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Наведено результати морфотектонічного аналізу Мізоцької височини для дослідження
її неотектонічної історії та виявлення регіональних морфотектонічних відмінностей. Використа-
но методи реконструкції поверхонь вирівнювання й обчислення індексу потокового градієн-
та (SL-індекс). Виявлено, що Мізоцька височина складається з кількох блоків, яким властиві
диференційовані неотектонічні рухи. Північно-західний і західний уступи височини мають
тектонічне походження, північно-східний, північний і південний – ерозійне. Північна і східна
ділянки тектонічно ближчі до Рівненської височини, ніж до інших територій Мізоцької
височини. Мізоцька височина складається з геоморфологічно споріднених частин із відмінною
неотектонічною історією.
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Особливості рельєфу Мізоцької височини, на які ми звернули увагу в попередніх
дослідженнях, дають вагомі підстави для впевненості в ключовій ролі неотектонічних
рухів у формуванні її сучасного вигляду. Неотектонічну історію Мізоцької височини
раніше розглядали досить побіжно як частину геологічної історії Волинської височини
та в рамках проблеми походження північноподільського уступу [1–3]. Детальних
морфотектонічних аналізів цього геоморфологічного району не виконано досі.
Водночас вивчення морфотектонічної зумовленості рельєфу Мізоцької височини дало
б змогу з’ясувати неотектонічну історію Волино-Поділля.

Виявлення головних морфотектонічних рис Мізоцької височини та їхня інтерпрета-
ція в контексті неотектонічної історії території є головною проблемою нашого
дослідження. Супутня мета – з’ясування морфотектонічних відмінностей різних частин
височини для потреб її подальшого геоморфологічного районування.

І. Гофштейн зачислив Мізоцьку височину до морфоструктур третього порядку [2].
Кристалічний фундамент Мізоцької височини сформований Новоград-Волинським
і Осницьким блоками, які є складовими Волинського мегаблока. Вони розділені
Гощано-Шумським глибинним розломом [6]. Також найбільшими тектонічними
порушеннями Мізоцької височини є Мізоцький [6] і Рівненський [2] розломи. З півдня
територію Мізоцької височини обмежує потужна Черняхівська розломна зона, початок
активізації якої припав на рифей [8].

Н. Ніколаєв зауважив інверсію неотектонічних рухів на території Волино-
Подільської частини Східноєвропейської платформи. У ранньому і середньому неогені
ця територія опускалась і була покрита морем, а на межі міоцену і пліоцену опускання
змінилось підняттям [4]. На думку І. Гофштейна, рельєф західної частини Волино-
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Поділля, до якого входить Мізоцька височина, досягнув сучасного висотного рівня
в післясередньосарматський час, тому вік Волино-Подільського підняття можна
вважати післясередньосарматським [2]. За результатами досліджень заплавних терас
рік західної частини України Мізоцьку височину зачислено до територій із середньою
інтенсивністю голоценового підняття [2].

У ході досліджень ми використали два методи, результати застосування яких дають
змогу зробити низку висновків щодо морфотектоніки Мізоцької височини. Першим із них
є реконструкція постсарматської поверхні вирівнювання. За висотним положенням давньої
поверхні вирівнювання і за ступенем її деформації можна робити висновки про характер
і амплітуду неотектонічних рухів [2]. У межах Мізоцької височини повсюди поширені
середньосарматські товщі, які слугують бронювальним шаром. Вапняки середнього
сармату стримують ерозійний розмив геологічних порід, які залягають нижче, зумовлюючи
платоподібність височини. Завдяки цій особливості поверхні привершинних ділянок
є практично плоскими і дуже стійкими до денудації. Вапнякова товща середнього сармату,
отже, є маркувальним горизонтом, гіпсометричне положення якого дає змогу аналізувати
амплітуди післясарматських неотектонічних рухів. Оскільки відклади сармату перекриті
лише незначним більш-менш рівномірним плащем плейстоценових лесів (їхня середня
потужність – 3–4, зрідка понад 5 м), який суттєво не впливає на рельєф вершинних повер-
хонь, гіпсометричне положення вершинних поверхонь Мізоцької височини є хорошим
маркером сумарного результату післясарматських вертикальних неотектонічних рухів.

Методика реконструкції постсарматських поверхонь вирівнювання, яку застосову-
вали в ході дослідження, ґрунтується на методичних напрацюваннях структурно-
геоморфологічного аналізу ерозійно-денудаційного рельєфу [3, 5]. Ми за допомогою
ГІС-технологій створили карту крутості схилів Мізоцької височини, з якої отримано
ділянки вершинних поверхонь з ухилом не більше 2°. Після цього в середовищі
ArcGIS 10.1 методом, який розробив М. Хатчінсон [11] отримані дані інтерпольовано
на ділянки, у межах яких вершинні поверхні денудовані. Результатом роботи стала
карта сучасного гіпсометричного положення поверхні вирівнювання, яка утворилася
після відступу сарматського моря (з поправкою на товщу лесів) (див. рис. 1).

Інший використаний метод морфотектонічного аналізу – створення нерегулярної
мережі пунктів з обчисленими значеннями індексу потокового градієнта (stream-
gradient index, SL). Цей метод уперше застосований Дж. Хеком для аналізу ерозійної
сили водотоків і стійкості гірських порід до розмиву [10]. Пізніше індекс потокового
градієнта почали використовувати як індикатор зон висхідних тектонічних рухів
у межах тектонічно активних територій [13, 14]. Останніми роками з’явилися спроби
застосування цього індексу для морфотектонічного аналізу територій із нижчим рівнем
тектонічної активності. Зокрема, успішним у цьому стало дослідження узбережжя
Нормандії, яке підтвердило ефективність індексу потокового градієнта для оцінки
диференційованих вертикальних неотектонічних рухів навіть у межах зон порівняно
низького рівня тектонічної активності внутрішньоплитних територій [9].

З огляду на особливості будови і розмірів, Мізоцька височина має порівняно слабко
розвинену мережу постійних водотоків. Тому для отримання більш репрезентативної мере-
жі пунктів зі значеннями індексу потокового градієнта ми використали тимчасові водотоки
як об’єкт аналізу. Тальвеги цих водотоків не настільки гнучко реагують на вертикальні
коливання, як тальвеги постійних водотоків. Проте їхньою перевагою в контексті застосу-
вання зазначеного вище методу є менша швидкість ерозії, що зменшує ймовірність
маскування тектонічних зрушень і дає змогу виявити навіть незначні вертикальні підняття.
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Ми використали оригінальну методику обчислення індексу потокового градієнта за
формулою

L
LHSL

∆
×∆= ,

де ∆H – різниця абсолютної висоти початку і закінчення вибраного відрізка ерозійного
тальвегу; ∆L – довжина вибраного відрізка; L – відстань від вододілу до середини
вибраного відрізка [10].

Значення SL обчислювали для найдовших тальвегів басейнів третього і четвертого
порядків. Ерозійні тальвеги виділяли за топографічними картами масштабу 1:10 000.
Присвоєння порядків виконували за методом Хортона–Страллера [15]. Оскільки не
було доступним топографічне покриття потрібного масштабу, то східну частину
Мізоцької височини не залучено до аналізу. У кінцевому підсумку отримано мережу із
1031 пункту зі значеннями SL у межах 129 ерозійних тальвегів, яка покриває територію
західної, центральної і північної частин Мізоцької височини (середня густота мережі –
три пункти на 1 км2) (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл показників SL-індексів у західній і центральній частинах
Мізоцької височини. Значення SL: 1 – 0–40; 2 – 40,1–70; 3 – 70,1–100;

4 – 100,1–200; 5 – межі Мізоцької височини; 6 – постійні водотоки

Ефективність застосованого нами методу реконструкції постсарматської поверхні
вирівнювання обмежена кількома суттєвими чинниками. Територія Мізоцької височи-
ни є сильно розчленованою і плоскі вершинні поверхні, утворені бронювальною
вапняковою товщею, займають порівняно невелику площу (близько 15 % від загальної
території височини). У місцях розвитку широких долин існують досить великі за
площею території, де таких ділянок узагалі нема. Окрім того, коливання потужності
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плаща лесових відкладів, як уже зазначено, частково маскують реальні гіпсометричні
рівні покрівлі сарматських відкладів. Незважаючи на це, отримані результати дають
змогу виділити на території височини за переважними відмітками висот покрівлі
сарматських відкладів чотири досить чітко диференційовані регіони.

Для західної частини Мізоцької височини, яка охоплює територію від західного
уступу до злиття рік Збитинка і Піщанка, характерне переважання відміток реконстру-
йованої постсарматської поверхні на рівні 325–330 м. Ця ділянка височини є гіпсомет-
рично найвищою. Центральній частині височини, яка простягається від злиття
Збитинки і Піщанки до с. Лючин на сході, властиве значення аналогічного показника
на рівні 305–310 м. Північний регіон, розташований на північ від смт Мізоч, має
середні відмітки висот вершинних поверхонь 290–295 м. Для східної ділянки височи-
ни (на північ від с. Лючин) ця висота коливається в межах 270–275 м.

Такі дані дають підстави припустити неотектонічне підняття окремих ділянок Мізо-
цької височини. Майже не виникає сумніву, що височина з морфотектонічного погляду
не є цілісною структурою, а складена з кількох блоків, відмежованих розривними
порушеннями. Одна з таких зон розривних порушень, імовірно, розділяє західний і
центральний блоки височини. Відповідний оролінеамент, який продовжується на
території Кременецької височини, досить добре видно на цифровій моделі рельєфу,
отриманій з даних SRTM [12] (див. рис. 3, виділено еліпсом). Гіпсометричні позначки
постарматської поверхні північної і східної частин височини сумірні з висотою
залягання залишків середньосарматських товщ у межах Рівненської височини. Окрім
того, ніщо не свідчить про наявність неотектонічних порушень між цими ділянками і
територією Рівненського плато. Тому з неотектонічного погляду ці ділянки, імовірно, є
генетично ближчими до Рівненської височини, ніж до інших ділянок Мізоцької
височини. Проте завдяки збереженості бронювального сарматського горизонту рельєф
цих територій більше нагадує рельєф Мізоцької височини.

Значення SL градієнта залежать від низки чинників. У межах територій з гомоген-
ним кліматом, стабільною тектонічною ситуацією і за умов розмивання водотоками
порід з подібною опірністю до ерозії вони, зазвичай, змінюються в незначних межах
і є нижчими. Наша мета – аналіз неотектонічної історії Мізоцької височини за допомо-
гою методу обчислення індексу потокового градієнта, тому доцільно оцінити вплив на
його розподіл не тільки чинника вертикальних неотектонічних коливань, а й інших
чинників. Території Мізоцької височини властиві практично однакові кліматичні
умови. З геологічного погляду аномальні значення тут можуть бути зумовлені
наявністю стійкого шару сарматських вапняків, які утворюють у межах ерозійних форм
круті стінки. Такі аномалії часто виявляються на Мізоцькій височині в місцях, де яри
прорізають середньосарматські вапняки і продовжують розмивати значно менш опірні
нижньосарматські піски. Цей чинник пояснює наявність поодиноких (через невелику
потужність середньосарматського горизонту) аномально високих значень SL на висотах
контакту відкладів середнього і нижнього сармату. Щодо крейдової товщі, то її
опірність ерозії не надто відрізняється від опірності нижньосарматських пісків, що
залягають вище, тому наявність аномалій SL тут, найімовірніше, зумовлена саме
неотектонічними причинами.

На рис. 2 зображено територіальний розподіл SL градієнтів на західній, центральній
і північній частинах Мізоцької височини. Тут можна простежити кілька районів
переважання аномальних значень індексу SL. Чітко видно зону аномально високих
значень уздовж північно-західної і західної меж височини. Другим районом поширення
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аномально високих значень SL градієнтів є північно-східна межа височини. Окрім того,
в інших районах височини є поодинокі аномальні значення, які можна пояснити
чинником антропогенного впливу та недоліками топооснови, яку використовували для
обчислення SL індексу.

Рис. 3. Гіпсометрична карта Мізоцької височини

Як уже зазначено, головним чинником впливу на значення SL у межах Мізоцької
височини є вертикальні неотектонічні коливання. Зважаючи на це, аномальні
значення SL західної і північно-західної меж височини можна трактувати як наслідок
її підняття щодо навколишніх територій. Аномалії показника SL у північно-східній
ділянці височини, ймовірно, зумовлені одночасним підняттям центральної частини
Мізоцької височини й опусканням верхів’їв басейну р. Устя (на схід від смт Мізоч). На
такий висновок наштовхують два факти. По-перше, це наявність нетипово широких
вирівняних заплавних ділянок уздовж північно-східної межі Мізоцької височини
у верхів’ях басейну Усті, які нагадують озерні улоговини. По-друге, західній межі
північної ділянки, на відміну від східної, не властиві аномалії SL, що свідчить про
її тектонічну спорідненість із Рівненською височиною.

Окремо треба звернути увагу на південну межу Мізоцької височини. Тут не виявле-
но великої кількості аномалій SL градієнта. На наш погляд, це зумовлено порівняно
більшим підняттям Гологоро-Кременецького горбогір’я, що розташоване на південь,
через що західна частина південного уступу Мізоцької височини, на відміну від північ-
ного уступу Гологоро-Кременецького горбогір’я [2], має ерозійне, а не тектонічне
походження.

Отже, з огляду на отримані нами результати, можна припустити, що Мізоцька
височина з тектонічного погляду не є монолітною структурою, а складена з кількох
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блоків, яким властиві диференційовані вертикальні рухи. Ці блоки, як виглядає,
відокремлені один від одного розривними порушеннями. Також розривні порушення
відділяють територію височини від навколишніх територій. Винятком є північна
і деякою мірою східна ділянки Мізоцької височини, яким властива тектонічна спорід-
неність з Рівненською височиною. Отже, Мізоцька височина є геоморфологічно
однорідною територією, яка складається з ділянок, відмінних тектонічно. Це створює
певні проблеми в разі геоморфологічного районування території Волинської височини.
Проте, на наш погляд, зважаючи на геоморфологічні ознаки, північну і східну ділянки
височини треба все-таки вважати складовими частинами геоморфологічного району
Мізоцької височини.
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The aim of this work is the interpretation results of morphotectonic analysis of Myzotska Upland for
investigation its neotectonic history and identifying regional morphotectonic differences. We used
planed surface reconstruction method and stream gradient index (SL index). We recognized that
Myzotska Upland consist of several blocks with differentiated neotectonic movements. Northwest and
western ledges of upland have tectonic origin but northeast, northern and southern ledges have erosional
origin. Northern and eastern parts have tectonic structure that more similar to Rivnenska Upland than
to other territories of Myzotska Upland. Parts of Myzotska Upland have similar geomorphological
structure but different tectonic history.
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