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 Тривала геологічна еволюція зумовила формування у межах Волинського Полісся 
головних структурних елементів, що мали визначальний вплив на особливості формування 
антропогенового покриву і розвиток рельєфу. 
 Сучасні ландшафти Волинського Полісся оточені з півночі державним кордоном 

України з Білоруссю, зі сходу – виходами на доантропогенову та денну поверхню порід 

кристалічного фундаменту Українського щита, з півдня – уступом Волинської лесової 
височини, а з заходу – руслом ріки Західний Буг. Загальна площа близько 30 тис. км2. 

 Під час вивчення плейстоценового морфогенезу, ми повертаємось до геологічного 

минулого, тому що у численних пунктах Волинського Полісся маємо факти залягання 
плейстоценових відкладів на утвореннях нижнього протерозою, середнього-верхнього 

рифею, венду і палеозою. 

 Наприклад, у північній частині у зоні обрамлення Прип’ятської западини до перерізів 
тектонічних зон тяжіють палеокарстові западини та гляціогенні форми, у них відсутній 

крейдово-палеогеновий матеріал, і антропогенові відклади безпосередньо залягають на 
утвореннях рифею і венду. Це район південно-східніше смт Любешів, біля сіл Залізниця, 
Кухотська Воля, Перекалля, Степангород та ін. У північно-західному напрямі мезозойських 
відкладів нема у районі Камінь-Каширського і с. Бузаки, що на річці Турія. 
 На Стохід-Стирському межиріччі між селами Борове–Нові Червища у ланцюжковому 
варіанті закартовані палеоформи, у яких плейстоценові утворення залягають на вулканітах 
венду. 
 У центральній частині Волинського Полісся, у районі Старого Чорторийська, уздовж 

розломних зон відомі палеоформи без мезозою. У районі с. Полиці, де видобувають базальти, 

антропогеновий покрив перекриває ці утворення. 
 У долині р. Горинь південніше м. Костополя є ділянки, на яких повністю  

еродована крейда й алювіальні відклади відкладені на вендських утвореннях. 
 Наведені приклади зумовлюють необхідність характеристики відкладів, що 

підстилають антропоген. 

 Щоб якось інтерпретувати подібні феномени, стисло наведемо інформацію про 

геологічні особливості території на демозойському та дочетвертинному зрізах. 
 Окремо розглянемо структурно-тектонічний режим і його вплив на процеси, що 

відбувалися у плейстоцені. 



 

 Стратиграфія. Домезозойський зріз 
 Мезо-кайнозойський комплекс порід у східній частині Волинського Полісся 
підстилають інтрузиви гетерогенного фундаменту Українського щита, виходи яких обмежені 
правобережжям річки Случ [9]; у центральній і північно-східній частинах – породи 

середнього рифею до умовної лінії Степань–Володимирець–Любешів, далі у західному 
напрямі широкою смугою північно-західного простягання до умовної лінії Рівне–Камінь-
Каширський мають розвитуті вулканогенно-осадові утворення венду. 
 У західній і південно-західній частинах Волинського Полісся широкого розвитку 
набули утворення палеозою. 

 

 Нижній протерозой 
 До утворень, якими складений кристалічний щит, віднесені ультраметаморфічні, 
інтрузивно-магматичні і метасоматичні породи осницького комплексу, кіровоградсько-
житомирські граніти, гранодіорити, діорити та габро-амфіболіти тощо. 

 Як зазначено, на правобережжі р. Случ вони виходять на денну поверхню або 

перекриті елювіально-делювіальними і флювіогляціональними відкладами. 

 У західному напряму поверхня фундаменту стрімко занурюється під осадовий чохол. 
Наприклад, у Дубровиці фундамент розкритий на глибині 130 м, у районі Рівного поверхня 
фундаменту картована на глибині 1 000 м, на широті Рожища (в опущеному блоці) – 3 200 м, 

а у районі Любомля – 2 000 м. Визначальний вплив на глибину залягання покрівлі 
кристалічного фундаменту мали зони глибинних розломів мантійного закладання. 
 У зоні зчленування Волинського палеозойського підняття і Львівського 

палеозойського прогину утворена Устилуг-Голобська флексура, оточена з півдня 
Володимир-Волинським розлом [4, 9]. У цій зоні завширшки 2 км амплітуда глибини 

залягання фундаменту становить 2 630 м (свердловина № 1-РО розкрила  
фундамент на глибині 134,8 м, а свердловина 1ВА-8 – на 3 977,0 м). 

 Східчастість поверхні фундаменту простежується у межах Оваднівського підняття. 
Тут між Турійським розломом і Устилуг-Голобською флексурою, на відстані 9 км його 
поверхня знижується у північно-західному напрямі на 650 м (свердловини 1-РО і 1-08).  

 

 Рифей. Поліська серія 
 Рифейський період розвитку Волинського Полісся зафіксований відкладами поліської 
серії. Це потужна (до 800 м) теригенна червоноколірна товща, що залягає в основі 
вулканогенно-осадового чохла, який підстелений породами кристалічного фундаменту. 
Представлена поліська серія пісковиками польовошпатово-кварцового складу, 
дрібнозернистими, з прошарками та окремими пачками червонуватих аргілітів. 
 Середньо-верхньорифейський вік поліської серії визначений по слюдах і польових 
шпатах і змінюється від 700 від 850 млн. років. 



 Поліська серія піщано-алевритового складу з максимальною потужністю 800 м у 
південній частині Полісся є седиментаційним ритмом першого порядку, у складі якого чітко 

виділяють п’ять ритмів другого порядку. Кожен із седиментаційних ритмів другого порядку 
має двочленну будову: у нижній частині трапляється нерівномірно розсіяний гравійний 

матеріал, у верхній переважно глинистий [1, 2]. 

 

 Венд 
 Утворення венду зберігають загальний структурний план, тобто занурюються у 
західному румбі, на домезозойську поверхню виходять у вигляді нешироких смуг межами, 

що перервані тектонічними порушеннями. Східна межа відкладів поліської серії 
простежується у північ-північно-західному напрямі від району м. Костополя на Степань, 
проходить між Кузнецовськом і Володимирцем та виходить за межі держави між смт 
Любешів і с. Зарічне. Західна межа умовно проведена від м. Рівне на Маневичі і в районі 
Камінь-Каширського обірвана субширотним розломом Ратнівського горсту [1, 6, 7]. 

 Стратиграфічно у венді виділяють два відділи: нижній та верхній. До нижнього 

відділу зачислюють волинську серію в обсязі бродівської, горбашівської, заболотіївської, 
бакинської та ратнівської світ, до верхнього венду – могилів-подільську серію в об’ємі 
чарторийської, розницької і колківської світ та калинівську серію.  

 Бродівська світа має значне поширення у південно-західній частині Воли- 

нського Полісся. Відклади цієї світи найповніше вивчені на Оваднівському піднятті. 
Літологічно це пісковики поліміктові, дрібно- та середньозернисті, безструктурні. У покрівлі 
простежується поступовий перехід до конгломерато-брекчій. Завершується товща аргілітами 

горизонтально шаруватими, тонколистуватими. Потужність відкладів бродівської світи не 
пере- 
вищує 20 м. 

 Горбашівська світа виходить на домезозойську поверхню вузькою смугою, що не 
перевищує 12 км, обрамляючи західне поширення поліської серії рифею. Залежно від 

структурно-тектонічного плану окремих ділянок Полісся, відклади горбашівської світи 

утворюють своєрідні поля поширення. Складена світа різнозернистими невідсортованими 

пісками та слабозцементованими аркозовими пісковиками. 

 Інколи у пачках горбашівської світи трапляються прошарки і лінзи алевролітів та 
аргілітоподібних глин. Максимальна потужність світи досягає 25 м. 

 Бабинська світа. Вулканогенні утворення, що формують ефузивну товщу, 
представлені базальтовими різноуламковими туфами і базальтами, що картовані у формі 
магматичних потоків. На домезозойську поверхню вони виходять у вигляді окремих проявів 
у районі Старого Чорторийська–Володимирця та утворюють ширші поля на півночі 
Волинського Полісся (райони Любешова,  Камінь-Каширського). Повна потужність світи не 
перевищує 140 м. 

 Ратнівська світа. Ефузивні утворення у вигляді чергування п’яти лавових 
базальтових потоків, лавобрекчій і туфів завершують нижньовендський розріз. Базальти 



темно-сірі тонкозернисті до афанітових, з поодинокими мигдалинами, що заповнені 
хлоритом. 

 На окремих ділянках потоки базальтів розділені лаво- і туфобрекчіями (район 

Костополя, Сарн, Полиць). Залежно від структурно-тектонічного режиму базальтові 
утворення виходять на денну або дочетвертинну поверхню. Загальна потужність 
вулканогенних ефузивів ратнівської світи сягає 135 м. 

 Перекриті вулканіти дрібногальковими конгломератами могилів-подільської серії. 
 У межах Волинського Полісся, і на території усього Волино-Поділля верхньовендські 
відклади могилів-подільської серії залягають трансгресивно з невеликим кутовим 

неузгодженням на вулканітах волинської серії. Названий період верхнього венду різко 

відрізняється структурно від умов нижнього венду. 
 Область максимального прогину території виявляється у вигляді вузької 
палеозападини, яка у субмеридіальному напрямі проходила у районі с. Колки Маневицького 

району. 
 Складна перебудова стратиграфічного плану передувала прояву першої морської 
трансгресії у цій частині платформи. 

 Східна межа сучасного поширення відкладів могилів-подільської серії проходить на 
західних контурах трапової формації, а західна зафіксована східним розвитком утворень 
палеозою [6, 7]. 

 Чорторийська світа (назва від с. Старий Чорторийськ Маневицького району) 
представлена бурувато-коричневою товщею різнозернистих теригенних порід з домішками 

перевідкладеного вулканічного попелу, що зумовлює специфічний відтінок. У північно-

західній частині регіону нижня частина світи складена конгломератами, гравелітами, 

різнозернистими аркозовими пісковиками й алевролітами. 

 На домезозойську поверхню відклади чарторийської світи виходять у вигляді 
нешироких смуг, що перекривають вулканіти бабинської світи. Загальна потужність – 100 м. 

 Розницька світа. Стратиграфічно вище чарторийської світи залягають крупнозернисті 
вулканоміктові пісковики і гравеліти розницької світи. У найповніших розрізах відклади 

світи мають чітку ритмічну будову, з грубим теригенним матеріалом в основі і глинистим у 
покрівлі товщі. Межа між підстильними відкладами завжди чітка. Забарвлення порід 

бурувато-жовте, неоднорідне. Серед товщі пісковиків трапляються лінзи і прошарки 

алевролітів. Загальна потужність товщі не перевищує 40 м. Як і відклади чорторійської світи, 

утворення розницької світи мають незначні за площею виходи на домезозойську поверхню. 

 Колківська світа завершує розріз могилів-подільської серії і представлена 
пісковиками та алевролітами. У повних розрізах є три піщано-глинисті ритми потужністю 60 

м. Найвитриманіші за площею виходи утворень колківської світи, що виявляються у вигляді 
смуг завширшки до 15 км, закартовані у районі Костополя і на ширині Володимирця. 
 Завершує геологічний розріз венду канилівська серія. Відклади цієї серії представлені 
у вигляді перешарувань алевролітів, аргілітів і пісковиків. Аргіліти тонколистуваті, 



горизонтальношаруваті. Алевроліти утворюють лінзи і малопотужні прошарки. Пісковики 

різного гранулометричного складу, переважно світлі. 
 Літологічні особливості порід, наявність слідів життєдіяльності організмів, вміст у 
глинистих пачках великої кількості водоростей дають підстави розглядати  

ці утворення як морські. 
 На домезозойську поверхню канилівські відклади виходять на значних 
територіях від району Костополя до широти Маневичів. У межах тектонічних зон вони 

подрібнені і частково розмиті. Загальна потужність канилівської серії не перевищує 140 м. 

  

 Палеозой 
  Палеозойські відклади в обсязі кембрійської, ордовицької, силурійської, девонської 
та кам’яновугільної систем у межах Волинського Полісся на домезозойському зрізі займають 
західну, центральну і південну його частини. Утворення кембрію-нижнього девону 
характеризують усі стадії ранньопалеозойського етапу розвитку Східноєвропейської 
платформи. Відклади середнього девону-середнього карбону належать до трансгресивної 
стадії цього етапу розвитку. 
 

 Кембрій  
 Відклади кембрійської системи характеризують трансгресивну стадію 

ранньопалеозойського етапу розвитку Східноєвропейської платформи і належать до морської 
алеврито-піщаної формації. У складі кембрію виділяють дві серії: балтійську і бережківську. 
 Балтійська серія представлена аргілітами зеленкувато-сірого забарвлення з 
прошарками алевролітів і пісковиків, які віднесені до стоходської світи. 

 На домезозойську поверхню вони виходять у вигляді смуги північно-західного 
простягання, яка входить на Волинське Полісся у районі Клевані й простягається до 
Маневичфв. У тектонічних зонах стохідські утворення закартовані у районі Камінь-
Каширського та на окремих ділянках, що тяжіють до крайньої північно-західної частини 

Полісся. Потужність відкладів стохідської світи не перевищує 120 м. 

 Стратиграфічно вище морських утворень балтійської серії залягають однакові за 
генезисом, але різні за умовами утворення, відклади бережківської серії. Підошва відкладів 
цієї серії чітка і проходить по пісковиках світло-сірого забарвлення. 
 Верхня межа серії проведена на різних рівнях: у найповніших розрізах вона 
проходить по покрівлі глауконітовмісних порід. 

 У бережківській серії виділяють домінопольську, любомльську і світязьку світи. 

 Домінопольська світа. Стратиграфічною схемою 1984 р. передбачено виділення двох 
підсвіт. Це ґрунтується на розчленуванні кварцових пісковиків, що виконане на підставі 
різних співвідношень пісковиків і алевролітів, до нижньої підсвіти віднесена товща 
пісковиків, до верхньої – перешарування пісковиків і алевролітів. Загальна потужність 
відкладів – 100 м. 



 Любомльська світа. Стратиграфічно вище домінопольської світи залягають пісковики 

з прошарками алевролітів любомльської світи. Саме з причини наявності у товщі пісковиків 
прошарків алевролітів частину розрізу зачислюють до нижньої підсвіти. В усіх розрізах цих 
відкладів виявлена перерва в осадоутворенні. 
 Загальна потужність відкладів любомльської світи – 90 м. 

 Завершують розріз кембрію морські відклади світязької світи, що представлена 
пісковиками й алевролітами, у яких у припокрівлевій частині є глауконіт. На частку 
пісковиків припадає до 70 % обсягу світи. Вони дрібнозернисті, сірі, кварцові з лінзочками і 
прошарками алевролітів. Загальна потужність сягає 100 м. 

 На домезозойську поверхню відклади світязької світи виходять у західній частині 
Волинського Полісся, утворюючи поля міжрозломних ділянок. 
 Окрім підрозділів кембрію, що мають регіональне поширення, західніше меридіана 
Ковеля закартовані світи порід місцевого розвитку, які винесені на геологічну карту 
домезозойських відкладів, а саме: 

! смолярська; 
! гутінська; 
! старовижівська. 

 Протягом смолярського часу продовжувалась активізація висхідних рухів на 
Волинському піднятті, що зумовило утворення області денудації до кінця кембрійського 

періоду. 
 Режим накопичення осадів гутинського часу виявився ускладненням конфігурації 
басейну, на що вплинули тектонічні рухи у зонах Володимир-Волинського і Любомльського 
розломів. 
 У старовижівський час формувались структури, які у подальшому визначали 

геологічний стан району. 
 Стратиграфічно вище, без перерви в осадонагромадженні, на відкладах кембрію 

залягають утворення ордовику. У цей час територія належала до Західно-поліської області 
Балтійського епіконтинентального басейну. Повна потужність ордовику розкрита біля с. 
Піща і становить 99,9 м. На домезозойський зріз виходять відклади вижівської серії у складі 
підгородньої і соминської світ.  Соминська світа субширотною смугою у районі с. Положеве 
простягається від Смолярів Світязьких на схід. Ширина виходу не перивищує 1 км. 

Підгородня світа має потужність усього декілька метрів.  
 На віковій межі між ордовиком і силуром тектонічне життя активізувалось, що 

зумовило регіональні розмиви, а також нахил досліджуваної території на захід і формування 
Шацького антиклінального підняття [9]. 

 Ордовицькі відклади з невеликими кутовим і стратиграфічним неузгодженнями 

перекриті утвореннями силуру. У силурійському морському басейні формувались мергелі, 
які перешаровані вапняками. 

 У районі с. Ростань у вигляді окремого блока, обмеженого тектонічними розломами, 

на докрейдову поверхню виходять мергелі забродівської світи, а на ділянці від Згоран до 



витоків Прип’яті порівняно поширені верхньосилурійські мергелі остромачевської і 
леснянської світ, які накопичувались в умовах моря, що трансгресувало. Наприкінці силуру 
розпочалась регресія моря, яка продовжувалась і на початку девону, що зумовило утворення 
карбонатно-теригенної товщі. Потужність кожної з перерахованих світ змінюється від 40 до 

75 м залежно від палеогеологічних умов окремих ділянок Волинського Полісся у період 

пізнього силуру.  
 Наведена строкатість умов осадонакопичення зумовлена тогочасними тектонічними 

процесами. Унаслідок аналізу особливостей структурного плану силурійської системи, 

визначають його ускладнення уверх по розрізу. 
  

 Девон 
 Значна глибина залягання, складна геологічна будова, фаціальна мінливість відкладів 
у межах Волинського палеозойського підняття та у Львівській палеозойській западині 
зумовили певну схематичність у характеристиці відкладів девонської системи. 

 За сучасною стратиграфічною схемою, у межах Волинського Полісся девон 

представлений трьома відділами: нижнім – тиверська серія, середнім – західноукраїнська 
серія і верхнім – червоноградська і волинська серії. Відповідно, кожну із серій розділяють на 
світи. На домезозойську поверхню виходять відклади середнього і верхнього девону на 
території південно-східніше Турійського валу і східніше Володимир-Волинського розлому. 
 Тиверська серія. Девонські відклади цієї серії належать до регресивної стадії 
ранньопалеозойського (каледонського) етапу розвитку Східноєвропейської платформи. 

 Літологічно це доломіти і доломітизовані вапняки, доломітові мергелі, доломітові 
аргіліти. Загальні потужності серії, залежно від району змінюються від 65 до 275 м. 

 Відклади середнього девону характеризують трансгресивну стадію сере- 
дньопалеозойського етапу розвитку Східноєвропейської платформи. Їхнє поширення 
збігається з межами Львівської западини. Вони трансгресивно, з розмивом, залягають на 
різних рівнях нижнього девону і верхнього силуру. Загальна потужність середньодевонських  
відкладів – 130–145 м. Літологічно вони представлені карбонатно-теригенними породами, 

які утворились у процесі диференціації мілководного морського басейну. 
 Стратиграфічно середньодевонські утворення зачислені до ейфельського і 
живетського ярусів. 
 Великомостівська світа. Літологічно відклади світи представлені доломітами, 

аргілітами з прошарками гіпсів тощо. Загальна потужність утворень не перевищує 30 м. 

 Стратиграфічно вище морських утворень ейфельського ярусу залягають відклади 

живетського в об’ємі підлипецької, товчанської, крижівської і батятицької світ. Загальна їхня 
потужність не первищує 125 м. 

 Літологічно породи перерахованих світ утворюють нерівномірне перешарування 
пісковиків, алевролітів, аргілітів та доломітів. Пісковики світло-сірі, масивні, дрібнозернисті. 
Алевроліти темно-сірі з коричневим та зеленкуватим відтінками, слюдисті. Текстура 
плямиста, тип цементації базальний. 



 Аргіліти темно-сірі до чорних, слюдисті. 
 Доломіти у вигляді лінз і прошарків, коричнювато-сірі, перекристалізовані, піщанисті. 
 Відклади верхнього девону віднесені до регресивної стадії розвитку регіону і мають 
незначний вихід на домезозойську поверхню. Стратиграфічно вони представлені франкським 

і фаменським ярусами, які у свою чергу діляться на численні світи. 

 Франкський ярус поширений у межах Львівської палеозойської западини. Потужність 
відкладів змінюється від 290 до 350 м. До складу франкського ярусу належать 
підберезівська, ремезівська, золочівська, милятинська та ратівська світи. Породи, що 
формують перераховані світи, – це перешарування доломітизованих вапняків, доломітів, 
доломітових мергелів і аргілітів. Зрідка у розрізах франкського ярусу трапляються пісковики, 

алевроліти та гіпси. 

 Наведений літологічний склад свідчить про початок герцинського циклу розвитку і 
трансгресію середньдевонського часу. Витримані потужність і літологічний склад відкладів 
характеризують мілководний морський басейн і спокійний тектонічний режим. 

 Обмеженнями басейну слугували великв тектонічні порушення – Турійський розлом, 

Устилуг-Голобська флексура і інші регіональні структури. 

 Фаменський ярус. Відклади цього ярусу зведені у червоноградську серію, у межах якої 
виділяють садовську і літовецьку світи, та у нововолинську серію, у якій виділена 
володимир-волинська світа. 
 Стратиграфія утворень фаменського ярусу є найскладнішою у палеозої. Тут незначна 
кількість фауністичних решток, надто строкатий літологічний склад. Загальна потужність 
відкладів сягає 670 м. Головно, це органогенно-уламкові глинисті вапняки, доломіти, 

перешарування пісковиків і алевролітів. 
 Подібність осадових відкладів фаменського ярусу різних районів Волинського 

Полісся є основою для ствердження про те, що протягом пізнього девону існував 
періодичний зв’язок Львівського та Прип’ятського прогинів. 
 У пізньодевонський час розпочався територіальний розмив по Устилуг-Голобській 

флексурі, що розділив регіон на два круглі блоки – у межах Волинського палеозойського 

підняття і Львівського палеозойського прогину. 
  

 Карбон 
 Відклади кам’яновугільної системи у складі турнейського, візейського і 
серпухівського ярусів нижнього відділу і башкирського ярусу середнього відділу поширені 
південніше Володимир-Волинського розлому і простягаються смугою вздовж Західного Бугу 
до північної межі Волинського Полісся. Структурно вони приурочені до східної частини 

Середньопольського і Львівського палеозойського прогинів. 
 На крейдовий зріз утворення карбону виходять у вигляді гнучких смуг північно-

західного простягання, розташовані зі сходу на захід від давніших до молодих горизонтів, що 
пов’язано з моноклінальним його заляганням. На крайньому південному заході закартоване 



стрімкіше занурення карбонових горизонтів, що зумовлює збільшення потужностей до 1 000 

м. 

 Карбон трансгресивно залягає на розмитій поверхні різновікових виходів давніших 
порід. 
 За стратиграфічним розчленуванням у турнейському ярусі виділяють харівську світу, 
представлена сірими вапняками з прошарками пісковиків і алевролітів, дрібногалечникових 
конгломератів тощо. 
 У візейському ярусі виділяють куличківську, олесківську, володимирську, устилузьку 
і порицьку світи сумарною потужністю 350 м. Представлені вони пісковиками, 

каолінітовими породами, глинами. Залежно від палеогеографічних умов положення відкладів 
у низах візейського ярусу трапляються аргіліти та різних модифікацій вапняки. 

 Серпухівський ярус.  Стратиграфічно вище візейських відкладів залягають  
утворення серпухівського яросу в об’ємі іваничівської , лишнянської і бужанської світ. 
Загальна потужність відкладів досягає 450 м. Представлені серпухівські відклади тонким 

перешаруванням алевролітів, аргілітів і пісковиків. Аргіліти темно-сірі до чорних, 
тонколистуваті з прошарками пісковиків, інколи масивні. 
 Пісковики сірі, дрібнозернисті, тонкошаруваті, слюдисті. 
 Башкирський ярус. Відклади середнього карбону картують у вигляді вузької смуги 

вздовж державного кордону з Польщею. У рамках башкирського ярусу виділяєють 
морозовицьку, паромовську і кречівську світи. Особливістю літологічного складу відкладів 
башкирського ярусу є значний розвиток пісковиків з потужністю пачок до 45 м. Головно, 

розвинені теригенні породи. А у підошві ярусу трапляються прошарки вапняків з морською 

фауною. Загальна потужність відкладів башкирського ярусу не перевищує 200 м. 

  

 Мезозой 
 На території Волинського Полісся мезозойські відклади в об’ємі юрської і крейдової 
систем мають значне поширення. Юрські відклади збереглися фрагментарно і в 
келовейському та оксфордському ярусах розвинуті у західній частині Полісся. Представлені 
вони теригенно-карбонатною товщею, яка з різким кутовим і стратиграфічним 

неузгодженням залягає на різновікових відкладах давніших підрозділів. Загальна потужність 
не перевищує 35 м. 

 За літолого-фаціальними особливостями юрські відклади розділені на дві товщі: 
теригенну – конгломерати, пісковики, алевроліти, аргіліти, глини, що представляють 
алювіально-делювіальні, озерно-болотні фації, і теригенно-карбонатну, яка формувалась в 
умовах прибережної та мілководної зон шельфу і представлена карбонатними пісковиками й 

органогенними вапняками. 

  

 Крейда 
 Морські відклади верхнього відділу крейдової системи перекривають палеозойські 
утворення практично на всій території Волинського Полісся. Винятки становлять окремі 



ділянки розмиву крейди у районі Костополя, Степані, Полиць, Володимирця, Камінь-
Каширського, а також у долині р. Горинь (Горбаків, Олександрія), де вони еродовані. 
 Представлені крейдові відклади пісками і дезінтегрованими пісковиками глауконіт-
кварцового складу володимирецької світи та шаром іноцерамових  вапняків, які об’єднані у 
сеноманський ярус. Потужність сеноману досягає  25 м. Мергельно-крейдова товща в об’ємі 
здолбунівської і березнівської світ, що перекриває  сеноманські утворення, має 
моноклінальне залягання з нахилом на захід і змінюється у потужності від перших метрів на 
схилах Українського кристалічного щита до 360 м у долині Західного Бугу. 
 За літологічними особливостями здолбунівська світа розділена на нижню – мергелі 
крейдоподібні з прошарками писальної крейди, і верхню, складену глинистою писальною 

крейдою, підсвітами. 

 Березнівська світа представлена крейдою писальною і мергелями крейдоподібними. 

 На дочетвертинну поверхню різновікові відклади крейди виходять у вигляді широких 
смуг північно-західного простягання у межах таких територій. 

 Туронський ярус покриває Полісся від схилів щита, точніше від лівобережжя Случі, до 

орієнтовної лінії Зарічне–Кузнецовськ–Колки–Цумань. Потужність турону зростає від 5 

(Клесів) до 30 (Дубровиця) і до 40 м (Кузнецовськ) у західному напрямі. 
 Поширення коньякських відкладів  у західному напрямі контрольоване лінією Ратне–
Голоби–Луцьк, де крейдові відклади досягають потужності до          100 м.  

 Сантонські морські утворення. Їхні виходи на дочетвертинну поверхню 

контрольовані лінією Шацьк–Луків–Турійськ–Торчин. Уся територія західніше цієї лінії до 

державного кордону з Польщею зайнята утвореннями маастрихту.  Потужність крейдових 
відкладів зростає до 360 м. 

 Геологічні особливості мезо-кайнозойського комплексу є характерними для відкладів 
альпійського циклу орогенезу, що виражається у невідповідності його структурного плану з 
усіма підстильними комплексами. Це виражено вирівнюванням домезозойської поверхні 
відкладами юри, альбу і сеноману й у подальшому перекриттям території Полісся мергельно-
крейдовою товщею верхньої крейди. 

 Початок формування осадів альпійського циклу пов’язаний з трансгресією келовей-

оксфордського моря. Юрська трансгресія була короткотривалою. Після неї усталився 
континентальний режим. 

 У верхньосеноманський час наступ моря став інтенсивнішим, відбулося формування 
потужної верхньокрейдової карбонатної формації. 
  

 Кайнозой  
 На геологічній карті мезо-кайнозойських відкладів відкартовано поширення 
палеогенових і неогенових відкладів. 
 Палеогенова система представлена утвореннями еоцен-олігоцену, які об’єднані у 
харківську і полтавську серії. У виділених серіях відклади за  особливостями згруповані в 



обухівську – глауконіт-кварцові піски й алевроліти, та межигірську світи – піски глауконіт-
кварцові та ін.  

 Обухівські піски й алевроліти збереглись від розмиву у вигляді ізольованих останців у 
районі Дубровиці, Зарічного, Березного. 

 Межигірські відклади поширені на всій території Волинського Полісся. Ними 

виповнені межирічні простори Стоходу–Стиру від Зарічного до Маневичів. Окремі останці, 
що збереглись на верхньокрейдових цоколях, є у центральній частині території, а також у 
вигляді поодиноких виходів на усьому Поліссі.  
 Загальна потужність палеогенових відкладів – 45 м. 

 Неогенові утворення стратиграфічно зачислені до сарматського ярусу і названі 
волинськими верствами. Це глини чорні, піски глинисті, пісковики. 

 На території Волинського Полісся вони збереглись фрагментарно, на незначних 
площах у виглядів островів. Загальна потужність повних розрізів не перевищує 20 м. 

 Структурно-тектонічні умови 
  У тектонічному розвитку Східноєвропейської платформи визначальним механізмом 

структуроутворення було чергування епох розтягнення  і стискування земної кори. 

 З архею, просстежується синхронність зазначених механізмів, які зумовлюють 
формування фундаменту платформи як єдиного цілого. 
 На території Волинського Полісся за даними геофізичних досліджень виділяють такі 
елементи розломно-блокової структури фундаменту: Міднівська, Вижівсько-Мінська, 
Стохідсько-Могилівська, Маневицько-Столінська і Горинська тектонічні зони, Володимир-
Волинський, Південно-ратнівський, Ковельський, Турійський, Рівненський, Чорторийський і 
Кухотський розломи, які розташовані у межах Поліського блока фундаменту [2, 4, 6, 7, 9]. 

 Давньою межею Поліського блока, що відділяє його від Подільського, є Кременецько-

Пержанська глибинна шовна зона. Поліський блок має складну геологічну будову верхньої 
мантії, на поверхні якої виявлені порівняно підняті та опущені ділянки. 

 Усталення платформного режиму у межах блоку характеризувалось умовами 

нерівномірної кратонізації. Наприкінці раннього–на початку пізнього протерозою 

структурно визначені системи діагональних, широтних і меридіональних розломів, які 
зумовили районування Поліського блока на відповідні структури другого порядку. У 

подальшому розвитку блоки різних порядків зберегли автономність у тектонічних рухах. 
 Найбільше вивченими регіональними розломами першого порядку є пере- 
раховані вище розломні зони, які мали визначальний вплив на формування плейстоценового 
покриву. Інтенсивність і спрямованість тектонічних рухів у межах цих зон зумовила напрям 

трансгресії льодовиків, розвиток гідрографічної мережі, денудаційних і акумулятивних 
процесів. 
 Мідненська тектонічна зона у межах Волинського Полісся виходить фрагментарно 

південно-східним обрамленням. Закладання цієї зони належить до дорифейського етапу 
розвитку з подальшою активізацією. Територія поширення – прикордонна частина 
Білоруського Полісся з Україною і Польщею. Ширина    зони – 14–18 км. Вона, напевно, є 



розмежувальною структурою між Білорусько-Прибалтійським гранітовим поясом і 
Центрально-білоруським прогином [2]. 

 У магнітному полі їй відповідає смуга знакоперемінних аномалій північно-східного 

простягання. Аномалії зумовлені, головно чином породами кристалічного фундаменту. У 

гравітаційному полі зону характеризують окремі градієнтні значення сили тяжіння. 
 Електророзвідувальними роботами тут ввиявлені локальні провідні зони, що 
контролюють окремі розривні порушення. 
 Тектонічна активність у межах Мідненської зони неодноразово відновлювалась на 
ранньобайкальському, герцинському і пізньоальпійському тектонічних етапах. 
 Вижівсько-Мінська зона сформована у нижньому протерозої, витягнута у північно-

східному напрямі через Прип’ять–Вижівсько–Турійське межиріччя, через смт Ратне у 
напрямі Мінська більш ніж на 700 км. У південно-західному напрямі вона трасована в 
область глибокого занурення фундаменту Львівського палеозойського прогину. Вижівська 
частина зони у межах території України, за даними сейсмічного зондування, виділена 
змінами хвильового поля і зменшенням глибини залягання поверхні Мохоровичича від 45 км 

на сході до 40 км на заході (район с. Хотешів, за 1,5 км північно-західніше м. Камінь-
Каширського). 
 Вижівсько-Мінська зона збігається з різною лінійною межею областей різновікової 
переробки. За класифікацією білоруських дослідників, ця зона віднесена до класу крайових 
суперрегіональних розломів [2]. 

 У сучасному рельєфі прояв цієї зони відтворений у приуроченості до неї р. Вижівки. 

Різноспрямовані тектонічні блоки обумовили розташування крайових льодовикових форм. 

 Стохідсько-Могилівська зона у межах Волинського Полісся структурно є 
обмежувальною (з південного заходу) розломною структурою для Маневицького блока по 
розділу Мохоровичича. Потужність земної кори у цьому районі змінюється з 40 км на 
південному сході до 50 км на південному заході. Протяжність Стохідської частини у межах 
Волині – близько 200 км. Ширина зони змінюється від 5–10 до 20–25 км, контрасно 
збільшуючись порівняно з шириною субширотних зон. Стохідсько-Могилівська зона 
насичена взаємно паралельними сходинками, що складає враження подвійних внутрішніх 
розломів. 
 У процесі детальних геолого-геофізичних досліджень у межах  
цієї зони найбільше простежені елементи отримали власні назви – Гірницький, 

Червещанський та інші розломи. Названі розломи утворюють ”здвоєні” порушення. 
 Південно-східна межа зон фіксована Червещанським розломом, має амплітудне 
переміщення по фундаменту до 130 м, ширину втрати кореляції сейсмічних хвиль – близько 
700 м, що простежується й у платформному чохлі. Зазначений розлом має змінну (від 130 до 

400 м) вертикальну амплітуду. 
 Гірницькому розлому відповідає гравітаційний ступінь шириною 4–5 км. 

 Детально вивчена частина Стохідсько-Могилівської зони між Червещанським і 
Гірницьким розломами насичена розривними порушеннями до такого ступеня, що в її межах 



чітко виділяють систему самостійних блоків – Кухотський, Локницький, Руднівський, 

Озерянський тощо. Усі вони зміщені один щодо одного на 300–500 м по покрівлі 
фундаменту. Наведене засвідчує той факт, що зі зміною масштабу та детальності вивчення 
усталені уявлення про будову розломних зон набувають іншого змісту. 
 У північній частині території Полісся до цієї зони приурочені найбільші болота, у 
центральній частині – прояв тектонічних рухів у сучасному рельєфі можна пов’язувати з 
розташуванням зон крайових льодовикових утворень. 
 Маневицько-Столинська зона перерізає Волинське Полісся у діагональному напрямі, 
відокремлюється від Володимир-Волинського розлому у районі Маневичів, проходить через 
м. Дубровицю і продовжується далі у Білорусь. Вона обмежує Маневицький блок 
фундаменту з південного сходу. Тут фіксують валоподібне підняття поверхні Мохоровичича 
з амплітудою 2,5–5,0 км біля Дубровиці. Цю структуру характеризують у гравітаційному 
полі зони градієнтів з перемінними шириною та інтенсивністю, з локальними мінімумами, 

що мають значну протяжність, смуги локальних максимумів, обмежених з південного сходу 
гравітаційним ступенем Волинського Полісся понад 200 км, ширина її 5–10 км.  

 У сучасному рельєфі прояв цієї зони пов’язують з північно-східними ділянками 

напряму русел річкових долин Стоходу і Стиру та нижньої течії Горині. 
 Оточує Волинське Полісся з півдня Володимир-Волинський глибинний  

розлом, що проходить у субширотному напрямі від долини Західного Бугу у районі м. 

Устилуг до меридіана м. Луцька, далі різко зміщується на південь і пролягає паралельно до 
Олександрійської зони розломів. У сучасному рельєфі прояв цього розлому відображений 

уступом Волинської лесової височини. Згаданий розлом є високоамплітудним (1 500–2 000 

м). Східніше Полісся він фрагментарно трасовані і на Українському щиті.  
 Найбільшою регіональною зоною розломів субмеридіального напряму є Рівненська. 
Одніа з особливостей цієї зони – достатньо чітка, хоч і фрагментарна, вираженість як у 
фундаменті, так і у структурах, що залягають вище. 
 Рівненська розломна зона простягається на 270 км і має ширину 5–10  км. За даними 

Р. І. Кутаса, на схід від неї зафіксоване різке збільшення потужності літосфери – від 200 до 

250 км [4]. 

 Рівненська тектонічна зона, як значний гравітаційний ступінь, розділяє Осницький і 
Камінь-Каширський блоки фундаменту. Вони активізувались на ранньоорогенній стадії. З 

північною частиною цієї зони пов’язана активна магматична діяльність у ранньому венді. 
 Глибокий ерозійний зріз чохла і зумовлена ним неповнота стратиграфічного розрізу 
не дають змоги визначити  характер активізації Рівненської тектонічної зони на 
герцинському етапі. У ранньокрейдовий час Рівненська зона контролювала на сході 
положення берегової лінії, а також субмеридіальну витриману лінійність палеопіднять. 
 З наведеної характеристики окремих тектонічних зон випливає, що тектонічна основа 
Волинського Полісся була закладена у період, який передував формуванню платформного 

чохла. Подальший її розвиток відбувався у тісному зв’язку з етапами вибіркової активізації 
різних тектонічних систем на платформній стадії розвитку. Незалежно від численних 



структурних перебудов Поліський блок протягом усієї геологічної історії зберіг успадковані 
від доплатформного етапу риси автономного розвитку. 
 У сучасному рельєфі фундаменту трапляються розчленовані великі та дрібні форми в 
умовах загального моноклінального занурення у західному напрямі. 
 

 Еволюція формування осадового чохла 
   Платформний чохол Волинського Полісся представлений потужною (до 1,5 км) 

товщею вулканогенно-осадових порід. 
 На підставі тектонічного аналізу формацій у структурі чохла виділяють два різнотипні 
формаційні комплекси порід. Перший відповідає доплитному (добайкальському) етапу 
розвитку платформи і представлений поліською серією рифею. Другий формаційний 

комплекс, що відповідає плитному етапу розвитку платформи, охоплює завершальні ряди 

формацій, які розділені загальною перервою та різкою структурною перебудовою. Нижній 

(доальпійський) ряд відповідає завершеному циклу тектонічного розвитку Галіційської 
геосинкліналі, на місці якої на початку тріасу сформувався фундамент епігерцинської 
Західноєвропейської платформи, верхній ряд – альпійському циклу розвитку Карпатської 
геосинкліналі. 
 Перехід від доплитної стадії датовань пізнім рифеєм–раннім вендом. Це вулканогенні 
утворення трапової формації у складі волинської серії, накопичення якої супроводжувалось 
структурною перебудовою у зв’язку із закладенням по краю платформи Галіційської 
геосинкліналі. 
 Платобазальтова формація змінювалась потужним теригенним трансгресивним 

комплексом, який об’єднував відклади від венду до низів ордовику. 
 Пізньопалеозойській фазі розвитку Галіційської геосинкліналі на Волинському 
Поліссі відповідає період максимального тектонічного вирівнювання і накопичення у зоні 
перикратонних опускань морської карбонатної формації (ордовик–силур). 
 Отже, в інтервалі від волинського часу до раннього девону тектонічний розвиток цієї 
території відбувався в умовах регіонального розвитку, коли структурний план контролювали 

повздовжні північно-західні розломи фундаменту. 
 Геодинаміка накопичення осадів альпійського формаційного ряду з урахуванням 

віддаленості від Карпатської геосинкліналі, зумовила значно менший розмах блокових 
переміщень на платформі, план яких контролювала ранньоутворена мережа розломів 
фундаменту. 
 Власне геосинклінальній стадії розвитку Карпатської геосинкліналі в умовах 
переважного розтягання земної кори відповідало формування периплатформного 
Мазовецько-Львівського крейдового прогину. Відклади, які виповнюють згаданий прогин, 

утворюють низку формацій – базальну (неоком), трансгресивну кременисто-теригенну 
(альб), морську карбонатну (сеноман–маастрихт) і теригенну регресивну (палеоген). 



 У неогені, за умови нарощування напружень стискування синхронно з ерогенною 

стадією активно виявлялися північно-східні і широтні розломи, що відтворенне в сучасному 
рельєфі. 
 Палеогеотектонічний аналіз геологічної будови Волинського Полісся засві- 
дчує, що структурна вираженість розломно-блокового каркасу була тут постійною. 

 Закладання фанерозойських геологічних структур, ділянок денудації і акумуляції, 
розвиток регресій і трансгресій, зон стискування і розтягання земної кори, перевага 
складчастих і розривних деформацій осадового чохла повністю контролювала динаміка 
переміщення блоків кристалічного фундаменту. 
  

 Новітня тектоніка  
 Розвиток Волинського Полісся протягом неоген-четвертинного періоду пов’язаний з 
проявом переважно диференційованих рухів земної кори, які суттєво  

вплинули на характер осадонакопичення і рельєфоутворення. 
 За даними В. П. Палієнко [5], для розрахунку сумарних амплітуд рухів земної кори 

протягом новітньої епохи за регіональні геологічні репери приймають підошву неогенових 
або покрівлю олігоценових морських утворень. Беруть до уваги їхнє перевищення над рівнем 

сучасного моря з урахуванням поправки на глибину епіконтинентальних неогенових 
морських басейнів, а за їхніми межами, у тому числі у районах, де нема олігоценових 
відкладів і виходів верхньокрейдових відкладів під четвертинні, – поправки на потужність 
денудаційного зрізу. 
 У процесі формування новітнього структурного плану і сучасного рельєфу 
Волинського Полісся особливу роль відіграють підняття, які виявились після інверсії 
неотектонічних рухів у сарматі. В оціннювані післяінверсійних рухів земної кори 

враховували гіпсометричне положення підошви відповідних середньосарматських морських 
відкладів щодо сучасного рівня моря з уведенням поправки на середнє значення глибини 

епіконтинентального басейну відповідного часу. 
 Аналіз кількісних показників сумарних амплітуд неотектонічних рухів земної кори 

дає змогу константувати їхню значну просторову диференційованість. У межах Волинського 
Полісся, тобто в окраїнній частині Волино-Подільської плити, амплітуда неотектонічних 

рухів досягала 180–200 м. 

 У післясарматський час, особливо у пліоцені й антропогені, поряд з діагональними 

системами розломів активізувались субширотні (Володимир-Волинський, Любомльський), а 
також субмеридіальні (Рівненська зона розломів), які визначили найголовніші особливості 
сучасного морфоструктурного плану та характерні риси будови рельєфу. 
 На підставі особливостей неотектонічної діяльності, періодичності прояву висхідних 
та низхідних рухів земної кори, їхнього геоморфологічного прояву у структурному плані 
виділяють Волино-Поліський мегаблок (морфоструктура першого порядку), який розділяють 
на низку структур нижчого рангу. Від подальшого розмиву збереглись утворення сармату, 



що перекривають верхню крейду у районі м. Володимирця. Залягають вони на рівнях з 
абсолютними позначками        165–170 м. 

 Блок розташований північніше Пержано-Кременецької зони розломів і вирізняється 
незначним розмахом тектонічних рухів. У неоген-четвертинний період тут простежувались 
переважно позитивні рухи, успадковані від сармату. У межах Полісся на цьому етапі 
виявилася активна деструктурна та акумулювальна діяльність плейстоценових зледенінь. 
Численні дані свідчать про вплив на гляціоморфогенез у крайових зонах льодовиків 
диференційованих блокових рухів. Це підтверджене особливостями морфології та будови 

льодовикових акумулятивних і флювіогляціальних утворень, просторовим розташуванням 

улоговин льодовикового виорювання і розмиву [3]. 

 Формування рельєфу і розвиток плейстоценової природи залежало від напряму та 
інтенсивності тектонічних рухів. Фактичні дані щодо окремих блоків свідчать про те, що 
розмах тектонічних рухів досягнув 79 м. 

 За В. П. Палієнко [5], на схемі неотектоніки Волинського Полісся виділяють 26 

неотектонічних блоків, які мають власні назви. Максимальна амплітуда неотектонічних рухів 
зафіксована у межах Оваднівського і Любомльського блоків – 270–280 м, мінімальна – у  
межах Заболотівського і Любешівського блоків – 60–70 м, що у північній частині 
Волинського Полісся. 
 За результатами досліджень В. П. Палієнко [5], для новітнього етапу розвитку 
Волинського Полясся характерні такі особливості. 
 1. Прояв диференційованих, переважно вертикальних, однонапрямлених і 
переривчастих рухів земної кори. 

 2. Нетектонічна активність блокових структур неоднозначна у просторі й часі та 
пов’язана з подіями у Карпатському орогені. 
 3. Диференційовані, переважно блокові рухи земної кори, що виявились після 
останньої інверсії неотектонічних рухів, яка настала у післяхарківський час палеогену, 
визначили особливості геоморфологічного розвитку території і закономірності будови 

рельєфу. 
 4. Оформлення морфоструктур різних історико-генетичних типів, що маються різне 
співвідношення зі структурами осадового чохла і фундаменту, відтворюють динаміку блоків 
фундаменту на етапі сучасного рельєфоутворення. 
  

 Розвиток еолових процесів 
 У межах Волинського Полісся у значних масштабах зафіксовані прояви еолової 
денудації (дефляція) на всіх ландшафтах межирічних просторів, а також у річкових долинах. 
Про значимість розвитку еолових процесів свідчать також акумулятивні еолові форми 

рельєфу різноманітної морфології. 
 Еоловий процес – це руйнування гірських порід. Транспортування й акумуляція 
зруйнованого матеріалу – взаємопов’язані види механічної роботи вітру, яка змінює 
особливості формування теригенних відкладів. 



 Теоретично інтенсивність та діяльність перенесення еолового матеріалу визначене, 
головно, шістьма параметрами: градієнтом тиску, швидкістю руху і  
в’язкістю суміші, розмірами частинок, їхньою формою та щільністю. 

 Вітер, здебільшого, переносить частинки трьох фракцій: глинистої (до      10 мкм), 

алевритової (пил, діаметром від 10 до 50 мкм) і псамітової (пісок понад 50 мкм). 

Транспортувальну силу вітру залежно від швидкості руху можна проілюструвати такими 

даними: за швидкості вітру до 8 м/с максимальний діаметр перенесених часток становить 0,5 

мм, за швидкості 13,5 м/с – до 1,5 мм. Гранулометричний склад матеріалу, що його 
переносять урагани, вивчали у різних регіонах планети. Результати виявились такими: понад 
50 % становлять часточки діаметром від 0,001 до 0,025 мм, близько 30 % – фракція розміром 

0,005–0,01 мм. 

 З подальшим зростанням швидкості транспортувальна сила вітру збільшується у 
багато разів, але форма перенесення більших великих частинок матеріалу є нестійкою. 

 Натурні вимірювання, виконані під час піщаних бур, засвідчують, що 95 % псамітової 
фракції переноситься на висоті близько 0,15 м від поверхні, причому крупний пісок і гравій 

переносяться стрибкоподібно. Більші уламки переміщуються методом волочіння. 
 Акумуляція водного матеріалу відбувається на всьому шляху його перенесення. 
Характерним є сортування пухкого матеріалу за гідравлічною складовою: першими 

випадають частинки, які мають максимальні лінійні розміри, більш ізометричну форму за 
більшіої питомої ваги; потім випадають дрібні пелітові і глинисті частинки. Наймізерніші 
луски слюди, завдяки формі можуть бути перенесені на максимально далекі відстані. 
 До специфічних особливостей будови розрізу еолових акумулятивних форм можна 
зазначити: неясну та косу шаруватість, еолові бриджі, що відрізняються від водних знаків 
бриджів невитриманістю за простяганням і меншою (до 2–3 см) висотою валиків; відсутність 
переважного напряму падіння косої шаруватості; значна (до 10–12 мм) потужність 
шаруватих серій. 

 Серед численних дослідників еолової акумуляції на Поліссі виділяється    П. А. 

Тутковський, який протягом 14 років вивчав проблеми цього краю. У наукових працях він 

детально і точно схарактеризував еолові форми, які вважав типовими барханами і вбачав у 
них один із головних доказів існування на Поліссі післяльодовикових пустель [8]. 

 „Полесье, по моим исследованиям, – писав П. А. Тутковський [8], – может быть с 
полным правом названо отечеством и кладбищем барханов, которые буквально в 
бесчисленном множестве усеивают собою его обширные лесные дебри и даже недоступные 
болота. Они являются здесь повсюду, то в виде многочисленных величественных цепей, то в 
виде перешейков между болотами или длинных валов, напоминающих железнодорожные 
„насыпи”. 

 У період великомасштабних картувань, починаючи з 70-х років ХХ ст. і до сьогодні, 
перманентно вивчали акумулятивні еолові утворення. Переважно вони представлені пісками 

кварцового складу, дрібно- і середньозернистими, світло-жовтого і світло-сірого 
забарвлення. 



 Наведені ознаки підтверджують гіпотезу, що материнськими породами, які у 
післядніпровський період довго залишились оголеними  і на яких виявилась еолова дефляція, 
були флювіогляціальні й озерно-алювіальні відклади середнього-верхнього плейстоцену. 
 Обширні рівнинні простори Волинського Полісся північніше максимального 

положення льодовикових форм дніпровського зледеніння були ареною прояву еолової 
денудації, перенесення та акумуляції відкладів зі своєрідною закономірністю. Серед піщаних 
форм сучасного рельєфу картовані дюни, пасма, бархани, окремі горби та піщані арени. 

 Піщані дюни мають найрізноманітнішу форму і розміри, які залежать, головно від 

сили та напряму вітру, його локальних змін та від стану і кількості піщаного матеріалу. 
Залежно від зорієнтованості у сучасних ландшафтах щодо переважних вітрових румбів та за 
морфологічною вираженістю у рельєфі ми виділили дюни поперечного, поздовжнього і 
складного типів. 
 Поперечний тип дюн найрозвиненіший північніше широти Ковель–Сарни. 

Південніше, аж до уступу Волинської лесової височини, вони поодинокі. Найбільша 
кількість поперечних дюн тяжіє до долини р. Прип’ять та до межирічних просторів Стоходу–
Стиру–Горині.   
 Параболічні дюни мають форму серпа або дуги, випуклість яких витягнута за 
напрямом переважних вітрів. Їхні форми залежать від того, наскільки були закріпленими 

периферійні частини. 

 Поперечні прямі дюни мають форму порівняно довгих валів (район смт  
Зарічне). Гребені цих валів прямі, або слабохвилясті, схил осипу добре розвинутий і 
розташований перпендикулярно до напряму вітру. 
 Висота параболічних і прямих поперечних дюн становить до 5 м, рідше – 10–15 м, 

ширина – 150–200 м. Відстань між дюнами змінюється від 2 до 4 км. Довжина прямих 
поперечних дюн не перевищує 1 км. 

 Для дюн поперечного типу характерний асиметричний профіль: підвітряний схил має 
кути падіння 3–180, завітряний – 25–350. Більшість подібних форм виникло за умов 
переважання західних вітрів. 
 У класичному варіанті поперечні дюни правильної форми можна досліджувати у 
басейні Стоходу, біля сіл Повурськ, Смоляри, Стобихова, у долині Стиру, біля Сварицевичів, 
Більської Волі, Борового та в інших місцях Волинського Полісся. 
  Поздовжні дюни утворюють витягнуті вали, поширення яких збігається з 
рівнодійною силою панівних вітрів, головно, у субширотному напрямі. Пісок вітровим 

потоком переміщується вздовж витягнуто дюни, але на окремих ділянках він пересипається у 
різні боки від її гребеня. Висота поздовжніх дюн становить 10–15 м, ширина – 150–200 м, а 
довжина не перевищує 3 км. Вони поширені на правобережній частині р. Случ, на Стир-
Горинському межиріччі, у районі Шацьких озер, на Прип’ять-Тур’їнському межиріччі тощо. 

 До складного морфологічного типу мезорельєфу належать еолові форми, утворені за 
різних напрямів вітру. Це пірамідальні горби, короткі звивисті пасма тощо. Їхні 
морфометричні параметри ізометричні і не перевищують 1 км, висота до – 15 м. 



 Своєрідним типом еолових форм є дюни, що приурочені до підняття кінцево-

моренних горбів, озових систем та інших акумулятивних форм. Формувались такі дюни у 
підніжжі крутих схилів, які були перешкодами на шляху перенесення піщаного і глинистого 
матеріалу. 
 Піщані пасма складаються з окремих горбів. Їхня висота – переважно 8–10 м, інколи 

25 м. Довжина системи еолових форм – від декількох до десятка кілометрів. Переважно всі 
пасма мають меридіональний напрям або близький до нього. Є еолове пасмо на 
правобережній частині першої надзаплавної тераси р. Случ, що протягується на 15 км від с. 
Залісся до с. Карпилівка. Крутість виположених схилів пасма досягає 100, стрімких – 250 . 

 За поширенням еолові піщані форми рельєфу тяжіють до річкових долин та водно-

льодовикових рівнин.  

 Сьогодні еолові піски закріплені рослинністю, що захищає їх від розвіювання. Інколи 

поблизу населених пунктів та у місцях вирубування лісу про- 

стежується перевідкладання пісків. 
 За матеріалами Рівненської та Волинської філій інституту „Укрземпроект”, у 
поліській частині цих областей вітровою ерозією охоплені середньопідзолисті і 
зв’язнопіщані ґрунти загальною площею 240 тис. га. Названі ґрунти розвинені на 
слабохвилястих, піднятих елементах рельєфу. 
 Процес вітрової ерозій відбувається невпинно. Це сприяє накопиченню на поверхні й 

у приґрунтовому шарі повітря значної кількості частинок порід, що відірвались від 

материнського субстрату, які легко переміщуються по поверхні ґрунту, руйнуючи його та 
підсилюючи ерозію. 

 У період вегетації рослин частими є тривалі бездощові періоди з високою 

температурою і порівняно зниженою вологістю вітру, що призводить до переосушення 
ґрунтового покриву. У цей період незахищені від вітру території і легкі мінеральні ґрунти, а 
також торфовища зазнають вітрової ерозії. Як приклад, можна навести ділянку у районі с. 
Кричильськ Сарнинського і с. Тучин Гощанського районів. 
 На Волинському Поліссі у весняно-літній період швидкість вітру досягає 16 м/с, що 
зумовлює дефляцію торфовищ і піщаних ґрунтів, не закріплених рослинним покривом. За 
результатами власних досліджень виявлено, що в разі висихання верхнього шару ґрунту на 
1,0–2,5 см його ерозія розвивається вже за швидкості вітру 3–4 м/с, у результаті чого рослини 

покриваються піском. Цей процес знижує родючість ґрунтів і виводить значні площі з 
сільськогосподарського обігу. 
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The paper considers stratigraphy and lithology of the pre-Mesozoic section. The Cretaceous 

and Cainozoic formations are briefly characterised together with structural-tectonic conditions, 

neotectonics, evolution of the platform’s sedimentary cover as well as the development of eolian 

processes. 

 

 


