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 Вивчення особливостей давніх материкових зледенінь Волинського Полісся, які мали 

вирішальний вплив не тільки на формування сучасного рельєфу давньольодовикової області, 
а й на умови розвитку суспільства, має понад вікову історію. 

 Волинське Полісся є особливою частиною європейської арени плейстоценових 
зледенінь, на якій перетинались сліди, як мінімум, чотирьох зледенінь, а також вузлом не 
вирішених проблем геології плейстоцену України� Польщі�Білорусі. 
 Плейстоценові відклади на Волинському Поліссі мають повсюдне поширення, за 
винятком незначних ділянок виходів верхньокрейдових утворень. Представлені вони 

різноманітними генетичними різновидами широкого стратиграфічного діапазону. 
Потужність плейстоценових відкладів змінюється від декількох до 124 м (район Камінь-
Каширського).  
 Серед дослідників льдовикового комплексу Волинського Полісся ми б виділили 

Павла Тутковського і Едварда Рюле, яким присвячуємо і нинішній українсько-польський 

семінар, і збірник �Гляціал і перигляціал Волинського Полісся�. Свої погляди на проблему 
зледенінь Волинського Полісся ми висвітлили у серії праць, включаючи найновіші з 
великими списками літератури. Відсилаючи до них читача [1, 6�8], додамо таке. 
 1. Найобґрунтованішим на Волинському Поліссі можна вважати виділення 
нижньоплейстоценового окського (сян 2, міндельського) і середньоплейстоценового 
дніпровського (одра, рісс) покривних зледенінь. Це можна вважати доказаним. 

 2. Не виключено, що Волинське Полісся частково вкривалось наревським (сян 1, 

сульське), московським (варта, сожське) льодовиками. 

 Наревське зледеніння впевнено картується білоруськими дослідниками поблизу 
кордону з Україною і, без достатнього фактичного обґрунтування його  
поширення на південь, обмежується лівобережжям Прип�яті  уже на Волинському Поліссі. 
Крупномасштабними геологорозвідувальними роботами Рівненської геологічної експедиції 
сліди наревського зледеніння закартовані у нижніх течіях Стиру, Стоходу, Турії, витоках 
Прип�яті. Це гравійні з домішками гальки піски потужністю до 9 м. У районі Маневич, за 
матеріалами Рівненської геологічної експедиції, Т. В. Якубовською схарактеризовані 
перигляціальні відклади з великою кількістю давніх арктичних форм (переважно Armeria 

Bruas octopetala Carpolithuz sp.), характерних для наревського горизонту. Питання виділення і 
поширення наревських відкладів на Волинському Поліссі вважаємо відкритим. 



 Відкритим є також питання поширення на Волинському Поліссі московського (варта, 
сожське) зледеніння. До московських, можливо, відносяться акумулятивні льодовикові 
форми, що простягаються ланцюжком від Дубровиці через Камінь-Каширський до Шацька 
[1, 6]. 

 3. Розповсюдження окської (сян 2, тилігул) морени на Волинському Поліссі 
пов�язується з долинами льодовикового виорювання та розмиву, котрих на сьогоднішній 

день відкрито понад 20 і максимальна глибина яких перевищує 100 м. Залягає окська морена 
безпосередньо під лихвинськими (завадівськими, олександрійськими, мазовецькими) 

міжльодовиковими відкладами і палеонтологічно вивчених розрізів котрих стає усе більше 
(див. публікації            С. Зубовича, Р. Дмитрука і А. Яцишина у збірнику). Нашими 

дослідженнями встановлено, що висновок про приуроченість окської морени лише до долин 

льодовикового виорювання й розмиву не може бути остаточним. У розрізі Калинівка 
поблизу Ковеля окська морена тяжіє до підвищених ділянок рельєфу, за межами долин. Не 
виключено, що вона є і у розрізі Ростань. Розрізи Ростань і Калинівка будуть 
продемонстровані учасникам українсько-польського семінару. У 1998 році вони 

демонструвались учасникам IV з�їзду польських геоморфологів і опубліковані у матеріалах 
з�їзду [6, 7]. Ми вважаємо, що ці роботи і ці описи не втратили актуальності і ми передамо їх 
учасникам українсько-польського семінару для використання в якості путівника нинішнього 
семінару. 
 Окська морена здебільшого піщаниста, гравійно-галечникова, з включеннями валунів 
кристалічних і місцевих порід, особливо багато включень кременю. Г. Г. Грузман [2] описує 
також валунні супіски, суглинки, глини та своєрідні піщано-мергелисті суміші до 20 м 

загальною потужністю. 

 4. Дніпровська (одра, сожська) морена на Волинському Поліссі приурочена до 

Любомльсько-Столинського пасма, найповніше описаного П. Тутковським      [4, 5]. У 

льодовиковому морфогенезі винятково важлива роль належить дольодовиковому рельєфу, 
зокрема рельєфу верхньокрейдових порід, які часто  

утворюють пасма. 
 Дніпровські кінцевоморенні утворення не мають суцільного розповсюдження і 
залягають у вигляді окремих, різних за площею, масивів. При цьому потужність відкладів, 
особливості їхньої геологічної будови дуже мінливі. Де-не-де спостерігаються 
гляціодислокації у вигляді зім�ятих верхньокрейдових, палеогенових і лихвинських 
відкладів. У деяких розрізах (Калинівка, Ростань) спостерігаються луски льодовикових 
відкладів, відторженці із верхньокрейдових і палеогенових порід, а також, очевидно, із більш 

давніх льодовикових відкладів. Розміри відторженців досягають 5�6 м і більше у 
поперечнику. 
 Досить часто дніпровська морена залягає на шаруватих, практично не деформованих, 
пісках, що дає змогу говорити про ширший розвиток на Волинському Поліссі камів з 
абляційною мореною на їхній поверхні [8]. 



 У розрізі Калинівка над лихвинськими відкладами потужністю понад 4 м 

спостерігаються середньоплейстоценові морени (луски морен?), між якими розвинений 

викопний ґрунт. Ще передчасно стверджувати, що розділяє цей ґрунт (луски морен, чи 

різновікові морени), але однозначно можна говорити про те, що наші знання про 
середньоплейстоценове зледеніння будуть поповнюватися. 
 Дуже цікавим є питання дегляціації дніпровського зледеніння. Аналіз крайових 
льодовикових утворень Волинського Полісся свідчить про осциляторний стан Прип�ятської 
лопасті під час дегляціації дніпровського льодовика. Можна виявити поєднання активних і 
пасивних крайових зон, утворюючих морени напору (Головно, Полапи), а також маргінальні 
форми (Ростань, Стара Вижва). Про положення Прип�ятської лопасті свідчать і сучасні озера 
цього району, які є, імовірно, реліктами загатних льодовикових водойм. 

 5. У нарисі стратиграфії плейстоцену Волинського Полісся, що опублікований у 
цьому збірнику колективом авторів з нашою участю1 робиться спроба по-новому підійти до 

трактування віку льодовикових горизонтів. Головно, це стосується дніпровського зледеніння, 
яке ділиться на дніпровське 1 (кшна) і дніпровське 2 (одра). Ми розуміємо, що при 

сучасному вивченні плейстоцену Волинського Полісся можуть мати місце і запропоновані 
твердження. Але ці питання мусять розглядатись на ширшому плані, з урахуванням 

результатів найновіших досліджень [3]. Й, отже, крапку на проблемі зледенінь Волинського 

Полісся, на наше глибоке переконання ставити ще передчасно. 
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Volyn Polissia is the special part of the European arena of Pleistocene icings, on which the 

traces, as a minimum four icings, and also unit not permitted of problems of Pleistocene of Ukraine, 
Poland and Belarus were crossed. 

Diffusion on Volyn Polissia Narew, Oka, Dnipro and Moscow icings in connection with 
realization of scientific excursion on abutment sections Rostan and Kalynivka. 
 
 


