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На підставі ґрунтовного геоморфологічного аналізу терас Дністра, його допливів, аналізу
розрізів пухких нагромаджень терас відтворено головні етапи верхньопліоцен-
нижньоплейстоценової історії розвитку долини Дністра у Північно-Західному Передкарпатті.
Уточнено деякі вже усталені положення про їхню будову, поширення, час формування.
Палеогеографічні події скорельовано зі стадіями ізотопно-кисневої шкали, палеомагнітними
реперами, палеогеографічними (палеокліматичними) етапами.

Ключові слова: поверхня Красної, поверхня Лоєвої, Старосільська поверхня, тераса, поверхня
тераси, цоколь тераси, алювій, гляціальні відклади, абсолютні та відносні відмітки.

Досі в геоморфологічній літературі міцно вкоріненим є твердження про розвиток
у межах Передкарпаття двох різновікових поверхонь вирівнювання – верхньопліоцено-
вої поверхні Красної і еоплейстоценової поверхні Лоєвої [6–8, 10, 19]. Хоча сам
першовідкривач поверхні Лоєвої Г. Тессейре ще 1935 р., під час досліджень межиріччя
Дністра–Бистриці-Підбузької, звернув увагу на те, що його вирівняні вододільні
ділянки представлені не одним рівнем, а швидше однією групою надзвичайно близьких
між собою терас, і об’єднав їх у так звану верхню групу [20]. В одній з наступних
публікацій він повторно звернувся до цієї проблеми і вже чітко виокремив у межах
поверхні Лоєвої дві тераси: 60–70-метрову (тераса а) і 40–50-метрову (тераса а1) [21].
Тобто погляди Г. Тессейре на поверхню Лоєвої з часом трансформувались від її
широкого розуміння як денудаційно-акумулятивної поверхні вирівнювання до вужчого
трактування – як групи гіпсометрично зближених між собою річкових терас.

Ми також у деяких публікаціях звертались до проблем будови, історії формування
поверхонь вирівнювання Передкарпаття [15–17]. Зокрема, виявили, що поверхня Лоє-
вої в різних регіонах Передкарпаття скомпонована з чотирьох різновисотних терас.

У північно-західній частині Передкарпаття перші, найдавніші процеси континента-
льного морфолітогенезу пов’язані з формуванням на схилах г. Радич поверхні Крас-
ної [6–8]. Уперше на схилах г. Радич цю гіпсометрично найвищу поверхню вирівню-
вання виокремив ще 1933 р. Г. Тессейре [19]. Однак тоді науковець не навів жодних
морфометричних критеріїв, “прив’язавши” її загалом до згаданої вершини. Тільки
у наступній публікації Г. Тессейре вже навів чіткі морфометричні орієнтири поверхні –
це вирівняна ділянка, яка розташована на східному макросхилі Радича, у проміжку
абсолютних відміток 410–430 м [21].

Згодом поверхню Красної на г. Радич описували І. Гофштейн, М. Демедюк,
Я. Кравчук, які, проте, так і не навели морфометричних параметрів цієї поверхні, що
дало б змогу нам сьогодні легко її локалізувати [6–8, 10, 11]. Тому ми відправним
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пунктом ідентифікації поверхні Красної в межах досліджуваної частини Передкарпаття
вибрали іншу, добре збережену і ліпше вивчену поверхню вирівнювання – нижньо-
плейстоценову∗ поверхню Лоєвої. Усі вирівняні поверхні, які розташовані гіпсометрич-
но вище поверхні Лоєвої, очевидно, можна розглядати як такі, що цій поверхні не
належать, а отже, їх можна віднести до поверхні Красної. Найліпше на таких хистких,
однак наразі єдино доступних до застосування критеріях, вимальовується вирівняна
поверхня, яка розвинена на східному макросхилі г. Радич (див. рисунок).

Поверхні вирівнювання (тераси) Північно-Західного Передкарпаття:
1 – поверхня Красної (радицька тераса); 2 – Старосільська поверхня; 3 – торгановицька тераса
поверхні Лоєвої; 4 – дубрівська тераса поверхні Лоєвої; 5 – сусідовицька тераса поверхні Лоєвої;
6 – бісковицька тераса поверхні Лоєвої. Білим (не заштрихованим) на карті зображені молодші
тераси

Поверхня зрізає складки молас, які витягнуті практично впоперек до її простяган-
ня – з північного заходу на південний схід [9]. Тобто східний вирівняний макросхил
г. Радич ніяк не залежить від геологічної структури, це продукт її наступного (пізнішо-
го) ерозійно-акумулятивного вирівнювання. Поверхня розташована у проміжку
абсолютних висот 425–405 м зі зменшенням висот на схід. Її перевищення над руслом
Стривігору досягають 90–95 м, над руслом р. Вирви – 132–157 м.

Тут, однак, зазначимо, що до вирівняної поверхні можна віднести і згладжену при-
вершинну ділянку г. Радич, розташовану у проміжку відміток 485–495 м. На цих
відмітках ми спостерігали добре обкатаний гравійно-галечниково-валунний матеріал.
Потужна пачка грубоуламкового добре обкатаного матеріалу трапляється у ярах,

∗ У цій праці антропоген розділений на нижній, середній, верхній плейстоцен та голоцен.
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виїмках дороги, яка прокладена по західному макросхилі гори і веде від с. Рожеве до
вишки мобільного зв’язку.

Проте звернемо увагу на те, що полого вирівняна привершинна ділянка г. Радич, яка
витягнута з північного заходу на південний схід, цілком збігається з напрямом
простягання складок Передкарпатського прогину. А пачка грубоуламкового добре
обкатаного матеріалу досягає, як для алювіальної товщі найдавніших терас Передкар-
паття, аномально великих потужностей – це, очевидно, виходи на денну поверхню
звітрілої товщі радицьких конгломератів, потужність яких перевищує 125 м [12]. Тобто
вирівняна привершинна ділянках г. Радич, на наш погляд, не є поверхнею вирівнюван-
ня Красної.

Щодо дискусії про походження радицького фрагмента поверхні Красної, а, нагадає-
мо, І. Гофштейн, Я. Кравчук розглядають його як ерозійну, денудаційну ділянку
полігенетичної поверхні вирівнювання Красної [6, 11], то важливим є факт розкриття
під час бурових робіт у його межах валунно-гравійно-галечникового матеріалу,
імовірно, алювіального походження [13, 14]. Потужність грубоуламкового добре
обкатаного матеріалу (алювію–?), за даними буріння, досягає 4 м. Матеріал підстеле-
ний аргілітами балицької світи [13, 14]. Зверху він перекритий 5–10-метровою пачкою
суглинків, супісків неозначеного віку. Факт залягання в основі розрізу пухких
нагромаджень поверхні Красної алювію дав нам вагомі підстави розглядати її як
рештки верхньопліоценової сьомої∗∗ надзаплавної тераси пра-Дністерської гідромере-
жі [15, 17], або, згідно з нашими теперішніми поглядами, – радицької тераси.

На жаль, збережений на схилах г. Радич фрагмент радицької (сьомої надзаплавної)
тераси не дав нам сьогодні яких-небудь надійних зачіпок для вирішення іншого
важливого питання – часу її формування.

Також гіпсометрично вищою від поверхні Лоєвої є поверхня, яка представлена
ланцюгом гіпсометрично близьких, ізольованих між собою вершин, які розташовані на
всіх головних межиріччях досліджуваного фрагмента Передкарпаття. На межиріччі
Бистриці-Підбузької–Дністра до неї ми зачисляємо: дві вирівняні ділянки, які розташо-
вані на захід та північ від с. Кобло Старе (між собою вони розділені долиною потоку
Кшелянка); вирівняну поверхню, яка розташована на північ від с. Воля-Блажівська;
ланцюг вершин, які витягнуті між селами Спринька та Монастирець. Абсолютні
відмітки у їхніх межах досягають 397–410 м.

На межиріччі Стривігору–Дністра ця поверхня морфологічно виражена найліпше
і представлена ланцюгом вершин, які сконцентровані між поверхнею Лоєвої (у її
сучасних межах [8]) та уступом Карпат. Вершини простягаються від с. Торгановичі
через населені пункти Стара Сіль, Шумина, Березів до с. Поляни. Абсолютні відмітки
вершин коливаються в межах 390–411 м.

Згадана поверхня розвинена і на схилах г. Радич, оперізуючи її з заходу. На схилах
гори поверхня формує невеличку, але морфологічно добре читабельну вирівняну
“поличку”. Абсолютні відмітки у її межах досягають 380–390 м.

Останньою на півночі ланкою описаної поверхні є вершина, розташована на межи-
річчі Вирви–В’яру, на північ від населених пунктів Добромиль–Боневичі. Абсолютні
відмітки у її межах – 385–395 м.

∗∗ Дотепер, згідно з обґрунтуваннями І. Гофштейна, М. Демедюка, поверхню Красної зістав-
ляли з сьомою терасою Дністра [6–8].
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Ґрунтовний геоморфологічний аналіз описаних вище вершин, виположених ділянок
північно-східного макросхилу Карпат, сформував у нас стійке враження, що це рештки
колись суцільної, а тепер розчленованої долинами Дністра, Стривігору, інших річок,
потоків поверхні, яку ми назвали Старосільською. Відносні висоти цієї поверхні
стосовно русла Бистриці-Підбузької досягають 45–55 м, Дністра – до 70–80 м,
Стривігору – 80–90 м, над руслом Вирви – 115–125 м. З погляду гіпсометрії ця
поверхня дуже близька до фрагмента поверхні Красної, розташованої на схилах
г. Радич, від якої вона гіпсометрично нижча в середньому на 10 м. Щодо поверхні
Лоєвої, то вона, навпаки, гіпсометрично вища на 20–30 м.

Для нас дискусійним є питання вікової позиції цієї поверхні: 1) або це нові, раніше
не описані, фрагменти поверхні Красної; 2) або нові фрагменти поверхні Лоєвої;
3) і, нарешті, можна припустити, що це окрема (?), молодша від Красної, але давніша
від Лоєвої, поверхня. Третє припущення треба аналізувати, на наш погляд, особливо
прискіпливо, адже в межах Старосільської поверхні відшукати алювіальний матеріал
нам наразі не вдалось. Тому вона різко контрастує як з поверхнею Красної, так
і з поверхнею Лоєвої, у розрізах континентальних товщ яких алювій залягає в основі
їхніх пухких нагромаджень. Тобто згадана відмінність може свідчити не лише про
різницю в процесах їхнього формування (генезису), а й про їхню ймовірну різновіко-
вість. Власне до цього припущення ми схиляємось найбільше. Щоправда, цю дуже
складну проблему треба ще вивчати і конче вирішити, особливо в контексті палеогео-
графічних реконструкцій найдавніших етапів розвитку Передкарпаття.

Поверхня Лоєвої в межах території досліджень хоч і збережена набагато ліпше,
та й розрізи її пухких відкладів доступні для вивчення в декількох місцях, однак також
залишається не до кінця вивченою. Передусім, під час детальнішого вивчення поверхні
Лоєвої (шостої тераси) у межах, зазначених для неї багатьма дослідниками [6–8],
вдалося з’ясувати, що вона втрачає вдавану морфологічну та морфометричну моноліт-
ність і розділяється на низку гіпсометрично близьких між собою терас [15, 17].
Принаймні сьогодні на підставі аналізу морфометричних критеріїв досить чітко
виокремлено чотири такі тераси. Невеликі перепади висот між цоколями, різновисот-
ними горизонтами гравійно-галечникового матеріалу виявлених терас поверхні Лоєвої
замасковані зверху лесовим покривом і тому у рельєфі часто практично не виражені.

Гіпсометрично найвища з-поміж терас поверхні Лоєвої, яку ми назвали торгано-
вицькою, сьогодні збереглась на межиріччях Стривігору–Дністра та Дністра–Бистриці-
Підбузької. На межиріччі Стривігору–Дністра вона розвинена у районі сіл Бачина–
Торчиновичі–Торгановичі–Павлівка, де формує західний фрагмент вузького вододілу
Дністра–Стривігору. Тут торгановицька тераса відповідає 60–70-метровій терасі,
описаній свого часу Г. Тессейре [21]. Поблизу Карпат, у районі с. Торчиновичі, денна
поверхня тераси витримана у межах 360–370 м, що становить 60–70 м над руслом
Стривігору і 50–60 м руслом Дністра. Її цоколь піднімається на 45–50 м над руслом
Стривігору і 35–40 м над руслом Дністра. З просуванням на схід поверхня тераси
практично не знижується, досягаючи в околицях с. Павлівка відміток у 350–360 м.
Перевищення цього фрагмента торгановицької тераси над руслом Дністра досягають
45–50 м, над руслом Стривігору – 62–67 м. Цоколь тераси піднімається до позначки
у 355 м, що становить 45 м над руслом Дністра та 62 м над руслом Стривігору.

У розрізі Торгановичі 1 основу товщі нагромаджень описуваної тераси формує
алювіальний гравійно-галечниковий горизонт, складений матеріалом винятково
карпатського походження [1]. Алювій перекритий рештками викопного ґрунту типу
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“загвіздя” (мартоноський інтергляціал), на якому залягає змінна за потужністю товща
світло-сірих супісків, збагачених у приповерхневій частині ератиками [1]. Супіски ми
трактуємо як лімногляціальні відклади, а ератики, розмір окремих з яких досягає 20 см
по довгій осі, – як рештки морени. Зверху гляціальні відклади перекриті лесово-
ґрунтовою пачкою, яка відкрита сокальським (завадівським) викопним ґрунтом.

На межиріччі Дністра–Бистриці-Підбузьської торгановицька тераса розвинена
у вигляді декількох розрізнених між собою фрагментів, розділених долинами потоків
Черхавка, Блажів, Сприня та ін. Зокрема, її фрагменти збереглись між селами Кобло
Старе–Блажів–Черхава; на межиріччі Черхавки (з допливами Сприня та Луквиця) та
Бистриці-Підбузької; на межиріччі Блажева–Волянки, на південь від с. Блажів; та,
нарешті, на межиріччі Блажева–Сприні, між селами Монастирець–Чехава–Спринька.
Згадані фрагменти тераси здебільшого відділені від гір долинами дрібних річок, або
старосільською поверхнею і тільки подекуди безпосередньо прилягають до Карпат.
Поблизу Карпат денна поверхня тераси витримана на рівні 375–395 м. З віддаленням
від гір абсолютні відмітки поверхні тераси плавно знижуються до 365–375 м. Переви-
щення поверхні тераси над руслом Бистриці-Підбузької становлять 40–50 м. Цоколь
тераси досягає позначок у 365–375 м, що становить 30–35 м над руслом Бистриці-
Підбузької.

Можливо, до торгановицької тераси також треба зараховувати і ділянку межиріччя
Дністра–Бистриці-Підбузької, яка припадає на так звану Нагірнянську височину, що
оконтурена селами Нагірне–Вільшаник–Сіде–Кульчиці–Ралівка. Свого часу Г. Тес-
сейре також виокремлював у межах цього підняття тераси верхньої групи [21]. Від
прилеглих до Карпат фрагментів торгановицької тераси височина відрізана морфо-
логічно надзвичайно добре вираженим Чуква–Вільшаницьким долиноподібним
зниженням. Денна поверхня височини витримана на рівні 350–360 м. Перевищення
поверхні височини над руслом Дністра досягають 50–70 м, а перевищення над руслом
Бистриці-Підбузької – до 43–70 м. Покрівля дочетвертинних відкладів у її межах має
ледь помітний ухил із заходу, відмітки на рівні 335–340 м, на схід, до відміток
у 330–335 м. Над руслом Дністра це, відповідно, становить: 35–40 м на заході
та 50–55 м на сході височини. Перевищення над руслом Бистриці-Підбузької зміню-
ються не менш помітно, від 27–32 (це перевищення його західних фрагментів)
до 45–50 м (перевищення східних).

Наступна гіпсометрично нижча тераса, яку ми назвали дубрівською, розвинена вже
на трьох межиріччях: Бистриці-Підбузької–Дністра, Дністра–Стривігору і Стривігору–
Болозівки. Вона загалом відповідає 40–50-метровій терасі Г. Тессейре [21]. На
межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра тераса збереглась у вигляді двох територіаль-
но розрізнених фрагментів. Один з них розвинений, схематично, між селами Кульчиці–
Сіде–Корналовичі–Мала Озимина, а інший – між населеними пунктами Дубляни–
Залужани–Велика та Мала Білина. Максимальні абсолютні відмітки поверхні тераси
сконцентровані в її західних регіонах, в околицях с. Кульчиці, де досягають 330–335 м.
З просуванням на схід вони поступово зменшуються. Наприклад, в околицях
с. Дубляни опускаються до 300–310 м, а на крайньому сході тераси, в околицях сіл
Велика та Мала Білина, знижуються до 300–305 м. Перевищення поверхні тераси над
руслом Дністра в районі с. Кульчиці досягають 50–60 м, зменшуючись в околицях
Дублян до 32–35 м. Для східних ділянок тераси визначити перевищення над руслом
Дністра складно з огляду на різке відхилення річки на північний схід, углиб Верхньо-
дністерської улоговини та віддалення від описуваного фрагмента межиріччя Дністра–
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Бистриці-Підбузької. Лише за приблизними підрахунками вони досягають 37–42 м.
Перевищення поверхні тераси над руслом Бистриці-Підбузької також змінюються
з просуванням на схід – від 37–45 м в околицях с. Кульчиці до 24–29 м в околицях
с. Дубляни, а ще далі на схід, в околицях сіл Мала та Велика Білина, вони зростають до
34–39 м. Цоколь тераси має хоч і незначний та добре виражений ухил із заходу на схід.
Наприклад, в околицях с. Кульчиці він піднімається до відміток 308–310 м, що
становить 35–37 м над руслом Дністра. У районі Дублян поверхня цоколю опускається
до 287–290 м, що становить 20–23 м над руслом Дністра та 17–20 м над руслом
Бистриці-Підбузької. На крайньому сході тераси відмітки цоколю взагалі знижуються
до 280–283 м, а його перевищення над руслом Дністра зменшуються до 17–20 м, над
руслом Бистриці-Підбузької – до 14–17 м.

На межиріччі Дністра–Стривігору дубрівська тераса також розчленована на декіль-
ка сегментів – це підвищення між селами Ваньовичі–Стрілковичі–південна околиця
Дубрівки та смуга з окремих підвищень, розміщених у районі населених пунктів Стара
Ропа–Чаплі–Гуманець–Павлівка–північна околиця Дубрівки. У районі с. Дубрівка
обидва фрагменти тераси практично зливаються воєдино, їх розділяє тільки глибоко
врізана долина Млинівки. Поверхня тераси витримана на рівні 340–360 м, а це
становить 38–52 м над руслом Дністра та 54–72 м над руслом Стривігору. Цоколь
тераси в околицях с. Дубрівка піднімається над руслом Дністра на 20–25 м, над руслом
Стривігору – на 30–35 м.

Будова товщі відкладів цього фрагмента тераси розкрита в кар’єрі, розташованому
поблизу с. Дубрівка. У загальних рисах вона має такий вигляд: в основі пачки залягає
алювій руслової фації, збудований гравійно-галечниковим матеріалом винятково
карпатського походження, що зверху перекритий рештками алювію заплавної фації [4];
вище в розрізі тераси розкриті світло-сірі, з блакитно-зеленим відтінком, супіски, щодо
походження яких є певні дискусії; ще вище залягають світло-сірі супіски, які ми
трактуємо як лімногляціальні відклади; у приповерхневій частині озернольодовикових
відкладів збереглись рештки морени – це, головно, галечники, валуни гранітів, сієнітів,
кварцитів, розміром до 70 см по довгій осі. Льодовикові відклади перекриті лесово-
ґрунтовою пачкою, яка охоплює горизонти від сокальського до горохівського викопних
ґрунтів включно.

Отже, між розрізами пухких відкладів двох різновисотних терас поверхні Лоєвої
“Торгановичі 1”, який ілюструє будову гіпсометрично найвищої тераси поверхні
Лоєвої – торгановицької, і “Дубрівка”, що репрезентує гіпсометрично нижчу, дубрівсь-
ку, терасу, є принципова подібність у будові алювію, який в обох випадках утворений
матеріалом винятково карпатського походження та покривної товщі, починаючи
з горизонту озернольодовикових відкладів і вище. А от пачка, розташована між
алювієм і льодовиковими відкладами, що вкрай важливо в світлі обговорюваної
проблеми кореляції гіпсометрично відмінних терас поверхні Лоєвої, такої однозначної
схожості не має. Тому дати обґрунтовану відповідь на питання: є згадані тераси
поверхні Лоєвої одно- чи різновіковими, спираючись на особливості будови їхніх
пухких нагромаджень у згаданих розрізах, нам сьогодні складно. Наголосимо лише, що
різниця в абсолютних, відносних відмітках цоколів, алювіальних товщ цих терас
поверхні Лоєвої, які чітко зафіксував ще Г. Тессейре, в околицях с. Дубрівка досягають
8–13 м [21]. Тобто торгановицька та дубрівська тераси однозначно є різновисотними,
а от чи різновіковими – це питання дискусійне.
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Від с. Дубрівка тераса витягується далі на схід аж до лінії шосе Самбір–Мостиська.
Денна поверхня тераси тут витримана в межах 330–340 м, що становить 40–45 м над
руслом Дністра і 49–55 м над руслом Стривігору. Цоколь тераси піднімається
на 20–25 м над руслом Дністра і на 37–40 м – над руслом Стривігору. Щоправда, місце
цієї тераси в системі виявлених нами терас поверхні Лоєвої остаточно не з’ясоване.
Можливо, її треба зачислити вже до іншої, гіпсометрично нижчої, тераси?

На межиріччі Стривігору–Болозівки до дубрівської тераси ми відносимо окремі,
ізольовані між собою вершини, які розвинені на північ від сіл Городовичі–Глибока.
Щоправда, Г. Тессейре цю ділянку межиріччя Стривігору–Болозівки зачислив до
гіпсометрично вищої, 60–70-метрової тераси [21]. Вершини формують на цьому
відтинку межиріччя вододіл між Стривігором і Болозівкою. Алювію в межах вершин
нам наразі відшукати не вдалось. Хоча Г. Тессейре у розрізі відкладів цієї тераси
описував гравійно-галечниковий матеріал з домішками ератиків. Абсолютні відмітки
денної поверхні тераси тут витримані в межах 350–360 м, що становить 55–60 м над
руслом Стривігору і 64–69 м над руслом Болозівки. Цоколь тераси піднімається до
відміток у 350 м, що становить 55 м над руслом Стривігору.

Далі гіпсометрично нижча тераса поверхні Лоєвої, яку ми назвали сусідовицькою,
розвинута тільки на двох межиріччях: Стривігору–Болозівки та Бистриці-Підбузької–
Дністра. На межиріччі Стривігору–Болозівки вона найліпше виражена між селами
Конів–Глибока–Сусідовичі–Лютовиська, де на неї припадають вододільні та приводо-
дільні ділянки межиріччя. Звертаємо увагу, що в цих межах тераса охоплюватиме дві
різновікові тераси Г. Тессейре – його 60–70- та 40–50-метрові [21]. Денна поверхня
тераси витримана в межах 330–350 м, що становить 34–47 м над руслом Стривігору
і 50–68 м над руслом Болозівки. Цоколь тераси піднімається на 28–33 м над руслом
Стривігору і на 44–54 м щодо русла Болозівки.

Окремі невеликі фрагменти цієї ж тераси також збереглися між селами Конів
і Нижнє Вовче та Нижнє Вовче і Посада Новоміська. Г. Тессейре в околицях цих сіл
виокремив дві різновисотні тераси – 30-метрову (рівень b3), яка розвинена в околицях
Конева, та 60-метрову терасу пра-Вирви, яка поширена в районі Посади-
Новоміської [21]. Крім того, терасу, яка розвинена в околицях Нового Міста, він також
ідентифікував і як 80-метрову терасу пра-В’яру. Усі ці фрагменти сусідовицької тераси
розвинені вже поза вододілом Болозівки–Стривігору, у правому борті долини Болозів-
ки. Денна поверхня тераси витримана на рівні 335–345 м, а перевищення над руслом
Болозівки досягають 42–56 м. Покрівля дочетвертинних відкладів витримана на рівні
331–335 м, що становить 38–46 м над руслом Болозівки.

До сусідовицької тераси, можливо, також треба зачисляти вирівняну ділянку, яка
розвинена на південно-східній околиці Посади-Новоміської. Однак ми не виключаємо,
що її можна розглядати і як фрагмент суттєво молодшої – п’ятої (галицької) тераси.
Денна поверхня тераси витримана в межах 315–320 м, що становить 22–27 м над
руслом Болозівки і 62–67 м над руслом Вирви. По поверхні цієї тераси пролягає
фрагмент Головного Європейського вододілу.

На межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра сусідовицька тераса розвинена головно
на його північному макросхилі, рідше – на вододільних ділянках і тільки подекуди на
протилежному, південному, макросхилі межиріччя. Тераса практично не простежуєть-
ся у рельєфі межиріччя, оскільки її поверхня, переходи (уступи) до вищих та нижчих
терас замасковані лесами. Однак за даними буріння досить чітко виявлено її цоколь,
алювіальну товщу. На північному, оберненому до Дністра макросхилі, вона розвинена
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між селами Кульчиці та Корналовичі. Абсолютні відмітки поверхні тераси знижується,
головно, у разі просування з півдня на північ від 325–320 до 305–300 м. Перевищення
поверхні тераси над руслом Дністра зменшуються у цьому ж напрямі, від 51–46 до
30–35 м. Цоколь тераси поблизу с. Кульчиці витриманий на рівні 293–295 м, а його
перевищення над руслом Дністра досягають 19–20 м, над руслом Бистриці-Підбузь-
кої – усього 3–5 м.

У районі Корналович–Дублян–Малої Білини сусідовицька тераса “виходить” на
вододільні ділянки межиріччя Дністра–Бистриці-Підбузької. Поверхня тераси тут
витримана на рівні 287–300 м, що становить 24–37 м над руслом Дністра та до 19–34 м
над руслом Бистриці-Підбузької. Цоколь тераси нахилений із заходу, де він піднімаєть-
ся до позначок 290–287 м, на схід – відмітки на рівні 270–275 м [13, 14]. Перевищення
поверхні цоколю тераси над руслом Дністра в її західних районах досягають 19–22 м,
у східних – 7–12 м. Його перевищення над руслом Бистриці-Підбузької змінюються
у цьому ж напрямі від 6–9 до 2–4 м, а подекуди цоколь тераси є навіть на рівні води
в руслі річки.

Остання, гіпсометрично найнижча тераса поверхні Лоєвої, яку ми назвали біскови-
цькою, розвинена на всіх головних межиріччях досліджуваного фрагмента Передкар-
паття і навіть у смузі Головного Європейського вододілу. На межиріччі Бистриці-
Підбузької–Дністра морфологічно тераса виражена слабко, часто за суто морфологіч-
ними ознаками виокремити її практично неможливо. Тераса збережена, головно, на
північному, оберненому до Дністра, макросхилі межиріччя і простягається від
с. Нагірне через села Кульчиці, Корналовичі, Гординя аж до околиць сіл Мала та
Велика Білина. На протилежному макросхилі межиріччя, оберненого до р. Бистриця-
Підбузька, бісковицька тераса розвинена у вигляді щонайменше двох розрізнених між
собою фрагментів: один з них зберігся на захід від Дублян; а інший – між Дублянами
та Залужанами. На схід від сіл Велика Білина та Залужани обидва фрагменти тераси
“виходять” на вододіл межиріччя Дністра–Бистриці-Підбузької і зливаються в єдину,
добре виражену терасу, яка простягається аж до хутора Хвороща.

Поверхня тераси на північному та південному макросхилах межиріччя має добре
виражений ухил на схід. Зокрема, поблизу с. Нагірне вона витримана в межах
315–325 м; в околицях сіл Корналовичі, Гординя та Дубляни опускається до позначок
290–305 м; а в районі сіл Мала, Велика Білина та Залужани знижується до 275–290 м.
На крайньому сході тераси, в околицях хутора Хвороща, абсолютні відмітки поверхні
тераси досягають 275–268 м.

У цьому ж напрямі зменшуються і відносні відмітки стосовно русла Дністра.
В околицях с. Нагірне вони досягають 28–38 м, між селами Корналовичі, Гординя та
Дубляни зменшуються до 20–27 м і, нарешті, в околицях сіл Мала та Велика Білина
досягають 17–27 м. На жаль, визначити точні перевищення над руслом Дністра ділянки
тераси, розташованої в районі Хворощі, дуже складно з огляду на суттєве віддалення
русла річки на північ. А от перевищення поверхні тераси над руслом Бистриці-
Підбузької не змінюються, досягаючи як на крайньому заході тераси, на захід від
Дублян, так і сході, в околицях хутора Хвороща, 15–25 м.

Цоколь тераси в околицях с. Нагірне досягає відміток 306–308 м, опускаючись
у районі сіл Корналовичі та Гордині до 275–277 м [13, 14]. На схід, у районі сіл Мала,
Велика Білина та Залужани, цоколь досягає відміток 263–267 м. На крайньому сході
тераси, поблизу хутора Хвороща, цоколь тераси не піднімається вище 264 м. Його
перевищення над руслом Дністра поблизу с. Нагірне досягають 19–21 м, на відтинку
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Корналовичі–Гординя зменшуються до 5–9 м, поблизу сіл Мала, Велика Білина та
Залужани цоколь піднімається над руслом річки всього на 1–4 м; і, нарешті, поблизу
хутора Хвороща поверхня цоколю витримана на рівні води у руслі річки. Стосовно
Бистриці-Підбузької, то цоколь тераси повсюди розташований нижче рівня води
у руслі річки на 1–7 м [13, 14].

На межиріччі Дністра–Стривігору бісковицька тераса збереглася тільки на його
крайньому сході, у районі с. Бісковичі, де відповідає терасі b4 Г. Тессейре [21].
Абсолютні відмітки поверхні тераси тут витримані в межах 325 м на її заході і 305 м
сході, а це становить 27–43 м над руслом Стривігору і 19–29 м над руслом Дністра.
Цоколь тераси піднімається на 13–18 м над руслом Стривігору і на 4–14 м над руслом
Дністра.

Водночас на межиріччі Стривігору–Болозівки бісковицька тераса збереглася
у вигляді принаймні двох територіально розрізнених між собою фрагментів: один з них
розвинений між селами Сусідовичі–Воютичі–Ракове–Букова; інший – у районі
м. Хирів. В околицях сіл Сусідовичі–Воютичі денна поверхня тераси витримана на
позначках 325–345 м. Такий великий розкид висот пов’язаний з розчленованістю
потужної покривної товщі тераси ярами, балками, долинами невеликих потоків. Це
також утруднює її локалізацію в системі терас регіону. Зокрема, відносні висоти денної
поверхні тераси щодо русла Стривігору досягають 36–51 м, над руслом Болозівки –
46–65 м, що відповідає відміткам гіпсометрично найнижчої бісковицької тераси. Однак
її цоколь піднімається на 26–28 м над руслом Стривігору і на 36–51 м над руслом
Болозівки, що вкладається вже в діапазон відповідних характеристик гіпсометрично
вищої сусідовицької тераси.

Також бісковицька тераса збереглася на північно-східній околиці Хирова, у районі
кар’єру цегельного заводу, де відповідає терасі а1 (40–50-метровій) Г. Тессейре [21].
Тераса представлена витягнутим із заходу на схід пагорбом, по якому пролягає
невелика ділянка Головного Європейського вододілу. Абсолютні відмітки поверхні
тераси досягають 360–370 м, що становить 35–40 м над руслом Стривігору і 85–95 м
над руслом Вирви. Покрівля дочетвертинних відкладів піднімається, відповідно,
на 35 м над руслом Стривігору і на 85 м над руслом Вирви.

Бісковицька тераса розвинена і на північ від долини р. Болозівка, схематично між
селами Чижки–Радохінці. М. Демедюк у цьому районі також виділяв поверхню
Лоєвої [7, 8]. Г. Тессейре згадану терасу ідентифікував як терасу b2 [21]. Денна
поверхня тераси витримана на позначках 330–320 м, з падінням висот на схід. Переви-
щення поверхні тераси над руслом Болозівки досягають 38–48 м. Її цоколь витриманий
на рівні 315–318 м, що становить 33–36 м над руслом Болозівки.

Гіпсометрично нижче поверхні Лоєвої у її теперішньому розумінні, сформульованому
у працях І. Гофштейна, М. Демедюка, Я. Кравчука [6–8, 10], або нижче бісковицької
тераси поверхні Лоєвої у нашому розумінні, у долинах усіх найбільших рік північно-
західної частини Передкарпаття розвинена п’ята (галицька) надзаплавна тераса.

З огляду на подекуди аномально низькі як для терас поверхні Лоєвої абсолютні
й відносні відмітки їхніх поверхонь, цоколів, може виникнути доречне запитання щодо
обґрунтованості ідентифікації їх як складових елементів власне поверхні Лоєвої. Хоча
сьогодні вже вірогідно визначені факти ухилу деяких терас Дністра у бік Верхньодніс-
терської улоговини і навіть перехід окремих з них у похований стан [15, 17]. Тому
незначні абсолютні й відносні відмітки поверхонь, цоколів цих терас не можуть
надійно свідчити про хибність отриманих нами результатів. Наголосимо, що розчлену-
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вання терас річкових долин досліджуваного регіону ми виконували не стільки
з урахуванням їхніх морфометричних, морфологічних параметрів, як з урахуванням
фактів участі льодовикових відкладів у будові нагромаджень деяких терас [2–5, 15, 17,
18, 21]. Сьогодні з’ясовано, що льодовикові нагромадження in situ наявні навіть
у розрізах гіпсометрично нижчої (молодшої) від поверхні Лоєвої тераси – галиць-
кої (п’ятої), де перекриють “теплий” алювій тераси [3, 5, 18]. Тобто у випадку пере-
криття “теплого” алювію льодовиковими нагромадженнями таку терасу одразу
ж можна ідентифікувати або як галицьку (п’яту) терасу, або як тераси поверхні Лоєвої,
Красної. Зрозуміло, що серед усіх терас, у розрізах яких над “теплим” алювієм розкриті
льодовикові товщі, гіпсометрично найнижче розташовуватиметься галицька (п’ята)
тераса, а вище – тераси поверхні Лоєвої, Красної. Власне в усіх досліджуваних нами
річкових долинах Північно-Західного Передкарпаття нижче від бісковицької тераси
завжди є добре розвинена галицька (п’ята) тераса. Тобто галицька тераса і була тим
маркувальним морфолітогенетичним утворенням, яке дало нам змогу чітко орієнтува-
тись у номенклатурі терас річкових долин досліджуваного регіону.

Також галицька (п’ята) тераса, час формування якої сьогодні чітко визначений [3,
16, 18], є тим репером, від якого ми відштовхувались під час вирішення проблеми часу
формування описаних терас, поверхонь вирівнювання Північно-Західного Передкар-
паття (див. таблицю).

Важливо, що виявлені тераси поверхні Лоєвої, по-перше, чітко корелюють з тераса-
ми тієї ж поверхні Лоєвої, проте розвиненої в межах Галицького Придністер’я [16].
Також Старосільська поверхня виявилась тією ланкою в системі найдавніших терас
Дністра (поверхонь вирівнювання), яку нам наразі не вдалось відшукати в Галицькому
Придністер’ї.

По-друге, факт розвитку в різних, віддалених один від одного на значні відстані,
районах Передкарпаття одновікових терас поверхні Лоєвої є ще одним аргументом на
користь об’єктивності отриманих результатів. Ця переконаність посилюється, якщо
врахувати й те, що, крім використання морфометричних параметрів терас, залучення
стратиграфічно розчленованих лесово-ґрунтових покривів терас, для розчленування
поверхні Лоєвої ми використовували й інші критерії: у межах Галицького Передкар-
паття – палеомагнітні дані; а в Північно-Західному Передкарпатті – льодовикові
відклади. У підсумку ми виявили, як уважаємо, загальнорегіональну (у межах Перед-
карпаття) закономірність будови, історії формування поверхонь Лоєвої, Красної.

По-третє, визначені риси геоморфологічної будови поверхонь вирівнювання Пів-
нічно-Західного Передкарпаття дають змогу уточнити деякі положення дотепер
панівної теорії їхнього полігенетичного (денудаційно-акумулятивного) походження
(генезису) [16]. Згідно з цією теорією, на рівні поверхні Красної, а пізніше – і поверхні
Лоєвої, карпатські ріки вільно блукали Передкарпаттям, зрізали, засипали алювієм
нерівності покрівлі корінних відкладів. Однак стосовно поверхні Лоєвої ця теорія
підтвердилась тільки частково, адже вільне блукання рік, очевидно, завершилось
у першій половині широкінського часу, під час формування торгановицької тераси, яка
розвинена винятково на вододілах головних рік регіону. Після її розчленування
в другій половині широкінського часу в Північно-Західному Передкарпатті оформились
перші контури хоч і не глибоких, глибиною близько 10–20 м, річкових долин. Тому з
другої половини широкінського часу блукання рік не було вільним, його вже обмежували
річкові долини, їхні борти. Ерозійно-акумулятивна робота рік відбувалась в межах цих
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Імовірна послідовність палеогеографічних подій верхньопліоцен-нижньоплейстоценового
етапу розвитку території Північно-Західного Передкарпаття
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долин, про що свідчить розвинений на їхніх схилах комплекс із трьох терас. З часом ці
долини поглиблювались і на кінець еоплейстоцену (завершення формування поверхні
Лоєвої) глибини їхніх врізів досягали 25–30 м. До речі, у Галицькому Придністер’ї
перші контури річкових долин, як ми вважаємо, також оформились у другій половині
широкінського часу [16].

Згадана теорія формування полігенетичних поверхонь вирівнювання Передкарпаття
наразі є актуальною для тлумачення формування поверхні Красної (радицької тераси),
Страросільської поверхні та торгановицької тераси поверхні Лоєвої. Формування цих
поверхонь (терас) супроводжувалось практично повним розмиванням попередньої
поверхні (тераси). Такі масштабні розмиви могли спричиняти ріки, які, переміщуючись
по літералі (меандруючи), охоплювали великі території Передкарпаття.
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STRUCTURE AND FORMATION HISTORY OF THE PLANATION SURFACES
OF THE NORTH-WEST FORECARPATHIANS

Andriy Yatsyshyn

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Based on the detailed geomorphological analysis of the terraces of the Dnister River, and
of its tributaries, and the analysis of the sections of the terrace deposits, the main stages of the history
of the Dnister valley development in the north-south Forecarpathians have been presented. Some
existing and already firmly establishes opinions concerning the structure of the terraces, their extent, and
the time of their formation were clarified. The paleogeographical events were correlated with the stages
of the oxygen isotope scale, the paleomagnetical reference points and the paleogeographical (paleo-
climatical) phases.

Key words: Krasna planation surface, Loyeva planation surface, Starosilska planation surface,
terrace, surface of the terrace, plinth (socle) of the terrace, alluvium, glacial deposits, absolute and
relative datum levels.


