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Волинська лесова височина – геоморфологічна підобласть Волино-Подільської ви-
сочини [5] – має чіткі орографічні межі, особливо на півночі та півдні, де височина 
утворює уступи різної висоти до Волинського і Малого Полісся. Північна межа висо-
чини проходить по лінії Володимир-Волинський–Луцьк–Тучин–Межирічі–Корець, 
південна – Белз–Берестечко–Остріг–Кривин. Західна межа Волинської височини збіга-
ється з державним кордоном. Складніше з проведенням східної межі височини. Різні 
автори проводять її по-різному. Ми схиляємось до думки В. Д. Ласкарева [3], який 
назвав східну частину Волинської височини Аннопольською рівниною та провів її 
східну межу по р. Корчик (рис. 1). 
Протяжність Волинської височини з заходу на схід близько 200 км, ширана – бли-

зько 50 км, площа височини – близько 10 тис. км2. 
У геоструктурному відношенні Волинська височина є частиною Східноєвропейсь-

кої платформи, ускладненої Львівським палеозойським прогином. Докембрійський 
кристалічний фундамент упущений тут на глибину 5–7 км і перекривається складно-
побудованою товщею рифейських, кембрійських, ордовицьких, силурійських, девонсь-
ких, кам’яновугільних, юрських і верхньокрейдових відкладів. Рельєф ложа антропоге-
нових порід складений переважно верхньокрейдовими породами, представленими сіри-
ми, світло-сірими і білими мергелями, глинистою крейдою, писальною крейдою та крей-
доподібними вапняками. В осьовій частині Львівського палеозойського прогину потуж-
ність верхньокрейдових порід досягає 1 000 м. 
Найбільшу роль у формуванні рельєфу Волинської височини відіграють крейдові 

відклади, які на величезних площах слугують підантропогеновою поверхнею. Палеоге-
нові та неогенові відклади збереглися від розмиву лише на найбільш піднятих ділянках і 
становлять переважно вершини Повчанської (324 м) та Мізоцької (342 м) височин, а 
також західної частини Гощанського плато. В районі Повчанської височини на денну 
поверхню виходять складнодислоковані породи середнього девону (балки Каменярня, 
Біла Дебря та ін.). 
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Рис. 1. Рельєф Волинської височини. 
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Загальний нахил Волинської височини простежено з півдня на північ, у цьому ж 
напрямі вона розчленована головними ріками височини – Західним Бугом, Стиром, Го-
ринню. На різних ділянках височини рельєф має різну будову, що дало змогу П. М. Ци-
сю [5] виділити в її межах низку геоморфологічних районів. Зазначимо, що на ХІV укра-
їнсько-польському семінарі ми головно будемо працювати в межах Сокальсько-Торчин-
ської височини, яка розташована у межиріччі Західного Бугу та Стиру.  
У рельєфі Сокальсько-Торчинської пасмової височини виділено три чітких пасма, 

розмежованих притоками р. Стир – Чорногузкою та Липою, з одного боку, і притоками  
р. Західного Бугу – Лугами – з другого. З’ясовано [1], що в епоху нижньоплейстоцено-
вого зледеніння зниження Луга–Чорногузка та Луга –Липа були прохідними та по них 
проходив стік талих льодовикових вод. Пасма Сокальсько-Торчинської височини мають 
широтне простягання, що в загальних рисах збігається з орографією поверхні корінних 
верхньокрейдових порід, а також пологих пликативних структур у кам’яновугільних 
відкладах. Максимальні абсолютні позначки рельєфу району становлять 270–280 м і бі-
льше, мінімальні – 200–210 м, максимальні відносні висоти (50 м і більше) простежено 
на півночі та півдні району (рис. 2).  
Західна частина Волинської височина вкривалась окським покривним материковим 

зледенінням. Це підтверджено й динамічною дією льодовика на підстелюючі породи, й 
льодовиковими (моренними) відкладами, й долинами стоку талих льодовикових вод та 
ін. Одним із розрізів, де розкрито льодовикові відклади, є розріз Бояничі. 
Волинська лесова височина – класичний район розповсюдження лесів. Леси утворю-

ють тут майже суцільний покрив (за винятком річкових заплав і крутих схилів Мізоць-
кої та Повчанської височин) загальною потужністю до 25 м і більше. Волинська височи-
на – ділянка, де розробляли практично усі стратиграфічні та інженерно-стратиграфічні 
моделі лесово-ґрунтової серії Волино-Поділля, схеми розвитку палеокріогенезу у плей-
стоцені тощо [2].  
Леси Волинської височини – найдетальніше вивчені в Україні. На ній розташовані 

стратотипи більшості виділених стратиграфічних горизонтів, підгоризонтів, етапів 
кріогенезу тощо. На височині розташований також і розріз Коршів – стратотип кор.-
шівського викопного ґрунтового комплексу. 
Лесовий покрив височини слугував фактологічною базою розробки П. А. Тутковсь-

ким [4] еолової гіпотези походження лесів. Його праця “К вопросу о способе образо-
вания лёсса” (1899) не втратила свого значення дотепер. Леси Волинської височини в 
останні десятиріччя вивчають системно, із застосуванням найсучасніших методик 
вивчення антропогенових відкладів, у тім числі методів палеомагнітних, абсолютного 
датування, палеокріологічних і ін. На Волинській височині комплексно вивчено по-
над 10 опорних розрізів (Коршів, Бояничі, Горохів, Торчин, Нововолинськ, Дубно,
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Рис. 2. Карта відносних висот Волинської височини. 

 

Волинська височина…
                                                                                                          9 

 



10                                                                                   А. Богуцький, Б. Голуб, М. Ланчонт  
 

Рівне, Басів Кут і ін.). Зауважимо, що вивчення лесового покриву Волинської височи-
ни проводяться у тісній співпраці науковців Львівського національного університету 
імені Івана Франка з науковцями Інституту геологічних наук НАН України, Інституту 
географії НАН України, Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Інcти-
туту географії РАН (м. Москва), університетів Марії Кюрі-Склодовської, Варшав-
ського та Вроцлавського, Державного геологічного інституту (м. Варшава), Інституту 
геологічних наук ПАН (м. Варшава), Щецінської політехехніки та ін. 
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The Volyn Upland is a classical region of loess development. The statotypes of many stra-

tigraphic horizons are located here. One of them is Korshiv buried soil complex. The general 
description of the relief and geological structure of the Upland is given. 

 


