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Серед дослідників четвертинного теригенного матеріалу Волині переважає погляд, 
цей матеріал здебільшого, переміщений льодовиком зі Скандинавії. Проаналізовані форми, 

напрями зносу і накопичення, визначена кількість зледенінь. 
Наші детальні дослідження теригенного матеріалу пов’язані з вивченням можливої 

алмазоносністі Волинського Полісся. Вони ґрунтуються перш за все, на вивченні складу 
грубоуламкового матеріалу, тотожного з конгломерато-брекчіями у вапняках пізньої крейди, 

який виник задовго до першого зледеніння, був денудований льодовиком і переміщений у 
крейдовій товщі. 

У вапняки він проник знизу через експлозивні апарати внаслідок активізації 
експлозивної діяльності.  Вона ж зумовила формування карсту, а пізніше – багатьох озер 
Волині. У складі уламків представлені породи зануреної кристалічної основи (граніти, 

гнейси, кристалічні сланці, слюдити, філіти, еклогітоподібні утворення тощо). Переважно це 
породи протерозою, серед яких переважають відміни коростенського типу і чохла 
(пісковики, вапняки, фосфорити тощо). Цей матеріал переміщений по вертикалі знизу. 
Окремі частинки складені уламками кімберлітів, лампроїтів, флюїдизитів, які представляють 
породи трубок, дайок, лінійних тектоноексплозивних зон. Імовірно, переважають 
лампроїтоподібні утворення. Щодо алмазів, то це друге територіально перспективне 
джерело, первинні породи якого розміщені на великих глибинах. 

Третій шлях у латеральних напрямах, переважно з Українського щита, тому що 
протягом усього протерозою переважала тенденція підйому, розмиву і перенесення 
матеріалу в навколишні прогини. У цьому випадку це Волинський блок Українського щита. 
У давньочетвертинний час перенесенню сприяли флювіогляціальні процеси. Не трба 
виключати і білоруські напрями, де кристалічна основа нині не відслонена, але окремі блоки 

підняті майже до поверхні. 
Усі процеси, у тім числі утворення льодовиків у давньочетвертинний час,  

пов’язані з етапом тектонічної активізації. 
Отже, льодовиковий породний матеріал гетерогенний, віддалений і близький за 

первинним розташуванням, давній перевідкладений: він або крейдовий, або неогеновий і 
навіть четвертинний за віком. Цей висновок підсилює перспективи виявлення на Волині 
первинних і вторинних джерел алмазів. Це підтверджене знахідками їхніх дрібних кристалів. 
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The features of  diamond-bearing formations, which relate to glacial deposits are presented. 

The major attantion is paid to the terrigenous-carbonate formation of Upper Cretaceous as to the 

sourse of diamonds. The dirrections of sources and transportation of terrigenous material of Upper 

Cretaceous and Neogene are introduced.  
 


