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Найчисленнішою групою природних вододільних водойм Поліського озерного поясу 
України є група Шацьких озер (за С. Ленцевичем�Світязьких), яка розміщена між двома 
постмаксимальними стадіями кінцевоморенних утворень материкового зледеніння на  
вододільній крейдовій поверхні рік Західного Бугу і Прип�яті. Утворення власне озерних 
улоговин тут  відбувалося у неоднакових геоморфологічних умовах екзогенного 
рельєфотворення (льодовикового, карстового, флювіального), що і вплинуло на їхні 
морфометричні та морфологічні відмінності й генезис.  

Озера Шацького поозер�я належать до водойм-нагромаджувачiв органiчних речовин. 

Рельєф озерних улоговин формується у двох напрямах �утворення берегiв озер i 

нагромадження донних вiдкладiв. Перетворення озерних улоговин вiдбувається внаслiдок 
вiкових і сезонних коливань водного балансу озер, змiни їхнього рiвневого режиму та 
седиментацiйних процесiв. Водозбори озер рiвнинні. Вододiли мiж озерами слабко виражені 
у рельєфі, а перевищення над урізом води зрідка становить понад 10 м. Рiвнинна територiя 
визначає характерне переважання акумулятивних процесiв та намивних форм рельєфу.  

Відомості про  дослідження Шацьких озер у літературі починають з'явилися ще 
наприкінці XIX ст. Детальним вивченням цієї групи озер у різноманітних наукових напрямах 
присвячені публікації П. А. Тутковського [12, 13], С. Ленцевича [18], Е. Рюле [19, 20], О. М. 

Маринича [8], Л. Б. Науменко [10], О. Ф. Якушко [14, 15, 16], А. А. Комлєва [7], Г. Л. Проць-
Кравчук [11], Н. І. Карпенко [5], Л. В. Ільїна і Я. О. Мольчака [3] та багатьох інших. 

Морфометричнi особливостi озерних улоговин. Шацька група озер об�єднує 28 

природних водойм і ставкове господарство Ладинка. Площа озер змінюється від 0,01 до 
26,21 км², середні глибини � від 0,5 до 6,9 м, а максимальні � від 1,5 до 58,4 м. У  групу 
входить найглибше озеро України � Світязь, максимальна глибина якого, за даними С. 

Ленцевича [18], становить 58,4 м. За морфометричними показниками озерних улоговин озера 
умовно можна роздiлити на такi групи: А � за площею водного дзеркала: 1) дуже великi 

(площа водного дзеркала понад 20 км² � Свiтязь), 2) великi (площа водного дзеркала 20�10 

км² � Пулемецьке),  3) середнi (площа водного дзеркала становить 10�1 км² � Пiсочне, 
Люцимер, Луки, Перемут, Кримно, Острiв'янське), 4) малi (площа водного дзеркала  0,1�1,0 

км² � Чорне, Пiщанське, Соминець, Климовське тощо), 5) дуже малi (площа водного 
дзеркала не перевищує 0,1 км² � Олешно, Ритець тощо); Б � за максимальною глибиною 

озерних улоговин: 1) глибокi (максимальнi глибини понад 15,0 м  � Свiтязь, Пулемецьке, 
Пісочне), 2) середнi (максимальнi глибини 15,0�10,0 м � Люцимер), 3) мiлкi (максимальнi 

глибини 10�5 м � Чорне (вел.), Перемут, Кримно), 4) дуже мiлкi (максимальна глибина не 
перевищує 5 м � Довге, Кругле, Линовець, Карасинець, Соминець тощо).  



 

Таблиця 1 

Класифікація озер 

За площею За максимальною глибиною 

клас 
улоговини 

площа, 
км² 

кількість 
озер 

% клас 
улоговини 

максима-
льна 

глибина, м 

кількість 
озер 

% 

Дуже малі До 0,1 6 21,4 Дуже мілкі До 5,0 21 75,0 

Малі 0,11�1,0 14 50,0 Мілкі 5,01�10,0 3 10,7 

Середні 1,01�10,0 6 21,4 Середні 10,01�15,0 1 3,6 

Великі 10,01�

20,0 

1 3,6 Глибокі 15,01 �20,0 2 7,1 

Дуже 
великі 

Понад 
20,0 

1 3,6 Дуже 
глибокі 

Понад 20,1 1 3,6 

Усього 28 100 Усього 28 100 

 

Рельєф дна озерних улоговин і донні відклади. З сучасним рельєфом дна улоговин озер 
безпосередньо пов�язане нагромадження рiзноманiтних донних вiдкладів:  теригенних, 
органогенниих i хемогенних. Теригеннi нагромадження охоплюють вiдклади, якi механiчно 

принесенi в озеро або змитi з берегiв (глина, пiсок, гравiй, перевiдкладений торф i вапняковi 
вiдклади). Органогеннi вiдклади представленi сапропелями i торфом.  

У прибережжі, яка займає в бiльшостi озер тiльки лiторальну частину, видiляють 
пiщано-гравiйну смугу та зону перевiдкладеного торфу чи торфянистих сапропелiв. Найпо-
ширенішими вiдкладами прибережної зони є пiски рiзного кольору i механiчного складу. 
Трапляються дiлянки карбонатних (Пулемецьке, Свiтязь) i заторфованих лiторалей та 
сублiторалей. Гранулометричний аналiз, виконаний О. I. Курзель та iн. (1982), засвідчив, що 
озернi пiски є досить чистими, з незначними домішками гравiю, алевриту i пелiтових часток. 
Гравiйнi зерна зафіксовані в озерах Пiсочне, Свiтязь i Люцимир. Найбагатшi на гравiйний 

матерiал пiски озера Свiтязь, де їхній максимальний вмiст досягає 20,28 %, а середнiй � 5,2 

%. Гравiйний матерiал найчастiше представлений кременем, кварцом i польовим шпатом. 

Домiшки алевритових i пелiтових часток незначнi. Переважають пiщанi зерна, вмiст яких 
коливається вiд 78,32 % в озерi Пiсочному до 11,86% в озерi Люцимер. Прибережнi пiски 

всiх озер близькi за гранулометричним складом. Мiнеральний склад досить однорiдний i 

витриманий. Основу становить кварц, вмiст якого у пiсках озер Свiтязь та Люцимир 
становить не нижче 95 %, а у Пiсочному � 79,5�92,6 %. Породотворним компонентом пiскiв 
є також калiєвi польові шпати, вмiст яких в окремих пробах озера Пiсочного досягає 12,1 %. 

Рiдше трапляються в пiсках уламки халцедонового крееню, якi масово нагромаджуються у 
виглядi уламкiв у прибiйнiй зонi.  

Поширення вiдкладiв по площi озерного ложа залежить вiд морфометричних 
показникiв улоговин i ступеня розвитку озерної екосистеми. Пiщанi вiдклади поширенi до 



глибини 6�7 м, а в озерi Свiтязь � до глибини 9�10 м. Особливих змiн у гранулометричному  
складi в прибережних i глибинних вiдкладах немає, окрiм зростання в окремих випадках 
вмiсту гравiю та дрiбнозернистого матерiалу. На великих глибинах помiтно збiльшується 
вмiст пелiто-алевритового матерiалу, з глибини 6�7 м кварцовi пiски змiнюються пелiто-

алевритовими пiсками, а глибше � рiзними мулистими вiдкладами. З урахуваням вмiсту в 
алевритових i пелiтових мулах органiчної речовини цi мули необхiдно зачислити до 
сапропелевих.  

Значне поширення у районi Шацьких озер має кремінь, значнi скупчення якого 
трапляються в прибережнiй зонi багатьох озер. Вони представленi суцiльними i 

переривчастими смугами рiзного кольору i форми. На днi i на берегах деяких озер буває 
кристалічний валунно-галечниковий матеріал, переважна бiльшiсть якого добре обкатана, з 
незначними розмiрами (від 5 до 10�15 см). В окремих випадках валуни можуть досягати до 
0,5�0,8 м, причому майже всi вони мають овальну форму.  

Рельєф берегiв озерних улоговин. У формуваннi берегiв дiють такi головнi динамiчнi 

чинники, як абразiя (руйнування припiднятого узбережжя хвильовою дiяльнiстю i рухом 

льодового покриву під час його скресання) та акумуляцiя теригенного й органiчного 

матерiалу. Озерам Шацького поозер'я властиве переважання акумулятивних процесiв. Схили 

улоговин низькi, похилi (2�6º). З урахуванням переважного процесу нагромадження та 
характеру вiдкладiв, форми та висоту берегового схилу  видiляють акумулятивно-абразiйнi 

та акумулятивнi (теригеннi і бiогеннi) типи берегiв.  
Акумулятивно-абразiйнi береги формуються на озерах, якi займають вищий 

гiпсометричний рiвень. Похилi схили берегової ділянки сприяють утворенню низького 
клiфу, що тягнеться фрагментами у виглядi слабо виражених уступiв здовж озерних 
улоговин. Береговi уступи тут хоч i невисокi, але крутi. Наприклад, висота берегового уступу 
на озерi Пiсочному становить 0,5�0,8 м, а на озерi Свiтязь � 0,7�1,5 м. Їхня крутість 
коливається вiд 33 до 47º. У межах намивної частини узбережжя утворюються пляжi, 

береговi вали. Акумулятивнi пiщанi i пiщано-галечниковi береги формуються в разі 
переважання теригенної акумуляцiї. Для таких берегів характерна широка прибережна смуга, 
в зонi якої утворюються пляжi. У намивнiй частинi берегової обмiлини формуються невисокі 
(до 0,3 м) пiдводнi пiщанi вали. Торфовi та сплавиннi береги утворються у випадку пе-
реважання бiогенної акумуляцiї. Залежно вiд висоти над урiзом води та характеру вiдкладiв 
торфовi береги подiляють на такi пiдтипи: торфово-пiщанi, торфовi високi, торфовi низькi. 
Узбережжя в таких озерах заболочене, лiторальна частина замулена. Для торфово-пiщаних та 
торфових високих берегів характерна зона сухого узбережжя з невисокими (до 0,5 м) 

береговими валами. Сплавиннi береги властивi полiським озерам-розливам. Вони 

формуються за умов переважання бiогенної акумуляцiї бiля урізу води, коли сплавини 

покривають і мілководну зону озера. Берегова лiнiя у таких озерах нечiтка.  
Для озер площею понад 1 км² здебільшого характерна широка (понад         100 м) 

берегова обмiлина з глибинами до 1 м. Узбережжя таких озер ускладненi пляжами, при-

бережними і пiдводними валами та косами. Пляжi формуються у зонi пiдвищеного 



намивного узбережжя за наявностi достатньої кiлькостi пiщаного матерiалу. Переважають 
піщані пляжi незначної ширини (10�150 м) і висоти над урiзом води 0,3�1,5 м. Прибережнi 

вали формуються внаслiдок абразiйно-акумулятивних процесiв у затоплюванiй частинi 

узбережжя. Е. Рюле [20] видiляє три типи прибережних валiв: 1) денудацiйно-

акумулятивний, сформований дiяльнiстю хвиль i  вiтру в зонi сучасної берегової лiнiї та 
бiльш давнiй � у зонi клiфу; 2) вал озерно-еолової акумуляцiї; 3) вал, утворений 

витискуванням льоду у результатi весняного скресання. Внаслiдок нерiвномiрної акумуляцiї 
та значного розчленування беревогої лiнiї озернi вали мають невелику довжину (150�350 м), 

ширину (5�30 м) i висоту (0,2�0,75 м).  

Абразiйнi й акумулятивнi процеси лiторальної частини озерної улоговини  

формують профiль рiвноваги, для якого характерна стабiлiзацiя обрисiв берегової лiнiї та 
переважання акумулятивних форм рельєфу. У рельєфi озерної улоговини лiторальну область 
визначають рiзкими перегинами профiлю рiвноваги. Морфологiчний тип лiторалi має такі 
показники, як довжина профiлю, глибина, кут похилу та рельєф дна. В межах озерних 
улоговин поозер�я видiляють такi типи лiторалi: 1) абразiйний (довжиною до 100 м і 
крутизною понад 5º, профiль не ускладнений формами рельєфу дна); 2) акумулятивно-

абразiйний (довжиною понад 100 м, крутизною до 5º, профiль не ускладнений формами 

рельєфу дна); 3) акумулятивний � ускладнений формами рельєфу дна (косами, пiдводними 

валами, западинами); 4) акумулятивно-затоковий �  характерний для заток великих озер. 
  Походження озерних улоговин. Про походження озерних улоговин Полісся 

дискутують ще з ХІХ ст., серед найпереконливіших із них  льодовикова, карстова і 
тектонічна. Першi вiдомостi про iснування озер у пiвнiчно-захiднiй частинi Полiської 
низовини, геологiчну i геоморфологiчну будову цього регiону є у праці Е. I. Ейхвальда, 
виданій у Вiльнюсі 1830 р. Автор дотримувався морської гiпотези давнiх фiлософiв i 

географiв, якi зображали на мiсцi Полiсся велике озеро-море, що iснувало з пiслякрейдового 

перiоду, i вважав озера залишками такого моря (Геродотового, Пiнського морів) [11]. 

 Льодовикової гіпотези походження більшості озерних улоговин дотримуються 
багато дослідників [5, 12, 13, 14] та інших. Формуванням прильодовикових водойм і долин 

стоку льодовикових вод завершувалась стадія розвитку льодовикового рельєфу. П. А. 

Тутковський [13] пов'язував утворення бiльшостi озер Полiсся з пiдпором талих льодовико-

вих вод моренними пасмами, виділяючи ряд моренних пасм і пов�язаних з ними типових 
озер. Д. Д. Квасов [6] зазначив про перервану смугу рiзних за походженням озерних 
улоговин �  до смуг крайових утворень приуроченi екзарацiйнi (лощиннi) озера, а у межах 
зандрових рiвнин переважають льодовиково-акумулятивнi й озера льодовикового осiдання. 
На думку О. Ф. Якушко [15], формування озерних улоговин також тiсно пов'язане з 
дiяльнiстю льодовика i його талих вод, оскільки абсолютнi вiдмiтки обширної 
прильодовикової водойми сягали тут 175�200 м, хоч на південь від межі валдайського 
зледеніння озерні улоговини вона поділяє на такі типи � карстові, суфозійні, поліські озера-
розливи і заплавні (стариці).  



 Про карстове походження глибоких озер, розміщених на вододілах з 
неглибоким заляганням крейди, зазначають багато дослідників [5, 1, 11, 15 та ін.]. Так, С. 

Ленцевич [18] вважає, що поліські озера утворились незалежно вiд зледенiння цiєї територiї i 
розташовані, зазвичай, у флювiогляцiальних вiдкладах. Частина з них є водойми, утворенi 

внаслiдок нагромадження алювiю i пiдвищення рiвня ґрунтових вод. Такi озера розміщені 
серед болотних ландшафтiв та iснують завдяки малому похилу територiї й вiдсутностi стоку. 
Це переважно неглибокi озера. Значна кiлькiсть озер, за С. Ленцевичем, розмiщена на схилах 
денудацiйних пiдвищень, тобто там, де на опущенiй поверхнi лежать  переважно  
делювiальнi  вiдклади. Така чiтка залежнiсть виступає у групi Шацьких (Свiтязьких) озер, 
розмiщених довкола Шацького крейдового цоколя. Л. Б. Науменко [10] переконаний, що всi 
озера за генезисом озерних улоговин належать до трьох груп: 1) карстовi, розмiщенi у 
мергельно-крейдовiй товщi порiд; 2) суфозiйно-карстовi, якi приуроченi до пухких 
четвертинних вiдкладiв i пiдстелені трiщинуватими мергельно-крейдовими утвореннями; 3) 

озера-розливи, улоговини яких розмiщенi у значнiй за потужнiстю товщi пухких 
антропогенових порiд. Уважають, що процеси карстоутворення посилились після 
дніпровського зледеніння, коли післяльодовикова екзарація значно поглибила дольодовикові 
долини і знизила базис хімічної денудації. Карстовим походженням озер пояснюють i значнi 

запаси води в озерах, якi мають незначнi поверхневi водозбори (Пулемецьке, Свiтязь, Люци-

мир). Карстову гіпотезу підтверджує й аналіз зв�язку  між кліматичними чинниками і 
рівневим режимом озера Світязь, що свідчить про важливу роль підземних вод у його 
живленні [5]. 

 Приуроченість карстових форм рельєфу до тектонічних дислокацій у 
мергельно-крейдових породах  виявили П. А. Тутковський [12], О. М. Маринич [8]. Вплив 
диференцiйованих тектонiчних рухiв у  формуваннi озерних улоговин доводять О. О. 

Комлев, В. М. Тимофеєв та iн. Учені виявили просторову приуроченiсть озерних улоговин до 
великих тектонiчних зон субмеридiонального, субширотного, пiвнiчно-схiдного i пiвнiчно-

захiдного простягань, а груп озер � до неотектонiчних блокiв, для яких у пiслянеогеновий час 
характернi аномальнi амплiтуди рухiв порiвняно з навколишнiми структурами. Автори 

вважають, що в утвореннi озерних улоговин визначальну роль відіграли: 1) аномальнi 

пiдняття у пiсляльодовиковий час, коли у результатi площинної денудацiї i лiнiйного 
розмиву були знищенi вiдклади палеогенового вiку i четвертиннi, у тому числi й морена 
днiпровського зледенiння, 2) аномальнi опускання, з якими пов'язане виникнення улоговин 

та заповнення їх озерними й озерно-алювiальними вiдкладами.  

З питанням генезису озерних улоговин тiсно пов'язана проблема часу їхнього 
утворення. За даними палеоботанiчного аналiзу, озернi вiдклади на днi улоговин починають 
нагромаджуватися у момент зародження озера. Дослідження донних відкладів сучасних 
поліських озер [16, 17] підтвердило голоценове утворення озер. Зокрема В. Тимракевич [21] 

на підставі палеоботанiчних дослiджень зробив висновок, що найстарiшi вiдклади озер 
Климовського i Линовець утворилися у верхньому дрiасi. За даними О. Ф. Якушко [15, 16] й 

iнших бiлоруських дослiдникiв, абсолютний вiк пiдсапропелевого торфу оз. Мошно 



становить 10 060 _+ 120, оз. Червоного � 10 190 _+ .140 , а оз. Олтуш �     9 870 рокiв. О. Т. 

Артюшенко [1] i  В. П. Зерницька [2] допускають iснування окремих водойм у карстових 
лiйках з кiнця пiсляльодовикового перiоду, проте абсолютним датуванням це не 
пiдтверджено. Виникнення сучасних озер Полісся О. В. Матвеєв [9]  пов�язує зі зміною 

кліматичних умов і, менше � з тектонічними процесами. Під час деградації останнього 

зледеніння, коли з таненням льоду зростала водність річкових систем і відбувся підйом 

ґрунтових вод, вирівняний і низовинний характер території спричинив затоплення великих 
просторів, проте глибина таких озер була незначна. Активізація болотних процесів у 
бореальний, атлантичний і суббореальний періоди голоцену привела, напевно, до утворення 
озер або ж до розширення площ уже наявних. На думку ж інших учених [16], однією із 
важливих причин заболочування територій і утворення плоских озер-розливів поліського 
типу стало близьке до поверхні залягання ґрунтових вод та розвантаження підземних вод на 
крейдових вододілах, які внаслідок неотектонічних рухів у післяльодовиковий період мали 

тенденцію до підйому.  
 Отже, вважаю, що сучаснi водойми Шацького поозер'я є голоценовими 

утвореннями, які сформувалися внаслiдок розвантаження вод верхньокрейдового горизонту 
та пiдвищення рiвня ґрунтових вод. У формуваннi озерних улоговин головним 

рельєфотворним чинником був льодовиковий � ерозiя та екзарацiя льодовикових вод, 
пiдгачування їх льодом i моренним матерiалом, осiдання і танення мертвого льоду. Важливу 
роль у подальшому формуваннi озерних улоговин вiдiграли карстовi процеси та iзостатичнi 

тектонiчнi коливання, якi вплинули на значну тріщуватість крейдового горизонту.  
 Морфогенетична класифікація озерних улоговин (табл. 2). За основу морфогенетичної 
класифiкацiї взято морфологiю озерної улоговини, яка визначає характер седиментації 
донних відкладів і тип живлення озер, а, відповідно, і генезис улоговини. З цією метою 

зроблено низку класифікацій озер за морфометричними показниками, які характеризують 
надводну форму озерних улоговин (кількісні показники площі, довжини, ширини 

максимальної й сердньої та  коефіцієнт видовженості улоговини) і власне підводну частину 
озерної водойми (показники об�єму водної маси, глибин максимальної і середньої та ємності 
улоговини) [15].  Озера неправильної або витягнутої форми мають складну озерну 
улоговину, у формуваннi якої брали участь декiлька рельєфотворних чинників, а малi озера � 

просту улоговину, сформовану, зазвичай, 

Таблиця 2 

 

Морфогенетична класифікація озерних улоговин Шацького поозер’я 

 

Тип улоговини Морфологічні особливості Озера 
Карстово-

льодовиковоакумулятивно-
екзарацiйнi: 

а) карстово-ринні 

 
 
Великi за площею; глибокi; зi 
складними обрисами берегової лiнiї; 
розчленованим рельєфом дна, 
ускладненим карстовими лiйками, 
ринвами й еворзiйними котлами 

 
 
Світязь 
 



б)карстово-лощинні Рiзнi за площею; зі середнiми гли-
бинами; видовженою улогови-ною; 
складною конфiгурацiєю берегової лiнiї; 
нерiвним дном, ускладненим карстовими 
лiйками 

Луки 
Острів�янське 

Карстово-
льодовиково-акумулятивні 

Рiзнi за площею; з середнiми i 
невеликими глибинами; улогови- ни 
неправильної округлої або овальної 
форми, складним рельєфом дна, 
ускладненим карстовими лiйками 

Перемут 
Пулемецьке 
Кримно 

Льодовиково-
акумулятивні: 

а) льодовиково-
підгачені 

Малі розміри; малі глибини; змінний 
характер підводної частини; складна 
конфігурація берегової лінії 

Піщанське 
 
 

б)льодовикового 
осідання 

Округлої й овальної форми з 
невеликими глибинами i розмi рами 

Озерце 
Карасинець 
Чорне (вел.) 

 
Алювіальні 

Малi розмiри; мiлкi; проста улоговина, 
розмiщена в товщi голоценових 
вiдкладiв 

Ритець 
Зведенка 

 
Штучні (ставки) 

Форма улоговини проста, малі розміри і 
невеликі глибини 

 
Ладинка 

 

 

 

 

одним рельєфотворним агентом. Морфологiчний тип озерної улоговини визначений 

показниками ємностi й видовженостi озерних улоговин та розвитку (порiзаностi) берегової 
лiнiї. Для озер Пулемецьке, Перемут i Плотиччя коефiцiєнт ємностi становить 0,25...0,27, для 
озера Свiтязь � 0,17, а всi iншi озера поозер'я мають коефiцiєнт ємностi близький або понад 
0,5. Це свідчить, що усi озера поозер'я мають округлу улоговину або близьку до округлої. 
Найвидовженіші улоговини в озер Луки (4,2), Кримно, Соминець, Свiтязь (2,3). Зна- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чний коєфiцiєнт порiзаностi берегової лiнiї в озер Луки (2,33), Довге (2,20). Отже, Шацькi 
озера мають такі морфологiчні типи улоговин: складну, видовжену (лощинну), овальну, 
округлу.  

З урахуванням морфометричних і морфологiчних особливостей озерних улоговин, 

переважання тих чи iнших рельєфотворних чинникiв видiлено такi типи озерних улоговин: 

карстово-льодовиково-акумулятивно-екзарацiйнi (карстово-риннi, карстово-лощиннi), 

карстово-льодовиково-акумулятивнi, льодовиково-акумулятивні (льодовиково-пiдгаченi, 

льодовикового осiдання), алювiальнi, штучнi (див. рисунок, табл. 2). 

 Рельєф Шацьких озер представлений рiзними типами озерних улоговин,  якi входять у 
комплекс кiнцево-моренних утворень материкового зледенiння, а тому мають значну 
наукову i пiзнавальну цiннiсть. Ці озера утворилися на вододiльному крейдовому 
пiдвищеннi, тому вони мають важливе природоохоронне значення для всього регiону. 
Мальовничiсть i неповторнiсть карстово-льодовикового озерного ландшафту надають 
територiї рекреацiйного значення. Озера можна також використовувати для рибного 
господарства. Однак природоохоронна i науково-пiзнавальна цiннiсть озер обмежує їхнє 
використання у промисловому значеннi. 
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 The lakes are located at the Cretaceous watershed surface between the Western Buh and 

Prypyat rivers, and also between the end moraine formations of two post-maximal stages of a 

continental glaciation. The lakes were formed in Holocene as a result of ground water discharge on 

the Cretaceous watershed surface. The relief of the lake bottoms is formed by the accumulation of 

sand, mud, and sapropel. The main shore types are abrasion-accumulational and accumulational 

(sandy, peaty, and floating-boggy). Sand beaches and levees are formed in the shore zone. Several 

morphological types of depressions are distinguished: complex, elongated, oval, and round. The 

morphogenetic types are: karst-glacial-accumulation-exarational, karst-glacial-accumulational, 

glacial-accumulational, alluvial, and artificial. 
 
 


