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НАУКОВІ  ДИСКУСІЇ 
 

УДК 551.436:551.796  
                                                                                                       Гнатюк Р. М. 

Львівський національний університет 
 імені Івана Франка 

ЩЕ РАЗ ПРО ПОКРИВНІ ГРУНТОВО-ЛЕСОВІ ТОВЩІ НА 
ТЕРАСАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ТА ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТЕР’Я  

ТА АЛЮВІАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ ЛЕСІВ  
 

Ключові слова: річкова тераса, лесові покриви, походження лесів, тераси Дністра, 
плейстоцен Придністер’я 

 

Щиро вдячний колегам зі сфери наукового зацікавлення за те, що 
витратили час на ознайомлення з моїми публікаціями та підготували доволі 
значну за обсягом вельми емоційну статтю1, не зовсім слушно названу 
рецензією. Користуючись нагодою привернути увагу до своїх уже 
опублікованих [2-4, 6] і запланованих праць, присвячених терасово-лесовій 
тематиці, хочу висловити кілька уточнень і коментарів щодо власної точки 
зору, а також розглянути одне із зауважень моїх колег, оприлюднене в їхній 
критичній публікації.   

Щоб уникнути непорозумінь, насамперед хочу поінформувати читача, 
якому невідомі мої розкритиковані статті [2-4], але відома публікація моїх 
колег [13], що не намагаюсь заперечити існування на Українському 
Передкарпатті та Подільському Придністер’ї субаеральних лесових покривів і 
ніколи не говорив і ніде не писав про їхню відсутність на плейстоценових 
терасах Дністра та інших рік цих регіонів. Навпаки, я ніколи не сумнівався в 
їхній реальності, і в цьому можна пересвідчитись, уважно читаючи мої статті. У 
публікаціях йдеться про локальне поширення субаеральних лесових покривів 
(див., наприклад, статтю [3] – передостанній абзац на с. 117 та сс. 118 і 119), а 
також про те, що “… головну роль у будові ґрунтово-лесових товщ річкових 
терас Галицького Придністер’я, як і Передкарпатської підгірної височини в 
цілому, відіграють субаквальні (алювіальні) нагромадження, перетворені в 
процесі діагенезу (головним чином під впливом ґрунтотвірних процесів) в 
“лес”; субаеральні, у тім числі еолово-делювіальні, покриви тут насправді 
існують, але мають незначне поширення та порівняно малу потужність і навіть 
на ділянках свого максимального розвитку відіграють звичайно другорядну 
роль у будові верхніх (супіщано-суглинистих) товщ терасових розрізів” [2, с. 
102] морфологічно добре виражених терас.  

Варто додати, що цей висновок, зроблений у вступній частині моєї 
першої дискусійної статті, згідно моїх тогочасних і сучасних поглядів, в 

                                                 
1 Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., Волошин П., Ланчонт М. Про 

покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття та Придністерського Поділля та 
алювіальне походження лесів // Фізична географія та геоморфологія. – 2011. – Вип. 3 (64). 
– С. 144-153.  
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однаковій мірі стосується і Українського Передкарпаття і Подільського 
Придністер’я.  

Я вивчав і маю намір надалі вивчати стратиграфію субаеральних 
ґрунтово-лесових покривів, поширених на терасах Дністра (відповідні 
матеріали поки що не опубліковані) та позатерасових ділянках 
Придністерського Опілля [5] й інших субрегіонів Волино-Подільської 
височини. Головне завдання та лейтмотив моїх опублікованих і запланованих 
робіт – черговий раз, услід за багатьма попередниками, але на базі нового 
фактичного матеріалу й нових уявлень про особливості будови та формування 
річкових терас, обґрунтувати тезу про переважно алювіальне походження 
лесових ярусів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та 
Подільського Придністер’я, послідовно представляючи аргументи і факти, 
згруповані в окремі позиції-розділи.  

Щодо субаерального, а, точніше, еолового й еолово-делювіального 
походження терасових ярусів лесу (лише еолова гіпотеза, поряд з алювіальною, 
може пояснити поширення терасових покривів лесу на широких вирівняних 
поверхнях різновікових плейстоценових терас Передкарпаття та Придністер’я), 
то у багатьох тематичних рубриках (розділах і підрозділах) моїх праць воно 
заперечується так би мовити попутно – як наслідок утвердження іншого, 
альтернативного погляду. Інакше кажучи, еолові яруси лесу “зникають” з 
ґрунтово-лесових товщ морфологічно добре виражених річкових терас вище 
зазначених регіонів не тому, що я цілеспрямовано заперечую їх існування, а 
через те, що цілеспрямовано обґрунтовую тезу про існування алювіальних 
лесових ярусів й утверджую в певному сенсі нову точку зору, згідно якої 
локально поширеним субаеральним покривам терас відводиться другорядна 
роль у будові їх верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів. Тому окремі 
позиції моїх повідомлень, як і наведені в них аргументи та судження, 
спрямовані не “проти”, а “за”, і це я вважав за потрібне зазначити у назві своїх 
серійних статей [3, 4, 6]. І саме під таким кутом зору слід розглядати їх зміст, 
розуміючи, наприклад, що властиве супіщано-суглинистим покривам багато 
лесових терас горизонтальне залягання лесових ярусів розглядається не як 
факт, що заперечує їх субаеральне походження, а як аргумент, що відповідає 
уявленню про річкове (заплавне) походження терасових ярусів лесу і, у 
поєднанні з іншими характеристиками лесових поверхів терас [3, сс. 117-119], 
засвідчує їх переважно алювіальний генезис. 

Свої уявлення про розповсюдження різновікових субаеральних покривів 
та їх роль у будові ґрунтово-лесових товщ плейстоценових терас різних ділянок 
Українського Передкарпаття та Подільського Придністер’я планую подати в 
останній, підсумовуючій частині публікації про річкове походження верхніх 
(супіщано-суглинистих) горизонтів терас цих регіонів. Тоді ж спробую 
пояснити своїм опонентам, чому еолові й еолово-делювіальні лесові покриви 
типові для придністерської частини Опілля та суміжної ділянки плейстоценової 
долини Дністра, тоді як поруч, на високих терасах правобережжя цієї ріки, 
еолова акумуляція пилу була “забороненою” [13, с. 147].  
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З огляду на обмежений обсяг статті вважаю за потрібне висловити свої 
коментарі лише щодо одного насправді важливого зауваження моїх колег, яке 
тричі фігурує в різних місцях їхньої публікації [13, сс. 145, 147, 152]. 
Стосується воно “… ігнорації стратиграфії, усіх нових результатів досліджень 
(зокрема, даних абсолютного датування відкладів) …” [13, с. 147]. 

Насамперед хочу зазначити, що неприйняття головних результатів 
стратиграфічних досліджень моїх колег – стратиграфічного розчленування 
ґрунтово-лесових товщ, приурочених до терас Дністра та інших рік 
Передкарпаття та Подільського Придністер’я, – не є наслідком мого 
упередженого ставлення до можливостей літолого-палеопедологічного методу 
стратиграфічного поділу ґрунтово-лесових товщ (цей метод, як і будь-який 
інший, має певні переваги й обмеження) і, загалом, до так званої лесової 
стратиграфії. Мені відомі результати досліджень вітчизняних і закордонних 
фахівців, які вивчали будову ґрунтово-лесових розрізів дністерських терас і 
здійснювали їх стратиграфічне розчленування, і я не маю наміру їх ігнорувати.  

Наприклад, я знаю та високо ціную результати комплексного вивчення 
корманьсько-молодовських розрізів Середнього Придністер’я [7-10] й 
використовую їх при вивченні ґрунтово-лесових товщ цього регіону [5], 
вважаючи, зокрема, що висновки І. Іванової щодо походження лесоподібних 
відкладів і складених ними лесових ярусів зазначених вище й інших терасових 
розрізів Хотинського та Могилів-Подільського Придністер’я є загалом 
правильними та зразково об’єктивними2. Разом з тим, я маю багато вагомих 
підстав для скептичного ставлення до головних результатів стратиграфічних 
досліджень А. Богуцького та його команди.  

Одна з причин такого ставлення – грубі помилки (деякі з них будуть 
розглянуті нижче), зроблені моїми опонентами при стратиграфічному 
розчленуванні розрізів ґрунтово-лесових товщ Передкарпаття. Вагоміша 
причина неприйняття багатьох результатів стратиграфічних досліджень моїх 
колег є наслідком інакшого бачення особливостей будови та формування 
ґрунтово-лесових покривів річкових терас цього регіону.  

Вивчаючи тераси Дністра, Прута та їх карпатських допливів, приділяючи 
особливу увагу вивченню макроструктури товщ терасових відкладів (деякі 
узагальнені результати цих робіт опубліковані [3, 4, 6]), я досить швидко пере-
конався в реальності алювіальних лесових ярусів й наявності значної кількості 
терас плейстоценового віку. Стало очевидним існування певних об’єктивних 
обмежень і проблем у застосуванні відомих методичних засад і напрацювань 
лесової стратиграфії. Одночасно я мав змогу неодноразово пересвідчитись у 
тім, що при зіставленні розрізів порівняно просто побудованих ґрунтово-

                                                 
2 Доречно зазначити, що здійснене І. Івановою [7, 8] стратиграфічне розчленування 

ґрунтово-лесових товщ, приурочених до плейстоценових терас Дністра, не є прикладом 
успішного застосування напрацювань лесової стратиграфії, бо виокремлення теплих 
(умовно ґрунтових) і холодних (умовно лесових) шарів, виділених в основних 
корманьських і молодовських відслоненнях, ґрунтувалось не лише на результатах літолого-
педологічних досліджень, а їхня новаторська стратиграфічна ідентифікація була оперта на 
даних радіовуглецевих датувань, а не на врахуванні розпізнавальних ознак відомих на той 
час плейстоценових ґрунтів і ярусів лесу.  
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лесових товщ морфологічно добре виражених низьких плейстоценових терас 
успішно “спрацьовує” інша стратиграфія [6], яку можна б назвати алювіальною. 
З огляду на це ще понад двадцять років тому я почав дещо по-іншому 
розчленовувати товщі терасових відкладів і визначати їх геологічний вік. 

Головна особливість мого підходу до стратиграфічного розчленування  
ґрунтово-лесових розрізів, приурочених до річкових терас, у тім, що я, на 
відміну від моїх опонентів, дивлюсь на виокремлення, інтерпретацію та 
кореляцію окремих шарів не лише через призму лесової стратиграфії. В 
майбутньому, користуючись цією стратиграфією як допоміжним знаряддям, 
маю намір розробити детальну алювіальну стратиграфію верхнього та 
середнього плейстоцену Українського Передкарпаття та Подільського 
Придністер’я, базовану на уявленнях про циклову природу і кліматичну 
зумовленість терас й оперту головним чином на результати стратиграфічного 
вивчення їх ґрунтово-лесових товщ. Тому мій “крок в нікуди” [13, с. 147] – це 
новий, ширший підхід до стратиграфічного розчленування ґрунтово-лесових 
товщ річкових терас, підхід, що передбачає процедуру розчленування цих товщ 
на яруси алювіального (чи переважно алювіального) та субаерального (власне 
покривного) походження й відкриває нові можливості не лише для 
стратиграфічного поділу терасових відкладів й уточнення віку місцевих терас, а 
й для розробки нових, значно детальніших і точніших схем періодизації 
плейстоцену України.  

Звісно, погляди моїх колег на будову, формування та стратиграфію 
ґрунтово-лесових товщ річкових терас м’яко кажучи дещо інші. Інакшими є і 
їхні підходи до виокремлення та вивчення терас, а, відповідно, і результати 
їхніх досліджень. Не важко здогадатись, що вони суперечать уявленням про 
існування алювіальних ярусів лесу як самостійних структурних і 
стратиграфічних утворень. Але хіба результати стратиграфічного 
розчленування ґрунтово-лесових товщ, базовані на використанні літолого-
педологічного методу (підходу) та підкріплені даними термолюмінесцентних 
датувань, слід розглядати як безсумнівні факти. Можна б написати окрему 
статтю, даючи відповідь на це питання і розглядаючи конкретні приклади, 
запозичені з публікацій апологетів лесової стратиграфії. Щоб звернути увагу на 
ці слова, наведу два приклади, що стосуються будови та стратиграфії відомих 
розрізів, опорних – за означенням моїх колег – для плейстоцену Придністер’я. 

У середній частині розрізу Дубрівка, який мої львівські опоненти та їхні 
польські колеги вивчали понад десять років [11, с. 88] і схарактеризували як 
один з найповніших і найважливіших розрізів північно-західної частини 
Східного Передкарпаття [14, с. 132], над шаром переважно воднольодовикових 
і річкових (заплавних) супіщано-суглинистих відкладів з уламками екзотичних 
і карпатських порід залягають два зрілі викопні ґрунти лісового типу, що 
творять гіпсометрично витриманий маркуючий горизонт розрізу, перекритий 
потужною (до 5 м) товщею безкарбонатних лесоподібних відкладів. Непра-
вильно зіставивши ґрунти різних стінок кар’єру (частково зрізаний кар’єрними 
роботами експонований ґрунт східної стінки кар’єру був помилково прийнятий 
за похований ґрунт, названий верхнім ґрунтом коршівського ґрунтового 
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комплексу), дослідники виокремили неіснуючий третій похований ґрунт і у 
зведеному розрізі [11, рис. 2, с. 89] отримали серію з трьох зближених викопних 
ґрунтів лісового (міжльодовикового) типу. Як видно з ілюстрації, 
термолюмінесцентний вік безсумнівно сучасного (експонованого) ґрунту 
характеризують дві дати (близько 200 і 240 тис. р.), що відповідають мабуть 
уявленню авторів про вік коршівського (кайдацького) палеогеографічного 
етапу. 

Схожу помилку зроблено при розчленуванні галицького розрізу (Галич-
Гора), приуроченого до ранньонеоплейстоценової тераси Дністра. У цьому 
шестиярусному/шестилесовому розрізі другий від поверхні лесовий горизонт, 
розміщений у розчистках відслонення Галич I під горохівським (згідно 
визначень А. Богуцького) ґрунтом, у відслоненні Галич II С через неправильне 
зіставлення цих двох відслонень “опинився” над горохівським ґрунтом. Мої 
критики, детально вивчаючи галицький розріз з кінця 90-х років минулого 
століття [15], не лише не помітили досить очевидної “підміни”, внаслідок якої з 
верхньої частини зведеного розрізу “випали” два стратиграфічні горизонти – 
лесовий і ґрунтовий, а й охарактеризували фактично “підгорохівський”, тобто 
допізньоплейстоценовий (згідно уявлень А. Богуцького і К) лесовий горизонт 
як такий, у якому “… представлені практично всі виявлені на цій території 
стратиграфічні горизонти та підгоризонти верхнього плейстоцену” [1]. 
Результати люмінесцентних датувань окремих шарів відслонення Галич II С 
поки-що не опубліковані. Передбачаю, що вони не суперечитимуть цитованому 
вище висновку, або ж будуть витлумачені так, щоб не суперечити йому. 

Підсумовуючи свій коментар до головного зауваження моїх колег, хочу 
наголосити, що уявленню про переважно алювіальне походження лесових 
ярусів ґрунтово-лесових товщ терасових відкладів Передкарпаття та 
Подільського Придністер’я суперечать, на мою думку, лише дві речі – сумнівні 
результати лесової стратиграфії, узгодженої з сумнівними результатами 
люмінесцентних датувань3.  

Щодо наукової порядності, наукової (чи антинаукової (!) [13, с. 145]) 
етики та інших подібних питань, піднятих у публікації критиків моїх поглядів і 
статей,  то, як на мене: 1) питання такого типу потребують особливо тактовного 
та виваженого ставлення і саме з етичних міркувань не повинні б бути 
предметом широкого прилюдного обговорення, тому у публічних наукових 
дискусіях їх бажано не піднімати взагалі; 2) зацікавлений читач сам зможе 
зробити відповідні висновки, порівнявши мої дискусійні статті [2-4] та 
колективний відгук на ці роботи. 

Готуючи публікацію, я розраховував також і на те, що вона могла б стати 
приводом для розгортання дискусії щодо ролі субаквальних, передусім 
алювіальних, і субаеральних, передусім еолових, лесових покривів (ярусів) в 
будові ґрунтово-лесових товщ пліоценових і плейстоценових терас різних 
регіонів України. Вважаю, що наші зусилля – зусилля тих небагатьох 

                                                 
 3 Низька точність і достовірність термолюмінесцентних датувань – факт, на який 
неодноразово звертали увагу вітчизняні та закордонні дослідники (див., наприклад, [12, 
С. 51-59]. 
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вітчизняних фахівців, які вивчають будову та стратиграфію ґрунтово-лесових 
покривів річкових терас і позатерасових територій, мали б бути спрямовані не 
на спростування чи утвердження поглядів щодо алювіального чи еолового 
походження терасових ярусів лесу так званих лесових областей нашої країни, а 
на з’ясування їхнього генезису в конкретних розрізах (передовсім тих, які є 
опорними чи претендують на таку роль) і регіонах4. Одночасно слід 
визначитись з комплексом найважливіших розпізнавальних ознак лесових 
ярусів субаквального та субаерального генезису. З часом це дасть змогу 
з’ясувати реальне, а не апріорі визначене в угоду тих чи інших уявлень і 
побудов, співвідношення субаквальних і субаеральних лесових ярусів в будові 
ґрунтово-лесових товщ різних регіонів України. Думаю, що нема потреби 
наголошувати на важливості цих завдань. 

Але це лише мої мрії. Шкода, що сучасні українські геоморфологи 
самоусунулись від вивчення ґрунтово-лесових товщ річкових терас і 
алювіально-пролювіальних рівнин України. 
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Гнатюк Р.М. Ще раз про покривні ґрунтово-лесові товщі на терасах 

Передкарпаття та Подільського Придністер’я та алювіальне походження лесів. 
Публікація є відповіддю на вельми незвичну статтю, присвячену критичному розгляду 
моїх опублікованих праць, в яких обґрунтовується теза про переважно алювіальне 
походження лесових покривів (ярусів) ґрунтово-лесових товщ плейстоценових терас 
Українського Передкарпаття та Подільського Придністер’я. Висловлено кілька уточнень і 
коментарів щодо власної точки зору, прокоментовано окремі зауваження й оцінки авторів 
критичної публікації. 

Ключові слова: річкова тераса, лесові покриви, походження лесів, тераси Дністра, 
плейстоцен Придністер’я. 

Hnatyuk R.М. Once again on the covering soil-loess thicknesses on the terraces of 
Сarpathian Foreland and Рodillia-Dniester region and about alluvial origin of loess. The 
paper is written in reply to a quite unusual article dedicated to critical reviewing of my 
publications, which prove the thesis of mainly alluvial genesis of soil-loess thickness loess 
covers (layers) of Pleistocene terrace in Ukrainian Carpathians Foreland and Podillia-Dniester 
region. A number of more accurate definitions and comments on my own point of view are 
presented herein, and a number of disproofs and evaluations published in the critical review are 
commented upon. 

Keywords: river-borne terrace, loess covers, origin of loess, Dniester terrace, Pleistocene 
Dniester region. 

Гнатюк Р.М. Еще раз о покровных почвенно-лессовых толщах на террасах 
Предкарпатья и Подольского Приднестровья и аллювиальном происхождении лессов. 
Публикация является ответом на весьма необычную статью, посвященную критическому 
рассмотрению моих опубликованных работ, в которых обосновывается тезис о 
преимущественно аллювиальном происхождение лессовых покровов (ярусов) почвенно-
лессовых товщ плейстоценовых террас Украинского Предкарпатья и Подольского 
Приднестровья. Высказано несколько уточнений и разъяснений относительно авторской 
точки зрения, прокомментировано отдельные замечания и оценки авторов критической 
публикации. 

Ключевые слова: речная терраса, лессовые покровы, происхождение лессов, 
террасы Днестра, плейстоцен Приднестровья. 
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