежно від геолого-геоморфологічних особливостей території Шацького поозер’я ґрунтові води 

циркулюють в алювіальних відкладах надзаплавної тераси Західного Бугу, флювіогляціальному по-
криві, а також заболочених пониженнях, сформованих торфовищами. 

Провідним чинником формування хімічного складу ґрунтових вод є ґрунтовий покрив. Материн-
ськими породами ґрунтоутворення є піски і супіски, тому повсюдне поширення мають піщано-слабо-
підзолисті та торфово-болотні ґрунти з бідним сольовим складом, що мало позначається на природ-
ному стані вод. 

Гідрологічний чинник є опосередкованим у формуванні хімічного складу, оскільки поверхневі води 
формуються за рахунок атмосферних опадів і танення снігу. Мінералізація таких вод не перевищує 
25 мг/дм3

, а дощові води мають мінералізацію в межах 10–15 мг/дм3
. Суттєва різниця у величині 

вмісту хімічних елементів талих і дощових вод спричинена розбавленням сольового складу. У літній, 
тобто бореальний період, унаслідок випаровування ґрунтових вод та вилуговування солей із порід 
зони аерації відбувається збільшення їх вмісту. 

Гідродинамічний чинник при тісному взаємозв’язку ґрунтових вод із напірними верхньокрейдо-
вими та плейстоценовими окського горизонту має безпосередній вплив на формування їхнього хіміч-
ного складу [137]. Активний водообмін при переважанні напірного перетоку, що циркулює нижче 
ґрунтових вод, зумовлює зміни хімічного складу вод, спричиненого аніонно-катіонним обміном. До 
фізико-хімічної групи чинників, що впливають на хімічний склад ґрунтових вод, належить також їх 
окисно-відновний потенціал. Найважливішим окиснювачем у природних умовах є вільний оксиген. 
Практично повсюдно, незалежно від генетичного походження водонасичених порід, серед аніонів до-
мінує гідрокарбонат до 60–90 %-екв., а серед катіонів – кальцій – 43–78 %-екв. (табл. 21). Йони гідро-
карбонату і кальцію є головними складниками напірних вод верхньокрейдового водоносного горизонту. 

Здатність до окиснення й відновлення визначається окисно-відновним потенціалом атомів та 
іонів. Його величина залежить здебільшого від величини рН, а також температури й концентрації 
реагуючих речовин. 

Згідно з поданим хімічним складом ґрунтових вод, сформованих у породах різного генезису, 
величина рН змінюється від 6,9 до 7,8, тобто вона є нейтральною або слабко лужною (табл. 21). 

За результатами хімічних аналізів ґрунтових вод Шацького поозер’я (табл. 21), можна зробити 
такі висновки. 

1. Ґрунтові води, що мігрують у біогенному (болотному) середовищі, характеризуються гідрокар-
бонатним кальцієвим складом із присутністю катіонів Mg і аніонів Cl. В окремих випадках (с. Піща) 
у воді є підвищений уміст азотистих сполук. 

2. Ґрунтові води в межах перших надзаплавних терас мають близький хімічний склад до болот-
них вод, окрім умісту нітратів-нітритів, та з присутністю сульфат-іона. 

3. Ґрунтові води флювіогляціальних відкладів характеризуються гідрокарбонатним кальцієвим 
складом із вмістом сульфат-іона, хлор-іона та магнію. Виняток становить вода с. Мельники, у якій 
домінують K- і Na-іони, а Ca має підпорядкований уміст. 
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Таблиця 21 
Результати хімічних аналізів ґрунтових вод Шацького поозер’я [138] 

Хімічний склад води, мг/дм3
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Са Mg Na NH4 NO2 NO3 HCO3 SO4 Cl 

За
га
л
ьн
и
й

 у
м
іс
т 
хі
м
іч
н
и
х 

ел
ем

ен
ті
в,

 м
г/
дм

3  

Формула Курлова 

1 31-і 
Адамчуки, 

аIІІІ 
07.04.97 

2.0 
7,4 
4,0 

128,2 
6,4 

9,7 
0,8 

69,2 
3,01 

4,5 0,01 – 
378,2 

6,2 
63,4 
1,32 

96,4 
2,69 

461 
2963

2661 8
43

46,0
NaCa

SOClHCO
M

2 40-і 
Кошари, 
аIІІІ 

16.04.97 
2.5 

7,8 
3,6 

104,2 
5,2 

18,2 
1,5 

6,5 
0,3 

0,7 
2,2 

0,04 
– 

338,6 
5,5 

38,7 
0,8 

21,1 
0,6 

545 
2274

1180 43
54,0

MgCa

SOHCO
M  

3 39-і Ростань, 
fPIIdn2 

12.05.97 
3.5 

7,1 
4,0 

75,1 
3,8 

9,8 
0,8 

21,6 
0,9 

– – – 
239,8 

3,9 
45,6 
0,9 

22,3 
0,6 

240 
15,1768

1771 43
24,0

MgNaCa

SOHCO
M

4 35-і Голядин, 
fPIIdn2 

17.06.97 
1.0 

7,4 
4,1 

107,2 
5,35 

10,9 
0,9 

15,2 
0,6 

0,2 <1 – 
366,0 

6,0 
23,9 
0,5 

14,5 
0,4 

547 
1377

787 43
55,0

MgCa

SOHCO
M  

5 43-і 
Плоске, 

вН 
16.06.97 

0.5 
7,2 
- 

78,9 
3,9 

32,3 
2,7 

41,7 
1,8 

1,0 0,2 
50,0 
0,8 

335,5 
5,6 

20,5 
0,4 

41,7 450 
3443

15603
5,0

MgCa

ClHCO
M  

6 42-і 
Вілиця, 
вН 

18.06.97 
2.0 

6,9 
– 

174,8 
8,7 

28,4 
2,3 

2,5 
0,1 

2,0 0,2 
50,0 
0,7 

402,6 
6,6 

34,6 
0,7 

108,5 
3,0 

672 
2178

27593
7,0

MgCa

ClHCO
M  

7 47-і 
Мельники, 

fPIIdn2 
01.07.97 

1.5 
7,9 
– 

31,0 
1,6 

4,5 
0,4 

95,5 
3,8 

0,2 – – 
321,4 

5,3 
0,48 
0,1 

16,2 
0,5 

462 
2767)(

8923
5,0

CaNaK

ClHCO
M

+
 

8 46-і 
Піща, 
вН 

18.07.97 
0.5 

7,3 
– 

98,0 
4,5 

28,5 
2,3 

27,6 
1,2 

2,5 0,05 
100,1 

1,6 
311,4 

5,1 
30,5 
0,6 

38,2 
11,1 

560 
2858

1960 33
6,0

MgCa

NOHCO
M  

 
В умовах незначної здренованості території, особливо на ділянках поширення слабкопротічних і 

застійних болотних масивів, коли надходження вільного оксигену є незначним, формуються відновні 
умови. 

До фізичних чинників, що мають вплив на формування хімічного складу вод, належать випа-

ровування та зміна температури повітря. Це особливо чітко простежується в літній період. Середньо-

річна величина випаровування на Шацькому поозер’ї становить 515 мм. Рослинний покрив, зокрема 
процес фотосинтезу, що в ньому відбуваються, і мікроорганізми відносяться до біологічних чинників, 

які сприяють міграції хімічних елементів [136]. 

Живі організми інтенсивно поглинають нітрати, фосфати, калій та інші елементи, зменшуючи їх 

вміст у водах. Деякі з хімічних сполук, наприклад СО2, надходять у воду безпосередньо від живих 

організмів у процесі дихання або розкладу їх решток – це гумусові речовини, мінеральні сполуки 

сірки, фосфору, азоту й ін. Крім того, деяка частина хімічних елементів надходить у воду в процесі 
звітрювання уламкових порід. 

Якщо у ґрунтових водах утримується вільний оксиген, то мікроорганізми розщеплюють органіч-

ні речовини дуже швидко і повністю, завдяки цьому утворюються Н2О, СО2, солі азотної, сірчаної та 
фосфорної кислот. За відсутності вільного оксигену, тобто в болотних та озерних мулах, розщеп-

лення органічних речовин відбувається набагато повільніше. Оксиген, який необхідний для процесу 

окиснення, мікроорганізми забирають у NaNO3, Fe2O3, Na2SO4 та в інших окисних сполук. Завдяки 

цьому залізо, сірка і лужні елементи відновлюються. 

Трансформація ґрунтових вод при меліорації земель. Бездумне втручання в довкілля зу-

мовлює зазвичай виникнення негативних техногенних процесів, що тісно пов’язані насамперед із 
гідрогеологічними та інженерно-геологічними втручаннями. 

Механізм техногенних процесів вивчений недостатньо, що не дає змоги на перспективне про-

гнозування напрямків зміни природних компонентів екосистем. 
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На підставі проведених у 80-х рр. XX ст. досліджень ІГМУААН на Копаївській осушувальній 

системі та на прикордонні Білоруського Полісся були виконані розрахунки впливу осушувальних 

каналів на прилеглі території. Отримані результати засвідчують, що на відстані 0,3 км від магістраль-

ного каналу рівень ґрунтових вод знижується майже на 1,0 м, на відстані до 2,0 км – на 0,5–0,3 м, а на 
віддалі 3–7 км – на 0,2–0,1 м. Зафіксованим є також вплив осушуваних меліорацій у меженний період 

на стан рівнів ґрунтових вод богарних земель. Одночасно змінюється і хімічний склад ґрунтових вод. 

Появляються води змішаного типу, здебільшого хлоридного і сульфатного, із підвищеним вмістом 

хімічних елементів. 

Осушення збагачених водою порід зумовлює розвиток техногенної зони аерації, у межах якої 
інтенсивно відбуваються процеси окиснення, що має вплив на зміни хімічного складу вод. 

Ураховуючи техногенне навантаження на ґрунтові води, які є головним джерелом господарсько-

питного водопостачання й основою живлення озер досліджуваного регіону, доцільно для запобігання 

хімічного забруднення вод дотримуватися екологічних норм зберігання отрутохімікатів і мінераль-

них добрив та відповідних правил внесення їх у ґрунт, а також здійснити спеціалізоване обстеження 

сільських колодязів на предмет відповідності ґрунтових вод державним нормам водоспоживання. 

Дослідженнями, проведеними в постчорнобильський період, установлено, що радіонуклідного 

забруднення ґрунтових, а також напірних вод, у межах Шацького поозер’я не відбулося. 

Гідрохімія напірних вод. Вивчення змін хімічного стану напірних вод верхньокрейдового водо-

носного горизонту в межах Шацького поозер’я проводиться понад 30 років двома провідними орга-
нізаціями – УкрНДІГМ УААН [79] і Рівненською геологічною експедицією. Остання в 70-х рр. XX ст. 
проводила великомасштабне (1 : 50 000) гідрогеологічне й інженерно-геологічне картування терито-

рії Поозер’я і заклала гідрорежимну мережу свердловин, завдяки яким здійснюються безперервні 
спостереження. Одночасно УкрНДІГМ виконує гідромоніторингові спостереження за свердловинами 

в Шацькому національному природному парку. Результати спостережень за рівневим режимом і 
гідрохімічним станом напірних вод є основою для виявлення змін та процесів, що відбуваються в 

підземній гідросфері цього району. 

Проведені спостереження засвідчують, що загальний хімічний склад почав змінюватися на межі 
80–90-х рр. XX ст. Здебільшого це стосується вмісту в напірних водах гідрокарбонатів і кальцію. 

Незначними були зміни вмісту сульфатів і хлоридів. 

Середньо-багаторічний вміст хімічних елементів становить 0,401 г/дм3
 при коливанні від 0,122 

до 0,934 г/дм3
. Значна амплітуда коливань пов’язана із впливом абіотичних та біогенних процесів на 

трансформацію напірних вод. Це насамперед циклічні коливання кількості атмосферних опадів і 
зміни атмосферного тиску. Так, тривалі зливові дощі підвищують інфільтрацію дощової води через 
малопотужний четвертинний покрив у водоносний горизонт верхньої крейди. Відомо, що в періоди 

циклонічної обстановки із центром над Шацьким поозер’ям атмосферний тиск падає до мінімально 

можливих показників – 725–730 мм рт. ст., що зумовлює підняття гідравлічного інгредієнта підзем-

них напірних вод. Упродовж таких циклонічних періодів підвищуються фільтраційні показники трі-
щинуватої зони крейди, що сприяє більш інтенсивному поглинанню дощових вод. Одночасно збіль-

шується промитість порід на шляху інфільтрації. 
Відомо, що дощова вода, за незмінної погоди (а в межах Прип’ятської низовини час від часу 

формується особливий мікроклімат, спричинений безвітряною погодою, низькою хмарністю і постій-

ними мряковими дощами), за хімічним складом є ультрапрісною. Загальний уміст хімічних елементів 

у ній не перевищує 0,10–0,15 г/дм3
, що сприяє розбавленню напірної крейдової води. 

Зміни атмосферного тиску зумовлюють інтенсивне вилуговування вуглекислого газу карбонат-
ного складника крейдяного масиву, що відбувається в дискретному режимі. 

Зміни хімічного складу верхньокрейдових вод можливі за рахунок змінної міграції не тільки 

напірних, а й ґрунтових вод. Останні надходять через гідравлічні вікна й зони неотектонічних розло-

мів у напірні води і можуть привносити забруднювальні інгредієнти. 

Техногенний вплив, на відміну від хімізму вод, може відбуватися на ділянках осушувальних 

гідромеліорацій. При значному скиді ґрунтових вод підсилюється вплив напірних вод, що просте-

жується в збільшенні величини їх перетоку в ґрунтовий водоносний горизонт. 
Важливим чинником зміни хімічного складу напірних вод є підвищене рекреаційне навантажен-

ня на екосистеми Шацького поозер’я. До рекреаційних комплексів підведені водопровідно-каналіза-

ційні системи, експлуатація яких здійснюється зі значними порушеннями. 

Гідрокарбонат і кальцій є головними складниками напірних вод верхньокрейдового водоносного 

горизонту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частина ІІ. Гідрогеологічні умови 

 169

До 80-х рр. XX ст. напірні води мали стабільний поелементний хімічний склад із коливанням 

лише окремих компонентів, а забруднювальні інгредієнти були відсутні. 
Пізніше, під час тотального освоєння озер, у підземних напірних водах почали з’являтись, а 

тепер є постійними нітрогенвмісні сполуки: нітрати, нітрити, сполуки амонію. 

У весняно-літні періоди в підземних напірних водах фіксуються біогенні забруднювачі, що 

пов’язано з перевантаженням локальних ділянок масового відпочинку. 
 
 
 

Розділ 11. Мінеральні води 
 

Перші спроби наукового пояснення лікувальної дії мінеральних вод показали, що вона спричи-

нена її хімічним складом. Критерій «хімічного складу» був покладений в основу перших наукових 

класифікацій мінеральних вод. 

У «Наугеймській постанові», прийнятій 1911 р. Міжнародною бальнеологічною комісією, куди 

входили представники Німеччини, Австро-Угорщини та Швейцарії, «мінеральною» назвали воду, у 

якій містяться розчинені мінеральні речовини в кількості, що не перевищує 1 г/дм3
, або таку, що 

відрізняється від звичайної води підвищеним вмістом вуглекислого газу чи інших, цінних з погляду 

фармакології, інгредієнтів, а також воду з-понад +20 ° температурою. 

Запропоновані постулати є основними на сьогоднішній день у розумінні терміна «мінеральна во-

да». За столітній період вивчення мінеральних вод їх визначення дещо вдосконалилися. Так, у СРСР 

мінеральними було прийнято вважати підземні води, які можна використовувати для лікування. 

Провідна роль належала головним компонентам води, наявних у значних кількостях, газам – CO2, 

Н2S, 
222

Rn – та деяким мікроелементам, що можуть впливати на стан організму за їх незначного 

вмісту, а також високої температури. Засновник гідрогеохімії мінеральних вод А. М. Овчинников 

наголошував, що мінеральні води виділяються серед підземних вод за підвищеним вмістом газів, 

радіоактивних, біогенних, хімічних компонентів, йонів металів, а також молекулярною будовою 

самої води, або ізотопним складом її хімічних елементів. 

Сьогодні визначення терміна «мінеральні води» майже збігаються в різних країнах світу при 

єдиному беззаперечному критерії лікувальної дії на організм людини. Визначення цього терміна в 

деяких країнах світу наведено в табл. 22. 

Таблиця 22 

Визначення терміна «мінеральні води» 

Країна Визначення 

Україна 

За ГОСТ 878-93. Мінеральні води, залежно від мінералізації, наявності 
біологічно активних компонентів і походження, поділяються на: 1) природні 
столові; 2) лікувально-столові; 3) лікувально-столові змішаного складу 

ФРН, Австрія 

Мінеральні води – це води, придатні для лікувальних цілей. Мінералізація понад 

1,0 г/дм3
. Незалежно від мінералізації – води «мінеральні», якщо в них присутні 

терапевтично активні компоненти в таких кількостях (мг/дм3
): залізо – 10; 

миш’як – 0,7; титрована сірка – 1,0; вуглекислота – 250; радон – 1,8 нКu/л 

Франція 
Мінеральні – це води, що мають терапевтичні властивості і визнані такими 

Медичною академією Франції 

Бельгія, Іспанія, Італія, 

Швейцарія 

Термін «мінеральні води» повинен бути тісно пов’язаний із їх терапевтичною 

дією, зумовленою наявністю або відсутністю будь-яких спеціальних елементів, 

незалежно від їхнього кількісного складу 

Чехія, Словаччина 
Мінеральні води повинні відрізнятися від звичайних підземних вод своїм складом 

або температурою, завдяки чому вони мають терапевтично-лікувальний ефект 
США, Канада, країни 

Центральної та Південної 
Америки, Австралія 

До мінеральних відносять підземні води з мінералізацією понад 1,0 г/дм3
 

або з меншою мінералізацією, але такі, що мають специфічний хімічний 

або газовий склад і певну терапевтичну дію на організм людини 

Японія, Туреччина 
Мінеральними вважають води, які вміщують певну кількість мікрокомпонентів 

або понад 1,0 г/дм3
 розчинених сполук 

 

Отже, при визначенні поняття «мінеральні води» в більшості країн світу підкреслюється обов’яз-
ковий уміст у мінеральних водах 1000 г/дм3

 і більше розчинених речовин, одного або декількох 

специфічних компонентів – Li, Sr, Ba, Fe, Mn, Be, J, F, As, D, H2S, H2SiO3, CО2, Rn тощо, що 
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спричинює лікувальні дії мінеральних вод на організм людини. Власне, цим вони відрізняються від 

звичайних питних. 

За величиною загальної мінералізації мінеральні води поділяють на такі: 
− малої мінералізації 1,0–5,0 г/дм3

; 

− середньої мінералізації – 5,0–15,0 г/дм3
; 

− високої мінералізації – 15,0–35,0 г/дм3
; 

− розсоли – 35,0–150 г/дм3
; 

− міцні розсоли – більше 150 г/дм3
. 

Для визначення типу мінеральних вод за іонним складом, а також для врахування впливу іонів 

доцільно брати до уваги ті з них, що містяться у воді в кількостях 20 %-екв. і більше. У назві типу 

води в порядку зменшення концентрацій спочатку ідуть аніони, пізніше – катіони, специфічні мікро-

компоненти і гази. 

За вмістом органічних речовин рекомендується виділяти мінеральні води при мінімальному 

вмістові Сорг.валового 8,0 мг/дм3
. 

Мінеральні води Шацького поозер’я. За критеріями оцінки і класифікації мінеральних вод 

України в межах Шацького поозер’я розвідане одне родовище. 

Шацьке родовище бромно-хлоридно-натрієвих розсолів, що розташоване на південно-східному 

узбережжі озера Пісочне. 

У 1984–1986 рр. організацією «Укргеолкаптажмінвод» було проведено попередню розвідку ви-

сокомінералізованих розсолів Шацького родовища на території санаторію «Лісова пісня» для подаль-

шої експлуатації ним його запасів. В інтервалі глибин 1169–1252 м були розкриті хлоридні натрієво-

кальцієві розсоли з мінералізацією 70,4 г/дм, які циркулюють у відкладах бабинської, горбашівської 
світ нижнього венду та поліських відкладах верхнього рифею. Температура вод 16–17 °С – це холодні 
води, за газовим складом вуглекисло-азотні. До складу води входить від 1,3–1,4 до 137 мг/дм3

 брому 

та від 16 до 51 мг/дм3
 заліза. 

За генезисом ці води близькі до седиментаційних вод морського походження. Коефіцієнти 

метаморфізації становлять: 

;69,061,0 −=
rCl

rNa
        .34,038,0 −=

−

rCl

rNarCl
 

Затверджені запаси за категорією С1 сягають 16,7 м3
/добу при допустимому зниженні дзеркала їх 

рівня до 161 м. 

На сьогоднішній день санаторій «Лісова пісня» функціонує, проте не використовує мінеральні 
ресурси Шацького родовища. Свердловина вийшла із ладу. Через відсутність необхідних асигнувань 

ремонт свердловини «Шацьк-6» не здійснюється. 

Зони санітарної охорони свердловини зберігаються, і забруднення цільового водоносного 

горизонту, який добре природно захищений, неможливе. 

Хімічний склад водовмісних порід, що є колекторами підземних вод, визначаються як провідні 
при формуванні мінеральних вод. Складові елементи підземних вод мігрують у різних фізико-хіміч-

них умовах. Більшість серед них на стадіях літогенезу надходить у води завдяки вилуговуванню із 
вміщуючих порід. На ранніх ступенях катагенезу поховані седиментаційні води зберігають компо-

ненти морської води – йод, бром, магній, групу сульфатів, які частково переходять у розсоли. 

Йон брому асимілюється морськими організмами та сорбується органічною речовиною мулу. 

Закономірно, що в похованих сидементаційних водах рифею, точніше його поліської серії, що сфор-

мована чергуванням порових та тріщинних колекторів, тобто аргіліто-алевролітовою товщею, збага-

ченою органічною речовиною, акумулюються сполуки брому. 

Присутність йоду теж пов’язується з органічною речовиною певного типу, здебільшого із живою 

колись речовиною. 

Тривалий контакт захоронених морських вод із вміщуючими породами спричинює їх фізико-

хімічні перетворення. Формування хімічного складу підземних вод відбувається внаслідок складних 

процесів масопереносу, що здійснюється конвективним і дифузивним способами. 

Одним із визначальних хімічних елементів розсольних вод зі значним умістом хімічних елемен-

тів є аніон хлору, який у природному середовищі трапляється тільки у вигляді сполук. Значним 

резервом хлору в підземних водах є світовий океан, де його ваговий уміст у сольовому залишку 

морської води сягає 55 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частина ІІ. Гідрогеологічні умови 

 171

Натрій-йон має значне поширення в різних типах вод, які циркулюють у вулканогенних 

колекторах, насамперед у базальтах та їхніх туфах. В останніх присутні плагіоклази і авгіт, які, 
ймовірно, є джерелом Na, K, Ca, Mg. 

Сульфатно-кальцієвий хімічний склад підземних вод формується в процесі вилуговування гіпсів 

верхнього девону. Крім того, можливий йонний обмін між водою та вміщуючими породами. Додат-
ковим джерелом сульфатних вод є глибинні розломи, якими транспортуються відповідні збагачені 
розчини. 

Шацьке родовище вважається бромним хлоридно-натрієвим розсолом, хоча серед специфічних 

компонентів наявний також невисокий уміст йоду – 1,4 мг/дм3
. 

У зарубіжній літературі критерієм для визнання води мінеральною вважається вміст йоду до 

1,0 мг/дм3
, проте в Українському проекті мінеральних норм цей критерій підвищений до 5,0 мг/дм3

. 

Питання про концентрацію йоду в мінеральних водах для їх зовнішнього застосування є склад-

ним і на сьогоднішній день потребує подальшого вивчення. Експериментальними дослідженнями 

встановлено: проникнення йоду через шкіру, що має фармакологічне значення, можливе при знач-

ному його вмісті у воді. 
Так, при концентрації йоду в мінеральній воді 50,0 мг/дм3

 із ванни в організм людини протягом 

однієї години надходить така кількість йоду, що дорівнює добовому його надходженню з їжею. 

Критерій умісту брому в мінеральних водах становить 5,0 мг/дм3
, що значно нижче фармако-

логічних доз цього елемента. Одноразова доза при лікуванні бромідами із розрахунку на вміст брому 

становить 0,6–1,0 г, а максимальна – до 3,5 г/дм3
/добу. 

Також установлено, що надлишкове надходження хлоридів в організм заважає накопиченню 

брому в організмі і знижує його фармакологічну дію. Нині в Україні прийняті критерії вмісту брому в 

мінеральних водах на рівні 25,0 мг/дм3
. 

Згідно з поданими показниками (табл. 23), Шацьке родовище бромних хлоридно-натрієвих роз-
солів має перспективу широкого лікувального діапазону. 

За межами Шацького поозер’я, у Волинській області, загалом розвідані й оцінені родовища 

різних типів мінеральних вод. Інформацію про них подано в табл. 23. 

Еколого-гідрогеологічне оцінювання циркуляції мінеральних вод. Еколого-гідрогеологічне 
оціннювання території Шацького поозер’я Волинської області слід розуміти як прогнози змін якості 
різних типів мінеральних вод унаслідок впливу природних та техногенних чинників. 

Формування мінеральних вод відбувається за межами території досліджень. За гідрогеологічним 

районуванням Волино-Подільського артезіанського басейну Шацьке поозер’я знаходиться в області 
транзиту та розвантаження підземних вод. Важливим складником оцінювання екологічного стану 

мінеральних вод є їх природна захищеність. 

Існує класифікація захищеності підземних вод, згідно з якою на сьогодні виділяють три групи 

захищеності підземних вод: надійнозахищені, слабозахищені і незахищені. Ступінь захищеності ви-

значається глибиною залягання водоносного горизонту, його потужністю та величиною перекриття, 

зокрема водотривкими породами. 

Родовища мінеральних вод за природною захищеністю від забруднення поділяються на дві кате-

горії: І – захищені від забруднення і II – незахищені від забруднення. 

Води незахищені від забруднення поділяють на три групи: 

− незахищені від усяких джерел забруднення; 

− незахищені від поверхневих джерел забруднення; 

−незахищені від глибинних джерел забруднення. 

Особливості геолого-гідрогеологічних умов зони активного та повільного водообміну є підста-

вою для визначення еколого-гідрогеологічного стану мінеральних вод території досліджень. До 

першої категорії природної захищеності належать хлоридні натрієві розсоли, що циркулюють у 

межах Устилуг-Ратненської флексури, особливо її північно-східного крила, що простягається в пів-

нічно-західному напрямку в західній частині Волині та обривається Володимир-Волинським розло-

мом. Згадані розсоли циркулюють у приконтактовій зоні поліських відкладів рифею і утворень верх-

нього протерозою на глибині від 700 до 3200 м. Вони рухаються вздовж тальвегової частини згаданої 
флексури. 

У Шацькому поозер’ї хлоридні натрієві розсоли є надійно природно захищеними. Води із 
середнім і високим умістом хімічних елементів, а це питні й лікувальні мінеральні води, мають 

різний ступінь захищеності. Так, у північно-східній частині Поозер’я вони незахищені від глибинних 

джерел забруднення. У центральній та західній частинах досліджуваної території мінеральні води 
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циркулюють в інтервалі глибин 500–750 м у тріщинних колекторах, причому поза межами активних 

тектонічних порушень вони є захищеними від будь-якого виду забруднення. 

Таблиця 23 

Каталог родовищ і проявів мінеральних вод Волинської області [138] 

Організація, що 

затвердила запаси, 

номер протоколу/рік 

№
 з

/п
 Назва родовища 

та прояву, 

адміністративна 

прив’язка 

Тип води 

Г
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ог
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оз
н
и
й

 

ре
су
рс

 м
ін
во
д,

 

т
и
с.

 м
3
/д
об
у 

Викори-

стання 

1 
Луцьке родовище 

«Луцьке», м. Луцьк 

Хлоридно-

сульфатна натрієва 

столова, мала 

мінералізація 

Є
2
 151   639/2002 1,5 

Лікувально-

столова, 

питна 

2 

Луцьке родовище 

«Волинське», 

м. Луцьк 

Гідрокарбонатна 

кальцієва, мала 

мінералізація 

D2 354   639/2002 3,5 
Столова, 

питна 

3 смт Ратно, св. 5559 

Гідрокарбонатна 

кальцієва, мала 

мінералізація 

V1bb Q-455 Не оцінена 4,0 
Лікувально-

столова 

4 

с. В. Осниця, 

Маневицький р-н, 

св. 1425 

Хлоридно-натрієва 

лікувальна, середня 

мінералізація 

V1gb-bb Q-307 Не оцінена 3,0 
Столова, 

питна 

5 

с. Козлиничі, 
Маневицький р-н, 

св. 6361 

_”_ V1gb Q-717 Не оцінена 5,0 
Столова, 

питна 

6 

с. Костюхнівка, 

Маневицький р-н, 

св. 6303 

_”_ V1gb Q-860 Не оцінена 5,5 
Столова, 

питна 

7 

«Куравицьке», 

Ківерцівський р-н, 

св. 1,8 

Бромна хлоридно-

натрієва, середня 

мінералізація 

R2-3 

pl+Vlgb 
240  8815/1981  2,5 Лікувальна 

8 

с. Фалемичі, 
Володимир- 

Волинський р-н 

св. 336 

_”_ Сі Q-190 Не оцінена 2,0 
Столова, 

питна 

9 

с. Грем’яче, 

Ківерцівський р-н, 

св. 5-гд 

Бромна хлоридно-

натрієва ропа 
R2−3 pi О-280 Не оцінена 10,0 

Лікувальна, 

зовнішня 

10 

«Шацьке», 

Шацький р-н,  

св. 6-ш 

_”_ 
R2−3 

pl+Vlgb 
16,7  8937/1986  1,5 

Лікувальна, 

зовнішня 

11 
«Ковельське», 

м. Ковель, св. 6-гд 
_”_ 

R2−3 

pl+Vlgb 
90  

НТР ГРЕ 

39/1990 
 9,0 

Лікувальна, 

зовнішня 

12 

с. Нові Червища, 

Камінь-

Каширський, 

св. 1022-ГД 

_”_ 
R2−3 

pl+Vlgb 
Q-315 Не оцінена 5,0 

Лікувальна, 

зовнішня 

13 

с. Оконськ, 

Маневицький р-н, 

джерело 

Ультрапрісна K2zd Q-700 Не оцінена 1,0 Питна 

Природні води, що розливаються 

14 

«Йоданка», 

Іваничівський р-н, 

св. 1 

Гідрокарбонатно-

хлоридно-кальцієво-

натрієва 

K2zd Q-35 Не оцінена 3,5 
Столова, 

питна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частина ІІ. Гідрогеологічні умови 

 173

Сульфатні кальцій-натрієві мінеральні води в районі свого поширення за гідрогеологічними 

особливостями є незахищеними від глибинних джерел забруднення, а в окремих випадках і від 

поверхневих, що спричинено гідрогеологічними особливостями регіону. 

Господарське використання вод. На території Шацького поозер’я, згідно зі статистичною звіт-
ністю, наявні 24 пункти видобування прісних підземних вод для господарсько-питних і промислово-

технологічних потреб, більшість серед них функціонує в дискретному режимі. 
Регулярний водовидобуток здійснюють підприємства й організації смт Шацьк (сепараторний пункт, 

ВАТ «Шацьке РТП», хлібокомбінат РСС, Шацький лісний технікум, Держлісгосп, ЦРЛ, ЧОС, 

ВУЖКГ та СПМ «Прогрес»), а також Світязькі оздоровчі інфраструктури. Поодинокі свердловини в 

селах Поозер’я експлуатуються при нагальних потребах. 

Весь обсяг води видобувається з верхньокрейдового водоносного горизонту. Загальний водо-

видобуток для господарсько-питних потреб у 2008 р. становив 33,2 тис. м3
/добу, а для виробничо-

технологічних потреб – 36,7 тис. м3
/добу. Окремі свердловини функціонують із 1952 р., а більшість − 

із 70-х рр. XX ст. 
За якісним складом підземні води відповідають вимогам ГОСТу 2874-82 «Вода питна» і сані-

тарним нормативам сьогодення. 

У санітарно-екологічному відношенні джерела водовидобутку обладнані відповідно до вимог 
утримування санітарно-захисних зон. 

 

 

 

 

Розділ 12. Гідродинамічні умови підземних вод 
 

Підземна гідродинаміка, що є складовою частиною науки про рух рідин, які не стискуються і не 
зазнають впливу та дії зовнішніх сил, вивчає рух води в порових і трищінних породах. 

При розв’язанні багатьох завдань гідрогеології доводиться визначати витрати підземних водних 

потоків, їх взаємозв’язок між собою, величини перетоку через водотривкі товщі порід, умови живлен-

ня й формування, а також міграцію та зміни властивостей води, що проходить через різні природні 
колектори тощо. 

Гідродинамічні особливості зони активного водообміну території Шацького поозер’я формують-

ся численними геолого-гідродинамічними складниками. Серед них розрізняються геолого-структурне 

положення поозер’я у Волино-Подільському артезіанському басейні, область формування підземних 

вод, літологічні особливості водовмісних порід і типи колекторів, метеорологічні чинники, 

особливості рельєфу й техногенне навантаження на водоносні горизонти. 

Не тільки перераховані, а й інші абіотично-біогенні чинники визначають рух підземних вод у 

неоднорідному середовищі. Сьогодні користуються відомим класичним поділом водоносних пластів 

за неоднорідністю, який запропонував  Г. Н. Каменский [45]: 

− двопластові горизонти, у яких нижній має значно більшу водопроникність; 

− горизонти складної будови, утворені пластами різної водопроникності; 
− горизонти з різною або поступово змінюваною водопроникністю в горизонтальному напрямку. 

Для Шацького поозер’я гідрогеологічні умови є найближчими до перших двох варіантів класич-

ної схеми. 

Відповідно до результатів, отриманих під час спеціалізованих гідрогеологічних досліджень, 

складено гідродинамічну карту Шацького поозер’я (рис. 67). 

Установлено, що гідродинамічну обстановку зумовлюють артезіанські води водоносного гори-

зонту туронського-маастрихтського ярусу верхньої крейди, що циркулюють у тріщинуватих породах 

мергельно-крейдяної товщі на глибині від 21,0 до 120 м. Нижче, до підошви крейдяних відкладів 

залягає водотривка товща, яка розділяє водонасичені породи палеозою та венду від водоносного 

горизонту, що знаходиться вище. 

Поширення верхньокрейдового водоносного горизонту є повсюдним. Водопровідність порід 

залежно від колекторських властивостей змінюється від 200 до 500 м2
/добу, при коефіцієнтах філь-

трації 3–5 м/добу. Води мають напірний характер. П’єзометричні рівні встановлюються на окремих 

ділянках Поозер’я на абсолютній позначці 175 м, а в районі оз. Світязь – на +25–+85 см вище його 

акваторії. 
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Рис. 67. Гідродинамічна карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частина ІІ. Гідрогеологічні умови 

 175

Напірний горизонт, що знаходиться вище верхньокрейдяного, пов’язаний із водно-льодовикови-

ми і льодовиковими відкладами нижнього плейстоцену, тобто окським горизонтом, що має обмежене 
поширення у верхів’ях Прип’яті. 

Водонасичені породи залягають в улоговинах і пониженнях верхньоплейстоценового рельєфу з 
незначним похилом на північний схід. Підошва комплексу в районі с. Голядина знаходиться на 
позначці 137,5, а на віддалі 20 км вниз долиною підошва опущена до 130 м. Потужність водоносного 

комплексу змінюється від 5,0 до 15,0 м. Водовмісними є різнозернисті піски з гравієм і піщано-

гальково-гравійні суміші. 
Водопровідність міжпластових напірних вод окського комплексу становить 25–50 м2

/добу при 

коефіцієнтах фільтрації 1–3 м/добу. П’єзометричні рівні встановлюються на глибині 1,5–2,5 м і спів-

падають із рівнями ґрунтових вод. 

Повсюдно, окрім ділянок розвитку здренованих відкладів, тобто дюн, камів на території Шаць-

кого поозер’я, мають поширення ґрунтові води. Основними колекторами є четвертинні відклади 

різного генезису, літологічного складу, потужності та форм залягання. Величина водопровідності 
змінюється в широкому діапазоні від 5–10 м2

/добу для флювіогляціальних відкладів до 25–50 м2
/добу 

для промитих пісків першої надзаплавної тераси Західного Бугу, при коефіцієнті фільтрації, відпо-

відно, < 1 і 1–3 м/добу. 

Напірні води туронського-маастрихтського водоносного горизонту рухаються в північному та 

північно-західному спрямуванні до північно-західного крила Волино-Подільського артезіанського 

басейну, що обрамляється Ратнівським горстом на території Польщі. 
Напірні води окського горизонту, що мають міжпластовий характер, спрямовуються долиною 

Прип’яті в північних румбах. 

Ґрунтові води в природних умовах належать до басейнів Західного Бугу і Прип’яті. Їхній рух 

спрямований основними дренами згаданих річок. Деякі корективи з відтоком і поверхневих, і ґрун-

тових вод внесені тотальною осушувальною меліорацією, що спричинила пониження природного 

рівня поверхневих та ґрунтових вод. 

Гідродинамічні геофільтраційні схеми. Відповідно до літолого-генетичних особливостей порід 

зони активного водообміну, гідрогеологічних умов взаємозв’язку напірних горизонтів, величин пере-

тікання напірних вод, у межах Шацького поозер’я виділяється сім гідродинамічних геофільтраційних 

схем (табл. 24), об’єднаних у комплекси індексами А, Б, В. 

А. Перший комплекс відповідає умовам функціонування єдиного ґрунтово-напірного водонос-

ного комплексу, що охоплює територію долини Західного Бугу. Геоморфологічні особливості тут 
сприяють утворенню відкладів, літологічний склад яких спричинює циркуляцію ґрунтових вод із 
вільною поверхнею. Останні залягають на напірних верхньокрейдових водах, які за водозабезпече-
ністю формують значно потужніший від ґрунтового водоносний горизонт. 

Б. Другий комплекс відповідає умовам руху напірних вод, враховуючи наявність у верхньокрей-

довій товщі «зони кольматації», тобто відносного водотриву. 

В. Третій комплекс об’єднує напірні властивості верхньокрейдового водоносного горизонту і 
напірні можливості водоносного горизонту в нижньонеоплейстоценових відкладах (fPIok), а також 

потужні водотривкі шари. 

Гідродинамічна ділянка AІ1
. Територіально вона репрезентує правобережну частину заплави За-

хідного Бугу і першу надзаплавну терасу, відклади яких підстеляються верхньокрейдовими породами. 

Тут ґрунтові води циркулюють у дрібнозернистих, гумусованих пісках із прошарками супісків, які 
формують геологічний профіль заплави. Потужність горизонту 5–6 м, коефіцієнт фільтрації порід (Кф) − 

0,9–1,3 м/добу. 

Гідродинамічна ділянка AІ2
. Це водоносний горизонт в алювіальних, добре промитих, відсорто-

ваних пісках середньої зернистості з Кф – 2,3–4,5 м/добу. За умовами взаємозв’язку ґрунтові води 

сучасного алювію і надзаплавної тераси утворюють єдиний гідродинамічний комплекс із напірними 

водами туронського-маастрихтського водоносного горизонту, потужність якого пересічно становить 
60 м, а Кф змінюється від 3,5 до 9,6 м/добу. 

Гідродинамічна ділянка БIІ1
. У цьому випадку ґрунтові води повністю здреновані, а напірні води 

перекриті водотривом зони кольматації. На території Шацького поозер’я такі гідродинамічні умови 

простежуються в Ростанській кінцево-моренній гряді, у геоморфологічно виражених озових і 
камових водно-льодовикових відкладах та на ділянках розвитку еолових утворень.  

Потужність здренованих відкладів 5,0–10,0 м, літологінчо це суглинки валунні, піщано-гравійні 
суміші і піски різної зернистості з перевагою дрібнозернистих. Кф змінюється від 0,3 до 0,8 м/добу. 
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Таблиця 24 

Опорні літолого-генетичні й гідродинамічні ділянки [138] 

 

Примітка: 19. 9−11: 19 − номер літолого-генетичного комплексу, 9−11 − потужність шару порід. 
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Водотривка товща зони кольматації займає верхню частину товщі верхньокрейдяного масиву і 
має потужність 1,0–5,0 м. Кф закольматованих мергелів становить 2G10

-4
 м/добу. Потужність верхньо-

крейдяного водоносного горизонту пересічно сягає 55,0 м. Кф змінюється залежно від щільності 
тріщинуватості і літологічного складу порід у межах 3,0–7,6 м/добу. 

За умовами взаємозв’язку за відсутності ґрунтових вод першим від поверхні є напірний горизонт 
туронсько-маастрихтських відкладів. 

Гідродинамічна ділянка БІІ2
. На цій ділянці однакові гідродинамічні умови властиві для площі, 

розташованої північніше контурів прадолини Кшна-Прип’ять. Тут ґрунтові води циркулюють у 
флювіогляціальних відкладах дніпровського зледеніння. 

Це піски різної зернистості потужністю 5,0–15,0 м; Кф – 1,7–6,2 м/добу. Підстеляються водо-
носні піски водотривким горизонтом зони кольматації потужністю 2,0–5,0 м, Кф якої змінюється від 
1G10

-3
 до 1G10

-4
 м/добу. Нижче залягає водоносний горизонт верхньої крейди, сформований мергелем і 

крейдою писальною з пересічною потужністю до 60 м, Кф якого становить 2,8–5,7 м/добу. 
Гідродинамічна ділянка БIІ3

. Своєрідні гідродинамічні умови наявні на територіях розвитку бо-
лотних відкладів, що сформовані на флювіогляціальних пісках і супісках. Ґрунтові води утримуються 
в торфах і супісках загальною потужністю до 3,5 м, де Кф змінюється від 0,05 до 0,5 м/добу. 

Водонасичені флювіогляціальні піски та супіски мають потужність 5,0–9,0 м, а їх Кф змінюється 
від 1,0 до 3,0 м/добу. 

Гідрогеологічні параметри водотривких закольматованих мергелів і водонасичених крейдяних 
відкладів збігаються з такими, що подаються для гідродинамічної ділянки ІІ2. 

Гідродинамічна ділянка BІІІ1
. Ця ділянка відзначається гідродинамічними умовами, спричине-

ними складною будовою геологічного розрізу. Вона знаходиться на витоках р. Прип’ять, що тяжіють 
до перезаглиблень, утворених окським льодовиком. На понижених ділянках флювіогляціальної рів-
нини ґрунтові води циркулюють у болотних відкладах, сформованих торфами різного ступеня роз-
кладу з лінзами та прошарками супісків при загальній потужності 1,5–4,0 м. Коефіцієнт фільтрації 
торфів змінюється від 0,03 до 0,7 м/добу. Торфові відклади підстеляються основним водоносним 
горизонтом ґрунтових вод, сформованим пісками різної зернистості та супісками загальною потуж-
ністю 4,0–11,0 м. Коефіцієнт фільтрації порід цього горизонту становить 1,5–4,0 м/добу. 

Ґрунтові води від напірних окського горизонту відділяються водотривкими суглинками, що 
утворюють локальний водотрив завадівського кліматоліту. Потужність водотривкої товщі сягає 10 м. 
Їх Кф змінюється в широкому діапазоні від 0,02 до 0,002 м/добу. Нижче, у межах контурів поши-
рення льодовикових відкладів циркулюють напірні води окського горизонту, потужність якого 
становить 9,0–11,0 м, коефіцієнт фільтрації різнозернистих пісків із лінзами гравію змінюється від 0,2 
до 8,9 м/добу. 

Підстеляється окський горизонт мергелево-крейдовою товщею з пересічною потужністю до 
40,0 м, яка є колектором напірних вод із Кф 2,5–7,4 м/добу. 

У цьому випадку маємо складний гідродинамічний зв’язок, спричинений тим, що ґрунтові води 
болотних і флювіогляціальних відкладів формують єдиний горизонт, відділений локальним водотри-
вом від напірних вод окського та верхньокрейдового горизонтів, що не дає можливості перетікати 
напірним водам. У сукупності все це сприяє встановленню п’єзометричної поверхні вище рівня 
ґрунтових вод. 

Беззаперечно, що коли ґрунтові води не інфільтруються в горизонти, які залягають нижче, це 
сприяє заболочуванню території. Насамперед це відбувається в природних зниженнях доголоцено-
вого рельєфу, що зайняті торфовищами різного ботанічного та механічного складу, які постійно 
підживлюються напірними водами. У межах Шацького поозер’я, на ділянці між Світязьким і Пуле-
мецьким озерами величина перетоку напірних вод у ґрунтові становить 35 мм/рік. 

Гідродинамічна ділянка ВІІІ2
 є складною геофільтраційною схемою, що простежується в пів-

денно-східній частині території Пооозер’я, у межах прадолини Кшна-Прип’ять. 
На противагу ділянці ВІІІ1

,
 до згаданих умов додається місцевий водотрив – зона кольматації 

верхньої крейди. Отже, першим від поверхні залягає ґрунтовий, безнапірний водоносний горизонт, 
пов’язаний із флювіогляціальними відкладами потужністю 3,0–7,0 м при Кф 1,7–3,9 м/добу. Нижче 
мають повсюдне поширення відклади локального водотриву завадівського кліматоліту потужністю 
8,0–10,0 м при Кф 0,03–0,001 м/добу. Цей водотривкий горизонт не дозволяє вертикальну міграцію 
вод окського напірного водоносного горизонту. Нижче скрізь поширена зона кольматації, тобто 
місцевий водотрив, що розділяє напірні води верхньої крейди від окського горизонту. 

На геофільтраційній схемі показані: К1 – водоносний горизонт (комплекс) ґрунтових вод; К2
1
 – між-

пластові води з місцевим напором; К2 – напірні води верхньокрейдового горизонту; Кл – локальні 
водотривкі товщі (lаРІІ); Кр – місцевий водотрив зони кольматації. 
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Визначальний вплив на сучасний гідрогеологічний стан Шацького поозер’я належить напірним 
водам верхньої крейди і ґрунтовим водам антропогену. 

Отже, за умовами формування й міграції води верхньокрейдових відкладів, тобто туронського-
маастрихтського водоносного горизонту, відносяться до тріщинно-порових із «подвійною пористістю», 
яка розкривається внаслідок тривалого і максимально потужного відбору вод. Територія Поозер’я 
знаходиться в області розвантаження напірних вод, формування яких відбувається на північних 
схилах Волино-Подільської плити. 

Зважаючи на тектонічні умови території, наявність Головного Європейського вододілу поверхне-
вих вод та слабко виражений вододіл ґрунтових вод, можна констатувати, що верхньокрейдові води в 
загальному спрямовані на північ–північний захід. 

Безпосередньо в межах Поозер’я води верхньої крейди частково розвантажуються в суміжні, тобто 
ті, що залягають вище, водоносні горизонти через «гідрогеологічні вікна», а також через систему 
розломних порушень, особливо на ділянках Вижівсько-Мінської та Міднівської тектонічних зон. 

Висота напору вод контролюється гіпсометричним положенням покрівлі верхньокрейдових від-
кладів. Так, на вододільних ділянках вона становить 5–7 м, а в межах прадолини Кшна-Прип’ять – 30 м. 

За величиною водопровідності (Km) туронсько-маастрихтський водоносний горизонт розділяється 
на три зони. Перша – долина Західного Бугу, де водопровідність змінюється від 210 до 576 мг/добу; друга 
– центральна і північно-західна частина Поозер’я, де Кm становить 150–418 мг/добу; третя – південна 
та східна його частини, тобто територія прадолини Кшна-Прип’ять, де водопровідність коливається 
від 100 до 296 мг/добу. 

На підставі проведених дослідно-фільтраційних робіт установлений гідравлічний взаємозв’язок 
між напірними верхньокрейдовими і напірно-безнапірними ґрунтовими водами четвертинних 
відкладів. Підтвердженням цьому є: 

− синхронне коливання рівнів ґрунтових і напірних вод під час довготривалих моніторингових 
спостережень; 

− при проведенні довготривалих – до 30 діб – відкачувань води з верхньокрейдовго водоносного 
горизонту рівні ґрунтових вод синхронно змінювалися, хоча в окремих випадках із запізненням; 

− гідро- і п’єзоізогіпси мають подібну конфігурацію; 
− на підставі математичної обробки гідрогеологінчих параметрів установлено наявність «чинни-

ка перетікання» через зону кольматації верхньокрейдових відкладів. Розрахована його вели-
чина на північному обрамленні оз. Світязь становить 35 мм/рік. 

Величина перетікання залежно від гіпсометричного положення поверхні крейдяних порід змінюється 
на окремих ділянках суміжної території. Так, починаючи з відмітки поверхні крейди 180 м і вище, 
відбувається боковий відтік верхньокрейдових вод у ґрунтові. На окремих ділянках ця величина сягає 
1000 мм/рік, що засвідчує безпосередній гідравлічний зв’язок між напірними і ґрунтовими водами. 

На території Шацького поозер’я експериментальне вивчення величини перетоку верхньокрей-
дових вод у ґрунтові здійснювалося в районі с. Положеве, на правому березі каналу Прип’ять, на 
південному березі оз. Люцимер та в районі с. Хомичі, що знаходиться на витоках р. Прип’ять. 

Досліди проводились у передпосівний і вегетаційний періоди, їхні результати подано в таблиці 25. 

Таблиця 25 

Експериментальні величини перетікання вод через вікна зони кольматації  
крейдових відкладів станом на 1976 р. [138] 

Абсолютна відмітка рівнів 

ґрунтових вод напірних вод 

Величина 

перетоку, 

мм/рік 
№ 

з/п 

Потужність 

зони 

кольматації 

Коефіцієнт 

фільтрації 
зони коль-
матації, л/м3

 

Напрямок 

перетоку 

25,04 25,07 25,04 25,07 25,04 25,07 

1 5,0 6,25G10
-4

 167,55 166,89 167,47 166,99   7,4   9,0 

2 8,0 7,2G10
-4

 166,03 165,37 166,12 165,50 13,05   6,7 

3 3,0 8,46G10
-4

 

напірних 
вод 

у ґрунтові 170,97 170,28 171,08 170,50 34,15 68,3 

Примітка: № 1 – с. Положеве; № 2 – оз. Люцимер; № 3 – с. Хомичі. 

Подана в таблиці інформація дає підставу стверджувати, що величини перетікання в меженний 
період є вищими, ніж у паводковий. Значення 68,3 мм/рік на ІІІ гідродинамічній ділянці підтверджує 
спільне перетікання верхньокрейдових і окських напірних вод. 

Отже, наявність феномену гідродинамічного перетікання вод у межах Шацького поозер’я забез-
печує унікальність гідрогеологічних умов і дає змогу зберегти природну красу цього краю. 
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Висновки 
 

1. Одним із провідних напрямів державної політики України повинно бути збереження та віднов-

лення довкілля, науково-доцільне ставлення до нього та формування в населення природоохоронного 

менталітету. Задумане видання серії монографій всеохопного спрямування, де будуть всебічно 

висвітлені природні, екологічні, соціально-економічні, історичні і культурні особливості Шацького 

поозер’я, ядром якого є Шацький національний природний парк, стане основою для отримання 

різнопланових знань не тільки про перлину Волинського краю, а й України загалом, та переконає 
громадськість у необхідності шанобливого ставлення й збереження цього дару природи. 

2. У геологічній будові Шацького поозер’я розрізняються стратифіковані породи кристалічного 

фундаменту, що за віком відносяться до палеопротерозойської еонотеми, а також численні неопро-

терозойські та фанерозойські стратони, що є типовими для осадового плаща Волино-Подільської 
плити. Неопротерозойські утворення поділяються на рифейську еонотему та вендську систему, тоді 
як фанерозойські сформовані кембрійською, ордовицькою, силурійською, юрською та четвертинною 

системами. Відклади юрської системи мають локальне поширення, а силурійські утворення зберегли-

ся лише на окремих опущених ділянках території регіону. Верхньокрейдові та четвертинні відклади 

суцільним плащем покривають усю територію Поозер’я. Серед нестратифікованих утворень розріз-
няються метагабро- та габро-амфіболіти, гнейсовидні гранітоїди, габро-долерити. 

3. Територія Шацького поозер’я в геотектонічному розумінні знаходиться в північно-західній 

частині Волино-Подільської плити і належить здебільшого до Волинського палеозойського підняття, 

що на півночі завершується Прип’ятським валом. Незначна його південно-західна частина відно-

ситься до Львівського палеозойського прогину, який окреслює межі Західноєвропейської платформи. 

Інтенсивно дислокований кристалічний фундамент об’єднує плутоно-метаморфічні утворення ран-

нього протерозою, розташовані на північно-західному продовженні Центральнобілоруської шовної 
зони між Феноскандійським і Сарматським мегаблоками. Осадовий плащ сформований двома струк-

турними поверхами – мезопротерозойсько-палеозойським і мезозойсько-кайнозойським, між якими 

наявне стратиграфічне й кутове неузгодження. Загалом утворення осадового плаща мають похил на 
захід. Кристалічний фундамент відзначається Ратнівською та Хотишівською горст-антикліналями. 

Кристалічні тіла і гнейсуватість порід у кристалічному фундаменті відзначаються зазвичай північно-

східним простяганням та крутими кутами падіння. Серед деформаційних структур мезопротерозой-

сько-палеозойського поверху розрізняються плікативні – Прип’ятський і Турійський – вали, Шацька 
антикліналь, а також Головнянська, Дошнівська та Залісницька скульптури; диз’юнктивні, що 

згруповані в чотири системи: північно-східну, північно-західну, широтну та субмеридіональну, що 

обмежують 16 тектонічних блоків. Серед диз’юнктивних найважливішими є Камінь-Каширський, 

Річицький, Кримнівський, Пульменецький; Мінсько-Вижівська і Заболоттівсько-Бузька тектонічні 
зони; Лагожанський, Ратнівський, Південно-Ратнівський, Сірчанський та Полицький розломи. Мезо-

зойсько-кайнозойський структурний поверх відзначається успадкованими диз’юнктивними порушен-

нями – Мінсько-Вижівською тектонічною зоною та Щитинським і Кримнівським розломами. За 
матеріалами космічних досліджень, на поозер’ї чітко простежується Верхньоприп’ятська леніаментна 
зона та Мшанецька і Світязька кільцеві структури. 

4. Гірські породи Шацького поозер’я відзначаються широким спектром груп, видів, різновидів 

магматичного, осадового і метаморфічного походження. Серед метаморфічних порід трапляються 

гнейси, що разом із магматичними утвореннями формують кристалічний фундамент. Серед магма-
тичних виявлені інтрузивні – габро-амфіболіти, кварцові монцоніти, гранодіорити, граніти, лейкогра-

ніти, габро-долерити; серед ефузивних – базальти, лавокристалічні брекчії, а серед пірокластичних – 

базальтові туфи, агломератові туфи, туфопісковики. Осадові породи поділяються на уламкові та 
органогенні. Звичайно, переважають уламкові утворення, серед яких трапляються конгломерати, 

гравеліти, пісковики і піски, алевроліти, аргіліти і глини. У регіоні поширені органогенні породи, 

зокрема вугілля, торф, вапняки та крейда. Серед фітогенних важливе значення має торф. Вапняки 

палеозойського віку органогенно-детритові, а верхньокрейдові відклади крейдової системи сфор-

мовані форамініферами і їхніми уламками та скелетами найпростіших морських водоростей. Значне 
поширення мають сучасні озерні відклади, серед яких у прибережних частинах водойм та їх берегах 

переважають псамітові утворення. Озера відзначаються значними запасами сапропелів, окремі серед 

них майже повністю ним виповнені. 
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5. В геологічній історії розвитку регіону Шацького поозер’я виділяється два великі етапи – 

доплатформний і платформний. У ранньопротерозойську стадію на складчастому грануліто-гнейсо-

вому фундаменті був закладений Центрально-Білоруський прогин, виповнений теригенними відкла-

дами та виверженими породами основного складу. Із часом у результаті ультраметаморфізму порід 

амфіболіт-гнейсового комплексу та подальшої їхньої гранітизації відбулася кратонізація і становлен-

ня континентальної кори регіону. Платформний етап поділяється на дві стадії – доплитної (авлако-

генної) від середнього рифею до раннього венду і плитної від пізнього венду до сьогодення. Доплит-
на стадія – в неопротерозої здійснювалося активне розтягування земної кори і формування авлакоген-

ного Волино-Подільського прогину, де потужність відкладів сягає майже 600 м. Це фації неглибоко-

водного прісного басейну та прибережної денудаційної алювіальної рівнини. У першій половині 
раннього венду територія Поозер’я була охоплена потужним зледенінням. У цей час були перші 
прояви трапового вулканізму. 

6. У межах Шацького поозер’я розрізняється три етапи трапового вулканізму, коли тріщинне 
виливання магм сприяло утворенню базальтових покривів, тобто трапової формації нижнього венду. 

Це ознаменувало завершення доплитної стадії розвитку досліджуваної території. Так завершився 

ранньобайкальський цикл геологічного розвитку Шацького поозер’я. 

7. Як відзначалося, плитний етап геологічного розвитку Поозер’я розпочинається з пізнього 

венду. Мікрофітофосилії верхнього венду дали можливість відділити ці відклади від кембрійських 

порід. У кембрії на досліджуваній території було неглибоке море, що засвідчує строкатий літологіч-

ний склад порід, у цьому басейні активно розвивалися трилобіти. Ордовицький період відзначається 

першим палеозойським зледенінням, яке відбулося на межі ордовику-силуру. Значного поширення 

набули граптоліти, бентосні кишковопорожнинні, брахіоподи та головоногі молюски наутілоідеї. 
У силурійський період був неглибоководний басейн із рифтогенними утвореннями. Після зледеніння 

настав активний розвиток органічного світу. Граптоліти змінилися брахіоподами та трилобітами. Під 

кінець силуру відбулася регресія моря. На суші появилися гриби, мохи, вища рослинність і плаунові. 
На межі силуру-девону настає континентальний етап розвитку. У реліктових водоймах формуються 

типові осадові породи – мергелі, аргіліти, глини. На південь від Поозер’я утворюється Львівсько-

Волинська западина. У водоймах були поширені хребетні – різні риби, наприклад, акули, а також 

водорості. На суші появилися плауноподібні папоротники, голоносінні. Клімат був м’який і вологий. 

На початку кам’яновугільного періоду відбулося регіональне опускання території, яке вирази-

лося значним поширенням неглибоководного морського басейну. У середньому карбоні вся плат-
форма почала підніматися, що спричинило активізацію денудаційних процесів і розмивання відповід-

них відкладів. У верхньому карбоні територія Поозер’я знаходилася під льодовим покривом. 

Пермський період відзначається новим зледенінням, яке тривало 38 млн років. Після зледеніння 

Поозер’я було суходолом, де замість плауноподібних і папоротників розвивалися голонасінні і 
хвойні, тобто флора мезозойського типу. Замість вимерлих земноводних появилися плазуни. 

Тріасовий період відзначається активним орогенічним процесом у розвитку суші, продовжується 

розвиток голонасінних, появилися динозаври, а наприкінці періоду – перші ссавці. 
Утворення юрського періоду відсутні, вони розмиті. Пік трансгресії моря припадає на пізню юру. 

До трансгресії на суші домінували рептилії. Серед динозаврів були травоїдні й хижаки. Ссавці були 

дрібними й мало поширеними. Серед рослин домінували голонасінні. 
У крейдовий період відбувається інтенсивне прогинання і виповнення понижень водами океану 

Тетіс. Нижньокрейдові відклади розмиті, а верхньокрейдові збереглися повністю. Вони сформовані 
мергелем, писальною крейдою та пісковиками і формують величезну монокліналь, яка із кутовим і 
стратиграфічним неузгодженням залягає на породах девону. У морському середовищі були поширені 
амоноідеї, молюски, брахіоподи, форамініфери. Наприкінці крейдового періоду розвиток органічного 

світу сягнув апогею. На узбережжях суходолу домінували динозаври, були поширені комахи. 

Палеогеновий період почався з континентального режиму, була закладена ембріональна гідро-

мережа. В еоцені відбулася трансгресія моря, утворилися піщані й глинисті відклади. В олігоцені 
море відступило, відбувся розмив палеогенових і частково крейдових утворень. Палеогенове море 
було багатим на органічний світ – молюски, гастроподи та їжаки, серед риб – акулові, ссавців – кити, 

дельфіни, плазунів – крокодили, ящірки, черепахи, змії. Після відступу моря були поширені предки 

коней, древні носороги. На початку палеогену появилися примати – лемури, а пізніше – антропоїди. 
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Після відступу моря суша покрилася густими тропічно-субтропічними лісами – вічнозеленими 

пальмами, магноліями, миртами, папоротниками. Були ареали дуба, бука, каштана. 

Неогеновий період відзначається континентальним режимом. Органічний світ у зв’язку з похоло-

данням безперервно змінювався – появилися ведмеді, гієни, собаки, борсуки, носороги та ін., а в пліо-

цені – слони, гіпопотами, олені, коні тощо. Вічнозелені ліси змінилися листопадовими та хвойними. 

Теплолюбиві форми відступили на південь і зникли. Наприкінці неогену закріпилися сучасні фло-

ристичні провінції. 
8. Четвертинна система об’єднує еоплейстоцен, неоплейстоцен, голоцен. В еоплейстоцені існу-

вав теплий континентальний клімат, при якому відбувалися екзогенні денудаційні процеси, що фор-

мували рельєф. Продовжувався розвиток гідромережі, карстових западин – зараз це озера Світязь, 

Чорне, Пулемецьке. 

Неоплейстоценовий період виділений від рубежу 800 тис. років тому, коли почалося чергування 

льодовикових і міжльодовикових епох. Був сформований почленований рельєф, а в крайовій зоні 
льодовика поширена тундрова флора. Найдревнішими неоплейстоценовими відкладами є утворення 

наревського зледеніння. Цей льодовик не подолав верхньокрейдові цоколі Поозер’я і на південь не 
перемістився. 

У мартоноський час настало потепління. Панувала пологохвиляста денудаційно-алювіальна рів-

нина, покрита хвойно-широколистяними лісами. На пониженнях поширені вільхово-березові зарості 
та балочно-лучна рослинність. Примати й ссавці адаптувалися до кліматичних умов і заселяли лісові 
хащі. Розвивались усі класи риб та молюсків. 

Сульський час відзначається наревським зледенінням. Поозер’я повністю перекривалося льодо-

виком. Виявлено рештки деревних форм. Попередній рельєф знівельований. Води при таненні льоду 

стікали в північно-східному напрямку. Було поширено сосново-березове рідколісся і полиновий 

тундростеп. 

У лубенський час настало потепління і, відповідно, буйний розвиток теплолюбивих рослин. Нео-

тектонічні рухи мали додатнє спрямування, що сприяло активізації екзогенних процесів. Сформу-

валися два ландшафти: озерно-болотна рівнина зі змішаними ялиново-березово-сосновими лісами, 

делювіально-алювіальні рівнини з листопадо-сосновими лісами. Клімат змінювався від помірного 

сухого до субтропічного вологого. Стрімко розвивалась іхтіофауна. 

Тилігульський час, тобто період окського зледеніння, відзначався переважанням денудаційних 

процесів. Льодовик долиною Західного Бугу поширився на територію сучасних Шацького поозер’я і 
Волинського Полісся загалом. Сформувалися типові прильодовикові та перигляціальні ландшафти із 
домінуванням холодостійкої рослинності: плоска ерозійно-акумулятивна та алювіально-акумулятив-

на зандрова рівнина з відповідною рослинністю. Панував суворий клімат льодовикового та перигля-

ціального типу. Серед тварин, зокрема ссавців, вижили ті, що пристосувалися до умов, – парноко-

питні і хоботові. 
Завадівський час – один із найскладніших у розвитку природи в неоплейстоцені. У ранню стадію 

міжльодовиків’я на суходолах домінували березово-соснові ліси, дещо пізніше появилася ялина. У 

кліматичному оптимумі настав розвиток листяних порід – дуба, липи, граба тощо. Із часом почалося 

похолодання з домінуванням березово-соснових лісів. У водоймах значного розквіту набули діатомеї 
та остракоди. Завершилося формування завадівських палеоландшафтів озерно-алювіальними рівни-

нами та річковими долинами із відповідною рослинністю. 

Потягайлівський час – це зростання потепління й формування торфового покриву. На берегах 

річок та озер була поширена болотно-лугова рослинність. На суходолах домінували сосна та ялиця, а 
також мішані хвойно-листяні ліси. Клімат, порівняно із сьогоднішнім, був теплішим. Наприкінці 
цього кліматоліту хвойно-листяні ліси змінюються сосново-березовими. 

Дніпровський час віщував природні зміни. Льодовик на 75 тис. років Прип’ятським потоком 

покрив Поозер’я. Перешкодою для пересування льоду були крейдові підняття. Льодовик їх еродував, 

виорюючи або ускладнюючи існуючі улоговини. Поширення льодовика фіксується системою крайо-

вих утворень уздовж лінії Дубровиця–Маневичі – витоки Турії. Внутрішня зона крейдових утворень – 

це Седлищенсько-Буцинсько-Головнянська смуга, розташована західніше зовнішньої дуги. Друга 

постмаксимальна Ростансько-Заболоттівська смуга охоплює північно-західну частину льодовикових 

відкладів, куди входить усе Шацьке поозер’я. Межі простягання льодовикових форм рельєфу спів-
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падають із напрямами розломів у неотектонічних блоках. Кожний льодовиковий язик залишив після 

себе своєрідні форми рельєфу. Так, Ростанський відзначається двома ландшафтами: горбисто-грядо-

вий рельєф зони поширення крайових льодовикових утворень і зандрова рівнина. На цих ландшафтах 

домінували березово-соснові ліси. Сформована морфоструктура поозер’я слугувала основою для роз-
витку голоценового рельєфу. 

Кайдацький час відзначається потеплінням із трьома оптимумами. Спочатку на постдніпров-

ських ландшафтах домінували соснові ліси, у яких із часом почала зростати частина листяних дерев 

при значній кількості спорових, збільшується кількість трав. Наприкінці кайдацького часу поширю-

ються ялинові ліси і трави. Зменшилася частина американо-середземно-азійської флори. Водойми 

були значними і протічними. 

Тясминський час супроводжується похолоданням з одночасним значним поширенням трав та 

спорових до 20 %. Деревна рослинність була мало поширена, удосконалювалася гідромережа. 

У прилуцький час зафіксовані різнонаправлені тектонічні рухи і відповідні кліматичні зміни. 

Відбувається значна трансформація гідромережі, глибинна і бокова ерозія. Фауна остракод інтен-

сивно мігрувала в північні водойми, вслід за деградацією льодовика. 

У післядніпровський час при тектонічному піднятті Шацьке поозер’я мало єдину гідромережу, 

що облямовувала кінцево-моренні утворення і виділялась як прадолина Кшна-Прип’ять. 

У прилуцький час розпочали формуватися долини сучасних Західного Бугу і Прип’яті. Між ними 

утворився сучасний Головний Європейський вододіл. Прогинання окремих ділянок сприяло розши-

ренню озерних котловин. Наприкінці прилуцького часу були сформовані два палеоландшафти: озерно-

алювіальна акумулятивна рівнина зі змішаними лісами на дерново-підзолистих ґрунтах; ерозійно-

денудаційна рівнина зі змішаними лісами на глеєвих ґрунтах. У сосново-березовому лісі з потеплін-

ням зросла частка листопадних дерев – липи, граба, дуба, ільми. Остракоди мігрували за відступан-

ням льодовика. Тваринний світ загалом був близьким до сучасного. 

Валдайський час поділяється на три часові етапи: удайський, дофінівський, причорноморський. 

В удайський етап особливих змін у розвитку палеоландшафтів не відбулося. Розширилися ерозійно-

денудаційні та зменшилися акумулятивно-алювіальні поверхні. На льодовикових морфоскульптурах 

сформувався делювій. Домінували трави, а в окремих лісах – сосна і береза. Тваринний світ зали-

шився незмінним. 

Вітачівський час супроводжується потеплінням. Поширюються біоценози листяних видів – дуба, 

граба, липи. Відбувається просідання витоків Прип’яті з відповідним формуванням боліт та подаль-

шим торфоутворенням. 

Бузький етап відзначається похолоданням і аридизацією клімату. У перигляціальних умовах під 

впливом вітру формувалися еолово-делювіальні відклади. На Західному Бузі формується друга, а на 
Прип’яті перша надзаплавні тераси. Були поширені ялино-березово-соснові ліси з окремими арк-

тично-бореальними формами. Почали вимирати аборигени льодовикової епохи – мамонт, шерстистий 

носоріг, великорогий олень тощо. 

У дофіновський етап відбувається останнє потепління в пізньому плейстоцені. Сформувалися 

ландшафти, що набули теперішнього виду. Завершилося утворення гідромережі. Льодовикові озера-
релікти набули сучасних обрисів. Продовжувалися карстові процеси. Природні пониження заболочу-

валися. На суходолах були поширені соснові ліси з домішкою берези, липи, граба при значній 

кількості трав. Пізніше настало похолодання ранньо- та середньодріасового часу і почали домінувати 

сосново-березові ліси. 

Причорноморський етап відзначається рельєфом із сучасним виглядом, завершилося утворення 

першої на Західному Бузі та Прип’яті надзаплавної тераси, формуються утворення з еолово-делю-

віальних пісків, на яких розвиваються дерново-підзолисті ґрунти. Незадерновані піски слугували 

основою для утворення дюн. Розвиваються трави та березово-соснові ліси, що типово для пізньо-

дріасового стадіалу. Імовірно, у причорноморський етап наші пращури заселили теперішнє Шацьке 
поозер’я. 

Голоценовий час поділяється на ранній, середній і пізній. У ранньому розвивалися бореальні та 
південно-бореальні ліси, де 40–80 % становила сосна, а решта – береза. На заболочених ландшафтах 

домінували осокові трави. Озера перевищували контури сучасних, проте були менш глибоководні. 
Тваринний світ був близьким до сучасного. У середньому голоцені було два теплих періоди, роз-
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ділених холодним. У теплі піднімалися рівні вод у водоймах та підвищувалася їх температура, а в 

лісах були поширені теплолюбиві липа, граб, вільха, дуб тощо. 

Пізній голоцен є початком субатлантичного етапу. Він був вологим. На високій заплаві Західно-

го Бугу сформувалися підлісні ґрунти сірого лісового типу. На рубежі 2,2 тис. років лісове ґрунто-

утворення змінилося дерново-лучним. Продовжував формуватися гумусовий горизонт. Ліси були 

березово-соснові з присутністю вільхи. У період пізньої атлантики, тобто молодше 0,8 тис. років 

зросла частина широколистяних лісів. Екзотична флора майже зникла. Збереглися лише окремі аме-
рикано-азійські (Actz, Fraximus, Fagus) та європейські (Caprinus betulus, Quercus rolus, Picea exelsa) 

види. Із похолоданням наприкінці голоцену в лісах зросла кількість сосни (40 %) та берези (40 %). 

Появилися культурні злаки. 

Загалом голоцен – типовий міжльодовиковий період. Сучасний стан природи Шацького поозер’я 

близький до завершального етапу розвитку стадії голоценового міжльодовиків’я, оскільки в його 

межах домінує сосна з підпорядкуванням берези і вільхи. Голоценів час відзначається зростанням 

антропогенного впливу на екосистеми. Порушення останніх почалося 5 тис. років тому, коли наші 
пращури почали спалювати ліс для власного споживання. Посилений вплив почався 2500 років тому, 

що відповідає початку землеробства, яке супроводжувалося інтенсивним вирубуванням лісів. Нарешті, 
наш час відзначився початком меліоративного землеробства, коли майже всі болота та природна 
гідромережа були каналізовані. Порушилася екологічна рівновага між біотою та абіотичними чинни-

ками. 

9. Шацьке поозер’я за гідрогеологічним районуванням є частиною Волино-Подільського арте-

зіанського басейну. Моноклінальне залягання домезозойських тріщинуватих порід, розділених водо-

тривкими товщами та перекриття їх відкладами верхньої крейди зумовлюють закономірність і пере-

міщення підземних вод. Найкраще вивченими є водоносні горизонти верхньокрейдових, неоплейсто-

ценових та голоценових відкладів. Водоносні горизонти і комплекси відзначаються тісним гідрав-

лічним взаємозв’язком. 

Важливими для місцевого водопостачання є водоносні горизонти середньочетвертинних флювіо-

гляціальних, моренних і озерно-льодовикових відкладів, а також напірних вод тріщинуватої зони 

верхньокрейдових утворень. Ці водоносні горизонти між собою взаємопов’язані. Глибина дзеркала 
ґрунтових вод здебільшого не перевищує 3,0 м. Водоносність крейдових відкладів сягає глибини 70 м 

при максимумі 30–60 м. На глибині 80 м товща стає водотривкою. Живлення ґрунтових і напірних 

вод атмосферне. Водоносні горизонти карбону, силуру, нижнього кембрію і канилівської серії верх-

нього та волинської серії нижнього венду на сьогоднішній день не використовуються. Водоносні 
горизонти четвертинних і верхньокрейдових відкладів не захищені від техногенного забруднення. 

Захищеними є горизонти, що залягають нижче крейдових відкладів. Рівні коливання ґрунтових і на-

пірних вод синхронні, оскільки вони гідравлічно взаємопов’язані і залежать від живлення атмо-

сферними водами. Загалом підземні води регіону не забруднені. У межах поозер’я є бром-хлоридно-

натрієві мінеральні води. Регіон добре забезпечений питними водами. 
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