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Життя в епоху антропоцену ставить перед 
людством нові, складні виклики, для подо-
лання яких потрібні комплексні рішення, що 
відповідають принципам сталого розвитку 
(sustainable development). Сталий розвиток пе-
редбачає комплексний міждисциплінарний 
підхід — поєднання знань про економіку, 
екологію, суспільство, технології, збереження 
культурної та природної спадщини, викорис-
тання політичних та комунікаційних інстру-
ментів. 

Щоб пристосовуватися до цього нового 
складного світу, який змінюється безпреце-
дентно швидко, кожному з нас потрібно по-
стійно вчитися — жити за принципами “на-
вчання протягом життя” (life-long learning). 
Однією з найпростіших, найприємніших і 
найдоступніших для будь-яких людей форм 
такого навчання є подорожі, пізнавальний ту-
ризм, і в тому числі геотуризм як один із його 
різновидів. Наочна демонстрація геологічних 
процесів і їхнього глобального характеру, їх 
взаємозв’язку у різних частинах планети допо-
магає туристам усвідомити глобальний аспект 
і глобальний ефект в тому числі людської ді-
яльності, яка тепер також є частиною світових 
геологічних процесів.

Геотуризм ґрунтується на вивченні гео-
логічних (геоморфологічних) об’єктів і про-
цесів, а також отриманні від контакту з ними 
естетичних вражень. Визначальною функцією 
геотуризму є навчально-освітня, а головною 
метою — інтерпретація достовірних наукових 
відомостей у галузі геології й геоморфоло-
гії для широкого кола споживачів. Об’єктами 
геотуристичного інтересу є ділянки геологіч-

ВСТУП

ного середовища (геосайти) і явища неживої 
природи, які утворилися природним спосо-
бом, а також антропогенні форми і утворення, 
які виникли внаслідок несвідомої чи цілеспря-
мованої діяльності людини. Серед них форми 
рельєфу (геолого-геоморфологічні утворен-
ня), геологічні тіла та явища, геологічні і гео-
морфологічні процеси, форми антропогенно-
го перетворення геологічного середовища, 
інженерно-геологічна діяльність, твори мате-
ріальної культури (з використанням природ-
ного каменю), музеї та експозиції, що пов’язані 
з науками  про Землю. 

Важливе значення для функціонування 
геотуризму мають спеціально облаштовані  
геотуристичні шляхи — туристичні маршру-
ти, які охоплюють геосайти певної території і 
представлені такими різновидами:

геотуристичні дидактичні стежки — ко-a) 
роткі локальні маршрути, здебільшого піші чи 
велосипедні, які найчастіше виділяють в межах 
національних і ландшафтних парків та геопар-
ків і використовують для освітньо-пізнавальних 
цілей. Наприклад, дидактичні стежки на Ске-
лях Довбуша у Карпатському національному 
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парку парку, Урицьких скелях і “Долиною річ-
ки Кам’янки” у національному парку Сколів-
ські Бескиди (Україна), геотуристична стежка 
«Давня копальня Бабіна» у геопарку Мужакова 
Дуга, геотуристичні стежки Юри Краківсько-
Ченстоховської (Польща)  та інші.

власне геотуристичні шляхи — піші, b) 
велосипедні, водні, автомобільні регіональні, 
національні чи транснаціональні туристичні 
маршрути значної довжини, які охоплюють різ-
номанітні геосайти одного чи кількох природ-
них районів (регіонів). Наприклад, польсько-
український «Гео-Карпати», «Нафтовий шлях», 
«Бурштинові шляхи» Європи та інші.

В Україні геотуризм досі є нішевою, нема-
совою формою туризму. Тим часом, за даними 
дослідження National Geographic, у світі для 
геотуризму існує величезний ринок: зокрема, у 
США 65 мільйонів домогосподарств підтриму-
ють його засади і принципи. Попри такий ма-
совий потенціал, геотуризм за своєю суттю і за 
визначенням відноситься до екологічного, ста-
лого туризму — форми відповідального дозвіл-
ля, що виховує в туристах повагу до довкілля та 
відчуття відповідальності за його збереження, 
а також враховує інтереси місцевих громад. 
Геологічні пам’ятки та їх промоція дозволяють 
розширити туристичні можливості регіону або 
взагалі можуть виступити основним привабли-
вим туристичним об’єктом на певній території. 
Це підвищує притік туристів в регіон, робить 
досвід і враження мандрівника більш повними, 
багатогранними і різноманітними.

Геотуризм тісно пов’язаний з охороною ге-
оспадщини (геоохороною, геоконсервацією). 
Багато геотуристичних атракцій одночасно 
перебувають під правовою охороною (в Укра-
їні за законодавством — як пам’ятки природи, 

заказники чи у складі природних заповідни-
ків, національних природних і регіональних 
ландшафтних парків). У таких випадках впро-
ваджують спеціальний режим їх відвідуван-
ня —  обмежують доступ до цих об’єктів чи 
окремих їх частин (наприклад, закривають для 
загального доступу частини печер), направля-
ють туристичний рух за чітко визначеними і 
промаркованими трасами (стежками), контр-
олюють туристичне навантаження (встанов-
люють кількість осіб, які можуть одночасно 
відвідувати геотуристичну атракцію без шко-
ди для неї) та використовують інші можливі 
способи для їх збереження.

Геотуризм — це форма просвітництва не 
лише мандрівників, але й місцевих мешканців. 
Він дозволяє їм краще зрозуміти унікальність 
свого місця проживання, дає знання про при-
родну спадщину своєї місцевості, виховує в 
них необхідність її збереження та захисту. Це 
зміцнює економічний добробут місцевих гро-
мад і покращує їх якість життя у довготрива-
лій перспективі. Лише у співпраці місцевих 
громад з природоохоронними та науковими 
установами відповідного профілю, освітніми 
закладами та іншими партнерами можна очі-
кувати успішного функціонування геотуризму 
на даній території.       

Платформою для спілкування та співпраці 
у сфері геотуризму всіх зацікавлених сторін: 
геологів, географів, бізнесменів і туристів — 
стала друга міжнародна науково-практична 
конференція «Геотуризм: Практика і досвід», 
яка відбулася 5-7 травня 2016 у Львівсько-
му національному університеті імені Івана 
Франка.

Оргкомітет конференції
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Аналіз публікацій, присвячених геотуриз-
му, за останні два десятиліття свідчить, що 
методологічні і методичні його основи розви-
вають спеціалісти геолого-геоморфологічного 
профілю та менеджменту туризму. Одночасно, 
найбільшою є кількість публікацій стосовно 
регіональних аспектів розвитку геотуризму. В 
теоретичному плані базовими для становлення 
геотуризму виступають колективні монографії 
“Geotourism” (2006, 2010) за редакцією Девіда 
Ньюсома і Роса Давлінга [3, 4]. Тут представле-
ні концептуальні схеми геотуризму та методич-
ні підходи до вивчення його складових. Також 
теоретичні питання геотуризму висвітлюють у 
своїх публікаціях інші науковці [5, 7, 8, 10].

На регіональному рівні розглядаються пи-
тання ресурсів геотуризму, його менеджменту 
та ролі геопарків у забезпеченні його функціону-
вання. В останнє десятиліття у національних і ре-
гіональних виданнях з’явилась значна кількість 
публікацій, присвячених методичним аспектам 
оцінки геотуристичних атракцій, визначенню їх 
потенціалу та можливих загроз для існування, 
створенню геотуристичних шляхів [1, 9]. 

Питанням вивчення та популяризації 
геолого-геоморфологічних об’єктів України для 
потреб геотуризму присвячена низка наукових 
і науково-популярних публікацій, а також спе-
ціальні науково-популярні видання (путівники, 
туристичні карти). У наукових публікаціях роз-
глядають рекреаційний потенціал печерних і 
скельних, а також дидактичні можливості низки 
унікальних форм — вулканічних, льодовикових. 
Для деяких регіонів (Українські Карпати, Поліс-
ся, Подільське Придністер’я, Крим) розроблено 
тематичні геолого-геоморфологічні екскурсії, 

наУкоВе Та оСВІТнє ЗабеЗПечення ГеоТУриЗМУ
Юрій Зінько, Мирослав Іваник

Львівський національний університет імені Івана Франка, zinkoyuriy@gmail.com

SCiENTifiC aNd EduCaTiONal prOvidiNg Of gEOTOuriSm
Yuriy Zinko, Myroslav Ivanyk

Ivan Franko National University of Lviv, zinkoyuriy@gmail.com

The article contains an overview of the different types of publications of tourism.  Monographs, textbooks, articles 
by different authors are devoted to theoretical questions of geotourism.  Specialized scientific journals played an 
important role in promoting of geotourism. Popular science publications (guides, catalogs of geosites, photo albums, 
maps etc.) and numerous thematic web-pages are dedicated to development of geotourism in certain regions.

що є складовою частиною програм конферен-
цій і семінарів. Значну роль у справі популя-
ризації геоспадщини відіграють каталоги гео-
логічних об’єктів, науково-популярні видання 
стосовно окремих регіонів або місцевостей [1, 
2]. Слід також згадати про створення міжнарод-
ного (польсько-українського) геотуристичного 
шляху «Гео-Карпати», який має відповідне ін-
формаційне (путівник по шляху, інформаційні 
стенди біля кожного об’єкту, інтернет-сторінку) 
і науково-методичне (навчальний посібник для 
провідників)  забезпечення (http://geokarpaty.
net/), доступне для всіх зацікавлених.

Знану роль у просуванні наукових роз-
робок з геотуризму відіграють спеціалізова-
ні науково-популярні періодичні видання, 
наприклад, “Geoheritage” у Великій Брита-
нії (http://link.springer.com/journal/12371), 
“Geoturystyka” у Польщі (http://journals.bg.agh.
edu.pl/GEOTURYSTYKA/) та інші. У науково-
практичному значенні популяризацію геоту-
ризму забезпечують облаштовані геотурис-
тичні шляхи у різних країнах, регіональні та 
національні каталоги геотуристичних об’єктів. 
Геотуризм як провідна функція мережі світо-
вих (http://www.globalgeopark.org/) і європей-
ських (http://www.europeangeoparks.org/) гео-
парків широко висвітлюється на спеціалізова-
них сайтах, створених за ініціативою Програ-
ми ЮНЕСКО “Геопарки” (http://www.unesco.
org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/unesco-global-geoparks/).

У багатьох країнах в останні роки приді-
ляється увага освітньому забезпеченню гео-
туризму як нового науково-практичному на-
пряму. Елементи геотуризму включені до між-

9
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народних освітніх програм UNESCO, таких як 
“Tempus” і “Sokrates/Comenius”, адресованих 
викладачам і учителям. Велике значення у 
цій галузі має програма GRECEL (Geological 
Haritege: Research in Environmental Education 
and Cooperation in European Level), яка скеро-
вана на геоосвіту і пропаганду основ охорони 
геоспадщини Європи на територіях, що пере-
бувають під впливом різного виду загроз [2]. 
Геологічні місця (геосайти), охоплені цією про-
грамою, мають підготувати для доступу і вико-
нання освітніх функцій, створивши таким чи-
ном підґрунтя для розвитку кваліфікованого 
геологічного туризму. Як свідчить зарубіжний 
досвід, у навчальних закладах геологічного і 
географічного профілю здійснюється підго-
товка фахівців з геотуризму. Зокрема, у сусід-
ній Польщі підготовка цих фахівців здійсню-
ється на геологічних (Гірничо-Металургійна 
Академія у Кракові) та географічних (Варшав-
ський університет, Шльонский Університет в 
Сосновцу) факультетах [2]. Спеціальність з ге-
отуризму можна здобути на денних і заочних 
студіях та шляхом післядипломної освіти. 

Програми підготовки фахівців з геотуриз-
му забезпечуються відповідними навчально-
методичними матеріалами. Наприклад, у Поль-
щі з 2012 року у вузах при підготовці кадрів з 
геотуризму використовують підручник Пьотра 
Мігоня “Геотуризм” [6]. Його структура відо-
бражає істотні науково-методичні та приклад-
ні аспекти геотуризму. Зокрема, в головних 

науково-методичних розділах, автор висвітлює 
поняття геотуризму, предмети геотуристичних 
зацікавлень, геотуристичні об’єкти. Прикладні 
аспекти геотуризму розглянуті у розділах, при-
свячених функціонуванню геопарків, форму-
ванню геотуристичних продуктів та регіональ-
ного розвитку геотуризму. 

Загалом, тематика геотуризму усе активніше 
висвітлюється у наукових публікаціях вчених 
різних країн. Розширюється спектр ґрунтовних 
досліджень у цій галузі, присвячених окремим 
геотуристичним об’єктам, регіонам і шляхам, 
за результатами яких публікують статті у спеці-
алізованих журналах, каталоги об’єктів, фото-
альбоми і путівники, відкривають спеціалізова-
ні web-сторінки. Все більше уваги приділяють 
підготовці фахівців з геотуризму.

В Україні геотуризм лише набирає попу-
лярності. Спеціалізовані публікації і видання 
з’явилися не так давно, але їх кількість стрім-
ко зростає. Окремої спеціалізації “Геотуризм” 
для підготовки відповідних фахівців у нас ще 
немає, але у Львівському і Київському націо-
нальних університетах нагромаджений досвід 
впровадження відповідних навчальних курсів 
на географічних факультетах. Зокрема, у ЛНУ 
імені Івана Франка для спеціальності “Геомор-
фологія” читають курси “Рекреаційна геомор-
фологія”, “Охорона рельєфу”, а для напряму 
“Туризм” – “Геолого-геоморфологічні турис-
тичні об’єкти”. Сподіваємось, з часом тут мож-
на буде готувати фахівців з геотуризму.

________________

Зінько Ю., Шевчук О1. . Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України / Юрій 
Зінько, Оксана Шевчук. – Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2008. – Вип. 35. – С. 94-103.
Зінько Ю. та ін.2.  Науково-практичні й освітні аспекти геотуризму / Юрій Зінько, Ярослав Кравчук, Оксана Шев-
чук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – Вип. 55. – С. 127-139.
Geotourism / Edited by Ross K.Dowling and David Newsome. – Elsevier Ltd., 2006. – 260 s.3. 
Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape / David Newsome, Ross Kingston Dowling. – Goodfellow Pub.: 4. 
2010. – 246 р.
Hose T. A5. . Selling the story of Britain’s stone / T. Hose. – Environmental Interpretation. –1995. – № 10. – T. 2. – P. 16–17.
Migoń P. 6. Geoturystyka / P. Migoń. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 200+76 s.
Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T7. . Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. – Geoturystyka. – № 4 (11). 
– 2007. – S. 3–12.
Słomka T., Kicińska-Świederska A8. . Geoturystyka – podstawowe pojecia / T. Słomka, A.  Kicińska-Świederska // 
GeoTurystyka. – 2004 – T. 1 – № 1 – S. 5–7.
Słomka T. i inne.9.  Koncepcja projektu: „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów 
dziedzictwa przyrody nieożywionej” / Tadeusz Słomka, Tomasz Bartuś, Wojciech Mastej, Marek Łodziński, Wojciech 
Mayer, Michał Stefaniuk, Marek Doktor, Jacek Koźma, Stefan Cwojdziński, Andrzej Stachowiak. – Geoturystyka. – 4 
(19). – 2009. – S. 3–18.
Żaba J., Gaidzik K10. . Geoturystyka – nowa interdyscyplinarna dziedzina nauk o Ziemi / J. Żaba, K. Gaidzik. – Biuletyn 
Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. – Turystyka i Rekreacja. – 2010. – Nr. 1 (1). – S. 6–13.
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У чинному законодавстві передбаче-
но освоєння геологічних пам’яток природи 
(ГПП), зокрема, в статті 14 Кодексу України 
про надра визначено такий вид користування 
надрами як „створення геологічних територій 
та об’єктів, що мають важливе наукове, куль-
турне, санітарно-оздоровче значення (наукові 
полігони, геологічні  заповідники, заказники, 
пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі за-
клади та ін.)“ [1].

Методика комплексної оцінки геологічних 
пам’яток природи базується на підходах і ін-
струментах геолого-економічної оцінки (ГЕО) 
[3], оскільки ГПП доцільно і можливо оціню-
вати щодо перспективних напрямків їх осво-
єння. 

Об’єктами досліджень є стратиграфічні, пе-
трографічні, геоморфологічні і геоморфолого-
мінералогічні типи пам’яток.

Основними напрямками освоєння є:
науково-дослідницька робота;- 
освітньо-пізнавальна;- 
рекреаційна діяльність;- 
геологічний туризм.- 
Перелічені напрямки освоєння геологічних 

МеТоДика коМПЛекСноЇ оЦІнки ГеоЛоГІчниХ ПаМ’яТок 
У наПряМІ ПроВеДення наУкоВо-ДоСЛІДниЦЬкиХ робІТ 

І ГеоЛоГІчноГо ТУриЗМУ
Марія Курило1, Юлія Семко2

1ННІ «Інститут геології» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Київ, e-mail: kurilo@mail.univ.kiev.ua

2Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету 
імені Траса Шевченка, Київ, e-mail: bondar_yuliya@ukr.net

mEThOdOlOgy Of ThE COmplEx ESTimaTiONS Of gEOlOgiCal 
mONumENTS fOr SCiENTifiC, EduCaTiONal 

aNd TOuriSm aCTiviTiES
Mariia Kurylo1, Yuliia Semko2

1Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 
e-mail: kurilo@mail.univ.kiev.ua

2Kyiv Geological College of Prospecting Technologies, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, e-mail: bondar_yuliya@ukr.net

The methodology of the complex estimation of geological monuments is defined. Basic are expense approach, 
comparative and profitable approaches. The method of geological monuments valuation for scientific, educational and 
tourism activities is improved. This approach is one of possible ways of involving of geological monuments in use and 
conservation.

пам’яток повинні забезпечувати головне функ-
ціональне призначення ГП, тобто збереження 
інформаційних ознак щодо геологічного роз-
витку Землі. Найбільш такому визначенню 
відповідають науково-дослідницька робота 
та освітньо-пізнавальна. Вони максимально 
забезпечують екологічні і нормативні переду-
мови збереження пам’яток, але при цьому об-
межують можливості використання традицій-
них геолого-економічних підходів, оскільки 
не мають комерційного характеру. Натомість 
останні два напрямки – рекреаційна діяль-
ність і геологічний туризм, а також частково 
освітньо-пізнавальна робота дають можли-
вість визначення вартості ГПП за співставлен-
ням доходної і витратної частин освоєння, але 
не повністю враховують екологічні аспекти 
оцінки.

Для збереження і освоєння геологічних 
пам’яток необхідною умовою є надання спе-
ціального дозволу на користування надрами. 
Згідно пункту 5 постанови Кабінету Міністрів 
про затвердження Порядку надання спеціаль-
них дозволів на користування надрами: „до-
зволи надаються на створення геологічних те-
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риторій та об’єктів, що мають важливе науко-
ве, культурне, санітарно-оздоровче значення 
(наукові полігони, геологічні заповідники, за-
казники, пам’ятки природи, лікувальні, оздо-
ровчі заклади тощо)“ [5]. Дозвіл надається без 
обмеження строку дії. (пункт 7 [5]). Отже, до-
звіл надається не тільки на геологічне вивчен-
ня, дослідно-промислову розробку родовищ 
корисних копалин, видобування та інше, а й 
на створення геологічних об’єктів, які мають 
наукове значення.

Передумовою для надання спецдозволу є 
визначення вартості об’єкту надрокористу-
вання. 

Вартість ділянок надр, де розташовані гео-
логічні об’єкти визначається зіставленням 
доходної і витратної складових оцінки. Мето-
дичні підходи, які використовувались в дано-
му дослідженні, є подібними до традиційних 
підходів при оцінці родовищ корисних копа-
лин [4].

Основними підходами щодо оцінки ГПП є 
витратний, порівняльний та доходний, вибір і 
поєднання який залежить від типу пам’яток та 
мети їх освоєння.

Витратний підхід базується на визначен-
ні понесених витрат на освоєння об’єкту. По-
рівняльний підхід рекомендується для вико-
ристання як основний, так і допоміжний при 
наявності інформативної представницької 
бази порівняння. Доходний підхід базується на 
визначенні очікуваних доходів від освоєння 
об’єкту оцінки [2].

Порівняння трьох підходів щодо вартісної 
оцінки геологічних пам’яток природи наведені 
в таблиці 1.

Для стратиграфічних і петрографічних ти-
пів ГПП найбільш характерними є доходний 
і порівняльний підходи. Доходний характе-
ризується доходами від освоєння об’єктів  
для науково-дослідницьких, освітньо-
пізнавальних робіт і геологічного туризму та 
витратами на облаштування ділянки, юри-
дичне оформлення і отримання спецдозволів, 
на підтримку екологічного стану, транспорт-
ними витратами. Показниками порівняль-
ного підходу можуть бути наступні: ступінь 
розповсюдження, морфометричні характе-
ристики, уразливість, естетична цінність, 
наявність інфраструктури. Для геоморфо-
логічних і геоморфологічно-мінералогічних 
типів є можливим використання доходного 
і витратного підходів. Витратний характе-
ризується витратами на штучне відтворен-
ня об’єкту, витратами на повну або часткову 
консервацію.

При визначенні вартості ГПП як об’єкту ви-
користання надр доречно визначати наступні 
показники:

Капіталовкладення – це витрати, які пе-1. 
редбачені для облаштування геологічних 
пам’яток при використанні їх в якості 
науково-пізнавальних об’єктів та для гео-
логічного туризму. Головним напрямком 
капіталовкладень в ГПП є витрати на будів-
ництво тимчасових споруд, розчистку ви-
значених ділянок та утримання задовільно-
го екологічного стану об’єктів освоєння.
Собівартість освоєння ГПП з метою вико-2. 
ристання для геологічного туризму може 
містити наступні складові витрат:
паливно-енергетичні витрати;- 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика методичних підходів щодо вартісної оцінки ГПП

Підходи Умови використання недоліки Типи геологічних пам’яток 
природи

Доходний Комерційне (частково)
Неможливість у вартісному 

вигляді визначити 
фундаментальне значення

Стратиграфічний,
петрографічний, 

геоморфологічний, 
геоморфологічно-

мінералогічний

Порівняльний Наявна інформаційна база 
об’єктів порівняння

Обмеженість вихідних даних 
для розрахунку

Стратиграфічний, 
петрографічний

Витратний
Наявність інформації про 
відтворення, збереження і 

консервацію об’єкту

Не повністю враховує 
прикладне значення

Геоморфологічний, 
геоморфологічно-

мінералогічний
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транспортні витрати, в тому числі витрати - 
на оренду, утримання транспортних засо-
бів;
витрати на заробітну плату екскурсовода та - 
інших робітників;
витрати на забезпечення охорони та обла-- 
штування;
витрати на рекламу, інші послуги.- 
Дохід від можливого освоєння геологічних 3. 
пам’яток природи.
Зіставлення об’ємів капіталовкладень, екс-

плуатаційних витрат та доходів від викорис-
________________

Кодекс України про надра: за станом на 27 липня 1994 р. / Відомості Верховної  Ради України. — 1994. — № 1. 
36. — 341 с.
Основи економічної геології: навч. посібник/ М. М. Коржнев, В. А. Михайлов, В. С. Міщенко та ін. — Київ: „Ло-2. 
гос“, 2006. — 223 с.
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин дер-3. 
жавного фонду надр (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/432-97-п).
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про порядок проведення державної екс-4. 
пертизи та оцінки запасів корисних копалин (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/865-94-п).
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користу-5. 
вання надрами (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-п).

тання ГПП з метою туристичної діяльності да-
ють можливість визначити вартість об’єктів.

Особливістю застосування названих мето-
дичних підходів є об’єкт оцінки. Як вже було 
наведено в нормативних визначеннях, в таких 
випадках проводять вартісну оцінку ділянок 
надр, в межах яких розташовані геологічні 
пам’ятки, а не визначають вартість ГПП. Пози-
тивним аспектом залучення ГПП до освоєння 
є можливість отримання постійного джерела 
фінансування для потреб збереження даних 
геологічних об’єктів. 
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З активним розвитком геотуризму як роз-
ділу пізнавального туризму, що ґрунтується 
на вивченні геологічних (геоморфологічних) 
об’єктів і процесів, а також отриманні від кон-
такту з ними естетичних вражень [6], різко 
постало питання оцінки геосайтів. Дана про-
блематика розвивається з другої половини ХХ 
ст. і знаходить різні відображення в галузях 
геолого-геоморфологічної науки різних країн.

За останні десятиріччя простежується пев-
на еволюція підходів в оцінці рельєфу для 
природоохоронних потреб. У 80-ті–90-ті роки 
ХХ ст. в зарубіжних дослідженнях рельєфу 
як об’єкту геоспадщини домінували науково-
освітні оцінки. Основними критеріями оці-
нювання були такі ознаки об’єктів як рідкість 
(унікальність), забезпеченість науковими до-
слідженнями, репрезентативність, наочність, 
інтегрованість з іншими природоохоронними 
об’єктами, палеогеографічна повнота. Тенден-
цією останнього десятиріччя, яка пов’язана 
із запровадженням підходів концепції георіз-
номанітності, стало використання як базових 
(науково-освітніх), так і додаткових оцінок, 
пропонованих для всебічного опису й оціню-
вання об’єктів геоморфологічної спадщини 
(геоморфосайтів) [2].

Щодо вітчизняних підходів в оцінці гео-
морфологічної спадщини, то, як уже зазна-
чено, простежується домінування науково-
освітніх оцінок. Акцент роблять на генетич-
них і морфогенетично-вікових критеріях, при-
родності, унікальності й репрезентативності 
геоморфологічних об’єктів. Одночасно значну 
увагу приділяють оцінкам геоморфологічної 

СУчаСнІ ПІДХоДи До оЦІнки ГеоСаЙТІВ
Роман Гулянич, Андрій Лущик

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львів, e-mail: andrijlw706@ukr.net

mOdErN apprOaChES TO aSSESSmENT Of gEOSiTES
Roman Huljanych, Andrij Lushchyk

Ivan Franko National University of L’viv,
L’viv, e-mail: andrijlw706@ukr.net

The basic modern methods of the evaluation of geosites were considered. The mine domestic and foreign approaches 
to assessing of geomorphological heritage were analyzed. A differences betweene ach of the criteria of each presente 
destimates and the factors that most influence of the meaning of geotourist geosite values were given.

спадщини в контексті ландшафтно-пейзажної, 
історичної й археологічної, культурно-
історичної, естетичної, екологічної, та рекреа-
ційної цінностей [2].

Можна стверджувати, що геосайти при 
бальній оцінці оцінюють за багатьма показни-
ками. Найчастіше в цих оцінках враховують 
наукову та естетичну цінність, а також ме-
неджмент їх використання.

Наприклад методика Geosite Assessment 
Model [7] має чіткий поділ критеріїв і відно-
сить до головних показників цінності: науко-
ва, естетична та захисна. Додаткові цінності 
цієї методики включають в себе функціональні 
та туристичні показники. Важливим індексом 
наукової цінності даної методики є показник 
«рівні інтерпретації», як ключового елемента 
для розуміння і пояснення геоморфологічних 
та геологічних об’єктів і процесів для широкої 
аудиторії і нефахівців. Акцент при оцінці ес-
тетичної цінності робиться на «екологічному 
місці геосайту». Відмінно від багатьох моде-
лей, оцінка захисту представлена теж в групі 
основних цінностей, оскільки вона повинна 
впливати на будь-який туристичний розвиток 
і рекламний продукт. Оцінка функціонування, 
за даною методикою, аналізує показники, які 
напряму не впливають на розвиток туризму, 
але для його розвитку вони необхідні. Турис-
тична цінність показує поточний стан турис-
тичних послуг і споруд.

Інші методики не мають такого чіткого поді-
лу на основні та додаткові показники цінності.

Науковець університету Лозани, Ж.П. Пре-
лонг, [5] визначає цінність геосайту, як суму 
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балів за показниками естетичної, наукової, 
культурної та економічної. Естетична цінність  
значно залежить від видовищності (пейзаж-
ності), тобто виду, що відкривається з даного 
об’єкту і внутрішнього аспекту геосайту. На-
укова цінність заснована на природній рідко-
сті, наочності прикладу, палеогеографічних 
свідоцтвах і екологічній цінності об’єкта гео-
спадщини. Культурна цінність залежить від 
зв’язку даного об’єкта з культурними звича-
ями та мистецькими акціями, а економічна 
виходить з корисності геосайту (наприклад, 
використання в туристично-рекреаційному 
контексті).

Іспанські геоморфологи, В.М. Бручі та А. 
Цендеро [4], в свою чергу, виділяють внутріш-
ню цінність, потенціал для використання та 

потенційні загрози і необхідність у захисті. 
При визначенні внутрішньої цінності вчені 
робили основний акцент на рідкісності, сту-
пені наукового значення, корисності як моде-
лі для демонстрації процесів. Потенціал для 
використання, на їхню думку, найбільше за-
лежить від видів можливої діяльності, умов 
спостереження та доступності, а використан-
ня та потенційні загрози повинні враховувати 
сучасний стан геосайта і його відношення до 
використання надр (найбільше стосується від-
слонень). 

При аналізі основних методик визначення 
геотуристичної цінності можна простежити, 
що більшість з них використовує показники 
уже існуючих методик з незначними модифі-
каціями, відповідно до потреб і викликів часу.

________________
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gEOTOuriSm aS a aCadEmiC diSCipliNE
Tetiana Bozhuk

Lviv Polytechnic National University, Lviv, e-mail: tbozhuk@gmail.com
Here shown the expediency of geotourism in the learning process as one of the modern trends of environmental 

knowledge by understanding its geological and geomorphological structure. The author suggested her own vision and 
also here created a program of teaching this discipline with a list of topics of lectures and assignments for practical 
work.

Навчальну дисципліну «Геотуризм» запла-
новано викладати в Інституті екології, при-
родоохоронної діяльності та туризму імені 
В’ячеслава Чорновола для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі 
знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальнос-
ті 242 «Туризм» стаціонарної та заочної форми 
навчання в 8 семестрі. Згідно із навчальним 
планом і робочою навчальною програмою, за-
гальний обсяг курсу становить 90 год., з яких 
42 год — аудиторні (28 год — лекції, 14 год 
— практичні заняття) та 48 год відведено на 
самостійне опрацювання матеріалу. Підсум-
ковою формою обліку знань студентів є залік, 
який оцінюється за 100-бальною шкалою.

Викладання «Геотуризму» повинно бути 
забезпечено навчальними посібниками, кон-
спектом лекцій та методичними рекоменда-
ціями для виконання практичних завдань і 
самостійних робіт. Насамперед доцільно ви-
користовувати навчальні матеріали, які було 
підготовлено для провідників по шляху Гео-
Карпати: карта шляху, геотуристичний путів-
ник по шляху Гео-Карпати (Кросно-Борислав-
Яремче) тощо. 

В лекційному матеріалі курсу варто охо-
пити питання, що стосуються ролі і місця 
геотуризму в системі туристичної індустрії, 
світового досвіду організації геотуризму, осо-

бливостей його розвитку в Україні; принципів, 
функцій та завдань геотуризму; особливостей 
геотуристичного продукту; основ геології та 
геоморфології, характеристики геосайтів і 
аналізу рекреаційно-туристичних дестинацій, 
взаємозв’язку геотуризму і довкілля. 

На практичних (семінарських) заняттях 
заплановано обговорення питань розвитку 
світового та вітчизняного досвіду організації 
геотуризму, його ресурсного забезпечення, 
існуючих геосайтів на території України та 
Польщі, аналізу інфраструктурного забезпе-
чення, екологічних і природоохоронних аспек-
тів геотуризму. 

Крім цього, студенти виконуватимуть інди-
відуальну самостійну роботу на тему “Сучас-
ний стан і перспективи розвитку геотуризму в 
одній із областей України або країн світу”.

На жаль, недостатня кількість годин, що 
відводиться навчальним планом для вивчен-
ня “Геотуризму”, навряд чи дозволить повною 
мірою під час занять реалізувати задуми, 
пов’язані із проведенням спеціальних геоту-
рів, ознайомленням із геосайтами на теренах. 
Розвивати свої ідеї, що виникатимуть в ре-
зультаті вивчення цієї навчальної дисципліни, 
студенти зможуть під час підготовки курсових 
і бакалаврських робіт, при розробці та органі-
зації нових захоплюючих турів.
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Geological practice it may be considered as a variety of geotourism. There are two geological objects in program 
of our practice: Kremenetski Hills and Nyrkivski canyon and waterfall. They are very interesting stratigraphic, 
mineralogical, paleontological and geomorphologic geology objects. Historical and cultural events are associated with 
both of these geological landmarks.

Геологічний туризм як такий є майже не 
розвиненим напрямом в туристичній галузі 
нашої країни. І це є дуже прикрою обстави-
ною, оскільки геологічні пам’ятки цікаві не 
тільки самі по собі, як прояв могутніх сил при-
роди і місцезнаходження корисних копалин 
або викопних решток; з ними також бувають 
пов’язані історичні, культурні події, численні 
легенди, романтичні, містичні історії тощо. 

Єдине виключення — це, мабуть, геологічні 
практики студентів відповідного фаху. В ско-
роченому маршруті, який було розроблено 
для проходження першої геологічної практики 
студентами, що закінчили перший курс нашо-
го інституту включено два геологічні об’єкти, 
які до того ж є й історико-культурною спад-
щиною України.

І. м. кременець. Об’єкт спостереження і ви-
вчення — ерозійні гори Кременецького кряжу 
(Гологоро-Кременецька гряда) — гори-горби 
Черча, Замкова, Гостра, Дівочі Скелі та інші, 
що знаходяться на розчленованому північно-
му краї Волино-Подільського плато. Складені 
вони в нижній частині крейдоподібними вап-
няками та писальною крейдою туринського 
ярусу верхньої крейди (100 млн. років), а у 
верхній – карбонатними пісковиками та псев-
дооолітовими вапняками баденського та сар-
матського регіоярусів міоцену (11-16 млн ро-
ків) [1]. Яскравий геоморфологічний об’єкт і 
приклад дії процесів вивітрювання на вапня-
ки та пісковики. Також, в печерах (найдовша 
– Студентська, 242 м) і в нішах закарстованих 
вапняків відомі знахідки кісток плейстоце-

нових і голоценових тварин. Присутні також 
рідкі прошарки бурого вугілля. Для району ха-
рактерні реліктові і ендемічні рослини. 

Крім того, фортеця на горі Замковій стала 
ледь не єдиною твердинею, яку не змогла за-
хопити навала хана Батия в 1241 році; і тут же, 
під Кременцем, війська Данили Галицького в 
1255 році розбили татарські загони Куремси. 

А в наші часи, на руїнах фортеці (рис. 1), під 
Великдень можна зустріти привид дружини 
короля Сигизмунда І (яка володіла замком у 
ХVI ст.), що шукає свої заховані прикраси…

 

Рис.1 Руїни фортеці на Замковій горі
В Кременці в ХVII ст. було засновано одне 

з найбільших вищих навчальних закладів тих 
часів – єзуїтський колегіум, який з часом було 
реорганізовано в ліцей і завдяки якому місто 
стало центром наукового та культурного жит-
тя Волині і отримало назву Волинських Афін. В 
1806 році при ліцеї розбивають ботанічний сад 
в якому було зібрано 8350 рослин різних видів.

Після розгрому польського повстання 1831 
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року, яке підтримали більша частина викладаць-
кого складу та учнів – Ліцей був закритий, а його 
безцінні фонди (бібліотека нараховувала 34378 
томів, в тому числі інкунабули), а також рідкіс-
ні види рослин стали основою новоствореного 
Київського університету св. Володимира (нині 
Тараса Шевченка) і київського ботанічного саду. 

ІІ. нирківський каньйон. Об’єкт спостере-
ження і вивчення – водоспад на річці Джурин, 
який в літературі називається Джуринським, 
Нирківським або Червоногородським; черво-
ноколірні континентальні відклади девону; 
особливості геоморфологічної будови русла. 

Розташований в межах урочища Червоного 
між селами Нирків і Нагоряни в долині лівого 
притоку Дністра – р. Джурин. Назву урочище 
отримало від ґрунту вишнево-червоного ко-
льору, особливо яскравого після дощу. В цьо-
му місці меандр річки Джурин утворює майже 
кільце, відокремлюючи півострів з урвисти-
ми схилами. В місті прориву р. Джурин через 
шийку меандру утворився мальовничий водо-
спад висотою 16 м – найбільший рівнинний 
водоспад в Україні (рис. 2). 

Рис.2 Джуринський водоспад
За легендою водоспад має штучне похо-

дження. Під час одного з набігів турки не змо-

гли взяти добре укріплений замок і підірвали 
перемичку меандри, пустивши річку по ново-
му руслу, сподіваючись залишити захисників 
замка без води.

Поруч з водоспадом на денну поверхню 
виходять відклади нижнього девону, пред-
ставлені червоноколірними алевритистими 
аргілітами з прошарками алевролітів і піско-
виків (дністровська серія, 400 млн. років). Ви-
дима потужність близько 10 м. Зустрічаються 
рештки панцирних риб і примітивних рослин. 
В верхній частині розрізу – прошарок алевро-
літів з мідною мінералізацією. Мінерали міді 
представлені малахітом, азуритом, халькози-
ном. Вище, на розмитій поверхні порід девону 
залягають піскуваті вапняки та сіліцити сено-
манського ярусу крейди (100 млн. р.). На них 
лежать відклади міоцену, представлені літо-
тамнієвими вапняками опільської світи і гіп-
сами тіраської світи (16-14 млн. років) [1].

Рис.3 Руїни палацу князів Понівських
Біля водоспаду – розвалини колишнього 

водяного млина. А на півострові, створено-
му мандруючою річкою знаходяться руїни 
колись розкішного палацу князів Понівських 
(рис. 3). На даний момент від нього залиши-
лися тільки дві поруйновані вежі, костел та 
залишки мавзолею. 

________________

1. Геологічні пам’ятки України / В.П. Безвинний, С.В.Белецький, О.Б. Бобров та ін.; за ред.. В.І. Калініна, Д.С. Гур-
ського, І.В.Антакової. Т. 1. – К.: ДІА, 2006. – 320 с. 
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Знання, отримані під час аудиторного 
навчання студентів-геоморфологів, зазви-
чай потребують практичного закріплення 
в польових умовах. Це передбачає розроб-
ку, організацію та інформа-
ційне наповнення геолого-
геоморфологічних маршрутів. 
На нашу думку, вони повинні 
відповідати певним вимо-
гам: по-перше, об’єднувати 
максимально можливу кіль-
кість пізнавальних геолого-
геоморфологічних об’єктів, 
що виступатимуть в якості то-
чок спостереження, по-друге, 
мати відстань між ними, опти-
мальну для піших переходів 
чи переїздів, по-третє, мати 
загальну протяжність, що від-
повідала б фізичній підготов-
ці учасників та не впливала 
б негативно на сприйняття 
інформації, та, по-четверте, 
маршрут повинен бути тери-
торіально доступним.

З огляду на дані вимоги та 
враховуючи досвід авторів у 
проведенні навчальних по-
льових геологічних та геомор-
фологічних практик у різних 
куточках України та Польщі 
[1, 2, 3], нами було розробле-
но та апробовано маршрут у 
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передмісті Києва — в околицях міста Вишго-
род (рис. 1). Ця територія відрізняється досить 
складним і різноманітним рельєфом, у якому 
поєднуються тераси та кручі корінного бере-

га Дніпра, ускладнені ерозій-
ними, зсувними та еолови-
ми формами. Тож переваги 
даного маршруту полягають 
у об’єднанні цілої низки гео-
морфологічних об’єктів різно-
го генезису, віку, морфології, 
речовинного складу та мож-
ливості простежити наслідки 
прояву сучасних екзогенних 
процесів. Окрім того, марш-
рут забезпечується регуляр-
ним транспортним сполучен-
ням з м. Києвом, має загальну 
протяжність близько 6,5 км. 
Метою даного маршруту є 
закріплення студентами те-
оретичних знань та набуття 
практичних навичок з таких 
дисциплін як «Динамічна гео-
морфологія», «Палеогеогра-
фія», «Четвертинні відклади 
України з основами четвер-
тинної геології», «Методи гео-
морфологічних досліджень», 
«Літологія з основами мінера-
логії». 

Розпочинається маршрут 
від реліктової піщаної дюни, Рис. 1. Схема маршруту
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що розташована на південній околиці м. Виш-
город. Реліктові еолові форми є досить пошире-
ними на території Київського Полісся, але осо-
бливість саме цієї форми полягає у доступності 
для вивчення її морфолого-морфометричних 
характеристик та геологічної будови. За дани-
ми дослідження Л. Дубіс, ця дюна відноситься 
до складних пасмових форм, що утворили-
ся на поверхні пізньоплейстоценових терас. 
Вони сформовані вітропіщаними потоками, 
для яких джерелом матеріалу слугували алюві-
альні відклади річкових систем пізнього плей-
стоцену. Механізми їхнього утворення близькі 
до механізмів формування еолових форм на 
узбережжях, де є значне надходження піща-
ного матеріалу [5]. Чітке виокремлення дюни 
у рельєфі, наявність добре виражених аси-
метричних схилів дає можливість студентам 
апробовувати навички використання методів 
морфологічного та морфометричного аналізу 
рельєфу [4]. Південна частина дюни була розі-
брана при прокладанні автошляху. З часом, у 
цьому порушеному місці, через несанкціоно-
ваний відбір піску утворився кар’єр. Відкриті, 
незадерновані стінки кар’єру дають можли-
вість дослідити текстуру та структуру еоло-
вих відкладів та особливості шару похованого 
ґрунту, ймовірно, дофінівського кліматоліту, 
що відслонюється у верхній частині розрізу [5] 
(рис. 2). Схили дюни штучно засаджені, але у 
привершинній частині, де ліс відсутній, можна 
також спостерігати процеси перевіювання та 
перевідкладення піщаних відкладів. 

Друга зупинка маршруту розташована на 
березі штучного озера-накопичувача атмос-
ферних вод. Озеро розташовано вздовж під-

ніжжя першої надзаплавної тераси. Тут можна 
спостерігати уступ тераси, що морфологічно 
дуже чітко виражений у рельєфі, та відповідно, 
закріпити навички визначення таких морфо-
метричних параметрів як крутизна та висота 
схилу. В цілому, весь схил відчуває тенденцію 
до розвитку зсувних процесів, про що свідчать 
і незадерновані стінки невеликих за площею 
зсувів-опливин, і характерні для таких проце-
сів деформовані стовбури дерев. Тому, вивчен-
ня умов розвитку та індикації зсувних проце-
сів може бути окремим пунктом дослідження у 
цій точці спостереження.  

Третьою зупинкою маршруту є система 
балок у північно-західній частині міста. Тут 
головним завданням є вивчення морфології 
та морфометрії, умов та чинників формуван-
ня ерозійних форм та особливостей перебі-
гу процесів лінійної ерозії. Цікавим об’єктом 
для дослідження є озеро, що розташоване у 
дні однієї з балок. Утворилося воно у резуль-
таті перекриття стоку джерел, що виникли на 
дні балки при розкритті процесами глибинної 
ерозії водоносного горизонту. Високий рівень 
ґрунтових вод, круті схили балок та відповід-
ний літологічний склад сприяють розвитку 
різноманітних схилових процесів. Тому, по-
ряд з вивченням яружно-балкового рельєфу у 
даній точці спостереження, окремо необхідно 
звернути увагу і на дослідження схилів.  

Четверта точка спостереження розташо-
вана на місці формування великого зсуву, що 
утворився близько 5 років тому на схилі корін-
ного берега Дніпра у північній частині міста. 
У рельєфі прекрасно збереглися головні еле-
менти зсувного схилу, і саме вони є об’єктами 
детального вивчення. У  вертикальній стінці 
відриву відслонюються шари лесів, що пере-
шаровуються з горизонтами похованих  ґрун-
тів, шари глин та пісків. Гарний стан розрізу 
cприяє відпрацюванню на цій точці спостере-
жень навичок по його опису, зарисовці та від-
бору зразків (рис. 3). 

Далі маршрут пролягає вздовж круч ко-
рінного берега, що височіють над Київським 
водосховищем. Остання точка спостережен-
ня розташована на березі озер антропоген-
ного походження. Вони утворились унаслі-
док заповнення ґрунтовими водами кар’єрів, Рис. 2. Вигляд дюни з боку кар’єру
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де видобували глину для цегельних заводів. 
Корінні схили, що оточують озера усклад-
нені псевдотерасами, Окрім того, на схилах 
активно «працюють» ерозійні процеси, про 
що свідчать свіжі конуси виносу біля підніж-
жя схилів (рис. 4). Робота на останній точці 
передбачає комплексний підсумковий аналіз 
рельєфу та рельєфоутворюючих процесів, 

________________

Бортник С.Ю. Шманьда Я. Лаврук Т.М. Погорільчук Н.М.1.  Роль комплексних професійно спрямованих геогра-
фічних практик у підготовці фахівців-географів //Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 4(72). – К: ВГЛ 
«Обрії», 2013. – С. 143-155. 
Бортник С., Шманьда Я., Луць М., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М., Підкова О.М. 2. Програма першої міжнародної 
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ного факультету// К.: «Прінт-сервіс», 2013. – 62 с.
 3. Бортник С. Ю., Погорільчук Н. М., Ковтонюк О. В. Досвід проведення геолого- геоморфологчної практики в 
Університеті Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща) //Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 
4(80). – К: ВГЛ «Обрії», 2015. – С. 170-178.
Бортник С. Ю., Погорільчук Н. М., Ковтонюк О. В. 4. Методи польових географічних досліджень. Вивчення рельє-
фу та рельєфоутворюючих відкладів: навчальний посібник. – К. : Прінт-Сервіс, 2014. – 165с.
Дубис Л. Ф. 5. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся:   автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня доктора географ. наук: спец. 11.00.04  «Геоморфология і палеогеографія» / Л. Ф. Дубіс. –  Київ, 
2013. – 37 с. 

які спостерігалися протягом маршруту. 
В цілому, даний маршрут окрім прак-

тичного закріплення різноманітних знань 
та навичок у галузі геоморфології, має ще і 
науково-пізнавальне значення та може вико-
ристовуватися для популяризації знань про 
рельєф та геологічну будову Вишгородсько-
го плато. 

Рис. 3. Стінка відриву та частина зсувного цирку Рис. 4. Кручі над Київським водосховищем
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The geological-ecological trails scientific importance is revealed. It is shown that one of  prospective areas of 
environmental education and training development is the use of this type of objects. The need for environmental paths 
for geological tourism is noted. The develop of geological-ecological trails within different natural protected areas in 
Ukraine are proposed.

Створення екологічних стежок геологічно-
го спрямування — це одна з форм наукового 
супроводу природоохоронного об’єкту і мож-
ливість поглибленого вивчення геологічної бу-
дови окремої (вибраної) території. Екологічна 
стежка утворюється з метою проведення про-
світницької і навчальної роботи з питань охо-
рони природи, створення умов для виховання 
екологічної свідомості і відповідної поведінки 
людини у природному середовищі. Будь-який 
геологічний маршрут надає багатий матеріал 
для дослідницької роботи, дозволяє просте-
жити, узагальнити і проаналізувати результат 
дії одного або декількох процесів екзогенного 
чи ендогенного характеру, моделювати при-
родні процеси в контексті загального вивчен-
ня регіону. 

Найперші екологічні стежки виникли в 
США, як пішохідні маршрути в заповідних 
територіях. Потім такі «стежини у природі» 
(educational trail, educational path, nature trail, 
nature walk) стали популярними в Канаді, Єв-
ропі, Індії, Японії та Кенії. 

Слід вказати на відмінність геологічних 
маршрутів від стежин (доріжок, троп  тощо). 
По-перше, геологічний маршрут може містити 
в собі декілька стежин. Їх розрізняють за до-
вжиною (довгі, короткі); місцем розташування 
(проходять водними, гірськими, степовими, 
лісовими, болотистими та іншими місцевостя-
ми); засобом пересування відвідувачів (пішки, 
велосипедом, човном, на лижах або верхи).

По-друге, на відміну від геологічних марш-
рутів, за своєю назвою «стежка» має на увазі 
переміщення відвідувачів на не великі відста-
ні, що дозволяє детальніше ознайомитися з 
відслоненнями або результатами геологічних 
процесів, хоча і скорочує можливості охопити 
значні площі.

Стежка може проходити територіями охо-
ронних об’єктів, таких як заповідник, заказник, 
заповідне урочище, пам’ятник природи, ланд-
шафтний природний парк, лісопаркове госпо-
дарство та інших відомчих організацій. Навіть 
в межах однієї геологічної пам’ятки природи 
може бути організована геологічна тропа. 
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Особливого значення екологічні стежки ге-
ологічного спрямування набувають в регіонах 
з видобувним промисловим навантаженням, 
де необхідно проводити просвітницьку діяль-
ність серед населення.

Носіями інформації на таких тропах є спе-
ціально встановлені щити і знаки. Кожна зу-
пинка вздовж пішого маршруту — це точка 
спостереження, місце для організації лекції, 
екскурсії чи дискусії з геології; проведення 
практичних занять для здобуття професійних 
геологічних навичок. Правильно облаштована 
мережа геологічних стежин дозволяє ознайо-
мити відвідувачів з особливостями проведення 
геологічної зйомки або пошуково-зйомочних 
робіт. Стежка будь-якого спрямування (геоло-
гічна, зоологічна, ботанічна, історична тощо) 
потребує враховувати доступність маршруту, 
а також відстань до населеного пункту і зруч-
ність транспортного зв’язку. 

Геологічні екостежки є популярним видом 
екологічного туризму в країнах Америки та Єв-
ропи, які багаті на геологічні пам’ятки природи. 
На жаль в Україні даний вид популяризації гео-
логії слабо поширений, не зважаючи на висо-
кий потенціал та значну кількість геологічних 
пам’яток. Екологічні стежки і короткі маршру-
ти облаштовані, наприклад, в межах Поліського 
заповідника (Житомирська обл.), Міжрічен-
ського державного ландшафтного парку (Чер-
нігівська область), на території підпорядкова-
ній сільській раді с. Нові Веледники.

Одним з об’єктів, в межах якого авторами 
пропонується розробити екологічну стежку 
геологічного спрямування є Геологічний заказ-
ник державного значення «Кам’яне село», який 
знаходиться поблизу с. Рудня-Замисловецька 
Олевського району (в 9 км на схід від Сущано-
Пержанської тектонічної зони). Геологічна 
природна пам’ятка представлена скупченням 

гранітних «валунів», які нерівномірно поши-
рені територією близько 15 га. До теперішньо-
го часу валуноподібні скелі, їх походження, 
геолого-структурні і мінералого-петрографічні 
особливості залишаються практично не дослі-
дженими, а сам заказник потребує геологічно-
го наукового супроводу. 

Крім того, авторами розроблена пропо-
зиція щодо створення екологічної стежки 
геологічного спрямування в межах геологіч-
ної пам’ятки  природи загальнодержавного 
значення, яка знаходиться в межах Могилів-
Подільському району Вінницької області, на  
північно-східній околиці села Бернашівка, 
площею 0,5 га.

В цілому, створення екологічних стежок ге-
ологічного спрямування дозволить оцінювати 
сучасний екологічний стан всіх компонентів 
довкілля; проводити так званий екологічний 
аудит та моніторинг території; регулювати 
вплив техногенних об’єктів на природоохо-
ронний об’єкт; прогнозувати розвиток та мо-
делювати екологічну ситуації в залежності від 
різних подій.

Отже, зважаючи на значні екологічні про-
блеми не лише в Україні, а й в усьому світі, кло-
пітливе ставлення до природи, формування 
екологічних знань, прагнення берегти та при-
множувати природні багатства є актуальними 
завданнями екологічного виховання. Викорис-
тання з цією метою екологічних та інших при-
родних стежок є прогресивним кроком у вдо-
сконаленні системи нарощування екологічної 
культури суспільства. Безпосередній контакт 
з природою – це елемент виховання зацікав-
леності, розвитку та логічного мислення, кри-
тичного аналізу. Тому створення екологічних 
стежин геологічного спрямування на природ-
но охоронних територіях — це перспективна 
форма природоохоронної освіти і виховання.
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Навесні 2013 р. до геологічного факультету  
Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка звернулося керівництво 
Французького ліцею імені Анни Київської з 
проханням допомогти провести геологічну 
практику для його учнів на території України. 
Треба зазначити, що ліцей працює за держав-
ною програмою середньої освіти Франції, де 
природничим наукам приділяється велика ува-
га, в тому числі і наукам про Землю. Навчаль-
на дисципліна «Життя Землі» викладається 5 
років. Окрім того, в останньому класі в меж-
ах біології вивчають палеонтологію, а в межах 
фізики учні засвоюють основи порівняльної 
планетології. Тобто на вивчення геологіч-
них тем припадає сім років з навантаженням 
2–3 години на тиждень.  Екзамен із геології є 
обов’язковим у переліку випускних іспитів на 
атестат зрілості. Теоретичне навчання поєдну-
ється з практичним засвоєнням матеріалу під 
час геологічних екскурсій, тому у 7-му та 10-
му  класах передбачається тижнева геологічна 
практика.  

Протягом останніх трьох років ми співп-
рацюємо з ліцеєм, беремо участь у навчально-
виховному процесі підготовки учнів, прово-
дячи геологічну практику для французьких  
ліцеїстів під керівництвом викладача наук 
про Землю пана Ерве Айчеджі (Collège Anne 
de Kiev)  та автора статті – кандидата геолого-
мінералогічних наук, доцента Крочак Мари-

ДоСВІД ПроВеДення Та Значення ГеоЛоГІчниХ екСкУрСІЙ 
ДЛя УчнІВ ФранЦУЗЬкоГо ЛІЦеЮ ІМенІ анни киЇВСЬкоЇ 

Марина Крочак 
ННІ  «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 

e-mail: mkrochak@univ.net.ua

ThE impOrTaNCE aNd ExpEriENCE Of gEOlOgiCal ExCurSiONS 
fOr STudENTS Of frENCh lyCEum (COllÈgE aNNE dE KiEv)  

Maryna Krochak
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Geology, 

Kyiv, e-mail: mkrochak@univ.net.ua

The present article deals with the experience of geological practices for students of French Lyceum. Two routes 
of student practices in the Crimea Mountains and in the Ukrainian Podilya have been described. The importance of 
excursions for better understanding of geological processes and their consequences has been determined. It is proposed 
to launch such practices in the curriculum in Ukrainian schools.

ни Дмитрівни (ННІ «Інституту геології» КНУ 
імені Т.Шевченка). З часом було укладено Уго-
ду про співробітництво між нашими установа-
ми.

У 2013 р. місцем для проведення практи-
ки був запропонований Гірський Крим, якій 
за своїми геологічними об’єктами та природ-
ними пам’ятниками найбільш підходить для 
навчальних цілей. Маршрут розроблений з 
урахуванням побажань вчителя з метою спо-
стереження  яскравих наслідків сучасних та 
давніх геологічних процесів, а саме проявів 
ерозії та давнього магматизму.

Під час подорожі школярі на прикладі при-
родних об’єктів познайомились  із наслідка-
ми фізичного вивітрювання, гравітаційних та 
руйнівних еолових процесів (гора Південна 
Демерджи), хімічного вивітрювання та кар-
стоутворення (Чатир-Даг-плато та печера 
Мармурова), абразивною та акумулятивною 
діяльністю моря (узбережжя південного бе-
рега Криму), з рифовими будівлями юрського 
віку (рифові вапняки Нового Світу), а також із 
наслідками давнього вулканізму (масив Кара-
Даг). Школярі визначали зразки гірських по-
рід різного походження та зібрали колекцію 
для наповнення геологічної лабораторії лі-
цею. Практика, що відбулась, була дуже добре 
спланована та ретельно підготовлена. Мето-
дичний матеріал у вигляді робочого зошиту з 
теоретичним мінімум із геології запланованих 
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об’єктів та практичними завданнями був роз-
роблений викладачем геології  Е. Айчеджі. На 
кожному об’єкті учні заносили в зошит власні 
спостереження, робили замальовки, відпові-
дали на запитання. 

Варто зазначити, що учні мають достат-
ньо високий рівень підготовки за темами, які 
проходили протягом року на теоретичних за-
няттях. Вони продемонстрували непідробну 
зацікавленість геологічними явищами. Маю-
чи більш ніж десятирічний досвід роботи зі 
студентами під час геологічних практик, можу 
впевнено сказати, що французькі ліцеїсти не 
поступаються в знаннях нашим студентам 
першого курсу геологічного факультету. 

Після анексії Криму місцем проведення 
практики стало  Українське Поділля з базу-
ванням в м. Кам`янець-Подільський, яке за 
різноманітністю геологічних об’єктів не по-
ступається Криму. Автором статі був розро-
блений новий маршрут, якій усебічно демон-
стрував результати геологічних процесів та 
допомагав зрозуміти певні геологічні поняття 
та терміни. Позитивним фактором для вибору 
цього району стало також літологічне різно-
маніття гірських порід, що виходять на денну 
поверхню та наявність природних розрізів із 
значним набором стратиграфічних комплек-
сів від венду до неогену. Основними геоло-
гічними об’єктами стали: надвеликий (16 м 
висотою) рівнинний водоспад на р. Джурин 
та відслонення нижньодевонських червоно-
колірних порід (Old Red Stone) (с. Нирків), 
гіпсові відклади неогенового віку та печера 
«Атлантида» (с. Завалля), особливості долини 
р. Дністер з меандрами, надзаплавними тера-
сами тощо (м. Заліщики, с. Хотин), каньйон р. 
Смотрич та силурійські органогенні вапняки 

(м. Кам`янець-Подільський), палеонтологічні 
рештки у девонських породах морського по-
ходження (с. Синьків), природний розріз фа-
нерозойських утворень (венду, кембрію, ор-
довику, силуру, девону, крейди та неогену) (с. 
Китайгород).

Під час практики були також оглянуті істо-
ричні та археологічні пам’ятки Поділля (фор-
теця у м. Кам`янець-Подільський, Хотинський 
замок, польська митниця та інші).

Методично практика організована анало-
гічно кримської. Школярі оформлюють мате-
ріал у вигляді нотаток і замальовок, роблять 
фото, збирають зразки гірських порід та пале-
онтологічних решток, створюють особисті ко-
лекції. Практика проходить у червні, в остан-
ній місяць навчального року. На літніх каніку-
лах учні повинні написати звіт по практиці з 
використанням зібраного матеріалу.

Таким чином, під час геологічних екскур-
сій учні наочно знайомляться з об’єктами, 
формами макро- и мікрорельєфу, породами 
в природному заляганні, які є результатом 
певних геологічних процесів. В учнів фор-
муються уявлення про причинно-наслідкові 
зв’язки за логічною схемою: процес чи явище 
– особливості їх протікання – формування 
природного об’єкту – особливості та харак-
теристики об’єктів. Це допомагає не тільки 
запам’ятовувати інформацію, але й свідомо її 
засвоювати, дає перший досвід дослідницької 
роботи.

Нажаль відсутність такого підходу в укра-
їнських школах не сприяє поліпшенню рівня 
природничої освіти у нашій країні. Незважа-
ючи на те, що подібна практика потребує до-
даткового фінансування, французький досвід 
варто впроваджувати  у вітчизняну освіту.
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П’ять років виповнилось проекту «Над-
ра земні, надра духовні», заснованому Всеу-
країнською громадською організацією (ВГО) 
«Спілка геологів України» та Групою компаній 
Тутковський. Завдяки роботі нашого експери-
ментального просвітницького проекту у трьох 
столичних школах з поглибленим вивченням 
дисциплін природничого циклу викладається 
предмет «Надра земні (основи геології)», який 
входить до шкільної програми (варіативної час-
тини). У вересні 2015 р. в гімназії № 143 м. Ки-
єва розпочав роботу гурток «Цікава геологія», 
активно працює геологічний гурток у Київсько-
му палаці дітей та юнацтва (КПДЮ) [2-4].

Методи та форми роботи протягом п’яти 
років змінювались. Упродовж 2011 р. ми зна-
йомились зі школярами та їх наставника-
ми, організовували та відвідували масові 
заходи у КПДЮ та Національному еколого-
натуралістичному центрі (НЕНЦ). Протягом 
2012 р. активно діяв геологічний лекторій на 
базі КПДЮ, куди запрошувались для читан-
ня лекцій викладачі Навчально-наукового ін-
ституту «Інститут геології» Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка 
та науковці НАН України. Тепер у КПДЮ є 
геологічний гурток, який веде кандидат геол.-
мін. наук, доцент Крочак М.Д.

Успіх проекту значною мірою залежить від 
якості роботи наставників молоді, насамперед, 
учителів географії, оскільки лише у шкільному 
курсі цього предмету є елементи геології. Ось 
стислий перелік заходів, організований нами 

ГеоЛоГІчнІ екСкУрСІЇ як ВажЛиВиЙ еЛеМенТ У СиСТеМІ 
ПІДВиЩення кВаЛІФІкаЦІЇ ВчиТеЛІВ ГеоГраФІЇ 

Ганна Лівенцева 
ПВНЗ «Інститут Тутковського, Київ, ganna.liventseva@tutkovsky.com
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The educational project for high-school children and students called “Subsoil assets, spiritual depths” is run for five 
years under aegis of the Ukrainian Association of Geologists and Tutkovsky plc. Today four high schools in Kiev are 
involved in the project: geological courses are taught for three classes where students of 8-9 grades study “Principles 
of Geology” within the school curriculum; the working group “Interesting geology” is organized at the high school 
no.143. The project is inspiring not only the students but their teachers and parents as well.

для київських вчителів-географів:  семінари 
«Найсучасніші досягнення в галузі геології та 
їх роль у формуванні практичної компетенції 
учнів», «Інновації в шкільній природничій нау-
ці» та «Інноваційна діяльність як рушійна сила 
оптимізації діяльності навчального закладу»; 
лекція президента ВГО «Спілка геологів Украї-
ни» Загороднюка П.О. «Природний газ в Укра-
їні. Традиційні джерела»,  науково-практична 
конференція за міжнародною участю «Наукові 
та методологічні перспективи розвитку геоло-
гічної освіти». 

Усі заходи покликані виділити і підкреслити 
значення геології в системі середньої освіти, а 
саме у шкільному курсі географії, а також погли-
бити знання вчителів з геології. Однією з найці-
кавіших та найрезультативніших форм роботи 
з учителями став польовий семінар з виїздом на 
природне відслонення поблизу с. Нові Петрівці 
(Київська обл.) для ознайомлення з геологіч-
ною пам’яткою природи місцевого значення 
«Новопетрівський геологічний розріз». Лекцію 
«Геологічні пам’ятки як свідки історії розвитку 
Землі» прочитав Зосимович В. Ю., доктор геол.-
мінерал. наук, зав. відділом палеонтології і 
стратиграфії кайнозою Інституту геології НАН 
України. На виїзному семінарі були присутні 45 
учителів з різних шкіл Оболонського району. Як 
додаткова інформація – розповідь про видатно-
го вченого-геолога, географа, етнографа Павла 
Аполлоновича Тутковського, одного з перших 
українських академіків, засновника низки на-
укових установ України.
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Варто зазначити, що вчителі-географи ви-
явилися легкими на підйом, швидко зорганізу-
вались і якісно підготувались до заходу (було 
багато пропозицій, які поступово втілюються 
учасниками проекту). 

Новопетрівський геологічний розріз роз-
ташовується на березі Київського водосхови-
ща. Окрасою об’єкта є пісковик (потужністю 

2,5-3 м), що містить скам’янілі ядра прісно-
водних пелецепод.

Кар'єр має площу 2 га. На правому урвис-
тому березі Київського водосховища в стінках 
кар'єру та в яру розкрито розріз кайнозойських 
відкладів, потужність яких досягає майже 50 м 
[1]. (Таблиця 1).

Відомо, що розділ геохронологічного опису 

Таблиця 1
Зведений стратиграфічний розріз Новопетрівського кар’єру
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Товща червоно-бурих глин:
глина червоно-бура з вапняковими конкреціями.

1,0 
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н

Товща строкатих глин: глина строкатобарвна сіра з зеленуватим або бла-
китним відтінком, з плямами вохристого, рожевого або вишнево-червоного 
кольору, пластична, щільна, з дендритами та бобовинами гідроокисів мар-
ганцю.
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  с
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Новопетрівська світа. Піски каолінисті, пісковики ясно-сірі, у верх-
ній частині з численними плямами вохристо-жовтого, вохристо-
червоного та малинового кольорів. 
Піски ясно-сірі та білі, дрібно- та тонкозернисті, кварцові, з домішкою 
темноколірних мінералів, тонко горизонтальношаруваті. 
Піски різнозернисті і різношаруваті, кварцові, з тонкими прошарка-
ми озалізнених пісковиків, вуглистих глин та бурого вугілля. Знайде-
но ядра та відбитки прісноводних молюсків і багаті спорово-пилкові 
комплекси.
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Берекська світа. Алеврит зеленувато-сірий з буруватим відтінком, 
слюдисто-піскуватий. Глини від ясно-зеленуватого, бурувато-сірого 
до темно-бурого, майже чорного кольору, плитчасті, з тонкими про-
шарками піску. Палеонтологічні рештки – спікули губок, диноцисти, 
паліноморфи.
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Межигірська світа. Піски ясно-жовто-зелені з численними білими плямами 
(ходи мулоїдів), кварцові з глауконітом, дрібно- і середньозернисті, з про-
шарками зеленувато-сірих сланцюватих глин. 
Піски дрібнозернисті зеленувато-сірі, з буруватим відтінком, кварцові, гла-
уконітові, глинисті, з тонкими прошарками бурувато-зелених сланцюватих 
глин. 
Переверствування глинистих залізистих, дрібно-середньозернистих пісків 
та щільних сланцюватих глин бежевого кольору з відбитками рослин.
Піски зеленувато-сірі, різнозернисті, різношаруваті, з прошарками бурих до 
чорних глин. З цими відкладами пов’язані знахідки бурштину. Палеонтоло-
гічні рештки – спікули губок, диноцисти, паліноморфи.
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Обухівська світа. Алеврит зеленувато-сірий і синювато-зелений, кварц-
глауконітовий, слюдистий, безкарбонатний. Палеонтологічні рештки – спі-
кули губок, диноцисти, паліноморфи.

10,0
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історії Землі є одним з найскладніших в курсі 
географії. Недостатній рівень розуміння суті 
геохронології у значної частини вчителів гео-
графії призводить також до нерозуміння її й 
учнями. Нерідко ця тема взагалі випускається 
з програми навчання. Тому головною метою 
геологічної екскурсії на кар'єр було пояснення 
на прикладі природного розрізу суті складан-
ня зведеного стратиграфічного розрізу Землі 
(Стратиграфічної шкали), та її похідної – Гео-
хронологічної шкали.

 Хороший ступінь відкритості відслонення 
та переверствування у розрізі різних за віком 
осадових порід, які візуально відрізняються 
одна від одної за кольором, складом, струк-
турою і текстурою, слугують ілюстрацією для 
пояснення принципу виділення стратиграфіч-
них горизонтів. 

Кожний стратон формувався протягом 
певного відрізку часу геологічної історії за від-
повідних фізико-географічних і фаціальних 
умов, притаманних тій чи іншій епосі, що й ви-
значило їхні літологічні особливості.  Протя-
гом різних періодів формувалися різні породи, 
які нашаровувалися одна на одну. Цей прин-
цип є основою для складення стратиграфічних 
шкал як місцевого та регіонального рівнів, так 

і загальних, які є по суті зведеним розрізом 
осадового шару земної кори. На основі Стра-
тиграфічної шкали була побудована Геохро-
нологічна шкала, яка являє собою перелік від-
різків часу, протягом яких формувалися певні 
горизонти осадових порід.

Такій підхід був добре сприйнятий учителя-
ми. За їхніми відгуками, проведена геологічна 
екскурсія з поясненнями фахівців, закрила іс-
нуючі «білі плями» у деяких питаннях, тобто 
досягла своїй мети.

Попри незаперечні здобутки проекту «Над-
ра земні, надра духовні», нам поки що не вда-
лось реалізувати деякі його складові: не вида-
но спеціалізований підручних для школярів, 
відсутні робочі зошити для учнів 8 та 9 класів, 
жодного разу не було організовано польову 
навчальну екскурсію для школярів. 

Але проект діє, продовжує розширювати 
свою географію та набувати нові форми і якос-
ті. Ми відкриті для співпраці. Охоче ділимося 
з колегами своїми знаннями, методичними та 
методологічними наробками. Тож запрошує-
мо усіх бажаючих приєднуватися до широкого 
просвітницького проекту «Надра земні, надра 
духовні», особливо в частині геологічного ту-
ризму!
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This article describes the cultural tourism as a priority task of tourism development in Ukraine. This article 

describes in benefits of this type of tourism as the cultural specificity of certain regions - a unique resource, and can not 
be provided elsewhere. Analyzes the available resources for the development of this type of tourism, as well as factors 
that contribute to its implementation for different age groups.

Протягом останніх років спостерігається 
підвищений інтерес до пізнання України та 
окремих її регіонів. З одного боку фінансова 
ситуація та потенційні можливості туристів 
стали більш обмеженими, а з іншого боку - ви-
никла необхідність задоволення всезростаю-
чого пізнавального інтересу до України, її іс-
торії, культури, регіональних особливостей, 
традицій та ін. 

Пізнавальний (культурно-пізнавальний) 
туризм варто розглядати як пріоритетний на-
прям розвитку туристичного бізнесу в Україні 
виходячи з того, що культурна специфіка краї-
ни та окремих регіонів – це унікальний ресурс 
території, який фактично є автентичним і не 
може бути представлений на території інших 
держав.

Пізнавальний аспект притаманний прак-
тично всім видам туризму, однак важливим 
є фокусування уваги на поєднанні історико-
культурних ресурсів з неповторними природ-
ними рекреаційними ресурсами, яке спромож-
не задовільнити пізнавальний інтерес різнові-
кових категорій туристів.

В Законі України «Про туризм» [1] виділе-
но культурно-пізнавальний туризм, але одно-
значне тлумачення цього терміну відсутнє.

Пізнавальний туризм в загальному розу-
мінні – це різнопланові подорожі й поїздки 
з метою ознайомлення з культурою країн, 
пам’ятками історії, архітектури, мистецтва, 
археології та природи.

До об’єктів культурно-пізнавального ту-
ризму відносять історико-архітектурні об’єкти 
і комплекси, архітектурні ансамблі, палацо-
ві комплекси та їх руїни, культові споруди та 
храми, пам’ятки оборонної архітектури (фор-
теці, оборонні стіни і вали, місця битв), на-
родні промисли, традиційні житла, предмети 
побуту та колекції етнографічних, історичних, 
археологічних, природничих та інших музе-
їв, об’єкти та території природно-заповідного 
фонду.

Культурно-пізнавальний туризм дозволяє 
реалізувати в повній мірі освітню, пізнаваль-
ну, патріотично-виховну та соціальну функції. 
Саме пізнавальний туризм спроможний висту-
пити тим потужним чинником, що зможе по-
силити престиж країни, сприяти підвищенню 
освітнього рівня населення. Привернути увагу 
до важливих, але несправедливо знехтуваних 
ресурсів таких як експозиції музеїв, в першу 
чергу краєзнавчих, які мають найбільш розви-
нуту мережу у всіх регіонах країни і практично 
існують у кожному населеному пункті.

Однак серйозною є проблема представлен-
ня таких музеїв на туристичному ринку Укра-
їни. Недостатньою є забезпеченість зацікавле-
них установ рекламними проспектами, відео-
фільмами та іншими рекламними продуктами. 
Здебільшого відвідувачами таких музеїв є шко-
лярі. Важливо вийти на новий рівень позиціо-
нування музеїв як потужних науково-освітніх 
установ, що зорієнтовані на різновікові кате-
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горії відвідувачів. Сприяти цьому повинні різ-
номанітні заходи культурного спрямування та 
тематичні екскурсії. 

До позитивних сторін культурно-пізнаваль-
ного туризму можна віднести безпеку, еконо-
мічну доступність та відсутність прив’язки 
до сезону й значну насиченість території 
об’єктами споглядання тощо. Культурно-піз-
навальний туризм не має географічних обме-
жень. Його можна здійснювати як на території 
регіону, де проживає турист, так і далеко за 
її межами. Це дає відчутні переваги у порів-
нянні з іншими видами туризму, наприклад, 
спортивно-оздоровчим, водним, гірськолиж-
ним та ін. Реалізація пізнавального туризму 
можлива шляхом організації стаціонарних ту-
рів, що розраховані на детальних огляд об’єктів 
в межах одного населеного пункту, як правило 
великого міста та маршрутизованих турів, що 
охоплюють декілька населених пунктів.

Культурно-пізнавальний туризм дає мож-
ливість реалізувати наступні завдання:

познайомитись з досягненнями матеріаль-- 
ної та нематеріальної сфери різних  регіонів 
країни та держави в цілому;
познайомитись з історичними подіями та - 
спорудами, «відчути дух предків», віднови-
ти історичну пам'ять народів, доторкнутись 
до традицій та культурних  цінностей; 
оглянути неповторні природні пам’ятки та - 
ландшафти в цілому;
зробити унікальні фотознімки чи відео-- 
фільми на фоні атрактивних чи унікальних 
об’єктів;
отримати естетичне та моральне задово-- 
лення своїх пізнавальних потреб.
Важливим чинником посилення позицій 

культурно-пізнавального туризму є високий 
рівень професіоналізму працівників туристич-
них фірм, оскільки виробництво, реалізація, 
споживання туристичних послуг відбуваєть-
ся практично одночасно. Туристичні послуги 
є невідчутні, нематеріальні, їх неможливо по-
тримати в руках. Цим вони разюче відрізня-
ються від матеріальних товарів. Потенційний 
турист має можливість лише непрямої оцінки 
споживчих властивостей послуг. Він опираєть-
ся на суспільну думку, відгуки в мережі Інтер-
нет, рекламу й довіряє аргументам менеджерів 

турагенств. Більшість туристів прагнуть огля-
нути відеофільми, відеоролики, фото май-
бутніх об’єктів споглядання та пізнання. Чим 
якісніше організовано підбір матеріалів, про-
спектів, тим яскравіші емоції отримає потен-
ційний турист на етапі вибору маршруту по-
дорожі. Важливим є вміння турагента яскраво 
описати всі позитивні аспекти запропонова-
ного турпродукту. Необхідно вдало поєдну-
вати розповідь з відповідним підкріпленням 
фактичним матеріалом, вказувати на переваги 
даного виду туризму порівняно з іншими. 

Розвиток культурно-пізнавального туризму 
як пріоритетного напряму туристичного бізне-
су, який практично зумовлений унікальністю 
кожної без виключення місцевості, може за-
безпечити незаперечні конкурентні переваги 
для регіонального та загальнодержавного про-
гресу. Він є важливим чинником сприяння по-
кращенню показників соціально-економічного 
розвитку, інтенсифікації туристичних потоків, 
створення додаткових робочих місць та зрос-
тання ВВП, а також підвищення іміджу держа-
ви в цілому. 

Сьогодні як ніколи важливим є нівелю-
вання розбіжностей у сприйнятті культурних 
особливостей між різними регіонами нашої 
держави, осмислення власної ідентичності та 
відродженні багатовікових традицій. Безпосе-
реднє спілкування з жителями інших регіонів, 
пізнання особливостей національної кухні, 
сучасних культурних й мистецьких заходів, 
виставок, фестивалів,  майстер-класів з тради-
ційних ремесл та ін. спроможне подолати сте-
реотипи та упередження. Завдяки потужному 
використанню історико-культурної спадщини, 
стимулюванню місцевих ремесл та їх залучен-
ня до туристичної діяльності в короткочасній 
перспективі можливо отримати відчутні еко-
номічні результати.

Одним із інструментів стимулювання роз-
витку культурно-пізнавального туризму мо-
жуть стати державна та відповідно обласні 
й районні програми розвитку краєзнавства. 
Нажаль, остання програма розвитку краєз-
навства була прийнята лише на період до 2010 
року [3] й реалізована не в повному обсязі.

Ефективне використання сукупності усіх 
ресурсів регіонів вимагає зважених управлін-
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ських рішень та продуманої реклами як окре-
мих об’єктів культурно-пізнавального туриз-
му так і в цілому регіонів України. Важливим 
є не лише опис об’єктів, а й забезпечення на-
очності, що сприятиме позитивному першому 
враженню потенційних туристів. Необхідним 
є залучення засобів масової інформації, дру-
кованих видань й використання існуючих та 
створення нових електронних ресурсів мере-
жі Інтернет. Як зазначає О. Кузьмук [2] з 437 
українських музеїв лише 97 мають власні сай-
ти (23 – київські музеї, 74 – регіональні).

Важливу роль відіграє вирішення питань 
інфраструктурного забезпечення регіонів 
та відповідного облаштування туристичних 
об’єктів.

Нажаль, на сьогодні, державні органи вла-
ди не приділяють належної уваги збереженню 
та реконструкції об’єктів історико-культурної 
спадщини та пропаганді культурно-
пізнавального туризму. Не здійснюється кон-
солідована політика щодо посилення ролі ту-
ризму у формуванні спільних культурних цін-
ностей всіх верств населення України.

________________
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В Україні неодноразово з різним ступенем 
успішності проводились роботи із системати-
зації об’єктів геологічної спадщини — геологіч-
них пам’яток. Результатом досліджень остан-
ніх десятиліть у напрямку їх виявлення, опису, 
класифікації та систематизації став вихід у світ 
чотирьохтомного «Геологічні пам’ятки Украї-
ни» [1-4], в якому наведені описи 601 геологіч-
ної пам’ятки. На відміну від попереднього ви-
дання, що охоплювало всю територію України, 
а не лише її окремі регіони [5], над створенням 
чотирьохтомника працювали фахівці зі всіх 
геологічних підприємств, що входили до сфе-
ри управління Державної геологічної служби 
— всього більше 40 авторів і 10 редакторів. Це 
не остання праця такого спрямування — за 
результатами регіональних геологічних дослі-
джень, спрямованих на створення поаркуш-
них комплектів Державної геологічної карти 
масштабу 1:200 000, виявляються описуються 
і реєструються нові об’єкти геологічної спад-
щини. І в майбутньому ця робота буде пере-
видана, передовсім тому, що окремі пам’ятки 
внаслідок антропогенно-техногенного впливу 
на довкілля зникають, переглядається статус 
окремих об’єктів. Серед списку авторів і ре-
дакторів зазначеного чотирьохтомника немає 
жодного гідрогеолога, геофізика. Цей факт 
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There aren’t classification of hydrogeological landmarks in Ukraine. The authors declare about most important 
modern hydrological tasks - the creation of basement of knowledge for an adjustment in a near future the European 
and domestic legislation in the area of water policy. Examples are given unique hydromineral potential of Ukraine. 
The authors link the the possibility of accounting and classification of hydrological monuments of nature with the 
development of international KINDRA project.

пояснюється тим, що прийняте у монографії 
визначення пам’ятки фактично унеможлив-
лює надання цього статусу гідрогеологічним 
об’єктам. Очевидно, що не існує канонізова-
ного визначення геологічних пам’яток, але на-
віть у Вікіпедії дефініція цього терміну є більш 
вдалою. Стосовно геофізики, то ця «неспра-
ведливість» була виправлена виданою кни-
гою «Природні геофізичні феномени України. 
Атлас-довідник» [6]. 

Робота з упорядкування гідрогеологічних 
пам’яток в Україні ще не розпочиналась. У 
зв’язку з тим, що у європейській геологічній 
спільноті, куди входить і Україна, до гідроге-
ологічних досліджень особливо шанобливе 
ставлення, ця робота набуває неабиякої ак-
туальності. Європейською федерацією геоло-
гів (EFG) започатковано міжнародний проект 
KINDRA, метою якого є інвентаризація і кла-
сифікація результатів гідрогеологічних дослі-
джень. В результаті очікується визначення за-
гальних проблем і пробілів у гідрогеологічних 
дослідженнях європейських країн як основи 
для аргументованої ініціації змін та доповнень 
до європейського законодавства у цій сфе-
рі через інститути Єврокомісії. Натомість, не 
менш важливим пріоритетом є вдосконалення 
саме українського законодавства у сфері вод-
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ної політики. Здавалося б безневинні маніпу-
ляції із законодавчим прописуванням легалі-
зації використання 300м3/добу свердловинних 
вод на технологічні потреби для підтримання 
діяльності нафто-газових свердловин у новій 
редакції постанови №615 «Про затверджен-
ня Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами» (яка позиціонується 
суспільством як революційна), нажаль, ні сло-
ва не сказано щодо обмежень на якісні показ-
ники цих вод. А якщо це унікальні типи міне-
ральних вод, а якщо це високоякісні захищені 
водні ресурси «резурвуарів» стратегічного во-
допостачання? В цій постанові на тлі присут-
ності важливих дефініцій щодо статусу «гео-
логічних територій та об’єктів, що мають важ-
ливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче 
значення (наукові полігони, геологічні заповід-
ники, заказники, пам’ятки природи, лікуваль-
ні, оздоровчі заклади тощо», нажаль, не перед-
бачені застереження щодо їх типу та якості. Це 
я яскравим прикладом співіснування на сучас-
ному реформаційному етапі прогресивного 
та недбалого, хибного. Але цього ми можемо 
позбавитися лише за умов професійного під-
ходу у вирішенні будь-яких питань, для чого в 
країні є всі необхідні передумови.

Підхід до виконання проекту враховує ре-
алізацію Рамкової директиви з водних ресур-
сів та інноваційні підходи в їх управлінні ЄС, 
куди прагне потрапити і Україна. Ключовими 
пріоритетами проекту є уніфікація підходів 
до вивчення водних ресурсів, системи їх об-
ліку, картографування, підрахунку ресурсно-
го потенціалу та запасів, розробки комплексу 
заходів щодо прогнозу та пошуку захищених 
підземних питних вод, їх взаємодії з назем-
ними природними резервуарами. Важливим 
є також розуміння можливостей природних 
середовищ та наукове обґрунтування гранич-
них показників, що дозволяють в окремих 
сегментах земної кори моделювати природні 
могильники високотоксичних та радіоактив-
них відходів різних типів, розробляти заходи 
мінімізації впливу на довкілля, що за умов екс-
тенсивного розвитку економіки нашої країни 
є неминучим. 

Питання класифікації гідрогеологічних 
пам’яток наразі в Україні взагалі не розроблене. 

Найперше виникає цілком конкретне питання 
– які, власне, об’єкти можна вважати гідроге-
ологічними пам’ятками? Якщо застосовувати 
генетичний принцип класифікації геологічних 
пам’яток, то, враховуючи, що основний чин-
ник карстових процесів – підземні води, досить 
логічно було б віднести до гідрогеологічного 
типу пам’яток численні карстові печери, які у 
чотиритомнику визначені здебільшого як гео-
морфологічні, рідше – як спелеологічні. Однак 
більш вдалим визначенням карстових печер 
видається формулювання „геологічні об’єкти, 
що утворилися внаслідок дії екзогенних про-
цесів”. За генетичним принципом до геологіч-
них пам’яток природи гідрогеологічного типу 
можна віднести низку об’єктів, які потрапили 
до монографії у якості пам’яток переважно ге-
оморфологічного типу. Це – озера карстового 
або зсувного проходження (Світязь, Синевір, 
оз. на хребті Ключ, Гірське Око), карстові пе-
чери (Медова, Атлантида, Мала Киянка, Джу-
ринська, Оптимістична, Угринь, Нагоряни, 
Кизил-Коба, Вовчий грот, Федорівська), про-
яви діяльності зсувів, карсту тощо [1-4].

Є абсолютно очевидним, що гідрогеологіч-
ні об’єкти суттєво відрізняються від суто гео-
логічних, і родовища – чи не найяскравіший 
приклад таких відмінностей. Якщо родовища 
твердих корисних копалин від часу свого від-
криття приречені на знищення і можуть існу-
вати як частина геологічної спадщини – рідко 
у вигляді еталонних ділянок, а значно частіше 
– музейних колекцій, то родовища підземних 
вод за умов дотримання певних вимог експлу-
атації можуть слугувати довгий період часу, 
залишаючись при цьому повноцінними геоло-
гічними пам’ятками. В цьому контексті варто 
згадати про унікальний гідромінеральний по-
тенціал України. Відомо, що в межах України 
є мінеральні води найрізноманітніших типів 
– вуглекислі, сульфідні, радонові, залізисті і 
миш’яковисті, йодові, бромні і йодо-бромні, 
борні, крем’янисті, води з підвищеним вмістом 
органічних речовин та води без специфічних 
компонентів і властивостей; термальні води, 
бальнеогрязьові родовища. 

Особливе місце за рівнем унікальності те-
рапевтичної дії та запасами посідає мінераль-
на вода „Нафтуся”, лікувальні властивості якої 
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пов’язують з наявністю органічних речовин. 
Справжніми перлинами Карпатського регіону 
є численні природні джерела вуглекислих вод 
– з вмістом специфічних компонентів і власне 
вуглекислі, які цілком задовольняють вимо-
ги щодо естетичної та пізнавальної цінності 
пам’яток, та й до того ж ще й дозволяють на-
солодитися унікальною цілющою водою. На-
приклад, до гідрогеологічних об’єктів можна 
віднести високодебітне джерело Шатилівське 
з високим вмістом метакремнієвої кислоти (до 
50 мг/дм3), розташоване в Харківській області. 
Унікальність цього об’єкта полягає в тому, що 
з огляду на стабільне зростання дебіту впро-
довж останніх десятирічь у водовмісних пі-
щаних породах вилуговування їх кременистої 
складової призводить до карстоутворення.

Однією з відмінностей гідрогеологічних 
пам’яток є необхідність специфічних і жор-
стких охоронних заходів. В той час як визна-
чення екологічного стану геологічних пам’яток 
в абсолютній більшості випадків визначається 
формально, базуючись на візуальних спосте-
реженнях, то для об’єктів гідрогеологічних 
такий підхід неприйнятний, оскільки еколо-

гічний чинник для них має особливе значення. 
Визначальним чинником для існування гідро-
геологічних пам’яток, пов’язаних із підземни-
ми водами, є реагування на зміни довкілля, в 
першу чергу, на техногенний вплив. Негатив-
ний вплив достатньо швидко і помітно може 
позначатися на стані підземних вод, внаслідок 
чого фіксуються незворотні зміни унікаль-
них особливостей їхнього хімічного, газового 
складу тощо. Ось чому специфічною особли-
вістю гідрогеологічних пам’яток, яка визначає 
в першу чергу їх існування та збереження, є, 
насамперед, необхідність застосування жор-
стких охоронних заходів і підтримання у на-
лежному екологічному стані. А цьому може 
сприяти повноцінно виконана робота з облі-
ку, класифікації та надання відповідного ста-
тусу гідрогеологічним об’єктам геологічної 
спадщини. За умов дотримання оптимально-
го режиму експлуатації унікальні родовища 
мінеральних вод України можуть слугувати 
багатьом поколінням, залишаючись при цьо-
му повноцінними геологічними пам’ятками і 
бути високоякісними об’єктами геологічного 
туризму [1-5, 7].

________________
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Добре відомо, що Івано-Франківщина – пре-
красний квітучий куточок України. Але не всім 
відомо, що Прикарпаття є одним з найбагатших 
регіонів України за різноманітністю геологічної 
будови. Інтенсивні неотектонічні прояви та роз-
виток екзогенних руйнівних процесів зумовили 
унікальні особливості рельєфу Карпат і Перед-
карпаття, створили надзвичайно гарні екзотич-
ні форми, зробили цей край неповторним. Тут 
на денну поверхню виходять протерозойсько-
нижньопалеозойські та мезозойські кристаліч-
ні породи, осадові силурійські морські та де-
вонські континентальні відклади, мезозойські 
осадові відклади мілководних морів, повний 
розріз флішових крейдових і палеогенових від-
кладів Карпат, неогенові моласові та соленосні 
відклади передгірського басейну. 

Розуміння природи, крім збагачення люди-
ни, викликає і свідоме ставлення до неї, до збе-
реження довкілля від забруднення, знищення, 
що так важливо в наш час науково-технічного 
прогресу. 

Щороку значна кількість туристів мандрує 
територією Івано-Франківщини. Не один з них 
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задає собі запитання: які сили спричинили ви-
никнення гірської споруди Карпат, Дністров-
ського каньйону та інших див неживої приро-
ди? Скільки часу було потрібно на створення 
усього цього?

Відповіді на ці та інші запитання можна 
знайти у “Геологічному путівнику по Івано-
Франківській області” (рис. 1). 

Путівник розрахований на широке коло чи-
тачів, що цікавляться геологією. 

Цей путівник є першим популярним опи-
сом геологічної будови Івано-Франківщини, 
де можна знайти літологічний склад порід, їх 
віковий поділ, умови сучасного залягання, іс-
торію геологічного розвитку, різноманітність 
корисних копалин та історію використан-
ня природних багатств Івано-Франківщини, 
ілюстрації викопної мікро- та макрофау-
ни і флори, опис рекомендованих геолого-
туристичних мандрівок (маршрутів).

Описані мандрівки охоплюють більшість 
як гірських, так і рівнинних районів області. У 
кожній мандрівці детально вказано маршрут 
та що цікавого у подорожі можна побачити. 
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До кожної мандрівки додаються топографічна 
та геологічна карти з нанесенням рекомендо-
ваних маршрутів. Маршрути заплановані так, 
щоб побачити все різноманіття геологічної бу-
дови області.

Кишеньковий Ґід (рис. 1) українською, ан-
глійською, французькою та німецькою мовами 
подає виклад можливих геологічних мандрівок, 
де вказано як доїхати або дійти, куди йти і що 
побачимо. Він є стислим додатком “Геологічно-
го путівника по Івано-Франківській області”, 
хоча може використовуватись і самостійно.

Видання використовується як для пропагу-
вання та організації туризму, так і для підго-
товки працівників туристичної галузі України, 
студентів вказаного профілю, учнів і вчителів 
шкіл.

Цікаві геологічні мандрівки до найдавні-
ших платформних осадових утворень, які зна-
ходяться в каньйоні р. Дністра, де відслоню-
ються силурійські та девонські породи.

У дністровських кручах також можемо спо-
стерігати юрські, крейдові та неогенові відкла-
ди, у яких є печери. 

Рис. 1. Геологічний путівник і Кишеньковий Ґід по Івано-Франківській області та ілюстрації 
маршруту по цікавих геологічних об’єктах Карпат у 2014 році

Незвичайні геологічні об’єкти, що 
пов’язані з насувними геодинамічними про-
цесами, можна спостерігати у багатьох ділян-
ках Складчастих Карпат, які зацікавлюють 
навіть професійних геологів. Наприклад, не-
птунічні дайки у ямненських відкладах па-
леогену, вклинювання пластів у бистрицьких 
відкладах, різного роду деформації або ре-
зультати насування. 

При формуванні Складчастих Карпат мали 
місце величезної сили геодинамічні рухи, що 
призвели до значної амплітуди насувних про-
цесів, які за сучасними даними оцінюються 
сотнею кілометрів. Це чітко відображається 
у структурі залягання флішових і моласових 
відкладів. На скільки ці рухи були значними 
можна легко переконатись у відслоненнях ме-
нілітових порід.

Крім цього окремі знайдені нами цікавинки 
можуть слугувати ілюстраціями до підручни-
ків з геології.

Геологічна інформація записана в гірських 
породах (камінні), що відкриваються в руслах і 
берегах річок, потоків, урвищ, яруг, тобто там, 
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куди доступ досить важкий, проте завжди іс-
нують люди, для яких усе це цікаве. Саме для 
таких людей необхідно писати путівники та 
ще й різними мовами.

Досвід показує, що при існуванні відповід-
них путівників організація геотуризму стає 
простою справою. А окремі туристи самостій-
но відвідують описані цікаві об’єкти, про що 
нам часто доповідають.

Організація групового геотуризму є дещо 
складнішою справою. Необхідно розглядати 
почасові графіки проходження з врахуванням 
можливих несприятливих погодних умов і 
часу на харчування та відпочинок.

Ще складнішою є організація геотуризму 
для іноземців.

Наявний досвід, участі авторів у міжнарод-
них туристичних програмах, а також безпосе-
редня організація міжнародних геологічних 
турів в Україні свідчить про те, що для забез-
печення безпеки як туристів, так і організа-
торів турів необхідно суворо дотримуватися 
міжнародних стандартів з техніки безпеки 
при проведенні подібних заходів. Ці стандар-
ти вимагають розробки і дотримання цілого 
ряду спеціальних протоколів та вимог, які є 
набагато жорсткішими за ті правила і стан-
дарти, які використовуються в Україні. Наве-
демо лише деякі із них. Перш за все, це ана-
ліз безпечності маршруту з виїздом на місця 
відслонень, які заплановані до огляду. Метою 
такого аналізу є оцінка ризиків, пов’язаних 
з пересуванням та перебуванням групи лю-
дей у потенційно небезпечних місцях. Така 
оцінка включає ретельний аналіз всіх джерел 
можливих небезпек (як то пересування гру-
пи автомобільним транспортом, розміщен-

ня групи в готелі, слизькі схили на підходах 
до відслонень, падіння каміння з відслонен-
ня та ін.). Результати проведеного аналізу є 
підґрунтям для розробки відповідних захо-
дів, які повинні бути вжиті з метою усунен-
ня або мінімізації ризику заподіяння шкоди 
здоров’ю чи життю учасників та організато-
рів туру. Оцінені ризики і відповідні заходи 
з безпеки оформлюється у вигляді окремого 
керівного документу. Окремо виписується 
протоколи реагування у випадку настання 
надзвичайних ситуацій, які зазначають чіт-
ку послідовність дій у випадку небезпеки, 
містять номери телефонів екстрених служб, 
інформацію щодо розташування медичних 
закладів вздовж маршруту пересування гру-
пи, передбачає обов’язкову наявність в групі 
осіб, які пройшли навчання з надання першої 
медичної допомоги. Заходи з техніки безпеки 
зумовлюють суворі вимоги до спорядження 
туристів (включаючи наявність спеціального 
взуття, касок, відбиваючих жилетів, відпо-
відного до кліматичної ситуації одягу). Серед 
вимог до безпеки пересування автотранспор-
том найважливішими є три: заборона вико-
ристання автотранспорту, не обладнаного 
пасками безпеки; жорстке дотримання вимо-
ги щодо кваліфікації водія – наявність у водія 
сертифікату з «Безпечного керування»; до-
тримання загальних норм часу на керування 
автотранспортом та ін. Такі заходи здаються 
складними, коштовними, а, можливо, й над-
мірними, проте без їх розробки і виконання 
зробити відвідування геологічних об’єктів в 
Карпатах не тільки цікавими і захоплюючи-
ми, але і безпечними неможливо. 

Безпека ж, як відомо, надмірною не буває.
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Одним із напрямів туризму, що активно 
розвивається є геотуризм, який використо-
вує у своєму розвитку географічний характер 
місцевості та її довкілля. Він носить загаль-
но географічний характер і асоціює з сталим 
(збалансованим) туризмом. Польські дослід-
ники (Тадеуш Сломка та Аліція Кіцінська-
Свідерська) вважають геотуризм видом піз-
навального туризму, який вивчає геологічні 
(геоморфологічні) об’єкти і процеси, а туристи 
отримують від контакту з ними естетичні вра-
ження. Основними передумовами розвитку 
геотуризму є наявність необхідної природно-
ресурсної бази, ландшафтне різноманіття, ви-
гідне економіко-географічне та геополітичне 
положення, порівняно висока екологічна без-
пека, соціально-економічна специфіка тери-
торії, економічна конкурентоспроможність 
туристичної сфери.

Об’єктами геотуристичних інтересів є 
створені природним способом об’єкти і яви-
ща неживої природи, антропогенні форми і 
утворення, які виникли внаслідок несподі-
ваної чи цілеспрямованої діяльності людини 
– форми рельєфу, геологічні форми і явища, 
геологічні і геоморфологічні процеси, форми 
антропогенного перетворення середовища, 
інженерно-геологічна діяльність, твори мате-
ріальної культури тощо. Багато геотуристич-
них об’єктів одночасно можуть мати заповід-
ний статус, належати до пам’ятників приро-
ди, бути привабливими та мальовничими з 
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доступними і наявними умовами для огляду, 
інфраструктурно- та інформаційно забезпе-
ченими. 

Привабливою територією щодо розвитку 
геотуризму є Закарпатська область, яка за сво-
їм геополітичним розташуванням є центром 
Європи, займає південно-західну частину 
Українських Карпат, Придунайську низовину. 
Найбільш цікавою щодо розвитку геотуризму 
є гірська частина Закарпатської області, яка 
має всі умови для формування геопарків з чіт-
кою програмою сталого розвитку.

Найвідоміші геологічні пам’ятки Закарпат-
ської області представлені у таблиці 1.

На нашу думку, найбільші ресурси для роз-
витку геотуризму є на території Тячівсько-
го району, де в долині річки Велика та Мала 
Уголька проходить Рахово-Перечинська гео-
логічна зона стрімчаків зі скелястими вида-
ми вапняків з висотою до 70 м (на території 
Угольського-Широколужанського заповідного 
масиву Карпатського біосферного заповідни-
ка). На скелястих обривах знаходиться понад 
30 входів до печер – Дружба, Чурь, Гребінь, 
Молочний камінь тощо. 

Особливістю мінералогічної будови печер є 
просочування через тріщини талих і дощових 
вод, які розчиняють вапняки і утворюють у 
ґрунті пустоти. Розчиняючи карбонат кальцію 
вода кристалізується і спричинює ріст сталак-
титів та сталагмітів, які з’єднуючись між со-
бою утворюють колони химерних форм (ста-
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Таблиця 1 
Геологічні пам’ятки природи Закарпатської області*

(станом на 01.01.2015 р.)
№ 

п/п назва геологічної пам’ятки Місце знаходження об’єкта

1 Відслонення гірських порід синього кольору Мукачівський р-н, лісництво ім. Морозова
2 Обавське відслонення-стрімчак Мукачівський р-н, лісництво ім. Морозова
3 Липовецькі скелі Перечинський р-н, Турицьке лісництво
4 Скеля Перечинський р-н, Перечинське лісництво
5 Скалка, високий стрімчак, який виник 

внаслідок тектонічного розлому
Перечинський р-н, над с. Новоселиця, Дубриницьке 
лісництво

6 Кам’яні останці з різними формами 
вивітрювання «Сокалець»

Перечинський р-н, Ужгородське військове лісництво, 
урочище Соколець

7 Печера Синаторій на вершині гори Синаторій Перечинський р-н, Ужгородське військове лісництво
8 Печера  Ур, пастелькові луки Перечинський р-н, Ужгородське військове лісництво
9 Скелі Трастинець Рахівський р-н, Квасівське лісництво

10 Свидовецькі скелі Рахівський р-н, Свидовецьке лісництво
11 Скелі з ієрогліфами, східні схили р. Бужора Рахівський р-н, с. Середнє Водяне, Лужанське 

лісництво
12 Скелі на березі р. Квасної Рахівський р-н, Устріцьке лісництво
13 Скеля-стрімчак над Білим Потоком Рахівський р-н, Діловецьке лісництво
14 Скеля-стрімчак над с. Костилівка (Скелі 

закоханих)
Рахівський р-н, с. Костилівка

15 Стовп з вулканічного туфу 10 м Ужгородський р-н, Кам'яницьке лісництво, урочище 
Замкова гора 

16 Залізорудна штольня XIV ст. Ужгородський р-н,Ужгородське лісництво 
17 Радянська печера Ужгородський район
18 Ворочівські скелі Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, Кам’яницьке 

лісництво 
19 Анталовецькі скелі Ужгородський р-н, Ужгородське військове лісництво
20 Червона скеля-стрімчак над р. Ріка Хустський р-н
21 Печера Княгиня Великоберезнянський р-н
22 Печера Чертеж Тячівський р-н, с. Кричово, урочище Чертеж
23 Сталактитова печера 

(Печера Термокса мала)
Тячівський р-н, Тереблянське лісництво, урочище 
Термокса

24 Сталактитова печера Чур Тячівський р-н
25 Сталактитова печера Дружба (Романія) Тячівський р-н 
26 Печера Перлинова Тячівський р-н
27 Сталактитова печера Під гребенем Тячівський р-н
28 Сталактитова печера Молочний камінь Тячівський р-н
29 Стрімчак-скеля Дірявий камінь Тячівський р-н
30 Стрімчак-скеля Кам’яні ворота Тячівський р-н
31 Сталактитова печера (Печера Вів) Тячівський р-н
32 Вершина гори Великий Камінь Тячівський р-н, с.Широкий Луг
33 Виходи кам’яної солі на поверхню Тячівський р-н, смт. Солотвино
34 Скелі на вершині гори

Великий Каменець
Тячівський р-н, с. Новоселиця, урочище Камінці

35 Відслонення товщі крейдових відкладів Тячівський р-н, с. Новоселиця, урочище Солоний
36 Каолінова шахта Кукля Берегівський р-н, Боржавське лісництво
37 Скелі на березі р. Теребля Хустський р-н,с. Драгово
38 Скелі Хустський р-н, Велятинське лісництво,  урочище 

Поточок
*складено авторами за даними Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА

39



ІІ міжнародна науково-практична конференція

лактитова печера Дружба (Романія). Цікави-
ми для туристів є карстова печера (неподалік 
села Мала Уголька, поблизу височини Погар) з 
прозорими стінами, вкритими молочно-білим 
кальцитом із зеленуватими натічними утво-
реннями у формі кам’яних квітів; Перлино-
ва печера, на стінах якої, окрім сталагмітів, 
є кальцитові кульки, які блиском нагадують 
перлини; печера Молочний камінь, яка має 
дворівневу будову з двома входами, які відра-
зу розділяються. Загальна довжина печерних 
лабіринтів – 92 м. Цікавим геотуристичним 
об’єктом є унікальна природна арка – Карсто-
вий міст. 

Поблизу печер Угольського масиву, в 
північно-східному напрямі від с. Невія Тя-
чевського району, знаходиться система печер 
Черлений Камінь, яка різниться і походжен-
ням, і структурою. Вона представлена чотир-

ма печерами загальною довжиною від 200 до 
700 м та глибиною від 5 до 56 м. Найглибшою 
є печера Сифон (максимальна глибина дося-
гає 59 м). 

Отже, геооб’єкти Угольського масиву Кар-
патського біосферного заповідника мають пер-
спективу отримати статус геопарку. Для цього 
необхідно вибрати та обстежити геооб’єкти, 
які можуть стати основою геомаршрутів, зо-
крема вапнякові скелі Малий і Великий Гре-
бінь, Вежа, Чур, Копиця, карстові печери 
«Дружба», печери скелі Вів; порожнини скелі 
Чурь; печеру прозорих стін, Ведмеже Ікло, Гре-
бінь, Молочний Камінь та ін.; розробити про-
позиції геотуристичної експлуатації; створити 
регіональний каталог об’єктів геотуризму з 
комплексними методиками їх інвентаризації 
та туристичної оцінки; розробити туристичні 
траси тощо.

40



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

ПерСПекТиВи ГеоТУриЗМУ У ЗакарПаТСЬкІЙ обЛаСТІ
Андрій Локтєв1, Юрій Мончак2, Лев Мончак3, Володимир Хомин3, 

Орест Стельмах3, Анастасія Трубенко3

1Львівський комплексний науково-дослідний центр Українського науково-дослідного інституту 
природних газів, Львів, andriy_loktyev@ukr.net

2СД-1 ТОВ “Диференціал-4”, Львів, monchak.office@gmail.com
3Інститут геології та геофізики Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу, Івано-Франківськ, tog@nung.edu.ua 

pErapECTivES Of gEOTOuriSm iN zaKarpaTTya rEgiON
Andrii Loktiev1, Yurii Monchak2, Lev Monchak3, Volodymyr Khomyn3, 

Orest Stelmakh3, Anastasia Trubenko3

1Lviv complex scientific-research center, Ukrainian scientific-research institute of natural gases, Lviv, 
andriy_loktyev@ukr.net

2JV-1 “Differential-4” LLC, Lviv, monchak.office@gmail.com
3Institute of Geology and Geophysics , Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 

Ivano-Frankivsk, tog@nung.edu.ua 

Zakarpattya region is very attractive for geotourism. Interesting routes are present in different parts of the region, 
but most of them are concentrated in Rakhiv and Beregovo districts. Very interesting sights are extinct volcano craters 
and salt stocks.

Закарпаття є унікальним краєм для геоло-
гічного туризму. Де як не тут можна побува-
ти у жерлах згаслих вулканів, оглянути давні 
метаморфізовані гірські породи, спостеріга-
ти результати гігантських насувів, оглянути 
скам’янілу живність давніх морів, полюбува-
тися неповторними мінералами, побачити со-
ляний діапіризм, скупатись у солоних водах 
(ропах), випити різноманітної природної міне-
ральної води, побувати у підземних печерних 
лабіринтах. І це все у межах невеликої Закар-
патської області.

Щороку значна кількість туристів мандрує 
територією Закарпаття. Не один з них задає 
собі запитання: які сили спричинили виник-
нення гірської споруди Карпат, вулканічної 
гряди та інших див неживої природи? Скільки 
часу було потрібно на створення усього цьо-
го? Саме відповіді на такі запитання повинні 
надавати спеціалізовані популярні путівники, 
які б ще й закликали до геомандрів.

Різноманіття геологічної будови та історії 
розвитку зумовили різкі відмінності у ланд-
шафтах Закарпатської області та її окремих 
частин. З позицій геотуризму необхідно виді-
ляти дві, а то й три частини. Рівнинна відно-

ситься до молодого за віком Закарпатського 
прогину, а гірська охоплює складчасту систе-
му Карпат. Окремо, як туристичнопривабли-
ву ділянку, можна виділити специфічний за 
геологічною будовою Вигорлат-Гутинський 
вулканічний хребет. Саме тут можна побува-
ти у жерлах згаслих вулканів, побачити блоки 
застиглої лави у розломах, з яких вона виті-
кала. Ще однією цікавою ділянкою є Марма-
рошська зона, єдина в Українських Карпатах, 
де можна спостерігати давній фундамент, що 
виходить на денну поверхню. Він утворений 
різними за віком та складом кристалічними 
породами.

Цікаві маршрути для геотуризму можна 
запропонувати у різних частинах Закарпат-
ської області, але найбільша кількість їх зо-
середжена у Рахівському та Берегівському 
районах.

Цікавих геологічних об’єктів на Закарпат-
ті у різних публікаціях [1-3] вказано від 38 до 
45, проте для загального ознайомлення з гео-
логічною будовою необхідна певна кількість 
спеціалізованих туристичних маршрутів, які 
нами розробляються та будуть запропоновані 
мандрівникам.
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Надзвичайно цікаві геомандрівки до скель 
Тростянця, де відслонюються породи, які 
утворилися в результаті підводного вулканіз-
му. Причому суперечки щодо останніх ведуть-
ся серед геологів і до сьогодні.

Унікальну геологічну будову для Карпат 
можна спостерігати в масиві гори Полонина 
Руна (1479 м). Породи тут залягають майже 
горизонтально, не дивлячись на те, що вони 
зазнали значного переміщення у північно-
східному напрямку. З цим масивом пов’язані 

водоспади Лумшорський і Шипот, які частень-
ко відвідують туристи.

Ще однією цікавинкою для геотуристів є 
пошуки карпатських “діамантів” – двійнико-
вих кристалів (зростків) кварцу, що пов’язані 
з кристалічними пісковиками, які зазнали дії 
динамометаморфізму.

Усе, про що згадувалось вище, свідчить про 
вагомі перспективи геотуризму у Закарпат-
ській області, а також про необхідність ство-
рення відповідних путівників.

________________

1.  Природно-заповідний фонд Закарпатської області / Заг. редакція С.С. Поп. – Ужгород: Карпати, 2011. – 256 с.
2.  Природно-заповідний фонд Закарпатської області (довідник) / В.М. Антосяк, Я.О. Довганич, Ю.М. Павлей та 

ін. – Ужгород, 1998. – 304 с.
3.  Геологічні пам’ятки України: У 3 т. / В.П. Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров та ін.; За ред. В.І. Калініна, Д.С. 

Рурського, І.В. Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т. І. Закарпатська область. – 320 с.
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On 1.04.2015, Kharkiv oblast was considered 
to have 242 territories and objects of NRL with a 
total area of 74.15 thousand ha. Similarly to other 
Ukraine regions, Kharkiv oblast confirmed the 
“Programme of Forming the National Ecological 
Complex for 2002-2015”, which included analyzing, 
improving and developing the Ukrainian law 
according to the recommendations of the 
European strategy of protecting biological and 
landscape diversity for formation of a European 
ecological complex as a single space system of 
European countries` territories with natural or 
partially altered landscapes. Adopting the Law of 
Forming Ukraine`s Ecological Complex in 2000 
had fundamental significance for the development 
of relations within society for preserving, restoring, 
protecting the single territorial functional system 
of territories with natural landscapes, protection 
of biological and geological diversity and for stable 
development. 

The necessity of preserving the geological 
component of the NRF in Ukraine has deep historical 
roots - from 1910, after the establishment of the 
Khortitsa Society of Nature Protection, the first 
such society in pre-revolutionary Russia, to 1991 
after the foundation of the European Association 
for the Conservation of the Geological Heritage 
(ProGEO). After its establishment in Europe, 
nature protection communities all over the world 
began to place geological diversity on an equal 
footing with biological diversity. The ruination or 
destruction of rare rocks and mineral outcrops, 
remains of fossil fauna and flora, manifestations 
of glacial activity, signs of volcanism, or other 
evidences of the history of geological development, 
will lead to the irreversible disappearance of 
unique objects which took millions and billions 
of years to develop, but which can be destroyed 
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instantly. Trees can be replaced with new ones, but 
geological objects cannot be renewed, therefore 
they become lost to humanity forever [2]. 

The geostructural location of Kharkiv oblast 
provides good prospects for discovering and 
protecting the objects of geological heritage.   But 
this is only the potential, i.e. the variety of potential 
objects of natural geological heritage which have 
never been included in the official register of 
natural heritage. Currently Kharkiv oblast has 
only one object of geological heritage included in 
the NRL – the Protopopivskyi Geological Reserve 
of Local Significance. 

According to the results of the revision of 
research of geological monuments (geosites) of 
Ukraine, which the author conducted in 2003-
2004 as a part of the project of the State Geological 
Service of Ukraine, 23 geosites (including the 
Protopopivskyi reserve) were identified in 
Kharkiv oblast. The time limits of the study did 
not allow full evaluation of the oblast`s geological 
heritage, therefore this list includes only 50 % of 
the geological monuments that are worth being 
protected. It should be mentioned that unlike the 
objects situated on Ukrainian shield and which 
are represented correspondingly, mostly by hard 
crystalline Precambrian rocks, the geological 
monuments of Kharkiv oblast are mostly 
composed of loose sedimentary deposits, which are 
especially vulnerable to contemporary geological 
processes and have a short lifespan. Apart from 
the crumbling of  fragments, landslides, blocking 
by delluvial-proluvial sediments, erosional wash-
out, the influence of technical loading, the process 
of clearing, excavating, and renewing a geosites 
is becoming impossible due to the growth of 
brushwood on the sections. 

Among the objects that have lost their value 
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as geological monuments of paleontological, 
stratigraphic, geomorphological, lithological or 
other values, there should be mentioned: Ilmenite 
placer deposit in the Romanovi Rovtsi, the location 
of silicified wood in Savyntsi urban-type village, 
outcrops of rocks of Beretska suite with osseous 
breccias in Kniazove tract, outcrops of Beretska and 
Mejyhirska suites in Kruhlyk ravine,  outcrops of 
sandstones of the Kharkov geoseries in Kamyana 
Yaruha, outcrops of Sarmatian layer rocks near 
Haydary village, stepped fault on the slope of 
Monastyrska mountain in Haydary village,  Gotvald 
fault on the right bank of the Siverskyi Donets, 
section of Novoharkivska terrace in Buzynna ravine 
in Velyka Komyshuvata village [1].

Out of 34 objects of natural heritage described 
in the guidebook “Geological Heritage of Ukraine” 
including those that were recommended to be 
excluded and those which were included in the 
updated data base, there are 9 more objects worth 
being included in NRL of Kharkiv oblast. The list of 
significant geological monuments can be enlarged 
by 8 important geosites included in the list, which 
were proposed by the leading researchers into 
the geological heritage of Kharkiv oblast, V. I. 
Kosmachov and M. G. Kosmachova, as monuments 
of national significance, and also the Chepilski 
Chalk Rocks and the Novomlynski Chalk Hills 
(Dvorichenski), which are not mentioned in any of 
the given sources, but which are becoming popular 
tourist routes. Therefore, Kharkiv oblast has only 
a single protected geological relic, but a number 
of potential geosites, which contains 40 objects of 
local and national value. Creating a unified register 
which would cover the full geological variety of 
Kharkiv oblast, bringing together information 
from scattered sources, requires providing a brief 
characteristic of the geological monuments of 
different categories and different types, obtained 
from the results of revised study and with the 
revisions mentioned above.  

This is also necessary because the “Geosites” 
international project is not yet completed, 
therefore selection of geosites for the European 
list requires updated and exhaustive information 
about the geological heritage of Ukraine [3]. The 
register is divided into three parts according to the 
possible category of conservation: local, national, 
and international value. 

geosites of local level•	
The outcrops of Sarmatian layer rock near Dar o 
Nadiya village in Sahnowshina district. 
  The Triassic outcrop in Barvinkivka district, o 
3.5 km to the west of Zavodski Hutory. 
The Paleogenic outcrop in Malolitky village in o 
Barvinkivka district. 
The outcrop of Syvaski layers “Artamanovi o 
Rovtsi” in Pershotravensk district. 
Kniazhe Urochishche.o 
The Chervonooskol salt dome fold. o 
The Petrykivsky salt dome fold. o 
The Donetsk ancient settlement site near o 
Karachevka village. 
The Paleogenic outcrop in Bilohorodska Street o 
in Kharkiv. 
The outcrop of Poltavska geoseries rocks in o 
Yar Pechenyk near Vysoke village. 
The Paleogene outcrop and Upper Cretaceous o 
in Kreydova 
The outcrop of Paleogene rocks on the right o 
bank of the Siversky Donets river. 
The outcrop of Burhanivka sandstones in the o 
steep bank near Burhanovo village. 
The outcrop of Middle Jurassic Bayos stage o 
near Donetske village in Izium district. 
A section of Paleogene deposits on the right o 
bank of the Suhyi Torets in Barvinkove. 
The outcrop of volcanic ashes in Solonetska o 
ravine near Levkivka village. 
geosites of national significance.  •	
The outcrops of Quaternary deposits, rocks of the o 
Kyivska and Obuhivska suites in the Krutyi Log. 
Typical Paleogene section in Kruchi tract. o 
Horodyshchenska mountain. Stratotype of o 
Zmiyevski layers of Beretska suite. 
Kozacha Hora. o 
Stratotype of Syvaski layers. The abandoned o 
quarry on the right slope of Bereka river 
between villages Oleksiyovka and Syvash in 
Pershotravensk district. 
Balaklavsky typical section of Upper o 
Cretaceous and Paleogenic deposits. 
Grekovsky karst. The outcrops of Jurassic o 
deposits in the quarry in Grekove tract. 
Upper Jurassic Smyrnivsky o  key bed section in 
Smyrnivka village. 
Protopopivske outcrop of Jurassic and o 
Paleogene rocks. 
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Harajivske outcrop of Late Triassic flora 3 km o 
to the north of Komyshuvata village. 
The Upper Jurassic outcrops on the east edge o 
of Kamianka village in Izium district. 
The Cainozoic outcrops in a quarry near o 
Novovodolazke village. 
The Middle and Upper Jurassic outcrops in o 
Chervony Yar tract. 
The Upper Jurassic outcrops near Mala o 
Komyshuvata village in Izium district. 
The Middle Jurassic outcrops near Kamianka o 
village in Izium district. 
The Middle and Upper Jurassic and o 
Cretaceous outcrops in Suhokamianska 
ravine. 
The outcrops of the Cenomanian stage near o 
Yaremivka village. 
“Bila skelia” (White Rock) near Chepil stream. o 
Kamianske outcrop of Jurassic and Triassic o 
rocks near Kamianka village.
geosites of international value (object which •	
are promising for the European list). 
   Kremenets` mountain. o 
Hrekivske outcrop. o 
Vovchanske outcrop of the Campanian and o 
Maastrichtian stages chalk of the Upper 
Cretaceous on the right slope of the Vovcha 
river near the village of Tyhe. 
Novomlynski chalk mountains. o 
The peculiarities of the geological formation of 

Kharkiv oblast, the relief and general distribution of 
sedimentary rocks, make it imperative to conduct 
regular monitoring of the objects of its geological 

heritage. In the considered list of geosites, 9 out of 
the 49 geological monuments are recommended 
to be excluded since they do not correspond to the 
criteria of the general register. We recommend 16 
monuments of local value, 20 of national value, and 
4 to be included in the European list. Among other 
problems, the main problem of conserving the 
geological heritage of Kharkiv oblast is to solve the 
problems connected with conferring conservation 
status on the selected objects. This includes writing 
an application about the necessity of protecting 
each newly recommended object of the NRL 
and presenting it to the Ecology Department of 
Kharkiv oblast. 

The application must include the appropriate 
scientific descriptions and cartographic 
materials and, following this, observance of 
the procedures for obtaining consent for the 
conferring of conservation status upon an object 
from stakeholders in the land at local, district 
and oblast levels. An important precondition for 
providing a geological object with protected status 
is recognition by all levels of state administration 
of the necessity of conservation of biological and 
geological diversity [3].  The concept of geological 
diversity was incorporated into European nature 
conservation practice due to the activization of 
the European Association for the Conservation 
of the Geological Heritage (Pro Geo), the increase 
in its authority around the world, realization of 
the necessity of conservation of inanimate nature 
and development of methodological programs for 
protecting biological and landscape diversity [3].

________________

1.  Kosmachov, V.G., Kosmachova, V.G. Geological research and educational tour of the Kharkiv region. Paleozoic 
geotour. Bulletin of Kharkiv National University: Geology - Geography – Ecology. - 909(32), – 2010. – P. 32-37. 

2.  Manyuk, V.V. 2007. Historical overview of the study of geological heritage in Ukraine. Proceedings of the Workshop 
of the Russian group ProGEO. Miass, - 2007 - P. 47-49, 

3.  Wimbledon, W.A.P. & Smith-Meyer, S. (eds).  Geoheritage in Europe and its conservation. ProGEO, Bristol. – 2012 
- 405 p. 
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Характерною тенденцією останнього часу 
в туризмі є орієнтація на природні атракції, 
що стають основою для створення маршрутів 
геотуризму. Ю. Зінько та О. Шевчук вважають 
геотуризм формою туристичних занять, що 
базується на геологічних та геоморфологічних 
об’єктах [2]. Водночас автори відзначають ряд 
наукових і практичних проблем щодо оцінки 
та використання природоохоронних геоту-
ристичних об'єктів як туристичних атракцій 
на заході України. 

Метою публікації стало дослідження мож-
ливостей Чернівецької області щодо організа-
ції маршрутів геотуризму. Для створення ка-

об’єкТи ГеоТУриЗМУ чернІВеЦЬкоЇ обЛаСТІ У ТранСкорДонниХ 
МарШрУТаХ бУкоВиноЮ

 Жанна Бучко
Географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

Чернівці, e-mail: zhanna.buchko@gmail.com

gEOTOuriST OBJECTS Of ChErNivTSi rEgiON iN CrOSS-BOrdEr 
rOuTES By BuKOvyNa 

Zhanna Buchko 
Geographical Faculty,  Yuri Fedkovich National University of Chernivtsi, 

Chernivtsi, e-mail: zhanna.buchko@gmail.com

The goal of this paper is to study the prospects of establishing and supporting geotourist routes at the trans-
boundary territory of Chernivtsi region in Ukraine. We describe 58  objects for geotourism: geological, karst-caving 
sights of nature and wildlife preserves.

дастру геотуристичних об'єктів використано 
матеріали Департаменту екології та туризму 
Чернівецької ОДА [3] та Міністерства екології 
та природних ресурсів України [1]. 

З усіх об'єктів природно-заповідного фонду 
Чернівецької області (їх загальна кількість 331) 
до маршрутів геотуризму доцільно включати 
геологічні, карстово-спелеологічні пам'ятки 
природи  та заказники. У статті проаналізовано 
58 таких об'єктів за категоріями й адміністра-
тивною приналежністю. Найбільше в області 
геологічних пам'яток природи - 48 (4 загально-
державного та 44 місцевого значення). У Табли-
ці 1 наведено їх розподіл за категоріями. 

Таблиця 1
Об'єкти геотуризму Чернівецької області за категоріями

(за даними Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА)
категорія кількість Загальна площа, га

Заказники карстово-спелеологічні:
загальнодержавного значення
місцевого значення

3
2
1

81,4
69,3
12,1

Пам'ятки природи карстово-спелеологічні:
загальнодержавного значення
місцевого значення

7
0
7

88,3
0

88,3
Пам'ятки природи геологічні:
загальнодержавного значення
місцевого значення

48
4

44

359,21
46,7

312,51
разом:
загальнодержавного значення
місцевого значення

58
6

52

528,91
116

412, 91

В області під охороною перебуває 6 об'єктів 
загальнодержавного значення: 2 карстово-
спелеологічні заказники та 4 геологічні 

пам'ятки природи (Таблиця 2).  Статус геоло-
гічних пам'яток мають 4 печери області: По-
пелюшка (90 200 м), Буковинка (5 155 м), Ба-
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ламутівська (263 м), Піонерка (530 м) [4]. Пе-
чери можуть використовуватися в наукових і 
курортно-лікувальних цілях, а також для роз-
витку спелеотуризму, хоча жодна з них для 
цього не обладнана. Цікавими й пізнавальними 
є карстово-спелеологічні заказники: Молоч-

нобратський масив у Путильському районі та 
Чорнопотоцький у Заставнівському. У туризмі 
вони ще не знайшли належного використання: 
перший внаслідок віддаленості й ускладненої 
транспортної доступності, другий — через брак 
інформації й популяризації. 

Таблиця 2
Об'єкти геотуризму загальнодержавного значення Чернівецької області

(за даними Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА)
№ назва категорія Місце розташування Площа, га

1. Молочнобратський 
карстовий масив

ЗЗЗ карстово-
спелеологічний

ДП «Путильський лісгосп», 
Перкалабське лісництво 
Путильського району

20,3

2. Чорнопотоцький ЗЗЗ карстово-
спелеологічний

Між селами Погорилівка, Боянчук, 
Юрківці Заставнівського району 49,0

3. Печера «Баламутівська» ППЗЗ геологічна с. Баламутівка 
Заставнівського району 10,0

4. Печера «Піонерка» ППЗЗ геологічна с. Погорилівка 
Заставнівського району 1,0

5. Печера «Буковинка» ППЗЗ геологічна с. Стальнівці  
Новоселицького району 14,7

6. Печера «Попелюшка» ППЗЗ геологічна с. Подвірне Новоселицького району 21,0

Серед адміністративних районів пер-
шість належить Заставнівському, що 
пов'язано з поширенням поверхневого кар-
сту, відслонень у каньйоні р. Дністер та во-
доспадів на його правих притоках. Гірські 

райони — Путильський та Вижницький — 
виділяються скелями, водоспадами та стін-
ками. Розподіл об'єктів геотуризму за адмі-
ністративними одиницями відображений у 
Таблиці 3.

Таблиця 3
Об'єкти геотуризму за адміністративними районами Чернівецької області

(за даними Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА)

№ район
кількість об'єктів за категоріями

Площа, гаПам'ятки 
природи Заказники

1. Вижницький 7 — 135,7
2. Герцаївський — — —
3. Глибоцький — — —
4. Заставнівський 18 2 127,7
5. Кельменецький 2 — 32
6. Кіцманський 1 — 21,5
7. Новоселицький 2 — 35,7
8. Путильський 15 1 33,21
9. Сокирянський — — —
10. Сторожинецький 2 — 2,7
11. Хотинський 8 — 140,4

разом 55 3 528,91

Для потреб геотуризму у Чернівецькій об-
ласті доцільно використовувати існуючі 52 
об'єкти, що мають статус заказників та пам'яток 
природи місцевого значення. Переважають 

геологічні пам'ятки природи. Більшість таких 
об'єктів невідомі туристам, тому не включа-
ються або рідко включаються до туристичних 
маршрутів. Найпопулярнішими все ж є скелі 
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Протяте Каміння, Камінь Довбуша, Закам'яніла 
Багачка, Камінь Жаба, печера Довбуша, водо-
спад Гук Сучавський. Ці всі об'єкти знаходять-
ся у Путильському районі й характеризуються 
зручною транспортною доступністю (за винят-
ком останнього, найвіддаленішого, об'єкту). До 
більшості є зручні під'їзди та підходи. Не зна-
йшли масового використання в туризмі гео-
логічні пам'ятки природи — стінки. Ряд таких 
об'єктів розташований уздовж річок Черемош 
та його притоки р. Путила: Петрашівська стін-
ка, Киселицька стінка, Тораківська стінка.

Частина таких геологічних пам'яток приро-
ди, стінок, розташована у каньйоні р. Дністер. 
Можливості їх огляду обмежені складною до-
ступністю. Маршрути геотуризму з викорис-
танням таких об'єктів доречно прокладати по 
воді з пересуванням на байдарці, рафті, яхті 
чи інших видах водних засобів пересування. 

Окрім геологічних відслонень-стінок (Василів-
ська, Митківська, Онутська та інші) до таких 
маршрутів доречно включити численні печери 
(Фуштейка, Скитська, Руїна, Дуча, Пісочниця, 
Пресподня) й водоспади (Дорошовецький, 
Фалинський, Чорнопотоцький, Кулівецький, 
Василівський), що знаходяться в безпосеред-
ній близькості до Дністра. 

Важливим завданням популяризації геоту-
ристичних об'єктів є включення їх до маршру-
тів міжнародного туризму. Щодо Буковини, то 
упродовж останніх років розвитку українсько-
румунського туризму приділяється значна ува-
га, але не стосовно геотуристичних атракцій. 
Складнощі впровадження транскордонних 
геотуристичних маршрутів зумовлені віддале-
ністю головних об'єктів геотуризму від кордо-
ну та недостатньою кількістю діючих пунктів 
пропуску. 

________________

1.  Екологічний паспорт. Чернівецька область [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/
protection/protection1/chernivetska 

2.  Зінько Ю. Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму західної України / Ю Зінько, О 
Шевчук. - Вісник Львівського ун-ту. Серія геогр. Bип. 35, 2008. - С. 94-104.

3.  Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області [Електронний ресурс] – Ре-
жим доступу: http://www.eco-bukovina.com.ua/component/k2/item/631-перелік-територій-та-об’єктів-природно-
заповідного-фонду-чернівецької-області.html#startOfPageId631

4.  Рідуш Б. Печери Чернівецької області / Б. Рідуш, П. Купріч. - Чернівці: Прут, 2003. - 68 с.
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Nowadays, more and more tourists are 
interested in inanimate nature and qualified 
tourism, they want to spend their free time in 
the nature. The most diversity areas from the 
geological, geomorphological and hydrological 
point of view are located in the mountain regions. 
Geological outcrops, interesting riverbeds, 
relief of water valleys, lakes, gorges, landslides, 
etc. can be found there. Geotourism is a new 
trend in qualified tourism. It promotes geology, 
geomorphology and landscape. It is also a kind 
of novelty which can fill the missing gap. It is a 
combination of leisure with education [5], [9] 

Tatra Mountains are the biggest and the 
best tourist attraction located at the Polish and 
Slovak border. They are the highest Carpathian 
range with beautiful landscapes, amazing nature 
and good tourist infrastructure. 

Around Tatra Mountains there are four 
ethnographical regions: Podhale, Orava, Liptov 

Fig. 1. Research area with ethnographical regions. 
Source: www.codgig.gov.pl, https://www.geoportal.sk.

and Spiљ with wonderful highlanders culture 
which is an additional value (Fig. 1). 

Besides culture there are a lot of attractions 
connected with geology, hydrology and relief 
of this area. There are high mountains, lower 
ranges, deep river valleys, gorges, lakes, peatbogs 
in basins, waterfalls, geological outcrops, 
quarries, etc.[6], [8]. From the geological point 
of view there are several rock formations from 
the crystalline rock in the Tatras and Low 
Tatras, mesozoic nappes built from limestones, 
marles, shales, sandstones  and dolomites [4] 
cretaceous – Oligocene flysh (sandstones and 
shales) of Outer Carpathians [4], Eocene – 
Miocene flysh of Central Carpathians Basin 
[3], [4], Jurassic and Cretaceous carbonates 
sedimentary rocks (limestones, dolomites, 
marls, cherts) and Cretaceus – Paleogene clastic 
sediments of Pieniny Klippen Belt which is a 
border between Outher and Inner Carpathians 

[1], Miocene clay, 
claystone, mudstone, 
and shales of the Orava-
Nowy Targ Basin [7] 
and to the youngest 
travertine rocks in 
Liptov and Poprad 
Basin [2] (fig. 2). 

The main purpose of 
this contribution is to 
show diverse geosites 
with the highest 
valorisation values, 
their description and 
tourist predispositions. 
From over 200 geosites, 
the authors choose 
10 of them – the most 
valuable, after Pereira 
valorisation method. 
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The most valuable geosites are: Vyšné 
Ružbachy – travertine lake (no. 51) , Dobšinská 
Ice Cave (no. 63), Demänovská Ice Cave (no. 74), 
Demänovská Cave of Liberty (no. 76), Spišsky 
hrad castle (no. 65), Gánovce (Neanderthal) 
travertine (no. 57), Oravský hrad (castle) 
outcrop (no. 102), Vrbické pleso lake (no. 77), 

Vodopad Lúčky 
waterfall (no. 91) and 
the Chopok landscape 
(no. 78) (fig. 3). 

Travertine lake in 
Vyšné Ružbachy is 
unique and one of its 
kind in Central Europe, 
all three caves are 
belong to Slovak Caves 
Administration which 
prepared them for 
sightseeing. Spišsky hrad 
is the biggest medieval 
castle in Europe, in the 
travertines in Gánovce 
there was found the 
Neanderthals skull and 
many things which 
they used, the 112 m 
hill with the Oravský 

hrad (castle) is built from the Jurassic and 
cretaceous organogenic limestones with big 
fossils, Vrbické pleso lake is the biggest glacial 
lake in the Low Tatras, Vodopad Lúčky waterfall 
is the most famous travertine waterfall in this 
area and finally Chopok is the second highest 
hill in the Low Tatras with big and modern ski 

Fig. 3. The Pereira valorisation of the geosites around Tatra Mountains
Source: own research

Fig. 2. The geological map of research area. 
Source: Lexa, J., Bezák, V., Elečko, M., Mello, J., Polák, M., Potfaj, M., Vozár, J. (eds.), 2000: Geologická mapa 

Západných Karpát a priľahlých území, 1 : 500 000, MŽP SR a ŠGÚDŠ, Bratislava
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resort and picturesque landscape from the top. 
Other geosites have also high educational and 
scientific values but they are not prepared for 
geotourism yet. 

The doctoral thesis which are now written by 
the first author of this contribution is the first try 
of such complex description of the geotourism 
potential at this area.

________________
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Стрімкі темпи розвитку туризму та урізно-
манітнення його видової структури постулю-
ють необхідність ретельного та виваженого 
ставлення  до туристичної діяльності в нашій 
країні, акцентування уваги на альтернативних 
видах туризму та виявленні перспектив Укра-
їни щодо розвитку тих чи інших туристичних 
напрямів. Крізь цю призму зрозумілою є до-
цільність становлення геотуризму в Україні, 
так як в розвитку даного туристичного виду 
наша країна має низку порівняльних переваг. 
Цей вид туризму, з одного боку, може стати 
альтернативою традиційним туристичним на-
прямам в регіонах сталого розвитку туризму, з 
іншого — сприятиме активізації туристичної 
діяльності в регіонах, які ніколи не сприйма-
лися як туристичні дестинації. Одним з таких 
регіонів, що лише починає формувати своє ту-
ристичне обличчя, є Криворіжжя. 

Криворізький регіон пройшов тривалий 
шлях геологічного розвитку, під час якого 
мали місце і горотворчі процеси, і вулканічні 
виверження, і трансгресії та регресії морсько-
го басейну, і метеоритні бомбардування. Се-
ред природних ресурсів, що визначають мож-
ливість здійснення туристичної діяльності в 
Криворізькому регіоні, слід виділити низку 
геологічних пам’яток, родовища залізної руди, 
граніту, графіту, сланців.

Понад 80% території Криворіжжя займає 
так звана Криворізька структура, яка належить 
до одного з найцікавіших геологічних об’єктів 
Українського щита, котра закарбувала в собі 
основні етапи геологічного розвитку не тільки 

ПерСПекТиВи криВорІжжя ЩоДо роЗВиТкУ ГеоТУриЗМУ 
Вікторія Пацюк

ДВНЗ «Криворізький національний університет», victoriya_patsuk@mail.ru

prOSpECTS fOr dEvElOpmENT Of gEOTOuriSm iN Kryvyi rih 
rEgiON 

Viktoriia Patsiuk
SIHE “Kryvyi Rih National University”, victoriya_patsuk@mail.ru

In the article, attention is focused on the importance of formation in our country the alternative types of tourism, 
including geological tourism. Kryvyi Rih region prerequisites for the development of the tourist destination have been 
revealed. There were highlighted the types of objects in the region having potential for geological tourism: geological 
monuments of nature; operating and non-operating quarries; waste rock dumps. Their capabilities for development 
geological tourism have been characterized.

регіону, але й ранньої історії Землі. Її закладен-
ня відбулося 2 800 млрд. років тому з розко-
лу плагіограніто-гнейсової протокори і утво-
рення на місці Криворіжжя проторифтової 
структури, обмеженої з заходу Криворізько-
Кременчуцьким, а зі сходу Східним та Східно-
Ганнівським глибинними розломами [2].

Передумовами розвитку геотуризму на 
Криворіжжі слугують три типи об’єктів: 1) 
власне геологічні пам’ятки природи; 2) працю-
ючі та відпрацьовані кар’єри, розрізи яких до-
зволяють вивчати геологічну історію краю; 3) 
відвали порожніх порід, де можна знайти на-
півдорогоцінне та декоративне каміння. Роз-
глянемо їх докладніше.

Криворіжжя належить до небагатьох регіо-
нів України, на території яких збереглися уні-
кальні геологічні об’єкти – свідки найдавніших 
періодів геологічного розвитку нашої планеті. 
До таких об’єктів відносяться:

скельні виходи плагіогранітоїдів по бере-- 
гах ріки Інгулець на околицях сіл Раєво-
Олександрівка, Лозуватка, Чкалівка та ін-
ших, які є фрагментами земної протокори, 
сформованої 3200-3400 млн. років тому;
відслонення амфіболітів у долині р. Інгу-- 
лець між селом Латівка і селищем Рахманів-
ка Центрально-Міського району міста та 
на правому березі ріки Саксагань у районі 
шахти «Родіна», які є свідченням вулканіч-
ної діяльності на Криворіжжі близько 2800-
3000 млн. років тому;
конгломерати, які утворюють скельний лі-- 
вий берег ріки Інгулець в районі селища 

52



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

Південного гірничозбагачувального комбі-
нату, котрі належать до перших в географіч-
ній історії Землі алювіально-пролювіальних 
відкладів, час формування яких відповідає 
віковому діапазону 2600-2400 млн. років;
численні виходи по берегах рік Інгулець і - 
Саксагань (геологічні пам’ятки «Скелі МО-
ДРу», «Сланцеві скелі»), в балці Північна 
Червона залізистих і сланцевих горизонтів 
продуктивної товщі криворізького розрізу, 
відомої в геологічній літературі як сакса-
ганська світа криворізької серії, формуван-
ня порід якої відбувалося впродовж 2400-
2000 млн. років тому;
продукти космічного бомбардування зем-- 
ної поверхні метеоритами 360-400 млн. ро-
ків тому, які збереглися у середній частині 
балки Північна Червона та інші [3].
Окрім власне геологічних об’єктів, потен-

ціал для розвитку геотуризму мають об’єкти 
гірничодобувної промисловості. На території 
Криворіжжя знаходяться вісім досить вели-
ких працюючих кар’єрів. Серед залізорудних 
— кар’єри Південного та Інгулецького гірни-
чозбагачувальних комбінатів (ГЗК), Глеюват-
ський, Артемівський та Петровський кар’єри 
Центрального ГЗК, Ганнівський та Першо-
травневий кар’єри Північного ГЗК, а також 
Коломоївський гранітний кар’єр.  

Варто зазначити, що в переважній більшос-
ті дані техногенні об’єкти є значно масштабні-
шими, ніж природні геологічні утворення, по-
декуди вони мають чіткіше виражену геологіч-
ну структуру та представляють значно вищий 
естетичний потенціал.

Значний потенціал щодо становлення гео-
туризму мають і відпрацьовані кар’єри. Зо-
крема, Октябрський гранітний кар’єр, де чіт-
ко проглядаються діабазові та кварцеві жили; 

Карачунівський гранітний кар’єр, де представ-
лені відслонення гранітів та мігматитів; Кочу-
беївський кар’єр зі збереженими штольнями; 2 
кар’єри з видобутку аспідних сланців в районі 
шахти «Північна» колишнього рудника ім. Кі-
рова; ландшафтний заказник «Візирка» з трьо-
ма кар’єрами, де представлені виходи гірських 
порід та утворений штучний гірсько-озерний 
ландшафт. 

Потенціал відвальних комплексів регіону 
щодо організації геотуризму є також досить 
значним. Особливо якщо елементом анімації 
при відвідуванні відвалів обрати пошук по-
робного каміння. Адже під час таких прогу-
лянок цілком реально віднайти каміння, що 
представлене на Криворіжжі: тигрове та коша-
че око, червоносмугастий кварцит, гранат та 
цитрин (відвали поблизу Ганівського кар’єру), 
халцедон (кар’єр Інгулецького ГЗК), аметист, 
чорний турмалін. Власне в місті діє аматор-
ський клуб любителів каменю «Камнелюби» 
[1], що практикує проведення подібних екс-
курсій.

Процес розвитку геотуризму є дещо про-
стішим, ніж становлення багатьох інших ту-
ристичних напрямів, адже його основними 
об’єктами є природні утворення, які не по-
требують значних фінансових вливань у свій 
розвиток. Ознайомившись з геологічними 
об’єктами Кривбасу, можна зробити цілком 
обґрунтоване припущення, що геологічний 
потенціал даної території має значний ресурс 
для розвитку геотуризму. Становлення даного 
туристичного виду сприятиме більш змістов-
ному розкриттю ключового туристичного на-
пряму Криворіжжя – індустріального туризму, 
формуванню в мешканців екологічної культу-
ри, покращенню туристичного іміджу міста та 
диверсифікації його економіки. 

________________

1.  Клуб любителів каменю «Камнелюби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kamnelybi.org/
2.  Паранько І.С. Геологічна практика в Кривбасі: методичний посібник для студентів І курсу природничих спеці-

альностей / Ігор Степанович Паранько. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 100 с.
3.  Паранько І.С., Малюк Б.І., Козар М.А. Геологія і металогенія Криворізької структури // Основні типи природних 

комплексів і рудних родовищ Українського щита. – Київ: Укр.ДГРІ, 2002. – С. 78-96. 
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Охорона та використання геологічної спад-
щини в Україні є одним з першочергових за-
вдань сучасної геологічної науки. Поряд з ак-
тивним видобутком сировини постає питання 
про створення геосайтів як в межах промис-
лово розвинутих районів, так і в непорушених 
людською діяльністю куточках країни.

Волино-Подільська височина має унікальні 
природні ландшафти та геологічні пам’ятки. 
Вона пронизана мережею національних при-
родних парків: Дермансько-Острозький, Кре-
менецькі гори, Цуманська пуща, Подільські 
Товтри, Дністровський каньйон та ін.

Тут виявлено чимало геологічних пам’яток 
природи місцевого та загальнодержавного 
значення (буглівський стратотип, останці Сар-
матського моря (Тернопільська обл.), Гораїв-
ське відслонення (Хмельницька обл.) та інші).

Лесово-ґрунтові товщі є носіями палеогео-
графічної інформації: палеогеологічної, палео-
геоморфологічної, палеонтологічної, палео-
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One of the ways of their conservation was discussed. Loess geotouristic routs within the Volyno-Podillya upland were 
proposed.

кліматичної, палеопедологічної тощо. Розрізи, 
що розкривають лесово-ґрунтову серію плей-
стоцену заходу України, особливо цікаві та ре-
презентативні. Вони добре вивчені комплек-
сом методів міжнародних експедицій на чолі з 
А. Богуцьким [1, 2].

Однак на сьогодні постає питання збере-
ження опорних розрізів лесово-ґрунтової серії 
заходу України. Часто вони розкриті в діючих 
кар’єрах з видобутку цегельної сировини, що 
унеможливлює доступ до попередньо вивче-
них зачисток. Або ж після недбалої рекуль-
тивації штучні відслонення засипаються, що 
знецінює всі подальші науково-дослідні робо-
ти на цих територіях. Таким прикладом може 
бути розріз Бояничі – один з найповніших 
розрізів плейстоценової лесово-ґрунтової серії 
Волино-Поділля.

Серед найважливіших є проблема надання 
опорним розрізам лесово-ґрунтової серії при-
родоохоронного статусу, адже лише поодинокі 
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розрізи є пам’ятками природи місцевого чи за-
гальнодержавного значення.

Одним з ймовірних кроків до вирішення по-
ставлених проблем, на нашу думку, є створен-
ня мережі туристично-рекреаційних маршру-
тів, які б мали науково-пізнавальне значення. 
Це дало б змогу популяризувати інформацію 
про опорні розрізи не лише серед місцевого 
населення, а й залучити іноземних туристів. 
Деякі геотуристичні маршрути в межах Тер-
нопільської та Волинської областей нами вже 
запропоновані [3, 4].

Геотуризм сьогодні зарекомендував себе 
як новий напрям науково-екологічного ту-

ризму серед різних верств населення [5]. А 
“лесовий” геотуризм став популярним серед 
пізнавальних екскурсій в країнах Європи та 
Азії [6]. Залучення опорних розрізів плей-
стоценової лесово-ґрунтової серії Волино-
Поділля як геотуристичних об’єктів стане 
вагомим внеском для вдосконалення місцевої 
інфраструктури.

Світовий досвід зі створення геосайтів та 
геопарків дав привід стверджувати про по-
зитивні економічні, туристично-рекреаційні 
зміни в межах колись депресивних промисло-
вих районів. Це є вагомою підставою розвива-
ти “лесовий” геотуризм і в Україні.

________________
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Геотуризм є важливою формою навчально-
виховної роботи, необхідною умовою викла-
дання багатьох навчальних дисциплін. Без 
екскурсій, експедицій неможливе вивчення 
природи. Тому особливе місце вони займають 
у процесі викладання наук про природу – при-
родознавства, біології, географії. Геологічні 
об’єкти повинні сприяти розвитку туризму та 
експедиційної діяльності, відпочинку та оздо-
ровлення населення.

Річка Псел – одне з найулюбленіших місць 
відпочинку мандрівників, туристів-водників 
і рибалок. На відміну від інших водних арте-
рій області саме басейн р. Псел з точки зору 
геотуризму представляє найбільший інтерес. 
Бо саме в кожному районі на правому висо-
кому схилі Псла можна спостерігати виходи 
гірських порід як у природних так і в  штуч-
них відслоненнях – кар’єрах. Хоча Сумська об-
ласть не відрізняється особливою складністю 
геологічної будови та значною кількістю від-
слонень дочетвертинних порід у  порівнянні, 
наприклад, з всесвітньовідомими розрізами 
Поділля, проте має ряд цікавих геологічних 
об’єктів які заслуговують уваги.

Основна мета даної роботи – допомогти в 
організації та проведенні досліджень природ-
них і штучних відслонень, які є доступними 
для відвідування в басейні р. Псел в межах 
Сумської області. Запропонований перелік 
найбільш цікавих об’єктів створений з ураху-
ванням доступності об’єкта до відвідування 
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та наявності достатньої кількості допоміж-
ної літератури стосовно певних геологічних 
об’єктів. 

Геотур проходить по лінії сс. Могриця-
Червлене. Час проходження маршруту – 2 дні 
автотранспортом, 7 днів водним. Вздовж марш-
руту простежуються відслонення порід, які 
відповідають інтервалу віку від верхньої крей-
ди до пліоцену включно. Частина відслонень 
належить до категорії геологічних пам’яток, 
інша — до «проектованих» (перспективних). 
Часто поруч з геологічними об’єктами розта-
шовані археологічні та культурні пам’ятки, що 
також сприяє розвитку туризму. 

Початок маршруту, зупинка № 1 – с. Мо-
гриця, Сумський район. Об’єктом на цьому 
маршруті є ряд природних та штучних від-
слонень крейди нижнього маастрихту, розта-
шованих частково на території ландшафтного 
заказника «Могрицький» [3, 7]. Безпосередньо 
на відслоненнях можна зібрати палеонтологіч-
ний матеріал – корали, кільчасті черви, пле-
чоногі, черевоногі, лопатоногі, двостулкові та 
головоногі молюски, ракоподібні, морські їжа-
ки, зуби акул та кісткових риб. Також можна 
відвідати ряд крейдяних джерел; ознайомити-
ся з карстовими форми рельєфу, які спостері-
гаються на підвищеній ділянці плато. Цей ряд 
неглибоких воронок — єдиний прояв карсту 
в Сумській області. Увага приділяється будові 
річкової долини та її терас, що найбільш ефек-
тно спостерігається з найвищої ділянки плато. 
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Великий інтерес становить діяльність невели-
кої притоки Псла, відклади якої просліджують-
ся в одній зі стінок недіючого кар’єру по видо-
бутку крейди. Найбільшого розвитку у цьому 
пункті отримали сучасні фізико-географічні 
процеси (простежуються усі стадії утворен-
ня ярів). Доступність відслонень для огляду і 
самостійного відвідування, невелика відстань 
від обласного центру та цінність в геологічно-
му плані об’єкта дає змогу розглядати його у 
якості полігона для геологічної практики сту-
дентів природничих спеціальностей. Безпосе-
редньо біля недіючого кар’єру розташовані за-
лишки давньоруського городища, культурний 
шар містить уламки ліпної (роменської) та гон-
чарної давньоруської (XII-XIII ст.) кераміки. 
Шорку могрицький кар’єр використовується 
як майстерня під відкритим небом художни-
ками в стилі «ленд-арт».

Зупинка № 2 — с. барилівка, краснопіль-
ський район. Об’єкт відвідування – недіючий 
кар’єр, що знаходиться у мальовничій місце-
вості на лівому корінному березі р. Псел, за 
останніми будинками лісництва. У 8-и ме-
тровому урвищі відслонюється біла писаль-
на крейда нижнього маастрихту. Хоча розріз 
верхньокрейдових порід не виділяється вил-
кою потужністю і різноманітністю відкладів 
(біла крейда та палеогенові піски, що заляга-
ють вище по розрізу), проте характеризується 
різноманітною викопною макрофауною ниж-
нього маастрихту [3, 7], якої у такій кількісній 
та видовій різноманітності немає в жодному 
місці області. Серед макрофауни зустрічають-
ся залишки губок, коралів, кільчастих червів, 
плечоногих, лопатоногих, черевоногих, дво-
стулкових та головоногих молюсків, ракопо-
дібних, моховаток, голкошкірих (морські лі-
лії та їжаки), акул та кісткових риб. Характер 
контакту порід нерівний, хвилястий. Кар’єр 
виглядає досить ефектно особливо восени – 
на фоні білої крейди яскрава палітра мішаного 
лісу. Ділянка лісу та галявини рясніють лікар-
ськими травами.

Зупинка № 3 — с. Зелений Гай, Сумський 
район. Упродовж маршруту вивчаються над-
заплавні тераси р. Псел, заплава та покинутий 
крейдяний кар’єр в урочищі «Старе Крейди-
ще», що знаходиться одразу за будинком від-

починку ПАО «Сумське НПО ім. М. В. Фрун-
зе». У кар’єрі знаходиться одне з двох на тери-
торії Сумської області відслонень псельських 
порід палеоцену [1, 7]. Оскільки видобуток 
крейди не проводився досить довгий час, то 
схили його є сильно задернованими, що не дає 
можливості повною мірою простежити кон-
такт крейди та палеоцену. Ця проблема може 
вирішитися шляхом розчистки розрізу. Окрім 
геологічної цінності, ця зупинка представляє 
ще й археологічний інтерес, бо поруч та на 
території самого кар’єру було розташовано 
давнє городище. Поселення (площа близько 
0,5 га) пошкоджено крейдовими виробками. 
Культурний шар потужністю 0,4-1 м містить 
уламки ліпної (роменської) та гончарної дав-
ньоруської (XII-XIII ст.) кераміки. На захід від 
городища, на плато, розташоване селище, а ще 
далі – курганний могильник.

Зупинка № 4 — м. Суми, Лука. Основний 
об’єкт цієї зупинки – відслонення палеоцену 
(псельська світа), що біля вул. Воровського. 
Лучанське відслонення – це найкращий в ре-
гіоні розріз псельського регіоярусу [1, 4, 5, 7]. 
В основі розрізу залягає пачка опоковидних 
алевролітів, вище по розрізу – піщані відкла-
ди бучацького та київського регіоярусів па-
леогену. Закінчується розріз пісками пізньо-
го пліоцену. З правого, крутого берегу Псла 
відкривається чудовий краєвид на річкову 
долину. Поруч знаходиться будинок-музей 
А. П. Чехова.

Зупинка № 5 — с. Шпилівка, Сумський 
район. Об’єктами відвідування є геологічна 
пам’ятка природи місцевого значення «Шпилі 
полтавського ярусу» та два відслонення (схід-
на та південно-західна частина села) [2, 4, 5]. У 
перших двох пунктах спостерігаються виходи 
відкладів антропогену (дніпровський клімато-
літ) і палеогену (берекська світа олігоцену). У 
південно-західній частині села в урвищі двох 
ярів можна ознайомитися з сучасними фізико-
географічними процесами (яроутворенням) 
та збірати палеонтологічний матеріал, який 
в достатній кількості присутній у пісковиках 
межигірського регіоярусу олігоцену. Непода-
лік відслонень знаходиться пам’ятка археології 
– давньоруське городище, а поруч з ним кур-
ганний могильник.
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Зупинки № 5, №6, №7, №8 – с. червлене – 
курган – Михайлівка – Межиріч, Лебедин-
ський район. Об’єктами геотуризму на цьому 
маршруті є геологічна пам’ятка природи місце-
вого значення «Відслонення пісків полтавсько-
го ярусу» та ряд природних відслонень мор-
ських олігоценових (верхи сиваських верств 
берекської світи) та континентальних відкла-
дів раннього міоцену (новопетрівська світа) 
[4, 6, 7]. Місцями можна спостерігати строкаті 
глини верхнього міоцену. Це один із найкра-
щих і найповніших виходів даного стратигра-
фічного інтервалу, який доступний для спо-
стереження. У с. Межиріч відвідується кар’єр 

з видобутку червоно-бурої глини ранньопліо-
ценого віку, сировину з якого використовують 
на цегляному заводі, що розташований поруч. 
Привертають увагу різні типи верствуватості 
новопетрівських пісків та пісковиків, що ма-
ють яскраві кольори, від червоного до білого. 
Упродовж усього маршруту добре простежу-
ється заплава р. Псел та її І, ІІ, місцями ІІІ, над-
заплавні тераси. Увага звертається на сучасні 
фізико-географічні процеси (яроутворення, 
зсуви, осипи та ін.). Біля с. Курган є пам’ятка 
археології – городище Азак. Відслонення роз-
ташовані відносно поруч, доступні для огляду 
і самостійного відвідування.

________________
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Здивувати киянина або гостя столиці чи-
мось новеньким туристичним вже важко. Тому, 
окрім традиційної квадриги «Софія – Узвіз – 
Булгаков – Лавра», місцеві екскурсоводи нама-
гаються заманити споживача туристичних по-
слуг чимось «гаряченьким». Тому вже з’явилися 
«Київ відьомський», «Київ червоних ліхтарів», 
«Київ підземний»… Свої послуги пропонують 
«дігери», «неформали», «толкіністи» тощо. У 
2014 р. автором було запропоновано розробити 
можливий маршрут для тих же «неформалів» 
чи вишуканих «екстремалів» під робочою на-
звою «Industrie morts Києва» [4] з метою пока-
зати і усвідомити великий злочин, вчинений як 
царським, так і радянським режимами по пере-
творенню духовної та інтелектуальної столиці 
Східної Європи в потужний індустріальний 
комплекс з наступною інтелектуальною дегра-
дацією (це є стосується і Львова!). 

Однак, крім вище перерахованих чеснот, 
Київ ще є і унікальним геологічним феноме-
ном. Звучить це трохи дивно, зважаючи на 
високу заурбанізованість території столиці. 
Ще б пак: Київ знаходить на стику двох круп-
них геологічних структур – північно-східних 
схилів Українського щита (правий берег) і 
Дніпровсько-Донецької западини (лівий бе-
рег). Відповідно, відрізняються і київські ланд-
шафти Правобережжя і Лівобережжя. 

Візитівкою української столиці є знамениті 
Київські гори - «Дніпровські кручі» – оберне-
ний до Дніпра крутий схил лесового Київсько-
го плато. Найвища точка – г. Левашовка (196,8 
м) знаходиться на Печерську і слабо вираже-
на у рельєфі. Київське плато перетинають де-
сятки глибоких долин і ярів, що розсікають 

киЇВ як ГеоЛоГІчниЙ ФеноМен І ГеоЛоГІчниЙ аТракТиВ
Євген Цвелих 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, dellamontag@ukr.net

Kyiv aS gEOlOgiCal phENOmENON aNd gEOlOgiCal aTTraCTivE
Yevhen Tsvelykh 

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kyiv is a unique geological phenomenon - located at the intersection of two large geological structures - Ukrainian 

shield (right bank) and the Dnieper-Donets depression. “Kyiv Loess” and “Kyiv marl” as brick raw actively developed 
in the XIX - XX centuries, Now stayed several quarries, which are geological reference sections. Proposed bus route 
“Kyiv - a geological phenomenon”, which will be supplied geological and geomorphological, historical, environmental 
and confessional information.

його на низку фрагментів-останців — Старо-
київська гора, Щекавиця, Юрковиця, Замкова 
гора, Кудрявець тощо. Днищами долин і балок 
колись збігали численні струмки і річки, нині 
практично повсюди або каналізовані (леген-
дарна Либідь) або взяті в колектори (Глибо-
чиця, частково Сирець, Скоморох). Саме такі 
особливості київського рельєфу перешкоджа-
ли суцільній забудові й зумовили його надзви-
чайну мальовничість. До підніжжя Київського 
плато прилягає широка дніпровська заплава 
– молоде утворення, що перебуває в постійній 
динаміці внаслідок блукання русел Дніпра і 
Десни. Саме на ній розташований історичний 
Поділ (без якого, як співається у пісні «Київ 
неможливий»), заіндустріалізований район 
Плоська, на намитих пісках – практично окре-
ме місто – район Оболонь. 

Особливо широкою є лівобережна заплава, 
тут в районі сучасного озера Алмазне (масив 
Троєщина) та с. Бортничі помітні її реліктові 
ділянки, які зазнавали затоплення лише в часи 
повноводнішого Дніпра, які таким чином фік-
сують межі русла пра-Дніпра. Над рівнем за-
плави розташована перша надзаплавна тераса, 
складена алювіальними пісками. 

Як бачимо, геологічне різноманіття спри-
чинило і розмаїття геоморфологічне [1].

Не зважаючи на заурбанізованість, в різних 
частинах Києва була розвинута потужна видо-
бувна індустрія. Високу якість київських лесів 
як цегельної сировини, а також високу якість 
дніпровських пісків як сировини будівельної 
(як для бетонних сумішей, так і для оздоблю-
вальних робіт), помітили, судячи з історичних 
джерел, ще ченці Печерської Лаври. Перші 
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кустарні цегельні виробництва, започатковані 
Лаврою, зафіксовані ще у ХІІ столітті і локалі-
зовані у Китаєві, Корчуватому, на лівому бере-
зі долини Либеді. Справжній сплеск освоєння 
корисних копалин Києва почався наприкінці 
ХІХ століття. Київський лес почали активно 
розробляти цегельні заводи відомих київських 
промисловців — Й. Зайцева, В. Ріхерта, Я. Бер-
нера, братів Сніжків, родини Маррів та ін. 
Особливо активно почали освоюватися схили 
гір Юрковиці (Плоска) і Чорної (Деміївка), на 
Корчуватому, в долині р. Сирець, у Пирогові. 

Вже у радянські часи у зв’язку з активним 
будівництвом і закриттям старих кар’єрів було 
зроблено наголос на освоєння більш глибо-
ких геологічних шарів, що складають Київське 
плато. Так було відкрито чудові технологіч-
ні якості так званого «київського мергелю» – 
сіро-зеленої глинистої породи.

Нині, у зв’язку з вичерпаністю запасів та об-

меженням площ видобування, робота цегельних 
кар’єрів у міській зоні припинена. Нинішні це-
гельні заводи та будівельні комбінати викорис-
товують мергель і леси з кар’єрів у передмісті.

Таким чином, у межах столиці України за-
лишилися кілька кар’єрів у різних частинах 
міста. Фактично, кар’єри – це геологічні роз-
різи, при чому деякі є еталонними і навіть вхо-
дять до переліку охоронних об’єктів [3]. 

Пирогівський кар’єр (П) в межах с. Пиро-
гів, на південній околиці Києва, є еталонним 
геологічним розрізом для порід від голоцену до 
палеогену. Працював у 1950-1980-х роках і був 
закритий у зв’язку з обмеженням земельного 
відводу санітарною зоною Музею архітектури.

нижньоюрківський кар’єр (нЮ) розта-
шований біля підніжжя г. Юрковиця, район 
Плоска. Експлуатація кар’єру почалася з кінця 
ХІХ ст. і завершилася у 1960-х роках у зв’язку 
із погіршенням гідрогеологічних умов. 

Породи Потужність, м
П нЮ

1 Qiv Грунтово-рослинний шар 0,5 0,6
2 еdiІi Суглинки лесовидні 12 9-10
3 gii Суглинки та глини бурі 4 4
4 N1-2 ps Глини строкаті - 2
5 N1pl Піски кварцові, білі 13 12
6

3mž Піски глауконітові 6 10
7

2ob Наглинок 5 6
8

2kv Глина мергельна до 30 до 25

9
2bč Піски кварцові

Крім того, поблизу Києва, у передмісті ви-
діляють кілька опорних розрізів четвертинних 
відкладів. Таким є розріз біля с. Великі Дми-

тровичі, Обухівського району, що у 3 км від 
межі міста, який співпадає з розрізом Пиро-
гівського кар’єру [2]. 

Порода Залишки фауни
1 hl Чорнозем Helix pomatia L. 0,5
2 bg Лес жовтувато-пальовий, карбонатний, 

макропористий; в середній частині оглеєний.
Collumella columella (Mart.), Pupilla 
muscorum (L.), P loessica Lzk., Vallonia 
tenuilabris (Al.Br.)

4,0

3 vt Бурувато-коричневий грунт 
середньосуглинковий, кипить з НСl

Chondrula tridens (Müll.), Helicella sp. 0,8

4 ud Лесовидний суглинок, сірувато-пальовий, 
пористий, карбонатний

0,8

5 pl Лучний чорнозем важкосуглинковий, з чітко 
вираженим карбонатним ілювієм.

Nesovitrea hammonis (Stromm.), 
Pseudotrichia rubiginosa (A.Schm.)

0,6

6 kd Темно-бурий грунт горіхувато-грудкуватої 
структури, середньо-суглинковий, карбонатний.

Chondrula tridens (Müll.) 0,7
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7 dn 1) суглинок (2,2 м) пилуватий, сірувато-
палевий, внизу з іржаво-бурими прошарками 
дрібнозернистого піску;
2) морена (видно 1,5 м) чорнувато-бура 
середньосуглинкова, з включеннями гальки, 
гравію кристалічних порід тощо

Planorbis planorbis (L.), Anisus albus 
(Müll.), Hippeutis fontana (Ligh.) 
Succinea oblonga (Drap.), Vallonia 
tenuilabris (Al.Br.), Pupilla muscorum 
(L.)

3,7

технологічна (київські лес і мергель як висо-•	
коякісна цегельна сировина, строкаті глини 
– для гончарства);
історично-краєзнавча (кожна цегельня має •	
за собою солідний шлейф різних цікавинок 
– скажімо, «справа Бейліса», історія заводу 
«Фармак» тощо);
екологічна (на прикладі закинутих кар’єрів •	
наводяться різні способи рекультивації те-
риторій);
конфесійна (відвідини Миколо-•	
Йорданського монастиря з цілющою водою 
і купальнею).

________________

1.  Київ як екологічна система: природа – людина – виробництво – екологія / Стецюк В. В., Романчук С. П., Щур Ю. В. 
та ін.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Всеукр. екол. ліга. – К.: Центр екол. освіти та інформації, 2001. – 315 c. 

2.  Мельничук І. В. Палеоландшафти України в антропогені: монографія / І. В. Мельничук. – К. : ВГЛ «Обрії», 2004 – 
208 с. 

3.  Минерально-сырьевая база строительных материалов Украинской ССР. Киевская область / сост. Цапненко В. П., 
Димиитрова А. Г., Глущенко С. И. и др.; Мингео СССР, УГКГУ «Укргеология», ЦТЭ. – К.: ЦТЭ, 1989. – 598 с. 

4.  Цвелих Є. М. «Індастрил морт» Києва як перспективний туристичний об’єкт / Є. М. Цвелих // Індустріальний 
туризм: реалії та перспективи. – Кривий Ріг : вид-во Р. Козлов, 2013. – C. 88–95.

Отже, для поціновувачів геологічного ми-
нулого і сучасного Києва, для спеціалістів, 
природоохоронців, студентів і школярів, які 
цікавляться природою рідного міста, пропону-
ється маршрут «Київ – геологічний феномен». 
Враховуючи віддаленість кар’єрів, пересува-
тися потрібно автобусом. Окрім естетичної 
насолоди споглядання неповторних київських 
ландшафтів, для слухачів може подаватися на-
ступна інформація:

геологічна та геоморфологічна (геологічні •	
будова та розвиток, тектоніка, сучасні про-
цеси);
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The Roztocze region is located in the south-
east of Poland. It stretches for about 180 km long, 
from Kraśnik (in Poland) to Lvov (in the Ukraine). 
It consists of a range of low hills, which altitudes 
do not exceed 410 m asl. The distinctive feature of 
Roztocze landscape is an extensive area of forests. 
In the south part of the region, it covers over 40% 
of the area, instead of 28,4% the rest of Poland. 
Apart from large forest areas, quiet villages and 
picturesque landscapes, there are also many 
geotourist attractions. 

Geotourism has been defined as “a form of 
natural area tourism that specifically focuses on 
landscape and geology. It promotes tourism to 
geosites and the conservation of geodiversity 
and an understanding of Earth sciences through 
appreciation and learning. This is achieved through 
independent visits to geological features, use of 
geotrails and view points, guided tours, geoactivities 
and patronage of geosite visitor centres” [6].

Geotourism takes advantage of both the 
natural and cultural heritage. Natural heritage 
is related to geodiversity which is understood as 
a diversification of elements in nature, such as 
geological structures, relief forms, rocks, soils, 
ground- and surface waters, climate and natural 
processes. The Roztocze region has got a lot to offer 
to its visitors in the field of geotourism. Natural 
and cultural heritage and more than 150 geosites 
in this region gave rise to the establishment of the 
Geopark “Kamienny Las” in the Roztocze. 

The most important geosites in the planned 
Geopark [3]:
1.  The outcrop of limestones deposit in abandoned 

quarry in Żelebsko. 
2.  The outcrop of Miocene sands in Lipowiec.
3. The monadnock “Kamienna Góra” in 

Tereszpol.
4.  Remains of old adits in Potok Senderki.
5.  A rocky group “Piekiełko” near Stanisławów.
6.  A Peat Bog “Hamernia” near Józefów.
7.  The Sopot River gorge in “Czartowe Pole” 

Nature Reserve.

gEOaTTraCTiONS Of ThE rOzTOCzE rEgiON  
- frOm ThE TOuriST pErSpECTivE

Rafał Kapica
PWSZ Krosno, rafkapica@gmail.com

8.  The outcrop of Miocene in Huta Różaniecka.
9.  The petrified trees and fragments of wood in 

Siedliska (Fig.1).
Most of the tourists look for geosites through the 

prism of what they like or not. For many of them 
geology could be boring. Pictures of geological 
outcrop with geologist’s hummer often do not 
attract people to the geoattractions. Geological 
descriptions, full of professional vocabulary, seem 
to be for them incomprehensible. According to 
it, exhibitions of minerals in display cases are not 
enough. Therefore, there is a need, in some specific 
ways, to pull people into the geoattractions.  

Fig.1. The petrified trees in Siedliska

The Roztocze allows tourists to make exciting 
discoveries on its own measure. In many places, 
such as quarries, and even on the dirt roads, they 
can easily find fossil scallop shells from Miocene 
era (Fig.2). Also an interesting aspect of visiting 
is encountering boiling (motion, not temperature) 
sand springs [7]. Another tourist highlight that 
attracts the masses of tourists is the series of water 
steep rapids on many rivers [2], and most of all in 
reserves „Szumy nad Tanwią” and Czartowe Pole”.

The range of geotourism is also expanded to 
the architectural objects built from stone materials 
[5]. In the area of the Roztocze, tourists can also 
encounter mainly characteristic tombstones and 
roadside crosses made in the former stonemasonry 
village in Brusno Stare, which operated until 
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the end of Second World War. The forms of this 
stonework determine the supplement to the 
picturesque landscape and it is easily recognizable 
by tourists.

Fig. 2. Fossil scallop shells from Roztocze

According to tourists’ opinion, [4] the most 
interesting geosites of the Roztocze region are: 
“Szumy nad Tanwią” and “Czartowe Pole” Nature 
Reserves, Roztoczański National Park, “Dinosaur 

Educational Path” in Krasnobród, “Babia Dolina” 
quarry, Museum of Petrified Trees in Siedliska. 
The first two objects protect and preserve the 
natural landscape of the Tanew and Szum Rivers. 
The greatest tourist attraction there, is the series of 
water rapids. The Roztoczański National Park was 
created in order to protect forests and rare species 
of flora and fauna, while “Dinosaur Educational 
Path” in Krasnobród offers about 30 life-sized 
sculptures of different dinosaurs. The path is a 
great tourist attraction, especially for kids.

As it can be noticed, the tourists’ interests 
generally correspond to most of the geosites being 
shared. Recently, some of the most important geo-
attractions were connected into “The Geotourist 
trail of the Middle Roztocze” [1]. In the scope of 
this project, there is a new tourist infrastructure 
for pedestrian and bike tourists but also for those 
who drive cars. One should hope that geo-tourist 
projects in the area of Roztocze will contribute to 
the increasing of the popularity of this beautiful 
area.

________________

1.  Brzezińska-Wójcik T., Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, 
poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu. (In): Wpływ sektora B+B na wzrost konkurencyjności 
polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, T.2, D. Jegorow, A. Niedużak (Eds). CIVIS, Chełm, 2012, p.138.

2.  Buraczyński J., (ed.), Roztocze. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Lubelskie, 2002, pp. 230-239.
3.  Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P., Geopark „Kamienny  Las na Roztoczu” i jego 

walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, vol. 60, nr 9, 2012, pp.468-479.
4.  Kula S., Percepcja i wykorzystanie walorów turystycznych Roztocza przez odwiedzających region, (In): Wpływ 

sektora B+B na wzrost konkurencyjności  polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, T.2, D. Jegorow, 
A. Niedużak  (Eds). CIVIS, Chełm, 2012, p.61.

5.  Migoń P., Geoturystyka. PWN, Warszawa, p.47.
6.  Newsome D., Dowling R., Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers, Oxford, 

2010, p.232.
7.  Wład P., Wiśnieski M., Roztocze Wschodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów. Wydawnictwo Naukowe, 

turystyczne i Edukacyjne, Lubaczów, 1999, p.40.
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Созологія ландшафту — науковий напря-
мок у ландшафтознавстві, об’єктом якого є 
ландшафтні комплекси як носії культурної і 
природної спадщини, а предметом – стратегія, 
тактика і механізми охорони, збереження та 
відтворення цих ландшафтних комплексів.

Геосайти (геоморфосайти) – елементи гео-
сфери, які мають важливе значення для піз-
нання історії Землі, становлять неабиякий ін-
терес для ландшафтно-созологічного аналізу.

Горбиста височина Розточчя відзначається 
значним різноманіттям геоспадщини завдяки 
таким особливостям, як: а) своєрідному гео-
тектонічному розташуванню у форланді Схід-
ноєвропейського кратону і у континентальній 
зоні розломів Тейссейра-Торнквіста; б) дина-
мічній історії геологічного і геоморфологічно-
го розвитку пов’язаній з особливостями седи-
ментації крейдово-неогенових морських тран-
сгресій; в) особливостям рельєфоутворення та 
осадконагромадження у крайовій зоні плей-
стоценового зледеніння; в) специфікою вико-
ристання рельєфу та надр, обумовленою дав-
ньою господарською освоєністю регіону.

Перші дослідження геологічної спадщини 
Розточчя відносяться до кінця XVI ст., коли 
придворний лікар польського короля Стефана 
Баторія Войцех Очко у 1576 р. описав шклів-
ські мінеральні джерела в трактаті «Cieplice». 
Це була одна з перших у Європі публікацій про 
джерела підземних вод. 

Прикладом австрійського періоду до-

ЛанДШаФТно-СоЗоЛоГІчниЙ анаЛІЗ ГеоСаЙТІВ 
УкраЇнСЬкоГо роЗТоччя

Галина Савка, Володимир Шушняк
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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laNdSCapE SOzOlOgiCal aNalySiS Of gEOSiTES 
Of uKraiNiaN rOzTOChia

Halyna Savka, Volodymyr Shushniak
Ivan Franko National University of Lviv,

savka.halyna@gmail.com, shushniak@gmail.com
Made the first analysis of geosites of Ukrainian Roztochia using the landscape sozological method. Offered to 

explore geosites from position of landscape place. Given the history of regional geosites exploration and done their 
classification on the criteria of «filling», «importance» and «location».

слідження геологічної спадщини є описи 
М. А. Ломніцького у пояснювальних запис-
ках до карт Геологічного атласу Галичини. 
На Українському Розточчі (між м. Львовом 
та сучасним західним кордоном України) він 
описав понад 100 цікавих у геологічному від-
ношенні місць. 

У кінці 90-х років минулого століття у сфе-
ру досліджень геоспадщини Українського Роз-
точчя проникають ідеї «концепції геосайтів» 
підхоплені українськими географами і геоло-
гами у рамках ініціатив міжнародних органі-
зацій GGN і ProGEO. В межах Розточчя і Во-
линської височини запропоновано внести до 
Європейського списку 39 геосайтів [10], про-
ведено інвентаризацію і типізацію геосайтів 
для усього Західного регіону України [1, 6]. 
Плідною стала співпраця польських та україн-
ських фахівців зі створення міжнародного гео-
парку «Кам’яний ліс Розточчя» [7].

Новий поштовх у дослідженні геоспадщини 
Українського Розточчя дали крупномасштабні 
роботи з обґрунтування та природоохоронно-
го планування великоплощинних територій 
природно-заповідного фонду (ПЗФ): Природ-
ного заповідника «Розточчя», Яворівського 
національного природного парку, Регіональ-
ного ландшафтного парку «Равське Розточчя», 
проекту створення ПЗФ на приміських землях 
Львова. За результатами цих робіт розробле-
но класифікацію геолого-геоморфологічних 
об’єктів за змістом і науково-пізнавальною 
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значимістю [3], ідентифіковано нові об’єкти 
геоспадщини [2, 9], появляються спроби 
ув’язати проблеми збереження геоспадщини і 
біорізноманіття [8].

Ландшафтно-созологічний аналіз геосай-
тів доцільно проводити з позиції теорії «ланд-
шафтного місця», яка детально обґрунтована 
українським ландшафтознавцем М.Д. Гро-
дзинським. У ландшафтознавчому трактуван-
ні «геосайт» — це передусім «місце» – певний 
простір без територіальних відмінностей, ком-
понентами якого є «наповнення місця», «зна-
чення місця» і «місцеположення місця». Важ-
ливими властивостями ландшафтного місця 
є «рематеріалізація» – відродження за умови 
збереження його значення на тому самому міс-
цеположенні фізичного наповнення після його 
зникнення та «реінкарнація» – виникнення 
місця, яке переймає на себе значення, цінності 
та функції місця, яке фізично зникло [5].

За критерієм «наповнення» геосайти Укра-
їнського Розточчя поділяємо на вісім типів: 
1.  Місця з хронологічними зрізами історії гео-

логічної розвитку регіону. До них належать 
місця розташування задокументованих 
відслонень, свердловин, шурфів. Прикла-
дом є свердловина «Рава-Руська», яка ха-
рактеризує історію геологічного розвитку 
усього регіону, починаючи з протерозою. 
У ландшафтно-созологічному аналізі цього 
типу геосайтів є особливо важливою по-
внота і якість геологічної документації.

2.  Місця знахідок історико-геологічних арте-
фактів (скам’янілостей, палеонтологічних 
решток, конкрецій, давньольодовикових ва-
лунів). Найціннішими у геотуристичному 
контексті є ці місця, де артефакти зберегли-
ся «in situ». Прикладом є давньольодовикові 
валуни між смт. Магерів і с. Старе Село.

3.  Місця освоєння ресурсів надр, які є важли-
вими в ідентифікації традиційної господар-
ської спеціалізації регіону. На Українському 
Розточчі до них відносяться давні копаль-
ні гончарних глин в Потеличах, Глинсько, 
Клепарівській околиці Львова; місця з ви-
добутку сировини і виробництва будівель-
ного вапна («вапнярки»), які були присутні 
майже у кожному третьому селі Розточчя; 
копальні залізної руди, про наявність яких 

свідчать географічні назви «Гута», «Гутись-
ко», «Зелена Гута»; копальні бурого вугілля 
в Скваряві, Монастирку, Потеличах; місця 
видобутку будівельного каменю («камено-
ломи») в околицях Львова, Жовкви, Івано-
Франкове, Рави-Руської, водозабори у До-
бростанах і Шкло.

4.  Місця прояву екстремальних геоморфоло-
гічних процесів. Прикладом є ліва притока 
Шляхетської Дебри в околицях Дубровиці, 
яруга з-під Вовчої Гори в околицях с. Глин-
сько, де спостерігались аномальні для рів-
нинної території явища сходження селів.

5.  Геолого-геоморфологічні об’єкти історико-
культурного значення («Страдчанська пе-
чера», «Печера Йова і Сильвестра» побли-
зу Крехівського монастиря», горби «Старе 
Городище» в с. Потеличі, «Гарай» поблизу 
Жовкви, «Побійна» – в околицях Крехова, 
«Чорна Гора» біля Львова, «Городище» – 
між Бірками і Рокитно).

6.  Природні водойми і водотоки з природни-
ми руслами, які стали рідкісними для регіо-
ну на фоні суцільно антропізованих форм.

7.  Джерела мінеральних і прісних вод.
8.  Виразні природні ландшафтні домінанти 

(скелі, уступи, пагорби).
Критерій «значення» передбачає ранжування 

геосайтів за змістом (посередні, типові, рідкісні, 
унікальні, ендемічні), за статусом (світової, єв-
ропейської, регіональної, місцевої спадщини), 
за природоохоронною категорією (пам’ятка 
природи, заповідне урочище, заказник, геосайт 
в межах національного природного парку або 
регіонального ландшафтного парку за функці-
ями (освітня, наукова, туристична).

За критерієм «місцеположення» геосайти 
розглянуто у їх зв’язку з певними ландшафтно-
типологічними одиницями. У цьому контексті 
характерними для Розточчя є «ландшафтні рів-
ні» – схожі за ідентифікаційними ознаками до 
карпатських «стрий» – ландшафтні комплекси 
у межах місцевостей, складених низкою літо-
логічно однорідних урочищ. Ідея виділення 
ландшафтних рівнів у ландшафтному устрої 
Розточчя належить О.М. Федіркові [4]. Згід-
но його поглядів кожен з ландшафтних рівнів 
пов’язаний з певним етапом історії розвитку 
й еволюції природи Розточчя: хвилястих де-
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нудаційних поверхонь та горбисто-пластових 
денудаційних поверхонь – дочетвертинний 
етап, давньольодовикових прохідних долин – 
плейстоценовий етап та сучасних річкових до-
лин – голоценовий етап.

Таким чином, ландшафтно-созологічний 
аналіз геосайтів Українського Розточчя від-
криває нові можливості для збереження гео-
спадщини та оцінки геотуристичного потенці-
алу регіону.

________________
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Розточчя є унікальним природним та 
історико-культурним регіоном на погранич-
чі України і Польщі. Воно здавна виконувало 
роль екологічного коридору між Люблінською 
височиною і Поділлям, по якому мігрува-
ли рослини і тварини в обох напрямках. Тут 
створено цілу низку природоохоронних те-
риторій по обидва боки кордону, заплано-
вано створення міжнародного біосферного 
резервату “Розточчя” [2]. Регіон вирізняєть-
ся розмаїттям і багатством культури з давні-
ми традиціями багатьох народів. Саме багата 
природна та історико-культурна спадщина 
(зокрема, історико-архітектурні ансамблі міст 
Львова і Замостя, дерев’яні церкви українсько-
польського пограниччя тощо) стала підґрун-
тям для розвитку різних форм пізнавального 
туризму у цьому регіоні. Проте недооціненою 
залишилася цікава геологічна історія терито-
рії, різноманіття форм рельєфу і проявів сучас-
них рельєфотвірних процесів, які   створюють 
сприятливі умови для розвитку геотуризму. 

Останніми роками усе частіше акцентують 
увагу на георізноманітності височини Розточ-
чя і багатій геоспадщині. З польської сторони 
група науковців Академії Гурнічо-Гутнічей, 
Національного Геологічного Інституту й Ін-
ституту Охорони Природи у Кракові під ке-
рівництвом проф. Марека Кромпєца розроби-
ли проект геопарку «Кам’яний ліс на Розточчі» 

ПроекТоВаниЙ ПоЛЬСЬко-УкраЇнСЬкиЙ ТУриСТичниЙ ШЛяХ 
“Гео-роЗТоччя”
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2Розточанський національний парк, zup@roztoczanskipn.pl
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Work has begun on the creation of cross-border geotouristic way „Geo-Roztocze” with a total length of 250 km. 
Provided installation of 26 information boards at geotouristic attractions, develop a number of local geotouristic routes 
and trails.

[3, 4] і почали його поетапно впроваджувати 
за підтримки місцевої влади і природоохорон-
них установ. Вони закцентували увагу на тому, 
що “візитною карткою” Розточчя мають ста-
ти знахідки і місцезнаходження скам’янілих 
дерев. Українські дослідники запропонували 
продовжити цей геопарк в українській частині 
Розточчя і запропонували відповідний проект 
[1]. В Українському Розточчі було обрано 50 
базових геосайтів, серед яких відслонення ко-
рінних (крейда, палеоген, неоген) і покривних 
(плейстоцен і голоцен) відкладів, розміщені у 
експлуатованих і неексплуатованих кар’єрах, 
природні виходи скельних порід, окрему гру-
пу склали відслонення зі знахідками решток 
скам’янілих дерев; виходи порід, приуроче-
ні до скельних форм і печер; давні копальні; 
скельно-печерні комплекси [1]. Одним з голо-
вних завдань для реалізації проекту транскор-
донного геопарку «Кам’яний ліс на Розточчі» є 
облаштування геотуристичних атракцій, ство-
рення геотуристичних шляхів і стежок на Роз-
точчі по обидва боки польсько-українського 
кордону, а також їх інформаційно-освітнє за-
безпечення.

У польській частині Розточчя активно роз-
вивають мережу геотуристичних стежок і 
маршрутів, створюють інформаційно-освітнє 
забезпечення геотуристичних об’єктів і міс-
цевостей, проводять активні інформаційні 
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кампанії на підтримку розвитку геотуризму в 
цьому регіоні. 

Успішним прикладом такої діяльності є 
Геотуристичний шлях Середнього Розточ-
чя довжиною 68 км, створений з метою про-
демонструвати георізноманітність та історію 
розвитку рельєфу цієї частини Розточчя через 
природні і штучні відслонення гірських порід, 
геологічні і ландшафтні резервати, визначні 
форми рельєфу, геологічні музеї, екоосвітні 
стежки та майстерні з обробки каміння [5, 6]. 
При прокладанні траси враховували передусім 
об’єкти, які демонструють геологічні умови 
цього регіону, а також обирали місця з опти-
мальним представленням місцевих ландшаф-
тів, природних і культурних цінностей.

Траса шляху проходить через два ландшаф-
тних парки (Пущі Сольскєй і Краснобродський) 
і Розточанський національний парк, охоплює 
заповідні геологічні об’єкти – резервати Чор-
тове Поле і Над річкою Тавнею, документацій-
ний осередок в Красноброді [6]. Значну роль 
відіграють в цьому шляху штучні відслонення 
порід у вигляді кар’єрів у Новинах, Шоповому, 
Красноброді та Юзефові (каменоломня Баб’я 
Долина), штольня в Сендерках. До найвідомі-
ших геоморфологічних об’єктів геотуристич-
ного шляху на Середньому Розточчі належать 
гора Млинарка біля Юзефова, гора Вапєльня 
біля Ульова. Популярними місцями шляху та-
кож стали скульптурна майстерня у Майдані 
Неприскім та музей скам’янілостей і двокіло-
метрова природничо-культурна освітня стеж-
ка „Шляхом скам’янілих дерев” у Сєдлісках. До 
окремих атракцій цього шляху ведуть промар-
ковані піші і велосипедні траси. Обслуговую-
ча (нічліжна і гастрономічна) інфраструктура 

Геотуристичного шляху Середнього Розточчя 
пов’язана з такими туристичними центрами 
як Юзефув, Красноброд і Сусєц [5, 6]. Піші, 
велосипедні та автомобільні мандрівки Геоту-
ристичним шляхом Середнього Розточчя нині 
вважають однією із найцікавіших пропозицій 
пізнати цей регіон. 

В українській частині Розточчя окремі 
об’єкти геоспадщини входять до складу пізна-
вальних туристичних шляхів різної тематики, 
а також екоосвітніх стежок на природоохорон-
них територіях. Але спеціалізованих геотурис-
тичних шляхів тут наразі ще не створено.   

З метою популяризувати геотуристичні 
атракції польсько-українського регіону Роз-
точчя розпочато роботу над створенням тран-
скордонного геотуристичного шляху «Гео-
Розточчя». Загальна протяжність проектовано-
го геотуристичного шляху складатиме 250 км. 
З польської сторони він охопить Геотуристич-
ний шлях Середнього Розточчя та низку інших 
локальних маршрутів, а в українській частині 
центральна вісь цього шляху пролягатиме через 
Раву-Руську, Потелич, Магерів, Крехів, Страдч, 
Брюховичі і завершуватиметься у Винниках. В 
Українському Розточчі передбачено встановити 
26 інформаційних стендів біля геотуристичних 
атракцій, розробити низку локальних марш-
рутів і стежок з відповідним інформаційно-
освітнім наповненням. Заплановано створити 
музей скам’янілих дерев у Раві-Руській та гео-
скансен у РЛП «Знесіння». Головними вико-
навцями проекту зі створення цього шляху 
стануть Львівський національний університет 
імені Івана Франка, Університет Марії Кюрі-
Склодовської у Любліні, Розточанський націо-
нальний парк та місцеві гміни і сільради.

________________
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“Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Герасімюк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. –  С. 52–55.
Krąpiec M. 3. Geopark Kamienny Las na Roztoczu i jego walory geoturystyczne / Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski 
W. & Krąpiec P. – Przegląd Geologiczny. – 2010 – № 60(9). - S. 468–479+507.
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Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego / Roztocze Wita [Електронний ресурс] – Режим доступу: 5. http://www.
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Szkak Geoturystyczny Roztocza Srodkowego: Informator – mapa turyztyczna 1:50 000 – 1 лист.6. 

68



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

Розвиток геотуризму в нашій країні — кон-
че необхідний захід. Він сприяє відвідуванню 
геологічних пам’яток, збереженню їх різно-
маніття, розумінню наук про Землю через оці-
нювання і спостереження геологічних об’єктів 
просто неба. Досягається це активним рекла-
муванням геологічних пам’яток природи, роз-
повіддю про них, створенням цікавих геоло-
гічних маршрутів до унікальних природних 
об’єктів. Сприятиме розвитку геотуризму 
також відокремлення територій з визначною 
геологічною спадщиною для створенням гео-
парків. Виділення їх у різних регіонах нашої 
держави надасть поштовх розвитку туризму і 
як наслідок — й розвитку самих регіонів. До-
помогти в цьому може створена в УкрДГРІ база 
даних (БД) геологічних пам’яток. Розроблена 
вона з урахуванням всіх вимог міжнародних 
стандартів, і є єдиною для всієї України. Під-
тримка та удосконалення її постійно продо-
вжується. Об’єкти БД публікуються на Гео-
порталі УкрДГРІ окремими html-сторінками 
для кожної пам’ятки природи з фотографія-
ми, координатами та зручним описом (http://
geonews.com.ua/geologichni_pamiatki_ukraini).

Кінцевим результатом робіт планується зро-
бити електронну карту геотуризму України на 
якій окрім геологічних пам’яток будуть зображе-
ні всі цікаві об’єкти природно-заповідного фон-
ду, природоохоронні території, туристичні шля-
хи і маршрути. І перш за все необхідно створити 
перелік туристичних маршрутів, пов’язаних з 
геологічними пам’ятками  по всім регіонам (для 
чого використовувати БД геологічних пам’яток 

ВикориСТання бД ГеоЛоГІчниХ ПаМ’яТок ДЛя роЗВиТкУ 
ГеоТУриЗМУ В УкраЇнІ на ПрикЛаДІ нПП «СкоЛІВСЬкІ беСкиДи»

Олена Пилипчук
Український державний геологорозвідувальний інститут(УкрДГРІ)

м. Київ, e-mail: nikaas@ukr.net 

ThE uSE Of daTaBaSE laNdmarKS fOr dEvElOpmENT iN uKraiNE 
gEOTOuriSm ON ExamplE NaTiONal parK “SKOlE BESKydy”

Olena Pylypchuk
 Ukrainian State Geological Research Institute (UkrSGRI)

The information on a database of geological monuments of Ukraine created and supported by UkrGGRI is resulted. 
For example, the national park “Skole Beskydy” and its individual natural outcrops, the possibility of the establishment 
in the territory of Ukraine’s first heoparku.

України), і відокремити серед них унікальні 
маршрути міжнародного значення, маршрути 
загальноосвітнього напрямку, наукові VIP тури 
і бізнес-тури. Сподіваємось, що на цій карті гео-
туризму буде можливість побачити і геопарки, 
створення яких вже тільки питання часу, так як 
всі розуміють їх необхідність.

Так наприклад, при належному підході до ор-
ганізації об’єкта природно-заповідного фонду, 
брендом України, його перлиною, може стати 
геологічна пам’ятка природи місцевого значен-
ня “Базальтові стовпи”. Свій охоронний статус 
кар’єри Івано-Долинського родовища с. Базаль-
тове одержали ще у 1983 році. Біля родовища 
знаходиться заказник “Базальтівський”, який 
охороняє реліктовий ліс, і опікується їм Базаль-
тівське лісництво ДП “Костопільський лісгосп”.  
У тому ж районі розташовані й Берестовецькі 
родовища базальтів, в рамках яких місцеві гео-
логи виділяли геологічні пам’ятки природи ще 
у 2003 році, і які досі не мають ніякого статусу. 
Всі ці об’єкти необхідно поєднати однією охо-
ронною територією, створивши на цій площі 
геопарк або  національний природний парк 
(НПП) з геологічною специфікацією.

В 2015 році  в інституті за темою “Моніто-
ринг геологічних пам’яток України” розробле-
но проект геолого-туристичної карти для ство-
рення геопарку на базі НПП “Сколівські Бески-
ди”. Зроблена мапа масштабу 1:50000 під назвою 
“Геопарк Кам’янка”. Описано 7 маршрутів подо-
рожей до геологічних пам’яток, розташованих 
на території НПП та поруч з ним, надано їх на-
лежний популяризований опис (рис. 1). 
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Одна з основних складових геопарку — при-
родний комплекс долини р. Кам’янка з при-
леглою територією хребта Ключ. Крім дуже 
мальовничого водоспаду, який приваблює на-
товпи туристів, описані унікальні форми ре-
льєфу, що спостерігаються на правому вододілі 
Кам’янки — хребет Ключ та на його південно-
західному схилі. Тут поширена потужна (до 
200 м) товща масивних пісковиків ямненської 
світи. На вододілі пісковики залягають майже 
горизонтально. Внаслідок вибіркової ерозії тут 
утворилися своєрідні форми рельєфу – типові 
ерозійні останці у вигляді мальовничих скель 
висотою до 20 м. Еолова діяльність надала їм 
своєрідні, інколи химерні форми (рис. 2). 

Південний схил хребта від вододілу майже 
до підошви броньований цими ж масивни-
ми пісковиками, які перекривають піщано-
глинистий (із перевагою глинистої складової) 
фліш стрийської світи. Кут нахилу порід обох 
світ (до 15°) співпадає з кутом нахилу схилу. 
Водонасиченість глинистих порід на контакті 
обох світ спровокувала інтенсивний розвиток 
гравітаційних блокових зсувів. Це закономірно 
викликало утворення системи тріщин у масив-

них пісковиках, їх розкриття та сповзання цілих 
блоків порід вниз по схилу, що, у свою чергу, 
привело до утворення цілої низки цікавих при-
родних об’єктів – тріщинних печер, каньйонів-
розколів, скель, останців (рис. 2). Печери на 
хребті Ключ — найбільші в України печери у 
пісковиках. 

На створеній карті також прокладені  геоло-
гічні маршрути до Урицьких та Ямельницьких 
скель, і надано їх геологічний опис, до водо-
спаду Гуркало через гору Парашка з виходом у 
м. Сколе – це один напрям. 

Дуже оглядовим та пізнавальним для розу-
міння геологічної будови території може стати 
відвідування кар’єрів – Святославського біля 
м. Сколе і Гребенівського, на південь від пер-
шого – інший напрям до якого на карті також 
прокладені маршрути від м. Сколе.

Поруч з межами НПП (4-5 км по хребту) 
у масиві Сколівські Бескиди, але вже в Івано-
Франківській області знаходиться Поляницький 
регіональний ландшафтний парк, створений у 
1996 році на базі комплексної геологічної пам’ятки 
з 1981 р. загальнодержавного значення «Скелі До-
вбуша». На створеній нами карті до цієї пам’ятки 

Рис.1 Карта території майбутнього геопарку

Рис.2 Ерозійні останці, хр. Ключ

Рис.3 Схема утворення печер
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прокладено велосипедний маршрут від м. Сколе. 
Аналіз геологічної спадщини району НПП 

«Сколівські Бескиди» наукового та освітнього 
забезпечення об’єктів та оцінка їх історико-
культурного надбання винятково сприятливі 
для створення на цій території геологічного 
парку. Крім того, район має розвинену інфра-
структуру. Місто Сколе по праву можна назва-
ти містом-курортом завдяки його розташуван-
ню. Більшість з описаних об’єктів вже доступ-

ні для відвідування, інші потребують доробки, 
пояснень і оформлення. Однак з впевненістю 
можна сказати, що дана територія відповідає 
всім критеріям для створення на ній геопарку. 

Карти такого типу з винесеними на них уні-
кальними природними об’єктами, їх описом і 
маршрутами, прокладеними до них, потрібно 
робити і в інших національних природних пар-
ках та на інших природоохоронних територіях, 
на площі яких є геологічні пам’ятки природи.
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У часи палеоліту та неоліту рельєф, клімат, 
рослинний і тваринний світ сприяли виник-
ненню на Поділлі стійбищ збирачів, мислив-
ців і рибалок (Лука Врублівецька, Врублівці, 
Молодове, Студениця, Бакота, В. Слобідка, 
Китайгород, Калачківці, Мар'янівка, Багови-
ця, Калюс, Лисківці, Патринці, Сокіл, Стара 
Ушиця). В першу чергу кам’яною сирови-
ною для виготовлення знарядь у південно-
західній Україні служив кремінь, потім — 
різні інші тверді породи. На всій території 
Волино-Поділля поширені запаси першо-
сортного, високоякісного кременю (чорний 
або сірий кольори часто з характерними 
білими вкрапленнями). Поклади природ-
ного кременя знаходяться у верхніх шарах 
крейдової системи туронського ярусу, що 
розташований порівняно неглибоко. У схід-
ній частині Подільської височини в резуль-
таті ерозії в річкових долинах, ярах і бал-
ках відслонюються крейдові породи разом 
з жовнами кременя. Такі виходи кремінних 
конкрецій достатньо поширені на Волино-
Подільському плато. Найдавніші сліди жит-
тя людини епохи раннього палеоліту (понад 
600 - 300 тисяч років тому) були зафіксова-
ні поблизу села Лука-Врублевецька (рис. 1) 
Кам'янець-Подільського району Хмельниць-
кої області [1–3]. За способом виготовлен-
ня кам'яних знарядь цю стоянку відносять 
до ранньо-ашельської епохи, а відтак вона 
є найдавнішою археологічною пам'яткою як 
Хмельниччини, так і України. 

арТеФакТи ПаЛеоЛІТУ як об’єкТи ГеоТУриЗМУ 
на ПоДІЛЛІ

Віталій Фурман
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

e-mail:  fourman@franko.lviv.ua

palEOliThiC arTEfaCTS aS OBJECTS Of gEOTOuriSm 
iN ThE pOdOlia rEgiON

 Vitaliy Fourman
Ivan Franko National University of Lviv

Stone tools are very important historically artifacts and are facts the first geological explorations in our regions on the 
Ukraine. This information is very interesting for the first student practices of geology faculty about the paleoecosystems 
of the Podolia and that for them taking information about using geology industry in Stone Age are opportunity.

Рис. 1. Місця артефактів біля Врублевець

Найдревніші знаряддя відносяться до кате-
горії галечникових – чопери і чопінги давньої 
людини Олдувай-
ської долини Аф-
рики. З відповідної 
за формою і вагою 
гальки збивався 
край з однієї або 
двох сторін (рис. 2). 

Рис. 2. Технологія обробки кременю [2]
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Гострий край, що утворювався, слугував для 
різних операцій. Подальший розвиток техно-
логії обробки йшов в двох напрямках: інду-
стрія ядрищ, коли з однієї заготовки одержува-
ли масивне знаряддя, а у відхід йшли лусочки 
й відщепи, й індустрія відщепів, коли з заго-
товки сколювали необхідні для знарядь відще-
пи, а у відхід йшов нуклеус (техніки «Clacton», 
«Levallois»). За даними археологів [2], найві-
рогідніше, що найдавніші люди (архантро-
пи) прийшли на територію сучасної України 
з Передньої Азії через Балкани і Центральну 
Європу майже 1 млн. років тому, в період ран-
нього палеоліту. Рештки найдавніших стоянок 
первісних людей на території України знайдені 
біля с. Королеве (Закарпаття), м. Амвросіївка 
(Донбас), с. Лука-Врублівецька (Хмельниччи-
на) [2, 3], Молодова (Чернівеччина). У басейні 
Дністра знайдено досить багато місцезнахо-
джень артефактів періоду аж до мустьє. Біль-
шість їх представлена матеріалом, виявленим 
на високих терасах, рідше – на пляжах. Серед 
знарядь були нуклеуси, відщепи, рубила. Ма-
буть, найдавніше місцезнаходження такого 
типу стоянок – Лука-Врублевецька, відкрите в 
1946 р.  С. Н. Бібіковим і П. Й. Борисковським 
[1, 2] у 20 км на південь від м. Кам'янець – По-
дільський (рис 1). Археологічне датування 
пам'ятника коливається від раннього до піз-
нього ашеля. 

В Кам’янець-Подільскому районі біля Яру-
ги та Луки-Врублевецької, яка затоплена вода-
ми Дністровського водосховища, можна тор-
кнутись давньої історії цього краю як у геоло-
гічному, так і археологічному аспекті. Якраз у 
цих місцях і знайдено стоянки в околицях сіл  
Лука-Врублевецька та Врублівці як ашелю, так 
і мустьє (рис. 1). 

При порівнянні фото знахідок найдавніших 
примітивних знарядь кам’яного віку на бере-
гах Дністровського водосховища біля Луки-
Врублевецької (рис. 3) із даними фотогалереї 

сайту ашельських знарядь, знайдених на бере-
гах Темзи у Великобританії [4], вражає техно-
логія обробки та подібність типу цих знарядь, 
а особливо однотипність знайдених чоперів з 
чоперами Португалії і Франції. 

Також присутні у знайдених артефак-
тах ручні рубила, відщепи й пластини, ножі, 
різноманітні шкребки, наконечники стріл, 
які можна віднести до мустьєрської епо-
хи (рис. 4). Ці артефакти ще у більшій мірі 
надають інформацію про унікальність па-
леоекосистеми Поділля в епоху палеоліту та 
спонукають проводити відповідні заходи по 
охороні таких заповідних територій та вико-
ристовувати їх як з історичної точки зору, так 
і як об’єкти геотуризму. 

________________

Бережанська С.С. та ін. 1. Археологія Української ССР. Т. 1. Первісна археологія. К.: Наук. думка, 1971. – 546 с.
Борисковский П. Й. 2. Палеолит Украины. М., 1953. – 422 с.
Фурман В.В. 3. Кремінь як перша корисна копалина людей кам’яного віку на Поділлі//Вісн. Львів.унів. Серія геол., 
Вип.23. – 2009, с.184-202
http://www.paleodirect.com/primman1.htm4. 

Рис. 3 Знахідки знарядь ашелю 
біля Луки-Врублевецької

Рис. 4  Знахідки знарядь неоліту 
біля Врублевець
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Останнім часом в нашій країні, а на Заході 
вже віддавна, великою популярністю користу-
ється геологічний туризм.  Під час геологічної 
мандрівки чи екскурсії необов’язково про-
водяться систематичні наукові дослідження, 
зйомка, описи тощо. Але це не виключає цікавих 
спостережень, вагомих знахідок або яскравого  
ілюстративного матеріалу до розшифрування 
складної геологічної історії та будови Землі, 
що може слугувати чудовим ілюстративним 
матеріалом для підручників, дипломних робіт, 
путівників а навіть серйозних наукових моно-
графій. При певних зусиллях і доброму збігові 
обставин навіть любителі можуть знайти різно-
манітні геологічні об’єкти та дуже цікаві зразки 
мінералів, скам’янілостей, які могли би прикра-
сили  найвідоміші геологічні музеї світу. 

Наша доповідь базується на досвіді мандрів 
протягом п’яти сезонів вздовж Дністра на каяку 
– від Заліщиків до Новодністровська.   В кожній 
мандрівці ми вели щоденник подорожей. 

Каяк дає унікальну можливість доступу до 
всіх наявних відслонень, а долина ріки від За-
ліщик до Новодністровська є майже суцільним 
відслоненням. Тут можна спостерігати відсло-
нення на рівні води  весь розріз від девону до 
венду. А вийшовши з каяка на берег можна та-
кож спостерігати і молодші утворення. 

Отож, каяк дає унікальну можливість для 
зручного доступу до будь-якої частини берега. 
Коротко зупинимось на перевагах розбірного ка-
яка. З часів нашої юності, тобто 80-х років попу-
лярними були два види каяків — дво- та триміс-
ні «Таймень» та «Салют». Їх металеві конструкції 
були і залишаються  достатньо надійними, але 

ГеоЛоГІя ДнІСТра З каяка
Андрій Бубняк1, Олександр Герасим2

1Геолог-консультант,  e-mail: andrewbubniak@yahoo.com
2журналіст,  e-mail: olesherasym@yahoo.com

gEOlOgy Of dNiSTEr rivEr frOm KayaK
Andrij Bubniak1, Oleksandr Herasym2 

1Consulting Geologist, e-mail: andrewbubniak@yahoo.com
2Journalist, e-mail: olesherasym@yahoo.com

In this presentation we describe the using of a carcass kayak by geological observations during our trips dawn the 
stream of Dnister river.  There are a lot of vivid geological object interesting for professional geologists as well as for 
amateurs: Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic paleontological remains, weathering forms in rocks of different ages, black 
Silurian shales, loess deposits, useful minerals (bentonite clay, sandstones and   limestones, phosphorite nodules, flints). 

брезентово-гумовий кожух з часом зношується, 
служить він близько 10-15 років, тому необхідно 
здійснювати заміну кожуха. На щастя, у нас була 
цілком справна металева конструкція, до якої 
вдалося придбати новий кожух. Він ідеально до-
пасований до старого каркасу. Незважаючи на 
широкий вибір нових сучасних каяків на україн-
ському ринку, при наявності старого каркасу не 
варто його позбуватись, можна за помірну ціну 
придбати новий кожух і  отримати цілком при-
стойний човен, який у спакованому вигляді за-
ймає два  неважкі тюки. Збір човна займає близь-
ко  півтори  години. 

Ключове місто – Кам’янець-Подільський. Від 
нього не дуже великі віддалі до Хотина, Китай-
города, Старої Ушиці (від 20 до 40 км), до яких 
з Кам’янця найзручніше добиратися на таксі – 
два тюки з каяком і два наплічники легко туди 
поміщаються. Ціна прийнятна і становить від 
10 до 20 доларів, а крім того водій може підвезти 
практично до самої води.  Альтернативним спо-
собом добирання є дизель-поїзд  – з Кам’янця-
Подільського до мосту через Дністер у Великій 
Слобідці, недалеко від відпочинкового комп-
лексу «Подільська Рів’єра». 

Перевага каяка ще в  тому, що в будь-якому 
місці, де є мінімальна площа для причалювання, 
його можна витягнути на берег чи навіть під-
няти на невисоку скелю (Рис.1). Висока мобіль-
ність дозволяє зайти у притоки Дністра (Терна-
ва, Ушиця), зайти у вузькі місця,  не менш ціка-
ві від Дністра і при потребі навіть без проблем 
можна переміщатись проти течії. 

На перший погляд місць для ночівлі багато, 
але при наявності з’їзду до ріки вони досить час-
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то будуть зайняті рибалками або відпочиваль-
никами, і тому з каяком можна знайти хороше 
місце для зупинки, доступне тільки з води.  

Рис. 1. Дослідження силурійських порід 
на предмет палеонтологічних залишків. 

Для геологів та фанатів геології долина Дні-
стра, а особливо Дністровський каньйон – це 
захоплива книга. Кожен, хто навчився її чита-
ти чи намагається це робити, буде щедро вина-
городжений. Ми не ставимо перед собою мету 
викласти детальну і систематичну  геологію 
Дністра (вона викладена в численних публіка-
ціях – фахових і популярних [1, 2, 3]), але все 
ж таки на кількох найцікавіших, з нашої точки 
зору, моментах зупинимось. 

Дністровський каньйон – місце із страто-
типами палеозою. На жаль, частина із них за-
топлена після спорудження Дністровського 
водосховища. Найкращий з них знаходиться в 
районі села Китайгород. Це чи не єдине місце в 
світі, де представлений повний розріз силуру. 

Одними з найбільш улюблених і пошире-
них серед любителів у долині Дністра є па-
лаентологічні залишки. Вони зустрічаються 
повсюдно. Наприклад, у Заліщиках — девон-
ські риби і ортоцераси, часто зустрічаються 
брахіоподи. При певному везінні та наполе-
гливості в кембрійських та силурійських від-
кладах можна знайти скам’янілих трилобітів. 
Для туристів, що цікавляться геологією, конче 
необхідно зупинитися на відслоненні силурій-
ських утворень біля села Трубчин. Найдавніші 
скам’янілості знаходяться в кінці подорожі, у 

Новодністровському кар’єрі. Це медузоїди із 
вендських пісковиків. 

Окрім палеонтології бачимо також низку 
інших дуже цікавих геологічних атракцій, зо-
крема геоморфологічні об’єкти, наприклад, 
Товтри; свідчення підводних зсувів; відслонен-
ня лесових утворень; сучасні геологічні про-
цеси – зсуви, утворення травертинів, інколи 
дивовижні форми вивітрювання порід.  

Окремо слід згадати про місця, де на поверх-
ню виходять так звані чорні сланці силуру, що 
дають уявлення про перспективні на сланцевий 
газ утворення в нашому регіоні і по суті є при-
родною лабораторією для їх дослідження.  

Досить цікавими знахідками є різноманітні 
кремені, в першу чергу дірчастий, часто також 
зустрічається обточена яшма.  Вони потрапля-
ють в алювій із крейдових відкладів. Про багат-
ство корисними копалинами цієї території свід-
чать закинуті та діючі каменоломні — бентоні-
тових глин, фосфоритів, пісковиків, доломітів. 

Після Новодністровська долина  Дністра ви-
глядає  досить сумно – техногенний пейзаж че-
рез те, що тут проведено об’ємні роботи з укрі-
плення берегів. Для цього використовуються 
видобуті із кар’єру поблизу протерозойські 
граніти та  вендські пісковики, на яких дуже 
часто зустрічаються відбитки медузоїдів.

Бонусом для натураліста є багатюща орнітоло-
гія, ботаніка, тваринний світ. Вздовж ріки на бе-
резі у популярних відпочинкових місцях досить 
часто трапляються різноманітні заклади де можна 
випити гальбу пива, скуштувати місцевого борщу 
чи копченої риби. При потребі можна зупинитись 
на короткий відпочинок або на нічліг. 

Результатом навіть однієї мандрівки може 
бути невелика збірка скаменілостей, порід, мі-
нералів для шкільної колекції кабінету геогра-
фії, що на нашу думку буде сприяти популя-
ризації геологічних знань. Частину знайдених 
під час наших мандрівок зразків ми передали 
до невеликого, але дуже цікавого Природни-
чого музею Болехівського лісового коледжу. 

________________

Velikanov V.Ya., Grytsenko V. V 1. ProGEO Symposium“Safeguarding our Geological Heritage”. Guidebook of Geological 
excursion of ProGEO-2006, Geosites of Middle Dnister River Valley  2006. - 105 pp. 
Г2. орбуленко В. Історія, захована в камені дослідження палеонтологами скель Кам’янеччини / В. Горбуленко, М. 
Дребет // National Geocraphic. – 2014. – листопад. – С. 26-31. 
http://geology.lnu.edu.ua/phis_geo/Intersting%20about%201-practice/About%20practices/Practics_ua.htm3. 
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Своє визначення грязьові вулкани отрима-
ли від їх звичної зовнішньої будови, подібної 
до конуса у справжніх вулканів, а уточнення 
назви — грязьові, за переважаючою формою 
виділень продуктів їх діяльності у вигляді гря-
зьових потоків. Насправді ж грязьові вулкани 
не завжди мають чітко виражений конус, в 
силу високої пластичності потоків, а якщо він 
і присутній, то видається лише зменшеною ко-
пією конусів магматичних вулканів. Грязьові 
вулкани менш ефективні за масштабами і ре-
зультатами діяльності, ніж їх близькі родичі 
магматичного походження — власне вулкани, 
але цікаві як для місцевого населення, що живе 
в зоні можливих катастрофічних явищ, так 
для геологів, які намагаються зрозуміти при-
роду цих специфічних природних утворень та 
оцінити їх значення для насущних потреб. 

До останнього часу в Україні традиційними 
об’єктами для вивчення спеціалістами і від-
відування туристами були грязьові вулкани 
Криму [4], однак тепер все більше інформації 

ГряЗЬоВІ ВУЛкани УкраЇни, МоЛДоВи І рУМУнІЇ, як об’єкТи 
наУкоВоГо ДоСЛІДження Та ГеоТУриЗМУ 
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The data on the mud volcanoes in Ukraine, Moldova, and Romania are given. Ordered information on the morphology 
and composition of the flows has been analyzed as well as its relationships to tectonic zones and seismic activity surrounding 
territory including the Vranchs seismic zone and more far regions. There is a reason to connect appearance of the mud 
volcano and deep hydrocarbons flows. Importance of the mud volcanoes as a potential object for touristic purposes is 
also shown. 

з’являється про грязьові вулкани Прикарпат-
тя (с. Старуня, Івано-Франківська область) та 
Буковини (с. Колінківці, Чернівецька область), 
які разом із відомостями про подібні утво-
рення в суміжних територіях Румунії (пра-
вобережжя р. Прут) та Молдови (Дністрово-
Прутське межиріччя) сприятимуть визначен-
ню їх походження, еволюції та можливості ви-
користання для наукових, природоохоронних 
та туристичних цілей. 

Закономірності розповсюдження гря-
зьових вулканів та споріднених об’єктів. В 
межах вивчених територій грязьові вулкани 
супроводжують низку інших утворень, що 
відображають тектонічну активність району, 
фіксують потоки флюїдів, газів та джерел з 
мінеральними водами різної мінералізації. 
Просторове суміщення грязьових вулканів з 
промисловими нафтовими та газовими про-
явами дало підстави вважати їх генетично 
пов’язаними [1, 6, 10], а тому наявність гря-
зьових вулканів вдається використати як ін-
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дикатор ймовірних нафтогазових проявів в 
маловивчених ділянках. 

Поява грязьових вулканів у Західній Украї-
ні визначається закономірним їх знаходження 
у масштабній за протяжністю зоні північно-
західного – південно-східного простягання 
вздовж північного схилу Карпат. Хоча час по-
яви грязьового вулкану поблизу села Старуня 
у його сучасному прояві визначається 1977 ро-
ком, безсумнівним є існування подібних кра-
терів і в більш ранні часи. Зокрема, збереже-
ність знахідок решток носорогів і мамонта по-
яснюється спільною дією нафто-озокеритової 
і глинисто-бітумної суміші з попередника су-
часного грязьового вулкана в цьому районі, 
яка і консервувала їх [9]. 

У південно-східному напрямку від Старуні 
відомі численні поверхневі прояви активності 
газових виділень і виливів нафти, які однак не 
переросли у грязьові вулкани, хоча за усними 
повідомленнями місцевих мешканців вони 
можуть бути виявлені у більш віддалених і 
менш обжитих районах. Жителі більш густо 
заселених місць часто повідомляють про різні 
феноменальні прояви газової діяльності. Так, 
в с. Загайпілля поблизу Коломиї в колодязі 
однієї з мешканок села проявилось періодич-
не інтенсивне виділення бульбашок з різким 
підняттям температури води. Подібні явища 
фіксуються також в низці сіл Тисменицько-
го району та інших населених пунктах Івано-
Франківської області. 

Грязьовий вулкан с. Колінківці, розташова-
ний ще більше на південний схід від Старуні, 
формується в умовах, коли роль фундамен-
ту відіграє міоценова пачка осадових порід, 
до яких приурочені прояви озокериту, нафти 
і газу [2, 3], що може пояснювати їх появу у 
вулканічних виділеннях в періоди зростан-
ня активності діяльності вулкану. Хоча роль 
цих міоценових порід – як материнських чи 
колекторських, остаточно не визначена, без-
сумнівно, що поява вуглеводневих виділень є 
індикатором перспективності району розви-
тку грязьових вулканів на виявлення родовищ 
вуглеводнів, що доказано в численних відомих 
нафтогазових регіонах світу [1, 6, 8, 10]. 

Незважаючи на зміну гірського рельєфу до 
більш спокійних форм в межиріччі Прута і Дні-

стра уже на території Молдови відомі грязьові 
вулкани на околицях села Бербоєнь за актив-
ності грязьового вулкану в минулому столітті 
виверження грязьових мас від сірого до жов-
того кольору відбувалось з трьох його жерл. В 
Румунії на правобережжі р. Прут описуються 
подібні об’єкти [7], які в південно-західному 
напрямі змінюються більш масштабними 
утвореннями, що фіксується результатами бу-
ріння. Наприклад, в румунському грязьовому 
вулкані Пиклеле Мике грязьова брекчія фіксу-
ється до глибини 3618м [5].

Морфологія та активність проявлення. 
Зазвичай власне грязьові вулкани представ-
лені невеликими пласкими підняттями в ре-
льєфі, які лише в деяких випадках (наприклад, 
Джау-Тепе на Керченському півострові) фор-
мують конусоподібні форми, що поєднуються 
з площинними виливами потоків, в залежності 
від їх активності і агрегатного стану матеріалу, 
який виноситься на поверхню. Розміри конусів 
у спокійному стані вулкану складають десятки 
сантиметрів, але збільшуються в активну фазу 
їх діяльності. Якщо порівняти рельєф в райо-
ні Старуні, Колінківці, та Бербоєнь і Керчен-
ського півострова, то видається, що саме в рів-
нинній частині найбільш звичними є прояви 
грязьового вулканізму. Форми грязьових вул-
канічних апаратів в таких місцях є плоскими 
з переважним спокійним виливом глинистої 
маси та газовими виділеннями. В більш актив-
ні періоди в цій суміші з’являються і бітумні 
виділення, а по їх поверхні часто розтікають-
ся нафтові плівки. Безперечно, що при цьому 
проявляється прямий зв’язок складу грязьо-
вого потоку з породами, на поверхні яких роз-
ташовані грязьові вулканічні апарати. Однак, 
характер такого зв’язку залишається не зовсім 
однозначним, оскільки часом для апаратів від-
значаються великі глибини, значно більші по-
тужностей вміщуючих порід [8, 10]. Самостій-
ність характеру діяльності грязьових вулканів 
підкреслюється також постійною температу-
рою їх грязьової суміші, яка не залежить від 
зовнішніх умов. Таким чином, навіть у сильні 
морози грязьові вулкани не скуті кригою. 

Перспективи подальшого вивчення гря-
зьових вулканів та використання в якості 
об’єктів геотуризму. Подальше системне ви-
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вчення характеру діяльності грязьових вул-
канів потрібно організовувати на постійній 
дослідницькій основі, яка б дозволила про-
стежити зміну характеристик вулканів у часі і 
прив’язати їх до змін сейсмічності в районах, 
які вважаються впливовими на діяльність 
вулканів, зокрема виявити синхронну реак-
цію на сейсмічну активність у відомій зоні 
Вранча в Румунії чи у більш віддалених регі-
онах світу. 

Природні фактори та масштабний антропо-
генний вплив на довкілля навкруги грязьових 
вулканів вимагають зусиль для надбання стату-
су геологічних пам’ятників об’єктами, які ще не 
мають такого статусу. Враховуючи велике на-
укове значення вивчення грязьових вулканів та 
їх привабливість як туристичних об’єктів, необ-
хідна велика рекламна та інформаційна робота 
по висвітленню їх особливостей та достоїнств 
різними доступними засобами. 
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Зона Мармароських скель належить до уні-
кального геологічного об`єкту, розміщеного у 
Внутрішніх Карпатах. Внутрішні Карпати та 
фундамент Панонсько-Трансильванської сис-
теми неогенових западин представлений де-
кількома мікроконтинентальними терейнами 
(давніми, зараз сильно деструктурованими 
мікроконтинентами, колись розміщеними в 
океані Тетис), які виходять на поверхню у ви-
гляді кристалічних масивів. Розрізняють два 
великі композиційні терейни, перший з яких 
має назву Алькапа (масив Центральних За-
хідних Карпат, Східних Альп і ін.), а другий 
— Тисія-Дакія (Мармароський кристалічний 
масив Центральних Східних Карпат, Апусені і 
ін.). Вони, в свою чергу, складені з менших те-
рейнів, об`єднаних в ранньоальпійський час 
(в крейді) в згадані два композиційні терейни. 
Терейни розділені сутурними зонами/акрецій-
ними призмами між собою та зі стабільною ді-
лянкою Євразійського континенту (платфор-
мою). Зовнішні (Флішеві) Карпати — зірвані 
з основи та складно деформовані крейдово-
міоценові флішові та неогенові моласові від-
клади — це типова акреційна палеопризма, що 
формувалась в крейді, палеогені і неогені при 
зближенні терейнів Алькапа та Тисія-Дакія з 
одного боку, та Євразії — з другого [1, 4].

Українські Карпати займають вузлову пози-
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The geotouristic object (route) «Marmarosh Klippen Zone» provides a unique opportunity to observe the typical 
olistostrome with both the fragments of the Тethys ocean crust (olistoliths of the Jurassic? basic-ultrabasic rocks) and the 
remnants of the wandering (micro)continent in the Tethys Ocean (clasts and olistoliths of pre-Cambrian metamorphic 
and Paleozoic-Mesozoic sedimentary rocks). It is possible to investigate the suture zone/accretionary prism between the 
ancient microcontinents (terranes).

цію, де сходяться як два композиційні терейни 
— Алькапа (кристалічні породи, розкриті біля 
м. Ужгород в фундаменті Закарпатської запа-
дини) та Тисія-Дакія (Мармароський масив та 
зона Мармароських скель), так і декілька су-
турних зон/акреційних призм, що обмежують 
терейни.

Зона мармароських скель, яка формує 
окремий тектонічний покрив — Вежанський, 
знаходиться на північно-західному продо-
вженні Мармароського кристалічного масиву 
[3]. Вона, вірогідно, є зірваним, зі своєї седи-
ментаційної основи, фрагментом осадового 
чохлу Мармароського масиву, насуненим (як і 
масив) до північного сходу на Зовнішні Карпа-
ти. З південного заходу на неї насунений вну-
трішньокарпатський фліш Монастирецького 
покриву.

Мармароська зона скель складена 
крейдово-палеогеновими відкладами, в ниж-
ній частині стратиграфічного розрізу яких 
розвинена потужна (до 1000 м) нижньокрей-
дова (барем?-апт-альбська) олістостромова 
і олістостромово-конгломератова товща со-
ймульської світи (за Станіславом Кругловим), 
яка і формує власне «Мармароські скелі» [3]. 
Олістоліти та уламки в конгломератах цієї тов-
щі підрозділяються на два типи. Перший тип 
складений породами, подібними до криста-
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лічного фундаменту Мармарошського масиву 
та його осадового верхньопалеозойського-
мезозойського чохла. Це — кристалічні сланці, 
гнейси, гранітоїди, пермсько-тріасові кварцеві 
конгломерати та гравеліти, тріасово-юрські 
вапняки та доломіти. Другий — представле-
ний розрізненими фрагментами юрських (?) 
порід офіолітової асоціації, червоними яшмо-
їдами, рифогенними ранньокрейдовими вап-
няками ургонської фації. В басейні р. Велика 
Уголька дослідники можуть побачити усе роз-
маїття названих обох типів порід (рис.). Серед 
них заслуговують на увагу мальовничі скеляс-
ті виходи брил (розміром до десятків і сотень 
метрів) юрських (?) і крейдових (ургонських?) 
вапняків («Молочний Камінь», печера в вап-
няках тощо), а також фрагменти порід офіо-
літової асоціації — базальти, ультрабазити, 
рідше габроїди. В базальтах спостерігаються 
подушкові текстури (піллоу-лави). Серед уль-
трабазитів діагностуються лерцоліти, верлі-
ти, гарцбургіти, іноді піроксеніти, що часто 
серпентинізовані або і повністю перероблені 

в серпентиніти. Місцями відслонюється і ма-
трикс олістостроми, складений хаотичними 
відкладами грязекам’яних потоків (debris-
flows). Подекуди осадовий матрикс тектонічно 
перероблений до меланжу, що також спостері-
гається у відслоненнях.

Геодинамічна інтерпретація. Два типи 
порід, що складають уламки в нижньокрей-
довій олістостромі Мармароської зони скель 
вказують на два вірогідних джерела зносу: 1) 
припіднята ділянка Мармароського масиву, 
2) підняття фронту офіолітового покриву, що 
насувався на масив з заходу (в сучасних ко-
ординатах). Судячи з розподілу літофацій, ці 
два джерела зносу знаходились з протилеж-
них боків олістостромового басейну. В сучас-
ній структурі вони поховані під більш пізні-
ми насувами. Похований офіолітовий покрив 
(джерело зносу для олістостроми), вірогідно, 
слід паралелізувати з Трансильванським офі-
олітовим покривом, що насунений на Марма-
роський кристалічний масив і залишки якого 
зараз розвинені невеликими фрагментами на 

Рис. Спрощена геологічна карта Мармароської зони скель басейну р. Велика Уголька 
(склав Олег Гнилко за власними спостереженнями та матеріалами геологічного картування).

80



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

території Румунії. Трансильванський покрив 
(як і асоціююча з ним олістострома), згідно 
до існуючих реконструкцій [4], є фрагментом 
обдукованої акреційної призми, насуненої в 
ранній крейді на мікроконтинент Дакія (Мар-
мароський масив) з заходу з кореневої облас-
ті сутурної Муреської зони, розміщеної між 
терейнами Дакією і Тисією. Обдукція могла 
відбутись внаслідок ранньокрейдової колізії 
мікроконтиненту Дакія з енсиматичною ду-
гою (залишки якої відомі в Муреській зоні) і/
чи з мікроконтинентом Тисія. Колізія Дакії і 
Тисії призвела до закриття Трансильвансько-
Муреської гілки океану Тетис і утворення ком-
позиційного терейну Тисія-Дакія. На деякій 
віддалі від фронту офіолітового покриву роз-
винулась припіднята ділянка Мармаросько-
го масиву (флексурний вигин плити — англ 
“fore-bulge”), яке постачало уламковий матері-
ал в олістостромовий басейн і розміщувалось 
на протилежному (відносно офіолітів) боці 
цього басейну. Таким чином, потужна олісто-
строма Мармароської зони скель, що містить 
брили юрської (?) офіолітової асоціації, маркує 
ранньокрейдову сутуру/фрагмент акреційної 
призми між Дакією та Тисією [2].

________________
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Як показує кількарічний досвід польових 
практик зі студентами геологічного факуль-
тету ЛНУ ім. Ів.Франка, геологічний об’єкт 
«Мармароська зона скель» надає рідкісну змо-
гу спостерігати та досліджувати як фрагмен-
ти офіолітової асоціації — залишки давньої 
(юрської?) океанічної кори Тетису, так і мета-
морфічні та осадові комплекси, утворені на 
континентальній корі, а також вивчати будову 
сутурної зони/акреційної палеопризми і спе-
цифічних хаотичних олістостромових утво-
рень Карпат. Важливо відмітити, що об’єкт 
розташований на території Карпатського 
біосферного заповідника, і отже, може бути 
комплексного використання. Цілеспрямоване 
дослідження об’єкту, уніфікування та фор-
малізація геологічних та інших даних, може 
зробити його ефективним для використання 
на державному рівні. Він відповідає головним 
вимогам для об’єктів такого рівня: оптималь-
на собівартість, компактність базування, мож-
ливість подальшого розвитку для виконання 
перспективних державних завдань. Об’єкт є 
достатньо інформативним, щоб бути включе-
ним у геологічний депозитарій (речовинно-
інформаційний банк геологічних даних).
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Актуальним питанням для Карпатського 
регіону є збереження екологічно збалансова-
ного соціально-економічного розвитку, при 
якому використання інфраструктури еко-
туризму має забезпечувати збереження уні-
кальних і типових природних ландшафтів.

У звіті «Tourism in the Green Economy: 
Background Report» зазначається, що «тради-
ційний масовий туризм досяг стадії стійкого 
зростання. На противагу цьому, екотуризм, 
природний туризм, туризм спадщини, куль-
турний і «м’який» пригодницький туризм 
беруть на себе ініціативу і, за прогнозами, 
будуть швидко зростати протягом наступ-
них двох десятиліть. Передбачається, що гло-
бальні витрати на екологічний туризм будуть 
рости більш високими темпами, ніж середнє 
зростання всієї галузі [10, p. 9].

Мета цього повідомлення – привернути 
увагу науковців до локальних об’єктів при-
роди з метою їх поглибленого комплексного 
вивчення; увагу суб’єктів туристичної діяль-
ності з метою відповідального використання 
подібних атракцій як рекреаційних об’єктів 
еко- і геотуризму, наголосити на проблемі за-
сміченості локальних об’єктів природи та по-
требі підвищення рівня культури відпочинку 
туристів і місцевих мешканців під час відвід-
ування Карпат.

Іманентність туристично привабливих 
природно-рекреаційних ресурсів Карпат-
ського краю актуалізувала пріоритетність 
розвитку тут еко- і геотуризму. 

ПаМ’яТка ПрироДи “бІЛиЙ каМІнЬ” 
як рекреаЦІЙниЙ об’єкТ еко- І ГеоТУриЗМУ

Віталій Передерко
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

Івано-Франківськ,  e-mail: vitaliyperederko@gmail.com

ECO- aNd gEOTOuriSm rECrEaTiONal OBJECT 
NaTural mONumENT “WhiTE STONE” 

Vitaliy Perederko
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

This work highlights the problem of pollution of local objects of nature on the example of unique nature monument 
«White Stone», emphasizes the need to improve the leisure culture of travelers and local residents while visiting the 
Carpathians.

Природні ресурси Івано-Франківщини 
сприяють проведенню екскурсій з активними 
способами пересування, до найпопулярні-
ших об’єктів скелелазіння відносять урочи-
ще Бубнище, Сокільський хребет, Писаний 
Камінь та Білий Камінь [1, с. 78]. Водночас це 
найвідоміші геотуристичні атракції області. 
Варто зауважити, що перелік далеко непо-
вний. Наприклад, серед об’єктів геотуризму 
у долині гірського Пруту слід назвати геоло-
гічні пам’ятки природи місцевого значення 
«Малевський комплекс» (Делятин), «Білий 
Камінь». Втім, за словами М. Клапчука, це 
лише окремі приклади унікального геологіч-
ного середовища цієї місцевості, тому що не 
менш захоплюючими є комплексна пам'ятка 
природи місцевого значення Добротівські 
відслонення (зокрема скеля «Сфінкс»), кань-
йоноподібна долина р. Женець, привершин-
ні частини Ґорґан з чудовими краєвидами та 
кам’яними розсипами [3, с. 287]. 

Скеля Білий Камінь – унікальний природ-
ний об’єкт, який розташований на горі Пірс-
Дора (961,5 м). Гора Пірс-Дора входить до 
гірського хребта Дебриця, що простягнувся з 
південного сходу на північний захід. Уздовж 
хребта тече потік Дебриця, що впадає в річ-
ку Кам’янка. На вершині хребта розташовані 
скельні останці неогенових пісковиків до 30 м 
висоти. З обох боків хребта глибокі урвища, 
лише з боку села Дора пологий підйом веде 
через модриновий ліс до скельного комплек-
су [4, с. 184].
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Білий Камінь є геологічною пам’яткою 
природи місцевого значення (площа 0,5 
га), яка створена для охорони унікального 
природного комплексу: групи мальовни-
чих скель в оточенні смереково-ялицевого 
лісу, що неподалік від вершини гори Пірс-
Дора. Об’єкт належить Дорівському лісни-
цтву ДП Делятинський лісгосп. Основою 
Білого Каменю є ямненський пісковик бі-
лого кольору, який своїми формами дещо 
нагадує скелі Покутсько-Буковинських 
Карпат, а саме Сокільські Скелі та Протяте 
Каміння [7]. Білий Камінь – яскравий взі-
рець геоморфологічної будови місцевості, 
сформованої з ямненських пісковиків (або 
пісковиків ямненської світи палеоценової 
епохи). Близько 25 мільйонів років тому, в 
неоґеновий період кайнозою, разом з утво-
ренням нинішніх Карпат були сформовані 
камені-пісковики, деякі з них у процесі го-
роутворення піднялись на поверхню зем-
лі. В геологічній науці вони відомі як «Ям-
ненські» (назва походить від колишнього 
села Ямна) [6, c. 166]. Породи ямненської 
світи утворюють надзвичайно естетично 
привабливі форми рельєфу. Ними також 
складені відомі «Скелі Довбуша» і «Камінь 
Довбуша» в Ямній, скеля «Слон» у Яремчі, 
каньйоноподібна долина р. Женець тощо 
[3, с. 283]. 

Зважаючи на доступність цієї 29-метрової 
скелі, вона є місцем «паломництва» не тільки 
справжніх туристів, але й звичайних рекре-
антів, серед яких немало т. зв. матрацників 
– любителів комфортного пасивного відпо-
чинку, які засмічують довкілля пластиком, 
склом тощо, а крім того, зі слів мандрівника-
блогера, «бідолашний камінь обписаний 
автографами тих несвідомих туристів, які 
тільки таким чином можуть висловити свою 
ейфорію від побаченого» [8]. Автори порта-
лу karpaty.ua відзначають, що «поруч завжди 
багато відпочиваючих та скелелазів – одним 
тут добре йде шашличок, іншим – тренуван-
ня. Хоча така доступність скель до цивіліза-
ції дається взнаки: якби «шашличники» за 
собою прибирали, а невідомі художники не 
залишали свої автографи, на Білий Камінь 
хотілось би повернутись знову» [7]. 

Популярний веб-ресурс ua.igotoworld.com 
відніс Білий Камінь до переліку скельних 
комплексів, які є потенційними маршрутами 
вихідного дня [9]. 

Білий Камінь – це не тільки цікавий об’єкт 
геотуризму, але й приклад скельної сакраль-
ної пам’ятки. Українські Карпати характе-
ризуються значним спектром сакрально-
релігійних скельних комплексів. Така їх 
різноманітність пов’язана зі значною різно-
манітністю гірських природних ландшафтів 
та значною кількістю сакральних місць. Най-
відомішими об’єктами у регіоні є Лоєвський 
культовий центр, скельно-печерний комплекс 
«Скелі Довбуша», язичницьке святилище на 
вершині Писаного Каменя, гора Вухатий Ка-
мінь, святилище-обсерваторія у с. Урич, скелі 
Спас [2, c. 162-163]. 

Упродовж 2006–2011 рр. Карпатською 
археологічною експедицією локалізовано 
на території гірської частини Прикарпаття, 
Буковини, Закарпаття більше 50-ти місць 
скельно-печерних пам’яток [5, с. 248]. М. 
Кугутяк відносить Білий Камінь до скель-
них святилищ, яке є частиною великого 
петрогліфічного скельного комплексу са-
крального характеру епохи міді-бронзи [4, 
с. 184-191]. У давніх українських колядках 
він виступає символом Місяця, креатора 
світотворення [4, с. 185-186]. Наразі існує 
необхідність продовження комплексних до-
сліджень сакрально-релігійних ландшафтів 
Українських Карпат. 

Еко- і геотуризм є вагомим елементом 
системи збереження навколишнього при-
родного середовища через підвищення еко-
логічної свідомості населення та створення 
економічних стимулів до охорони довкілля. 
Підтримувати стійкий баланс співіснуван-
ня навколишнього природного середовища 
і туристичної діяльності в межах рекреацій-
них об’єктів еко- і геотуризму необхідно че-
рез посилення еколого-просвітницької ро-
боти у школах, ВНЗ, на об’єктах природно-
заповідного фонду, серед суб’єктів туристич-
ної діяльності, які займаються внутрішнім 
туризмом, запровадження дієвої системи 
штрафів за порушення режиму відвідування 
локальних пам’яток природи.
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Понад двадцять років геологічний факуль-
тет Львівського національного університету 
імені Івана Франка повністю або частково 
проводить другу навчальну геокартувальну 
практику в нижній-середній частині р. Опір 
— правого допливу р. Стрий. Гребенівський 
навчальний полігон розташований у Сколів-
ському районі Львівської області. Головними 
населенними пунктами тут є смт. Верхнє Си-
ньовидне, м. Сколе та с. Гребенів, сполучені 
автомобільними та залізничними шляхами. 
База навчальної практики розташована у 
смт. Верхнє Синьовидне, на базі лабораторії 
польових еколого-геологічних досліджень 
Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка. 

Гребенівський навчальний геологічний 
полігон розташований у Скибовій зоні Укра-
їнських Карпат. Північною межею полігону 
є р. Орява, ліва притока р. Опір, а південною 
межею – р. Зелем’янка, права притока р. Опір. 
Відрізок русла р. Опір між названими допли-
вами є фрагментом підкидо-насуву, по якому 
скиба Зелем’янка контактує зі скибою Параш-
ка. Стратиграфічний розріз скиби Параш-
ка простежується у відслоненнях р. Орява. 
Тут від пригирлової частини р. Орява, Свя-
тославського кар’єру (геологічна пам’ятка) 
можна простежити нашарування порід верх-
ньокрейдової стрийської світи, середньо-
верхньопалеоценової ямненської, нижньоеце-
нової манявської, нижньо-середньоеоценової 
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The geotouristic аnd educational object (route) Grebenivskiy Ground are presented. The object is possible supervision 
after features of geological structure of the Skyba zone of the Ukrainian Carpathians. The connection with geological 
landmarks are  underlined.

вигодської, середньо-верхньоеоценової би-
стрицької світи та олігоцен-міоценової мені-
літової серії. На південній околиці с. Корчин 
в потічку Велика Річка знаходиться водоспад 
Гуркало висотою 5 м, який приурочений до 
нижнього кременистого горизонту меніліто-
вої світи (геологічна пам’ятка).

По всій території Гребенівського навчаль-
ного геологічного полігону верхньокрейдово-
еоценові утворення представлені флішем і 
складені “класичними” різношаруватими тур-
бідитами. В них домінують текстури Боума 
типу Tabcde,, Tbcde, Tabc. Відклади менілітової світи, 
в долішній частині якої розвинений нижній 
кременевий горизонт, представлені  типови-
ми тонкопаралельношаруватими геміпелагіч-
ними кременисто-карбонатними відкладами, 
з чорними некарбонатними тонколисткува-
тими аргілітами (так званими «менілітовими 
сланцями»), збагаченими органічною речови-
ною. На території  Гребенівського навчально-
го геологічного полігону  відклади менілітової 
світи становлять більшу частину олігоцену–
нижнього міоцену, мають значну потужність і 
поділяються на три підсвіти.  В підошві серед-
ньоменілітової підсвіти залягає головецький 
горизонт-маркер «смугастих» тонколамінова-
них вапняків пелагічного генезису. В нижній 
частині верхньоменілітової підсвіти відслоню-
ється верхній кременевий горизонт.

Крейдово-еоценові стратони містять стро-
катоколірні горизонти з залізомангановою 
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мінералізацією (конкреції, брекчії, кірки). У 
басейні р. Опір, у нижній частині манявської 
світи, в над’ямненському строкатоколірному 
горизонті нами виявлено горизонт потужніс-
тю 0,20–0,35 м, у якому встановлено залізо-
манганові конкреції. Забарвлення їх від блідо-
жовтого до темно-коричневого та майже чор-
ного; наявна зональність. Розмір конкрецій від 
3–5 см до 15 см. За нашими даними вміст мі-
нералів заліза і мангану (з групи псиломелану) 
коливається від 51 % до 28%. 

Крім конкреційних типів залізо-манганових 
руд виявлені брекчійовидні та кіркоподібні 
морфотипи. Їх наявність свідчить про склад-
ний перервний процес росту залізомангано-
вих утворень. За нашими матеріалами та да-
ними [2], рентгенодифрактометричні дослі-
дження глинистої фракції аргілітів манявської 
(над’ямненський горизонт) світи виявили у 
них значний вміст змішаношаруватих міне-
ральних утворень ілліт-монтморилонітового 
і хлорит-монтморилонітового складу. У тери-
генній фракції поширені аутигенні мінерали: 
шаруваті алюмосилікати (селадоніт), кварц, 
карбонати; та аллотигенні (альбіт, кварц). 
Серед акцесорних мінералів у залізомангано-
вих утвореннях басейну р. Опір встановлено 
кварц, калій-натрові польові шпати, наявність 
яких є діагностичним індикатором перетво-
рення базальтової піро- та/або гіалокластики, 
яка надходила в басейн седиментації. За пе-
трохімічним аналізом, строкатоколірні поро-
ди проаналізованих стратонів є продуктами 
глибокого звітрювання переважно основних 
порід [5] або псевдосіалітами і псевдосиферлі-
тами [6], тобто вулканогенно-осадовими утво-
реннями.

Добра геологічна відслоненість Гребенів-
ського полігону сприяє макродіагностиці різ-
норангових та різнопорядкових плікативних 
та диз’юнктивних структур Гребенівського 
кар’єру, який розташований у пригирловій 
частині р. Зелем’янка. Він віднесений до Націо-
нальної геологічної спадщини і є об’єктом екс-
курсій Карпато-Балканської геологічної асоці-
ації. Цікавим є також Гребеновецький кар’єр та 
розріз по струмку Гребеновець. Втім, важливе 
геотуристичне значення має також Святослав-
ський кар’єр, а на південно-західній околиці с. 

Урич знаходиться ще одна геологічна пам’ятка 
— ерозійні останці у вигляді Урицьких скель 
(природний національний парк «Сколівські 
Бескиди», історико-ландшафтний комплекс 
Тустань). Тут можна вивчати літодинамічні 
типи ямненських пісковиків та їхні структурні 
мезопарагенезиси.

На північ від м. Сколе прямує автодорога до 
р. Кам’янка з каскадами невеликих водоспадів, 
сформованих скельними виходами масивних 
грубошаруватих пісковиків ямненської світи 
Cколівської скиби. В пригирловій частині р. 
Кам’янка доступні виходи стрийської світи. 
Вище водоспаду, в пригирловій частини пра-
вого допливу Лужок, спостерігаються відсло-
нення відкладів манявської, вигодської, би-
стрицької та менілітової світ. З вододільного 
хребта Ключ (929.0 м) відкривається чудовий 
краєвид на долину р. Стрий, що дає змогу ви-
вчати всі її гідрографічні і геоморфологічні 
елементи. Тут встановлено пам’ятний хрест 
січовим стрільцям, які тримали оборону під 
час першої світової війни. Унікальність осо-
бливостей р. Кам’янка викликала пропозицію 
щодо включення даного об’єкту до геопарку 
“Кам’янка”.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що гео-
логічні відслонення Гребенівського полігону 
дають змогу набути геологічних знань щодо 
характеру стратиграфічного розрізу Скибо-
вої зони, головних рис будови флішових по-
кривів (скиб). Седиментологічні ознаки світ 
характеризують літологічні типи, які прита-
манні приконтинентальним позашельфовим 
фаціям. Строкатоколірні горизонти демон-
струють утворення (гемі)пелагічної повіль-
ної седиментації, що відбувалась нижче рів-
ня карбонатної компенсації. Підкреслимо, 
що палеобатиметрія над’ямненського басей-
ну, встановлена за зрізами аглютинованих 
дрібних форамініфер кременистого складу, 
відповідає середньобатіально-абісальному 
виду Ammodiscus tenuissimus. Діагностова-
на асоціація форамініфер належить біофації 
“Glomospira”, яка розвинута в одновікових від-
кладах Польських Карпат і Середземномор-
ській області. Виявлені описані вище залізо-
манганові горизонти в палеоцен-еоценових 
породах є утвореннями формації залізоман-
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ганових конкрецій, подібними до відкладів су-
часного Світового океану. Вивчення рис стра-
тиграфії і тектоніки Гребенівського полігону 
надає змогу схарактеризувати і вивчити типо-
ві ознаки акреційної призми, які притаманні 
насувній споруді Зовнішніх Карпат. Серед них 
головними є такі: закономірне омолодження 
віку відкладів від внутрішніх до зовнішніх 
(північно-східних) структурних одиниць; при-
уроченість потужних уламкових літофацій до 
верхів стратиграфічних розрізів структурних 
одиниць; зміна літофацій від глибоководних 
до мілководних вгору за стратиграфічним роз-
різом структурних одиниць. 

Компактність і геологічна інформативність 
Гребенівського полігону оцінена колегами з 
Київського університету імені Тараса Шевчен-
ка та Дніпропетровського університету імені 
Олеся Гончара, які в останні роки проводять 
тут геологічні навчальні практики. 

Сформована комунікаційна інфраструкту-
ра Гребенівського полігону, його ілюстратив-
ність, компактність, відносно легка досяжність 
від м. Львів та інших населених пунктів дозво-
ляють розглядати цей об’єкт не лише як вузь-
коспеціалізований, але й як геотуристичний. 

Геологічні об’єкти, розміщені на території 
Гребенівського навчального геологічного полі-
гону, такі як водоспади Гуркало, Кам’янецький, 
кар’єри (Гребенівський, Гребеновецький, Свя-
тослав), Урицькі скелі — є чудовими геотурис-
тичними пам’ятками, які не тільки свідчать 
про геологічне, тектонічне, палеогеографіч-
не минуле басейну седиментації океану Тетіс, 
але й водночас є видовищними природними 
об’єктами. Тому Гребенівський полігон є важ-
ливим для еколого-економічної політики на-
шої держави як об’єкт для вірогідних інвести-
цій у туристичну і виробничу галузі Карпат-
ського регіону.

________________
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флішу Монастирецького та Скибового покривів Українських Карпат //Геологія і геохімія горючих копалин. – 
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В товщі крейдово-палеогенових флішових 
відкладів Українських Карпат трапляються го-
ризонти карбонатних і кременистих порід, які 
мають стратиграфічне маркувальне значення, 
а також фіксують дуже цікаві події в седимен-
тологічній історії не тільки Карпатського, а й 
всього Тетидного басейну і Світового океану. 
Насамперед, це зміни розміщення континен-
тів і, відповідно, палеоокеанографічної ситу-
ації, наслідком яких були перебудова системи 
океанічних течій, зміни клімату, встановлення 
в седиментаційних басейнах безкисневих від-
новних обстановок (т. зв. “океанічні безкисне-
ві події”), біотичні кризи (вимирання певних 
груп морських організмів). Дискусійною є 
проблема генезису кременистих порід (силі-
цитів). Різними дослідниками обґрунтовуєть-
ся їх біогенне, вулканогенне або хемогенне по-
ходження. Завдяки високій міцності силіцитів 
їх відслонення чітко виражені в рельєфі і часто 
утворюють скельні виходи на схилах гір та по-
роги і невеликі водоспади в гірських річках. 
Тому такі геологічні утворення можуть роз-
глядатися як потенційні об’єкти для геологіч-
ного туризму.

Нами [3] проведені літологічні, мінералого-
петрографічні і седиментологічні дослідження 
карбонатних і кременистих порід із зони стра-
тиграфічного контакту між верхньоеоценови-
ми відкладами і чорною бітумінозною товщою 
нижньоменілітової підсвіти. У всіх структурно-
фаціальних зонах Карпат у покрівлі бистриць-
кої світи та її фаціальних аналогів прослідко-

ГориЗонТи карбонаТниХ І креМениСТиХ ПорІД на конТакТІ 
еоЦеноВиХ Та оЛІГоЦеноВиХ ВІДкЛаДІВ УкраЇнСЬкиХ карПаТ

Ігор Попп, Юлія Гаєвська
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,

Львів, e-mail: yuhaievska@ukr.net

hOrizONS Of CarBONaTE aNd SiliCEOuS rOCKS ON ThE CONTaCT Of 
EOCENE aNd OligOCENE dEpOSiTS Of ThE uKraiNiaN CarpaThiaNS

Ihor Popp, Yuliya Haiyevska
Institute of Geology end Geochemistry of Combustibles Minerals NAS Ukraine, Lviv

In the  article  the results of  the  lithological  and  sedymentological  study of horizons of carbonate and siliceous rocks 
on the contact of Eocene and Oligocene of the Ukrainian Carpathians are presented. These objects may be of interest to 
geotourism.

вується регіонально витриманий шешорський 
горизонт глобігеринових мергелів, який пере-
кривається кременисто-глинистими породами 
рибницького (“підроговикового”) горизонту, 
розвиненими у підошві нижньоменілітової 
підсвіти. Вище залягає нижній кременистий 
(“нижньороговиковий”) горизонт менілітових 
відкладів (до 18–20 м), складений, здебільшо-
го, темно-сірими та чорними вуглецьвмісними 
кварц-халцедоновими силіцитами (фтаніта-
ми), а у верхній частині вапняковистими силі-
цитами. Характерні відслонення цих порід зу-
стрінуті, зокрема, в розрізах по р. Тисмениця в 
околицях м. Борислава, по р. Опір в околицях 
с. Верхнє Синьовидне, по р. Опір в околицях 
м. Сколе, по р. Орява в околицях с. Коростів, в 
басейні р. Опір в околицях c. Тухля, а також по 
рр. Рибник, Пістинька, Бистриця Надвірнян-
ська, Ясениця біля с. Ясениця Замкова.

Мергелі шешорського горизонту скла-
дені прихованокристалічною глинисто-
карбонатною речовиною, серед якої трапля-
ються численні рештки форамініфер (одноклі-
тинних організмів з карбонатним, рідше з кре-
меневим скелетом) з надродини глобігеринів 
розміром до 0,1 мм. В породах рибницького 
горизонту їх кількість і розміри істотно змен-
шуються. В кременистих утвореннях вони не 
трапляються зовсім, що є свідченням зміни 
екологічних умов у морському басейні.

В розрізах карпатського флішу, де глинисто-
карбонатні і кременисто-глинисті породи ше-
шорського (еоцен) і рибницького (олігоцен) 
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горизонтів перекриваються кількаметровою 
пачкою вуглецьвмісних силіцитів (переважно 
фтанітів) нижнього кременистого горизонту 
менілітової світи, зафіксована т. зв. “завер-
шальна еоценова подія” (похолодання клімату, 
масове вимирання деяких груп морських ор-
ганізмів, зокрема, окремих видів теплолюбних 
карбонатних форамініфер і примітивних ки-
тів), яка мала глобальне значення [4]. В регі-
ональному масштабі в цей час відбулося відо-
кремлення від Тетидного океанічного басейну 
моря Паратетіс [10], а також різка зміна харак-
теру біогенної седиментації (з карбонатної на 
кремнеземову) в Карпатському седиментацій-
ному басейні [3, 7].

Фтаніти (силіцити з домішкою розсіяної 
органічної речовини) нижньоменілітової під-
світи складені мікрокристалічним кварцем, 
серед якого зустрічаються віялоподібні агре-
гати волокнистого халцедону та поодинокі 
скелетні рештки організмів з кременевим ске-
летом (діатомей, радіолярій). Походження цих 
кременистих порід викликало зацікавлення 
ще в довоєнний час у польських геологів. Ви-
словлювалися гіпотези про їх формування 
внаслідок осадження біогенних кременистих 
мулів або скременіння карбонатних порід. 
М.П. Габінет [2] пов’язує розвиток діатомової 
флори і біогенне кремененагромадження в 

Карпатському басейні з вулканічними проце-
сами. Окремі дослідники висловлюють думки 
про утворення силіцитів внаслідок хемогенно-
го осадження SіО2 [5] або скременіння вулка-
ногенних утворень [8]. Ми [6, 7, 9] вважаємо, 
що головною причиною нагромадження кре-
менистих осадів у седиментаційному басейні 
континентальної окраїни Карпатського сег-
мента Паратетісу в олігоценовий час були спа-
лахи потужного розвитку зоо- і фітопланктону 
з кременевим скелетом, пов’язані з періодични-
ми проявами дії приберегового апвелінгу (під-
йому холодних океанських вод, багатих SiO2, в 
зону фотосинтезу). Кременисті породи типу 
пластових халцедонолітів, фтанітів та вапня-
ковистих силіцитів розглядаємо як продукт 
глибоких післяседиментаційних перетворень 
біогенних кременистих осадів переважно діа-
томового і радіолярієвого складу. Структурно-
текстурні ознаки і речовинний склад силіци-
тів олігоцену Українських Карпат свідчать, що 
формування біогенних кременистих осадів 
відбувалося в умовах сильного дефіциту кис-
ню. Досліджені кременисті породи вважаємо 
[6, 7] індикаторами океанічних безкисневих 
подій (виділена згідно [1] регіональна фаза 
ОАЕ-4), коли існували умови для нагрома-
дження в морських осадах великих кількостей 
органічної речовини.
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У флішових відкладах Карпатської 
покривно-складчастої споруди від крей-
ди до палеогену і неогену значно поширені 
карбонатно-кварцові жили і прожилки з крис-
талами кварцу, які за досконалість морфології 
назвали “мармароськими діамантами”. Як но-
вий генетичний тип кварцу – скелетні крис-
тали з включеннями вуглеводнів [3], власне і 
вони, і включення флюїдів у них набувають по-
двійного генетичного значення, з одного боку 
як фіксатори хімічного складу і РТ-параметрів 
міграційних процесів вуглеводневих речовин, 
з другого – через безпосередній зв’язок поши-
рення з нафтогазоносними землями.

Специфіку флюїдних включень у “марма-
роських діамантах” визначають генетичні осо-
бливості процесу формування як власне крис-
талів, так і захоплення ними включень реліктів 
флюїдного вуглеводневого середовища у ви-
гляді газоподібних (метан та його гомологи), 
рідких (нафтоподібні суміші) і твердих (керит, 
антраксоліт) вуглеводнів, що чітко фіксується 
як візуально за нормальних умов, так і інстру-
ментальними методами.

“МарМароСЬкІ ДІаМанТи” З ВкЛЮченняМи ВУГЛеВоДнІВ
карбонаТно-кВарЦоВиХ жиЛ У ФЛІШоВиХ ВІДкЛаДаХ
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об’єкТ ГеоТУриЗМУ
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It is shown that the forming of “Marmarosh diamonds” in the hydrocarbon-reaching fluid medium in the calm 
tectonic situation promoted the crystallization of perfect crystals with hydrocarbon inclusions of the various aggregate 
and phase states. The specific featuries of their genesis arouse interest of scientists, jewellers and collectors and also base 
the possibility to be included into the sphere of passions of geotourists and thus into the potential geotourizm object.

Включення у “мармароських діамантах” з 
районів сіл Кобилецька Поляна, Воловець–
Нижні Ворота, Міжгір’я, Беласовиця, Сойми–
Майдан, ріки Люта, рудопроявів Туриця, 
Торунь, Чорноголова тощо детально вивча-
ли М. Братусь, М. Вітик, О. Вовк, Д. Возняк, 
Ю. Галабурда, С. Галій, В. Грицик, О. Діденко, 
І. Дудок, Г. Занкович, Б. Заціха, В. Калюжний, 
В. Квасниця, З. Ковалишин, С. Ломов, Є. Лаза-
ренко, Д. Мачальський, О. Матковський, І. На-
умко, В. Павлишин, Б. Сахно, Й. Сворень та 
ін., які є співавторами оригінальних праць з 
проблеми, зокрема й монографічних, до при-
кладу [1–12]. Наведена географія дослідниць-
ких робіт підтверджує широту розвитку цих 
специфічних утворень у межах значної тери-
торії Кросненської і Дуклянської структурно-
фаціальних одиниць Українських Карпат, до-
повнену недавно знахідкою “мармароських 
діамантів”, кристали яких пахнуть нафтою, у 
жилах в пісковиках і аргілітах груборитмічно-
го піщаного флішу нижньокросненської під-
світи палеогену в районі будівництва нової 
гілки Бескидського залізничного тунелю.
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Вперше включення у “мармароських діа-
мантах” в жильних утвореннях з флішових 
порід крейди (верхів’я Чорного і Білого Чере-
мошів) і палеогену (с. Підполоззя) Закарпаття 
дослідив О. Матковський [6], який виділив в 
їхніх кристалах однофазові і двофазові вклю-
чення, що гомогенізуються за температури 
155–180 °С, і пов’язав утворення цього типу 
кварцу з гідротермальними розчинами.

Включення нафти (рідких нафтоподіб-
них вуглеводнів) у “мармароських діамантах” 
вперше виявили [2], при цьому встановили, 
що в багатокомпонентному нафтовмісному 
флюїду спочатку мігрували газоконденсат-
ні нафти, що не містять за нормальних умов 
рідкої нафтоподібної речовини, потім вміст 
нафтоподібної складової в гомогенному (рід-
кому або газовому) флюїді збільшився, а на 
завершальному етапі мігрувала лише гетеро-
генна суміш водного розчину і нафтоподібної 
рідини. Тиск нафтового флюїду спадав від 100 
до 28–30 МПа; температура – від 200–205 через 
170 і аж до 75–85 °С.

Стисло схарактеризуємо РТ-параметри і 
склад мінералоутворювальних флюїдів періо-
ду формування кристалів “мармароських діа-
мантів”, завдяки яким вони набувають оригі-
нального наукового, ювелірного, колекційного 
і геотуристичного значення.

Встановлено, що кристали кварцу типу 
“мармароських діамантів” містять значну кіль-
кість первинних і вторинних включень. Зде-
більшого групи первинних включень у формі 
від’ємних кристалів, рідше неправильної фор-
ми і невеликих розмірів розташовані в одній 
площині, паралельній до грані ромбоедра або 
призми; інколи вони оточують каверни або ве-
ликі сплощені включення [1].

За численними результатами комплексних 
прецизійних досліджень генетичної приро-
ди кварцу типу “мармароських діамантів”, які 
узагальнили останнім часом [10, 7], більшість 
включень містять або істотно метанові флюї-
ди, або рідкі нафтоподібні рідини; рідше у гру-
пах включень проміжного складу трапляються 
розчини критичної густини. Первинні істотно 
метанові включення у вигляді від’ємних крис-
талів, які оточені добре вираженими ореолами 
розтріскування, вважають найранішими ре-

ліктами середовища гідротермального мінера-
логенезу. На основі фазових змін вуглеводневої 
речовини усе природне розмаїття включень 
вуглеводнів гомогенного захоплення, крайні-
ми членами якого є метан і рідкі вуглеводні, 
чітко поділене [11, 1] на чотири групи: істотно 
метанові (рідкі, газові та критичної густини), 
нафто-метанові (рідкі, газові, критичної густи-
ни), метано-нафтові (рідкі або критичної гус-
тини), істотно нафтові рідкі.

Отже, флюїдним середовищем мінералоге-
незу в карбонатно-кварцових жилах і прожил-
ках з кристалами “мармароських діамантів” 
був вуглеводне-водний флюїд з відособленими 
фазами вуглеводнів різного складу і консис-
тенції, а також рідкого СО2 [5]. Гетерогенний 
стан мінералоутворювальної системи (водний 
розчин і вуглеводні, зазвичай метан) дав змогу 
дослідникам за сингенетичними включеннями 
гомогенного захоплення у кристалах “марма-
роських діамантів” розкрити закономірну по-
слідовність змін складу і РТ-параметрів мігра-
ції вуглеводневмісного гідротермального флю-
їду у межах південно-західного схилу Укра-
їнських Карпат: в часі – від метано-водного 
(240–200 °С, 300–50 МПа) до нафтово-метано-
водного (170–80 °С, 50 МПа) та в просторі (за 
максимальними значеннями) – від 210–225 °С 
і 80–100 МПа на південному сході до 230–
240 °С і 300 МПа на північному заході регіо-
ну [12, 5, 9], загалом падіння за температурою 
від 230–240 до 75–80 °С і тиском – від 420 до 
40–60 МПа, тобто підтвердити перші отримані 
за включеннями [6, 2] параметри процесу мі-
нералогенезу.

З наведеного аналізy випливає, що крис-
тали кварцу типу “мармароських діамантів” 
формувалися у вуглеводненасиченому (нафто-
насиченому) флюїдному середовищі зa спо-
кійної тектонічної ситуації, коли тектонічні 
порухи вже завершилися, створивши систему 
тріщинних зон. Залікування утворених трі-
щин сприяло кристалізації при цьому доско-
налих (ідеально огранених) кристалів типово-
го ромбоедричного і псевдокубічного габітусу, 
які своїми дефектами-включеннями у процесі 
росту-синтезу захоплювали і консервували 
вуглеводні розмаїтого агрегатного і фазового 
станів, як релікти мігрувальних вуглеводневих 
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флюїдів, наявних в мінералоутворювальній 
системі. Саме ці специфічні особливості ге-
незису “мармароських діамантів” як гірського 
кришталю особливого типу викликають заці-
кавленість науковців, ювелірів і колекціонерів 

та обґрунтовують можливість їхнього відне-
сення до сфери захоплень геотуристів, i, отже, 
до перспективного об’єкту геотуризму не лише 
в Українських, але й Польських, Румунських, 
Словацьких, Чеських Карпатах.

________________

Возняк Д.К. 1. Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення. – Київ : Наук. думка, 2007. 
– 280 с.
Возняк Д.К., Грицик В.В., Квасниця В.М i Галабурда Ю.А. 2. Про включення нафти в “мармароських діамантах” // 
Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1973. – № 12. – С. 1059–1062.
Возняк Д.К., Лазаренко Е.К., Павлишин В.И. 3. Новый генетический тип кварца – скелетные кристаллы с включени-
ями углеводородов // Региональная и генетическая минералогия. – Киев : Наук. думка, 1978. Вып. 2. – С. 15–26.
Дудок І.В., Вовк О.П., Каролі С. 4. Особливості кристаломорфології “мармароських діамантів” із Словацьких Кар-
пат // Мінерал. зб. – 2002. – № 52. – Вип. 2. – С. 96–101.
Калюжний В.А., Сахно Б.Е. 5. Перспективи прогнозування корисних копалин за типоморфними ознаками флюїд-
них включень вуглеводнів та вуглець-діоксиду (Закарпатський прогин, Складчасті Карпати. Україна) // Геологія 
і геохімія горючих копалин. – 1998. – № 3 (104). – С. 133–147
Матковский О.И. 6. О так называемых “мармарошских диамантах” // Материалы Комиссии минералогии и гео-
химии. – Львов, 1961. – № 1. – С. 149–158.
Матковський О., Білоніжка П., Возняк Д. та ін. 7. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення. – 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 584 с.
Матковський О., Квасниця В., Наумко І. та ін. 8. Мінерали Українських Карпат. Силікати. – Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2011. – 520 с.
Наумко І., Братусь М., Дудок І. та ін. 9. Флюїдний режим катагенно-гідротермального процесу перiоду форму-
вання жильної, прожилкової і прожилково-вкрапленої мінералізації // Карпатська нафтогазоносна провінція / 
В.В. Колодій, Г.Ю. Бойко, Л.Т. Бойчевська та ін. – Львів–Київ: ТОВ “Український видавничий центр”, 2004. – С. 
308–345.
Наумко І., Занкович Г.10.  Вуглеводні флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних породних комплексів Крос-
ненської зони Українських Карпат (стан і пріоритети досліджень) // Мінерал. зб. – 2014. – № 64. – Вип. 1. – С. 
134–154.

92



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

The article is intended to popularize geological 
and geomorphological data in the interpretation 
of mountainous panoramas. Vantage peaks are 
a common tourist destination, but discussing 
views is usually limited to the identification of 
high ridges and characteristic tops. Mountains 
generally have a complicated geological structure. 
The main elements of the geological structure are 
often reflected in the system of mountain ridges 
as well as valley arrangement and morphometry. 
The interrelations between the surface geology and 
orography can be observed easily in the Gorgany. 
The mountains are a part of the Eastern Beskidy 
Mountains. In the transverse division they are 
located between the Bieszczady Mountains and the 
Pokucko – Bukowińskie Carpathian Mountains. In 
the longitudinal division, they are situated between 
the range of the Poloniny Beskid Mountains and 
the Outer Carpathian Mountains [1]. From the 
geomorphological perspective, the aforesaid area 
is divided into two sub-regions: the Outer Gorgany 
Mountains and the Inner Gorgany Mountains 
(Dividing Range) [2]. The first is located within the 
Skole Unit and the other one within the Silesian unit 
[3]. In the Gorgany Mountains every important 
mountain ridge reflects the arrangement of the 
structural elements of the substratum. The ranges in 
the north-east part (the Outer Gorgany) are located 
on giant imbricated folds, which are called “skiba” 
[4]. From the north-east there are the following: 
Skole ridge (marked by the following peaks: Czortka 
– Pasieczanka – Synieczka), Paraszka – Arszyca 
ridge (Arszyca — Wysoka — Stanimir — Kozia — 
Tołsta - Jawornik). In the eastern part it branches 
into a few smaller ridges of just local importance: 
Bojaryna — Doboszanka ridge (Ihrowyszcze — 
Bojaryn — Poleński — Doboszanka — Syniak 
— Magura), Chomiak ridge (Kozi Gorgan — 
Medweżyk Wielki — Chomiak — Hrebla), Sywula 
ridge (Borewka — Sywula) and Taupiszyrka ridge 
(Taupiszyrka — Koniec Gorganu— Kaniusiak 
Wielki — Grofa — Pohaniec — Tarnica). To the 
south from the latter there are two shorter ridges: 

gEOlOgy aNd gEOmOrphOlOgy Of gOrgaNy mOuNTaiNS  
iN mOuNTaiNOuS paNOramaS

Wojciech Krukar
PWSZ Krosno, wkrukar@op.pl

Pareneki (Owół — Parenki – Sywania Lolińska) 
and Popadia (Pietros - Popadia – Mała Popadia) [5] 
(Fig. 1)

The vast majority of the Outer Gorgany ridges 
follow the arrangement of the extension of the 
major tectonic structures. The ridges are parallel 
and cut by ravined rivers and streams. The top 
five: Mizuńka, Świca, Bystrzyca Sołotwińska and 
Bystrzyca Nadwórniańska cut most of the ridges 
(folds) on their way, and their tributaries in the 
most part use the depressions which are parallel to 
the ridges. Therefore, the ridges form a classic grill 
system and the river network a grid system.

The Dividing Rage of the Gorgany is founded on 
three major ridges: Sławsko (Gorgan Wyszkowski 
- Kanńcz - Perednia), Synevyr (Kamionka - 
Piszkonia - Strymba) and Brusturanka (Bert - 
Bratkowska) [3] (Fig. 1). As compared to the Outer 
Gorgany the folds are wider and are more loosely 
layered on one another.

Both highlighted sub-regions are separates by 
a clear depression: Słobidka - upper Łomnica - 
Rafajłowa, which was formed in the soft Oligocene 
deposits. Its landscape contrasts dramatically with 
the bold structure of the Outer Gorgany. The main 
Carpathian ridge runs through this depression for 
a considerable distance, locally turning into the 
Outer Gorgany (Popadia, Tapiszyrka) or the Inner 
Gorgany (Kieputa, Bratkowska) [6] (Fig. 1).

These key features of the shape of the 
Gorgany Mountains are clearly visible from the 
neighboring mountain ranges, eg. Świdowiec or 
Połonina Borżawa. But these features are the most 
conspicuous in the panoramas of the mountain 
tops which rise in the central part of the orogen,  
eg. from Popadia, Busztuł, Bratkowska, Sywula, 
Gorgan Wyszkowski (Fig. 2, 3).

In the views from the aforesaid places it is 
relatively easy to notice not only the internal 
differentiation of the orogen outlined above, but 
also its regular structure.

Within the Skole unit you can see long, sharp 
and asymmetrical ridges, which are cut across 
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by deep transverse consistent ravines. Here the 
rock debris are best developed and they cover the 
highest peaks.

Fig. 1 Schematic geological map of the Gorgany Mountains

Fig. 2. The orography of the Gorgany Mountains. View from Ukernia Mnt.
In the central part of the orogen one can observe 

a long and relatively wide depression separating the 
Gorgany furrow (or the Outer Gorgany) from the 
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Fig. 3. The orography of the Gorgany Mountains. View from Gorgan Vyshovsky

Inner Gorgany. This sub-region is characteristic 
due to its intricate course of the ridges and a very 
dense forest cover.

The Inner Gorgany have more bulky ridges 
________________
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Tołwiński K. 4. (1925). Skolskie Karpaty Brzeżne. Państwowy Instytut Geologiczny. Biuletyn 8. Warszawa – Borysław, p. 60.
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which are partially covered occupied by mountain 
pastures and partly by rock debris. This is a 
transition between the Furrow Gorgany (the Outer 
Gorgany) and the western the Poloniny Beskids.
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Одним із перспективних регіонів Україн-
ських Карпат для успішного розвитку геоту-
ризму є Вулканічне пасмо, розташоване в За-
карпатській адміністративній області. Тут є 
низка цікавих об’єктів неживої природи, цін-
них історико-культурних пам’яток, збудова-
них з місцевих матеріалів і добре “вписаних” у 
місцевий рельєф, пам’ятки давнього гірництва 
і діючі гірничі підприємства. А низькогірний 
рельєф Вулканічного пасма полегшує доступ-
ність цього регіону для більшості категорій 
туристів.      

Основою геоморфологічної області Вулка-
нічних Карпат слугує Вигорлат-Гутинський 
хребет загальною довжиною у межах України 
близько 130–140 км, шириною від 20 до 24 км у 
масивах Синяка і Великого Долу та до 5–10 км у 
масивах Тупого і Шаяну. Також Вулканічні Кар-
пати охоплюють Березне-Ліпчанську [Турян-
ську] міжгірську долину та Іршавську улогови-
ну. Максимальна ширина усього Вулканічного 
пасма (хребет, міжгірські долина та улоговина) 
становить близько 30 км, переважні абсолютні 
висоти коливаються в межах 500–800 м, мак-
симальні – дещо перевищують 1 000 м. Най-
вища вершина – г. Бужора (1 085,5 м) [3]. Де-
тальну геоморфологічну регіоналізацію облас-
ті Вулканічного пасма Українських Карпат на 
рівні геоморфологічних районів (масиви Ви-
горлатський, Анталовецької Поляни–Синяка, 
Великодільський, Тупого (Великого Шолеса), 
Гутинський і Березне-Ліпчанська (Тур’янська) 

об’єкТи ГеоТУриСТичноГо ІнТереСУ В МежаХ ВУЛканІчноГо 
ПаСМа УкраЇнСЬкиХ карПаТ
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An ancient volcanic craters, dikes and intrusions, erosional remnants of volcanic structures, rock outcrops, ancient 
mining monuments, castes etc. – are an advanced objects of geotourist interest within the Volcanic ridges of the Ukrainian 
Carpathians. All these objects will be a part of planned geopark “Volcanic Carpathians”.

міжгірська долина) і підрайонів, здійснену Я. 
Кравчуком [3], пізніше було адаптовано для 
інформаційно-освітніх геотуристичних по-
треб [4]. 

Науковцями виділено кілька об’єктів (жер-
ла давніх вулканів, дайки і екструзії, ерозійні 
останці вулканічних споруд, відслонення порід 
вулканічного походження, історико-культурні 
й гірничі об’єкти), які за належного організа-
ційного та інформаційно-освітнього забезпе-
чення можуть демонструвати вулканічну ді-
яльність і бути популярними геотуристични-
ми атракціями (див. табл).

Більшість із зазначених об’єктів туристи 
відвідують осібно чи в складі туристичних 
груп, однак сприймають їх здебільшого як ма-
льовничий елемент ландшафту, а не свідчення 
вулканічної діяльності. Причиною цього є над-
звичайно мала кількість доступної науково-
популярної інформації, а також відповідного 
науково-освітнього, інфраструктурного та ор-
ганізаційного забезпечення [2, 4]. Для успіш-
ного розвитку геотуризму у регіоні Вулканіч-
них Карпат заплановано створити геопарк 
“Вулканічні Карпати”, який матиме кластерну 
організаційну структуру (НПП “Зачарований 
край” і низка демонстраційних об’єктів по всій 
території), “Музей вулканів”, Науково-освітній 
центр, промарковані маршрути та іншу відпо-
відну інфраструктуру, а також маркований ту-
ристичний продукт “Країна згаслих вулканів” 
[2, 4, 5]. 
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Головні типи об’єктів геотуристичного інтересу Вулканічних Карпат*
Тип об’єктів Перспективні об’єкти геотуристичного інтересу

жерла давніх 
вулканів

Жерло вулкана поблизу с. Сільце Іршавського р-ну (діючий кар’єр площею 5 га і висотою до 
50 м, де розкрита верхня частина вулканічного жерла (нека). 
Відслонення вулканітів “Чорна гора”** на східній околиці м. Виноградів – на схилах гори 
відслонені андезити (вік ранній сармат-панон, абсолютний вік – 10,1 млн. р.), що виповнюють 
жерловину вулкану (нек). Вони прорвані серією дайок ріолітового і ріодацитового складу, 
приурочених до бортового розлому, що обмежує кільцеве вулкано-тектонічне підняття. 
Відслонення висотою місцями понад 100 м і довжиною до 500 м. 

Дайки й 
екструзії

Дайка дацитів поблизу с. Сусково Свалявського р-ну (у кар’єрі довжиною головного уступу 
понад 200 м і висотою 15 м відслонена похила дайка дацитів неоген ового віку).
Екструзія ріодацитів між селами Мужієве та Бене Берегівського р-ну (у кар’єрі висо тою до 10 
м і довжиною близько 150 м відслонюються радіодацити середньосарматсь ко го віку).

ерозійні 
останці 
вулканічних 
споруд

Мукачівська замкова гора (г. Паланок,167 м) на околиці м. Мукачеве (ерозійний останець 
відпрепарованого субвулканічного тіла (вулканічний купол Паланок).
Зачарована долина (Смерековий Камінь) на околиці смт Ільниця Іршавського р-ну (се рія 
скель – це ерозійні останці, які виникли внаслідок стійкості до звітрюван ня гідротермально 
змінених андезитових туфів (вторинні монокварцити) пізнього сармату-панону). Нині НПП 
«Зачарований край».
Стовп вулканічного туфу поблизу с. Невицьке Ужгородського р-ну (скеля висотою близько 10 
м має форму ізометричного стовпа і є ерозійним останцем, в якому відсло нені агломератові 
туфи андезитового складу).
Квасівське відслонення вторинних кварцитів поблизу с. Квасове Берегівського р-ну (серія 
скель висотою до 5 м – ерозійний останець, складений стійкими до ерозії вторин ними 
кварцитами, які утворилися внаслідок гідротермально-метасоматичних змін по ріолітових 
туфах ранньосарматського віку).
Червона скеля-стрімчак на околиці м. Хуст (скелі висотою до 15 м, довжиною до 100 м – 
ерозійний останець, відслонені андезити, перекриті агломератовими андезитови ми туфами 
(пізній сармат-панон).

Відслонення 
порід 
вулканічного 
походження

Радванське відслонення андезитів на східній околиці м. Ужгород («Радванка»), де відкриті 
лави андезитів пізнього сармату–панону.
Ворочовські скелі поблизу с. Кам’яниця Ужгородського р-ну (урвисті скелі довжиною понад 
100 м і висотою до 10 м на лівому березі р. Уж, у яких відслонені лави андезитів).
Кольчинське відслонення епікластичних утворень поблизу с. Кольчине Мукачівського р-ну, де 
відслонені андезитові лави неогенового віку.
Кленовецьке відслонення стовпчастих андезитів поблизу с. Кленовець Мукачівського р-ну 
(відслонені андезитові лави неогенового віку).
Перлітові кар’єри між селами Мужієво та Квасове Берегівського р-ну (розробляють цінну 
мінеральну сировину – перліти, які залягають у підошві та покрівлі лавових потоків ріолітів 
(ранній сармат).
Ільницьке відслонення бурого вугілля поблизу смт Ільниця Іршавського р-ну (кар’єром 
висотою до 10 м під глинисто-галечними відкла да ми ранньочетвертинного віку потужністю 
5–7 м розкритий пласт бурого вугілля (слабковуглефікованого лігніту) пліоценового віку  
потужністю до 2 м).

Пам’ятки 
давнього 
гірництва

Давня штольня в с. Добросілля (Бене) Берегівського р-ну з XVII–XVIII ст. Напівзруйнований 
вхід розташований поблизу скелі висотою до 10 м, довжиною до 30 м, де відслонені гідро тер -
маль но змінені, подроблені в зоні тектонічного порушення ріоліти ранньосарматського віку з 
підвищеним вмістом заліза (лімоніт, гідрогетіт). Ці породи розробляли для видобутку заліза.
Давня золоторудна штольня поблизу с. Мужієве Берегівського р-ну. На південному схилі 
гори Велика Берегівська є вхід у давню гірничу виробку (XIV–XVI ст.), яка є розгалуженою 
сис темою штолень, штреків, ортів тощо сумарною довжиною понад 1 000 м. Добували золото 
з рудної зони, яка в сучасній геологічній термінології має назву «22-го розлому» і де переважає 
порівняно крупне золото над тонкодисперсним.
Давня каолінова копальня “Кукля” поблизу с. Кукля Берегівського р-ну. Це дві давні штольні 
та залишки давнього кар’єру довжиною близько 60 м і висотою уступів понад 10 м. Тут 
добува ли первинні каоліни, які утворилися внаслідок метасоматичних змін ріолітових туфів 
ран ньо  сарматського віку. Родовище розробили ще у XVII–XVIII ст.
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оборонні 
споруди

Замок Паланок у м. Мукачево – історична і військово-архітектурна пам’ятка XIV-XVII 
ст. Розташований на горі Паланок (167 м), яка є ерозійним останцем відпрепарованого 
субвулканічного тіла (вулканічний купол Паланок) і складена стійкими до ерозії андезито-
дацитами пізнього сармату-панону, що відслонюються в основі фундаменту замку (привер-
шинна частина гори) і подекуди на крутих схилах, вкритих чагарниками. Добре збережений і 
є популярним постійно діючим екскурсійним об’єктом з музейними експозиціями.  
Виноградівський замок (Канків) – руїни оборонної споруди ХІ-XVI ст. Розташований на 
східній околиці м. Виноградів біля підніжжя відслонення вулканітів «Чорна Гора» і творить з 
ним єдиний туристичний комплекс. Руїни замку є оглядовим майданчиком на Чорну Гору. 
Невицький замок – руїни оборонної споруди ХІІ ст. Розташований поблизу с. Кам’яниця 
Ужгородського району. Творить єдиний туристичний комплекс з геологічною пам’яткою 
природи – стовпом вулканічного туфу, розташованим на лівому березі р. Уж за 400 м на захід 
від мосту через річку поблизу с. Невицьке. 
Хустський замок – руїни фортифікаційної споруди ХI-XVIII ст., розташований на горі вулканічного 
походження на західній околиці м. Хуст. Цікавий у комплексі з геологічною пам’яткою природи 
«Червона скеля-стрімчак», розташованою поруч на правому березі р. Ріка.
Середнянський замок, заснований орденом тамплієрів у ХІІ ст. – чотирикутна башта-донжон 
висотою 20 м, товщина стін 2,6 м. Збудований з використанням місцевих порід.  
Королевський замок Нялаб – руїни фортифікаційної споруди (перша згадка 1279 р.) 
неправильної чотирикутної форми у плані (селище Королево Виноградівського району). 
Замок з бутового  каменю на вапняковому розчині було споруджено на вершині гори 
вулканічного походження відносною висотою 52 м, довжиною 600 м і шириною 100-250 м.

Господарські 
об’єкти і 
забудова

Винні підвали у Середньому (1557 р.) – найстаріші на Закарпатті і одні з найкращих у Європі. 
Підземелля загальною довжиною 4,5 км видовбані у туфі.
Винні підвали «Кельтський двір під Ловачкою» – старовинний підвал довжиною в 45 м у 
підніжжі г. Ловачка, що височіє над м. Мукачево. На схилах цієї гори виноград вирощували з 
14 ст., тут досі збереглися старі кам'яні тераси. 
Елементи традиційної сільської забудови (огорожі, малі архітектурні форми, пивниці, дорожнє 
покриття), у будівництві яких використано місцеві вулканічні породи (андезити, базальти). 

Музеї, 
колекції

Природознавчий музей-виставка у с. Підгірне.
Королевська стоянка – найдавніша (близько 1 млн. р.) у Центральній і Східній Європі 
палеолітична стоянка площею 1 тис. км2 у селищі Королево Виноградівського району. Тут 
виявлено 16 культурних шарів (палеоліт ашель, мустьє, пізній палеоліт, пізній неоліт) зі 
слідами матеріальної культури кількох палеологічних епох. Число знахідок сягає бл. 100 
тис. одиниць (знаряддя з каменю, переважно андезиту – рубила, скребла, гостроконечники, 
різці, чопери, ножі тощо). Серед них є знаряддя праці кроманьйонців, неандертальців та 
пітекантропів.

Інше Оздоровчі ванни з використанняи вулканічних порід на базі відпочинку «Смерековий камінь» 
у с. Осій.
Еколого-освiтній центр у с. Ільниця. 

* Таблиця складена за матеріалами [1, 3, 6] 
** Відслонення вулканітів «Чорна гора» та «Юліївська гора» є ботанічними заказниками КБЗ. 

________________

Геологічні пам’ятки України: У 3 т. / В. П. Безвинний, С.В.Білецький, О. Б. Бобров та ін.; За ред. В. І. Калініна, Д. 1. 
С. Гурського, І. В. Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т.1. – 320 с.
Зінько Ю2. . Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку «Вулканічні Карпати» / 
Ю.Зінько, Я.Кравчук, Я.Хомин, Т.Петрик, О.Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат 
і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258-273.
Кравчук Я3. . Рельєф Вулканічного пасма Українських Карпат : монографія / Я. Кравчук, Я. Хомин. – Львів: Видав-
ничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 189 с.
Кравчук Я. С4. . Перспективи розвитку вулканічного туризму в межах Вигорлат-Гутинського пасма Українських 
Карпат / Я. С. Кравчук, О. М. Шевчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Історія, сучасний стан, перспек-
тиви. – Вип.3 : Матер. міжнар. наук. конфер. «Туризм і розвиток регіону» – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2011. 
– С. 261-270.
Кравчук Я5. . Проектований геопарк «Вулканічні Карпати» / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук. – Вісник 
Львівського університету. Серія географ. – Вип. 40. – Ч. 2. – 2012. – С. 30-43.
Лазаренко Е. А6. . По вулканічним Карпатам: путівник / Е. А. Лазаренко. – Ужгород: Карпати, 1978. – 96 с.

98



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

На українській землі багато таємничого й 
незвіданого. Але під нею – ще  більше. Землі 
на Тернопільщині повсюди пронизані диво-
вижними кам’яними лабіринтами: глибоки-
ми, довгими, заплутаними ходами. Загадкова 
і самобутня краса печер завжди приваблювала 
до себе екстремалів та любителів незвіданого, 
прекрасного, живописного. Їх вражаюча неза-
ймана природа щоразу дивує, захоплює з пер-
шого погляду навіть бувалих мандрівників та 
запам’ятовується на все життя. 

На Тернопільщині відомо понад сто печер. 

«СВІТ ПІД каМ’яниМ небоМ»
екСкУрСІЙниЙ МарШрУТ По ПечераМ ТерноПІЛЬСЬкоЇ обЛаСТІ

Тетяна Єрмакова 
Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль, e-mail: tetermakova@gmail.com

«ThE WOrld uNdEr a STONE SKy»
ExCurSiON rOuTE arOuNd ThE CavES Of TErNOpil rEgiON

Tetyana Yermakova
Technical College of Ivan Puliuj Ternopil National Technical University, Ternopil

In the given work the features of labyrinth gypsum caves Podolsko-Bukovyna karst area are described and an excursion 
route around the caves of Ternopil region is created.

Серед них є такі гіпсові гіганти, як Оптиміс-
тична (протяжність досліджених ходів сягає 
240 км), Озерна (138 км), Млинки (42 км), Кри-
шталева (23 км). Печера Вертеба, відкрита в 
1823 році, відома знахідками керамічних решт-
ків трипільської культури. За це її називають 
Наддністрянською Помпеєю. Пропонуємо здій-
снити подорож у підземну казку.

Подорож розрахована на три дні і проходить 
за маршрутом Тернопіль – Сидорів – Залісся 
(печера Млинки) – Скала-Подільська – Крив-
че (печера Кришталева) – Королівка (печера 

Оптимістична) – Більче-Золоте (пе-
чера Вертеба) – Монастирок – Мику-
линці – Тернопіль (рис.1).

Фактично з печери Млинки по-
чинається спелеологія Тернопілля. У 
1960 році в одній із перших спелео-
логічних експедицій почалось дослі-
дження Млинків, яке триває і в наш 
час. 

Понад двадцять мільйонів років 
тому в тортонському віці неогеново-
го періоду південно-західна частина 
Руської геологічної платформи була 
вкрита мілководним епіконтинен-
тальним морем. З часом воно мілі-
шало, відступало, роздрібнювалося 
на багато відокремлених водоймищ 
— лагун, їх дно вкрили значні осадо-
ві товщі гіпсів. Минуло ще мільйони 
років.

Древнє море зникло, залишивши 
у своїй улоговині вели чезні гіпсові Рис. 1.  Схема маршруту
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відкладення, на які згодом нашаровувались 
інші породи.

Наприкінці неогенового періоду, майже 
мільйон років тому, в зв’язку із горотворенням 
Карпат та повільними, так званими епейроге-
нічними рухами Волино-Подільської плити, 
гіпсові товщі розсіклися густою сіткою тек-
тонічних тріщин. По них циркулювали води, 
розмиваючи порівняно лег корозчинний гіпс. 
Тріщини перетворилися в широкі під земні 
канали, галереї, зали, утворюючи складні сис-
теми — лабіринти. І знову минають тисячо-
ліття...

У результаті заглиблення русел рік рівень 
ґрунтових вод знизився настільки, що печери 
звільнилися від води, стали сухими [4]. Проте 
формування печер повністю не припинилося.

Природа «оздоблює» свої підземні палаци. 
Разом із дощовими і талими водами, що про-
никають у печери крізь прошарки вапняків, 
під землю заносяться карбонатні сполуки, які 
протягом багатьох сотень і тисяч років утво-
рюють різноманітні натічні форми: сталакти-
ти, сталагміти, драпіровки, колони (Рис. 2)

На гострих виступах кам’яних блоків, на 
стінах ходів, де інтенсивно конденсується во-
лога, виростають чудові у своїй витонченій бу-
дові друзи гіпсових кристалів (Рис.3)

Першу згадку про печеру Кришталеву до-
слідники знайшли в книзі польського свяще-
ника Габріела Жачинського, яка була надруко-
вана в 1721 р. В цій печері проходили і перші 
пошуково-рятувальні роботи ще у 1908 р. [2]

Печера Оптимістична – найдовша печера 
в світі, розташована у товщі гіпсів. Також це 
найдовша печера Європи та друга за величи-
ною у світі. Крок за кроком вона відкриває 
свої таємниці дослідникам. В печері створено 
єдиний і неповторний мінералогічний музей, 
де зібранj всі печерні утворення, які можна 
побачити в гіпсових печерах. Це чудовий при-
клад, як можна створити музейну експозицію, 
не руйнуючи цілісність і крихкість підземного 
світу, без виносу на поверхню печерних утво-
рень і печерної краси.[3]

В селі Монастирок, розташованому над 
мальовничим каньйоном річки Серет, знахо-
диться те, що примушує швидше битись серце 
– давньослов’янський храм «Язичницька свя-

Риc. 2.  Натічні форми в печерах.

Рис. 3.  Кристали гіпсу в Подільських печерах
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тиня» IX століття поруч з старенькою церквою 
(XVIII ст.). Він використовувався не тільки 
ранніми християнами, а ще й язичниками. Про 
це свідчить жертовний камінь, розташований 
перед входом. Ця величезна брила стоїть на 
трьох кам’яних підставках [4].

Вашій увазі запропонований маршрут, 
прийнятний для людей різних вікових ка-

тегорій. При його розробці враховано зміну 
фізичного та психологічного навантажен-
ня на учасників. Складні ділянки маршруту 
чергуються з легкими. Для зміни візуально-
го ряду, окрім геологічних об’єктів, марш-
рут охоплює цікаві історико-архітектурні та 
природничі надбання Тернопільської облас-
ті (рис. 4)

Рис. 4.  Давньослов’янський храм в с. Монастирок
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Широкий загал вбачає туристичний потен-
ціал карсту переважно у карстових печерах, 
спеціально обладнаних для відвідування вели-
ким потоком туристів. Незважаючи на велику 
кількість природних печер у регіоні (понад 140) 
[3, 6], придатними для рекреаційного викорис-
тання є лише декілька [10]. Для екскурсійного 
використання з обладнаними туристичними 
маршрутами (освітлення, доріжки, перила 
тощо) перспективними можуть вважатись 
лише Попелюшка (92 км завдовжки) (рис.) [1] 
та Скитська (Гострі Говди) (3,5 км) [3, 6]; без 
обладнання – Баламутівська (250 м) [3] та Піо-
нерка (500 м) [4]; для лікувально-оздоровчого 
використання — Попелюшка [2]. Печеру Бу-
ковинка (5,6 км) слід використовувати лише 
в наукових і природоохоронних цілях [9]. На 
її базі потрібно створити науковий стаціонар, 
оскільки печера має великий потенціал для 
мультидисциплінарних наукових досліджень 
(біоспелеологічних, палеонтологічних, палео-
географічних, мінералогічних тощо). З огляду 
на грандіозність лабіринту Попелюшки та вже 
започатковані у ній масштабні наукові дослі-
дження [1], а також для контролю наслідків 
інших видів використання, стаціонарні спо-
стереження варто запровадити і в печері По-
пелюшка, обов’язково з міжнародною участю, 
зважаючи на її білатеральне (під територіями 
України та Молдови) розташування.

Переважна більшість печер у Чернівець-

ГеоТУриСТичниЙ ПоТенЦІаЛ карСТоВиХ об’єкТІВ 
чернІВеЦЬкоЇ обЛаСТІ

Богдан Рідуш
Географічний факультет Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича, Чернівці, e-mail: b.ridush@chnu.edu.ua 

gEOTOuriSTiC pOTENTial Of KarST SiTES  
iN ChErNivTSi rEgiON

Bogdan Ridush
Geographical Faculty, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

The Chernivtsi region of Ukraine contains over 140 karst caves. But only few of them can be used for the recreation 
purpose. The Popeliushka and the Skytska caves can be recommended for the regular excursions. The Popeliushka Cave 
is also advised for medical use. The Balamutivska and the Pionerka caves are recommended for the short-time visits. 
The Bukovynka Cave should be used only for science research and nature protection. The other karst landforms are also 
attractive for tourism.

кій області пов’язана з сульфатним карстом. 
Проте досить атрактивними є й псевдокарсто-
ві порожнини у пісковиках ямненської світи 
палеогену. Це карстовий міст Соколине Око 
та ряд невеликих (до 100 м завдовжки) печер 
в урочищі Протяте Каміння, печера Довбуша 
біля Виженки [5, 8]. Велике значення для де-
яких видів рекреаційного використання (піз-
навальне, наукове, прогулянкове) мають ряд 
невеликих природних та штучних порожнин, 
які пов’язані з історією та археологією (Мар-
тинівка, Монастирька, Змієва, Церквочка, Га-
лицький печерний монастир та ін.) [6, 7].

Карстово-геологічні умови регіону дозво-
ляють прогнозувати відкриття у майбутньому 
нових значних карстових печер в районі сс. 
Подвірне – Анадоли, а також сс. Баламутівка – 
Зелена Липа – Рухотин. В разі відкриття нових 

Рис. Типова галерея в печері Попелюшка.
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лабіринтових порожнин в регіоні з’являться 
нові рекреаційні спелеоресурси, які, ймовірно, 
будуть придатні для інтенсивного викорис-
тання.

Поряд з печерами, на території Чернівець-
кої області існує ряд інших карстових об’єктів, 
гідних уваги рекреантів, що цікавляться гео-
логією та геоморфологією карсту. Так, в доли-

ні річки Чорний Потік між селами Юрківці та 
Погорилівка (Заставнівський р-н) спостеріга-
ється періодичне поглинання струмка під зем-
лю через понори та поява його знову в карсто-
вих джерелах. Цікавими для туристів можуть 
бути ряд карстових джерел та карстових озер 
гіпсового карсту біля сс. Киселів, Борівці, Ве-
ренчанка та ін.

________________
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Основою туристичного розвитку певного 
регіону повинні стати позиції сталого туриз-
му, які спрямовані перш за все на збереження 
культурної складової території, екологічних 
процесів, біологічного різноманіття тощо. 

У Програмі розвитку туризму в Тлумаць-
кому районі говориться про те, що «розвиток 
туристичної галузі є стратегічним напрямком 
розвитку району і має істотний позитивний 
вплив на стан справ у багатьох галузях еко-
номіки [5]». На сьогодні на території району 
знаходиться всього 3 туристично-рекреаційні 
заклади (на 24 місця) та 3 садиби [5]. Зрозу-
міло, що при унікальних природних ресурсах 
регіону говорити про високий рівень розвитку 
туристичної індустрії не доводиться. У таких 
умовах очевидним є розвиток самодіяльного 
туризму, тобто туризму, який організовуєть-
ся некомерційними організаціями  (клубно-
секційний)  або  самими  туристами [3]. Од-
нією із складових самодіяльного туризму є 
спелеотуризм, для розвитку якого на території 
Тлумацького району є всі передумови. 

Даний вид туризму не є новим для Івано-
Франківської області, але має тут значно менші 
масштаби порівняно із сусідніми Тернопіль-
ською та Чернівецькою областями. У останні 
роки інтерес до печер області постійно зростає, 
хоч печери не є екскурсійними, щороку збіль-
шується кількості відвідувачів вже відкритих 
печер, продовжується освоєння нових [2]. 

Вивченням підземних пустот в регіоні за-
ймались О. П. Черниш, Л.Г. Мацкевий, В. Д. 
Баран, Л. І. Крушельницька, В .М. Конопля, О. 
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Tlumach district possesses tremendous resources for the development of tourism. Nowadays, despite of low levels 

of touristic infrastructure, flashpacking is highly developed here. Caves found on the territory of this district attracting 
many tourists are of great value and interest. Besides, they carry scientific, historical, sacral, esthetic and archeological 
value. Speleological objects can be included in excursion and educational touristic routs on the territory of the district. 
Speleological tourism in Tlumach district requires information and marketing analysis.

С. Ситник, В. Б. Антонович, дослідження про-
довжують Андрійчук В., Рідуш Б., Климчук А., 
Коржик В., Мончак Л. та інші науковці. Важли-
ву роль у формуванні бази даних про печери 
області відіграв спелеоклуб «Protey» [1]. 

Як показали дослідження, значна частина 
печер області розташована в межиріччі Дні-
стра і Пруту на території Тлумацького та Горо-
денківського районів. Із понад сотні відомих на 
території області печер, у Тлумацькому районі 
знаходиться 34 загальною довжиною 2548,8 
м, загальною площею 2154,5 м2 та загальним 
об’ємом 4507 м3 [4].

Печери Тлумацького району є в області 
найатрактивнішими. Саме тут, поблизу с. Жи-
вачів, знаходиться  найдовша серед вивчених 
печер – Покутянка (Нежданна) довжиною 935 
м, яка описана ще в 1874 р. Адамом Кіркором. 
Вона представляє собою лабіринт досить вузь-
ких ходів, невеличкі зали. Вхід ускладнений, 
оскільки знаходиться на краю схилу і пере-
важно затоплений,  що заважає просуванню, 
але далі під горбом печерна система досить 
добре збережена. Печера Лісок у селі Хотимир 
в однойменному урочищі згідно кадастру має 
212 метрів довжини і декілька «поверхів». На 
думку дослідників, ймовірно, що колись тут 
була велика галерея, але вона обвалилась.

Одними із найбільш відомих і цікавих для 
дослідників та туристів є порожнини біля с. 
Одаїва — Одаївські печери.  Наприклад,  на рів-
ні 85 метрів від поверхні Дністра знаходиться 
Грот Монаха. Грот штучно вирубаний, вірогід-
но на основі природньої порожнини. А судячи 
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зі знайдених фрагментів посуду, Л. Мацкевий 
зробив висновок, що грот вирубали  у XVII-
XVIII сторіччі. Нижче — поєднання отворів, 
що нагадує обличчя: очі та рот, за однією із вер-
сій — язичницьке капище. Далі на схилі розмі-
щена порожнина, що колись служила криївкою 
воякам УПА. Одна із найдоступніших — печера 
Думка — з просторим входом, горизонтальна і 
має близько 60 м ходів та нижній ярус. Перед 
входом у печеру розташований карстовий міст. 
На стінах печери зустрічаються друзи гіпсових 
кристалів. У 1992 році Прикарпатська експеди-
ція виявила у печері сліди перебування людей 
доби кінця палеоліту (залишки вогнищ, кам'яні 
знаряддя праці та кістки північного оленя). Пе-
чера Стрімка розпочинається із вертикального 
триметрового колодязя, яка має глибину 38 м, 
довжина ходів — 125 метрів, об’єм 480 м3. До 
даного комплексу відносять також печери Вер-
тикальна (довжиною 163м , глибиною 36м)  і За-
тишна із невеликими залами та вертикальними 
обривами. Дані печери у спортивній спелеології 
відносять до першої категорії складності. Ціка-
вою є печера Затишна, яку відкрили полтавські 
спелеологи у 1985 році. У одному із залів пече-
ри знайдено скелет людини віком більше 5 ти-
сяч років. Тут також виявлені кладка з гіпсо-
вих каменів та фрагменти глиняного начиння, 
крем'яний серп тощо. Над гротом і печерами 
зафіксований штучний насип довгастої форми 
(до 50 метрів) невідомого призначення, поруч з 
яким зібраний матеріал різних епох, у тому чис-
лі начиння давньоруського періоду [6].

Ще одним центром цікавим для туристів 
може стати село Локітка, на окраїнах якого 
розташована печера Мокра. Загальна довжина 

печери приблизно 96,5 м, площа — 103,84м2,  
об’єм — 213,26м3, середня ширина галерей 2,5м 
(6 м — максимальна), середня висота ходів 2 м.  
Поряд знаходиться також печера Сталактитова 
із трьома залами (єдина в області із сталактита-
ми і сталагмітами вапнякового походження). 

В цілому печери регіону мають наукову, іс-
торичну, сакральну, естетичну та археологічну 
цінність. Вони інтенсивно використовувались 
у минулому (служили язичницькими святили-
щами, печерними монастирями, житлами мо-
нахів; в них проживали люди вже з найдавні-
ших часів; використовувались як “криївки” для 
воїнів УПА чи сховища для міс цевих жителів) 
та залишаються корисними зараз (система пе-
чер на хуторі Думка є сприятливим сховищем 
для зимівлі кажанів).

Така багата історія, наявність несклад-
них, але екстремальних природних пере-
шкод сприяє популярності печер і сьогодні. 
Більшість печер області цікаві для кейверів-
початківців, які не треновані та мало обізна-
них в сучасних дослідницьких методах (попу-
лярний в США даний напрям отримав назву 
спелункінг). У печерах регіону можна набути 
навиків володіння технікою і тактикою спе-
леологічних походів. Не дивлячись на те, що 
на даний час відвідування підземних пустот 
відбувається самовільно, без належної орга-
нізації та контролю, Тлумацький район має 
усі передумови для того, щоб стати осеред-
ком спе леотуризму (кейвінгу). При відповід-
ній інформаційно-маркетинговій діяль ності 
спелеооб’єкти району стануть вагомою скла-
довою пізнавально-екскурсійних маршрутів 
по регіону.

________________
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Геологічна пам’ятка природи місцевого 
значення “Базальтові стовпи” на Рівненщині  
створена в 1972 році. Спочатку заказник являв 
собою стінку виходу базальтових стовпів про-
тяжністю 180-230 м, огороджену по дні від-
працьованого кар’єру №3 Івано-Долинського 
родовища базальтів,  яке розробляється з 1908 
р. В подальшому кар’єр був затоплений водою, 
що надало додаткову привабливість місцевому 
лісовому ландшафту, відкрило перспективи 
створення рекреаційної зони і відвідування 
даного природного об’єкта туристами.

Значне підняття рівня води в кар’єрі на да-
ний час обмежує доступ до базальтів із кла-
сичною стовпчастою окремістю  лише верхнім 
видобувним уступом.  Разом з тим, розробки 
базальтів іншими кар’єрами в межах родови-
ща на сьогодні відкрили, окрім  вертикальних 
базальтових стовпів, низку нових геологічних 
об’єктів, цікавих у науковому і геотуристично-
му відношенні. Такими є нахилені базальтові 
стовпи, креативні трубки,  локальні куполо-
видні підняття підошви  базальтових покри-
вів, тектонічні зони в базальтах (див. рис.).

Додатковим потенціалом для загального 
пізнавального значення місця розташування 
“Базальтових стовпів” є сусідство геологічної 
пам’ятки природи із лісовим природоохорон-
ним об’єктом «Реліктовий ліс» (рис.).

Згідно сучасних даних [4, 5] Івано-Долинське 
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necessity of nature geological landmarks monitoring researches is demonstrated by the example of “Basalt Columns” 
quarry reserve in order to scientific importance increase.

родовище базальтів складене залишками лаво-
вих покривів, що збереглися від ерозії в палео-
пониженнях рельєфу серед вулканічних туфів, 
що підстеляють базальти.  Його форма заля-
гання чітко фіксується геофізичними метода-
ми дослідження магнітного поля – це загли-
бини з практично рівними (злегка хвилястим 
дном) і крутими (30º-60º) бортами. Ширина 
базальтових покривів до 600-800 м, довжина – 
перші кілометри, потужність до 22 м. 

В процесі охолодження і розтріскування за-
кристалізованої лави в базальтових покривах 
утворилась контракційна стовпчаста окре-
мість [2]. Базальтові стовпи представляють 
собою багатогранники – від трьох- до вось-
мигранних, домінують шестигранні. По своїй 
суті це кам'яний літопис геологічних процесів 
в проміжку 570 – 620 мільйонів років тому.

Згідно діючої стратиграфічної схеми ниж-
нього венду України [1]  базальти Івано-
Долинського родовища входять до складу 
слуцької світи [3] і є елементом трапової фор-
мації Волині. Їх відрізняє порівняно добра 
розкристалізованість, стовпчаста відокремле-
ність, слабкі гідротермальні зміни, одиничні 
прояви рудної мінералізації. В межах розвитку 
трапової формації Волині подібні базальти ма-
ють незначне поширення.

На даний час геолого-маркшейдерською 
службою ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» 

106



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

(Матеюк В.В та ін.) відстежено локальні осо-
бливості  геологічної будови. Зокрема, розкриті 
окремі фреативні трубки. Місця газо-парових 
проривів представлені уламками афанітових не-
розкристалізованих базальтів розміром від сан-
тиметрів до перших метрів, подекуди зцементо-
ваних туфовим матеріалом і гідротермальними 
мінералами. Базальти, що примикають безпосе-
редньо до ділянок з розвитком стовпчастої окре-
мості мають незначний нахил у верхній частині 
– ймовірно внутрішній магматичний тиск по-

слідуючого прояву експлозії перевищував попе-
редній. Таким чином, постійний моніторинг гео-
логічної ситуації в межах експлуатації родовища 
дозволяє виявляти і фіксувати нові особливості 
геологічної будови і речовинного складу базаль-
тових покривів, які розкриваються в процесі 
видобувних робіт. Більшість з них мають науко-
пізнавальне значення і є цікавими об’єктами ге-
отуризму, які з в процесі подальшої промислової 
розробки базальтового родовища можуть бути 
назавжди втраченими.

________________

Веліканов В.Я., Мельничук В.Г.1.  Вендська система. В кн.: «Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезо-
зою України». Т.1: / Головний редактор. П.Ф. Гожик. – К. : ІГН НАН України. Логос, 2013. - 637 с.
Мисяк  І., Скакун Л., Мельничук В.Г.2.  Магматична кристалізація і становлення текстур лавових потоків лучичів-
ських та якушівських верств волинської серії. Мінералог. зб. ЛНУ – 2012. – № 62 . – Вип. 2. – C. 111-127.
Поліщук А.М.3.  Виділення і кореляція сергіївської світи в нижньому венді Волино-Поділля /  А.М. Поліщук // Геол. 
журн. – 2014. – №4. – С. 45-51. 
Путівник геологічних екскурсій до ІІІ науково-виробничої наради геологів-зйомщиків України: “Сучасний стан 4. 
і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень”/ [Матеюк В. В., Іванів І. М., Мельничук В. Г. та ін.] – К. 
– Рівне : ДГСУ, 2005. – 34 с.
Mel’nichuk V. G.5.  Geotur “Vendian traprocks and other geological objects of the Ukrainian Polissya” / V. G. Mel’nichuk, P. 
D. Savchuk, V. V. Mateyuk:  volume of materials of ProGEO Simposium [“ Safeguarding our Geological Heritage”], (Kyiv 
– Kamianets-Podilsky, 4-8  September 2006). – Kyiv, 2006. – Р. 23-26.

Рис. Схема об’єктів геологічного моніторингу у базальтових кар’єрах Івано-Долинського родовища

107



ІІ міжнародна науково-практична конференція

Особливості геологічної будови Карпат 
визначають специфіку поширення, генези-
су, компонентного складу та вміст мікроеле-
ментів у мінеральних водах, а відповідно й 
бальнеологічний потенціал регіону. Численні 
прояви прісних та мінеральних вод зокре-
ма, родовища вуглекислих мінеральних вод 
(Квасівське або Гірська Тиса, Красне Плесо, 
Білин, Рахівське), що розташовані в долинах 
р. Чора Тиса і р. Тиса (Рахівський район, За-
карпаття) є не тільки бальнеологічним ресур-
сом, а й підґрунтям для розвитку геотуризму 
в регіоні. На сьогодні активно експлуатується 
тільки родовище збагачених арсеном, вуг-
лекислих мінеральних вод Гірська Тиса, де 
функціонує однойменний бальнеологічний 
санаторій [1, 5]. Місцеве населення актив-
но використовує води джерел та приватних 
свердловин в межах господарств як для інди-
відуального користування так і для здійснен-
ня лікувальних процедур за межами санато-
рію, не завжди володіючи достатньою інфор-
мацією щодо мінералізації, компонентного 
складу та специфічних властивостей вод, що 
вказує на необхідність постійного, системно-
го екологічного і гідрогеохімічного моніто-
рингу не тільки вод із свердловин санаторію, 
але і в межах території родовища загалом, де-
тального дослідження генезису вод та геоло-
гічних процесів, в тому числі сучасних.

Загалом, для головних водоносних гори-
зонтів досліджуваного району характерні 
гідрокарбонато-кальцієві води. Другим за 
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Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, 
e-mail: tsikhon_s@ukr.net, solia_kr@ukr.net

BalNEOlOgiCal rESOurCES Of ThE raKhiv rEgiON 
(TraNSCarpaThiaN) aS gEOTOuriSTiCal SiTES 

Solomiia Kril, Serhiy Tsikhon 
Geological Faculty, Ivan Franko National University of Lviv

Geological structure of the Carpathians determine specific of the distribution, genesis, composition and content of 
trace elements in mineral waters and spa potential of the region. Numerous mineral (in particular hydrocarbonate) water 
deposits (Girska Tysa, Krasne Pleso Bilin, Rakhiv) located in the Chorna Tysa river valley (Rakhiv region, Transcarpathian). 
These deposits could be used as geotouristical sites.

вмістом катіоном зазвичай є магній, зрідка на-
трій. Ці води формуються в зонах поширення 
карбонатних порід (головно вапняків) чи те-
ригенних порід (флішова формація) із карбо-
натним цементом. Мінералізація цих вод може 
сягати 3 г/л [2].

За мінералізацією, хімічним складом 
та вмістом цінних бальнеологічних мікро-
компонентів у досліджуваному районі ви-
діляють 3 групи родовищ вуглекислих міне-
ральних вод [1]: 1) слабомінералізовані, го-
ловно гідрокарбонатні, кальцієво– натрієві, 
кальцієво-магнієві води (родовища Білин і 
Косівська Поляна); 2) середньомінералізо-
вані (гідрокарбонатно-хлоридні, натрієво-
кальцієві, напр. родовище Красне Плесо, змі-
шаного складу – хлоридно-гідрокарбонатні 
натрієві магнієво-кальцієві, гідрокарбонатно-
хлоридні, натрієво-кальцієві, напр. Кобилець-
ка Поляна; 3) високомінералізовані хлоридно-
гідрокарбонатні натрієві, натрієво-кальцієві 
води (Рахів, Гірська Тиса).

Води родовища Гірська Тиса з підвищеним 
вмістом арсену, бору, заліза, вуглекислі, висо-
комінералізовані, хлоридно-гідрокарбонатні, 
кальцієво-натрієві, слабо кислі, холодні (та-
блиця) [1, 2, 5, 7]. Родовище приурочене до 
зони насуву, який розмежовує Поркулець-
кий та Дуклянський покрив і знаходиться в 
товщах порід буркутської світи, які зім’яті в 
антиклінальну складку північно-західного 
простягання, що насунута на відклади шипіт-
ської світи.
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Високомінералізовані води хлоридно-
натрієвого складу залягають на невеликій гли-
бині і їхнє формування пов’язано із розривни-
ми порушеннями, які є зонами активної мігра-
ції вод із глибинних горизонтів у приповерхне-
ві. Шляхи міграції вод із глибинних горизонтів 
можуть бути пов’язані як із зоною насуву, так і 
з системою поперечних розломів уздовж русла 
р. Чорна Тиса і р. Тиса (Рахівсько-Тисинський 
поперечний розлом) [3].

У приповерхневих ділянках відбува-
ється змішування хлоридно-натрієвих ви-
сокомінералізованих вод і ґрунтових вод 
алювіальних відкладів, унаслідок чого мі-
нералізація грунтових вод підвищується та 
змінюється їхній компонентний склад, утво-
рюються води таких типів: гідрокарбонатно-
хлоридного, натрієво-кальцієво-магнієвого 
складу; хлоридно-гідрокарбонатного, натрі-
євого складу; хлоридно-гідрокарбонатного, 
натрієво-кальцієвого складу; хлоридно-
гідрокарбонатного, натрієво-кальцієво-
магнієвого складу.

Характерною рисою цих вод є підвищений 
вміст арсену (2–4 мг/л), бору (10–50 мг/л), бро-
му (5–20 мг/л) та йоду (5–10 мг/л). Фонові вміс-
ти арсену в природних водах не перевищують 
0,1 мг/л, в вуглекислих – сягають 60–70 мг/л, а 

в кислих сульфідних – перевищують 200 мг/л 
[1, 5, 7].

Родовище Красне Плесо знаходиться на 
правому березі р. Тиса на висоті 150 м вище її 
русла, південніше м. Рахів. В місці витоку вод 
відслонюються вапняки та доломіти тріасово-
го і юрського віку, які контактують із палео-
зойськими сланцями. Температура води 8°С, 
дебіт сягає 0,5 л/сек, мінералізація – 1,2–1,7 
г/л, склад води гідрокарбонатно-хлоридний, 
натрієво-кальцієвий, із підвищеним вмістом 
сірководню (1,2 г/л), двовалентного заліза 
(1,1 мг/л) та метаборної кислоти (60 мг/л). Тут 
знаходяться два джерела, з якими пов’язане 
формування травертинів. Рахівське родовище 
просторово співпадає із адміністративними 
межами м. Рахів (водозбірні басейни потоків 
Буркут, Москва). Рахівське родовище міне-
ральних вод приурочено до зони насуву МКМ 
на Рахівський покрив [4]. 

Вуглекислі мінеральні води із родовищ 
Красне Плесо і Рахівського мають різний вміст 
основних макрокомпонентів, тому виділяють 
кілька типів вод: гідрокарбонатно-кальцієві 
води (мінералізація – 1–1,5 г/л, вміст вугле-
кислоти– 1,5 г/л); гідрокарбонатні, кальцієво-
натрієві води (мінералізація – 2,5 г/л, вміст вуг-
лекислоти – 0,7–1,7 г/л) із підвищеним вмістом 

Таблиця
Узагальнений хімічний склад мінеральних вод родовища Гірська Тиса*

каТІони г/л анІони г/л
Амоній 0,0018 Фтор 0,0005
Калій 0,0261 Хлор 0,5898

Натрій 0,4880 Бром 0,0053
Магній 0,0583 Йод 0,0009
Кальцій 0,1780 Сульфат 0,0336

Залізо закисне 0,0056 Гідрокарбонат 1,1346
Залізо окисне 0,0007

СУМА КАТІОНІВ         0,7585 СУМА АНІОНІВ                1,7649

неДиСоЦІЙоВанІ МоЛекУЛи
Кремнієва кислота 0,017

Метаборатна кислота 0,065
Сірководень загальний Не виявлено

Арсенатна кислота 0,010
Органічні речовини 1,88

ЗАГАЛЬНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ                                                    2,62
Сухий залишок при + 180°С                                                        2,05

*за даними санаторію “Гірська Тиса”
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марганцю (1–3 мг/л) та бору; гідрокарбонатні, 
натрієві води, типу боржомі (мінералізація 
– 1,4–2 г/л, вміст вуглекислоти – 1,2– 2,7 г/л) 
[2, 6].

Води Рахівського родовища збагачені мі-
крокомпонентами: бором (50–130 мг/л), бро-
мом (2–7 мг/л), йодом (1–3 мг/л), фтором (0,6–
1,2 мг/л), манганом (0,14–1,2 мг/л), цинком 
(0,06-0,008 мг/л), нікелем, германієм. Хімічний 
склад води цього родовища зумовлений про-
цесом змішування прісних інфільтраційних 
вод та хлоридних глибинних седиментаційних 
вод, які мігрують у приповерхневі горизонти в 
зонах розривних порушень [2, 6].

Варто зазначити, що родовище вуглекислих 
мінеральних вод Гірська Тиса є унікальним, 
оскільки в складі вод виявлено підвищений 
вміст арсену, що дозволяє використовувати їх 
для лікування хвороб опорно-рухового апара-
ту. Зважаючи на добре розвинуту інфраструк-
туру (широка мережа екосадиб, добре тран-
спортне сполучення, розташування родовищ 
на відносно близькій відстані щодо головних 
туристичних та геологічних об’єктів Карпат) і 
наявність значних бальнеологічних ресурсів у 
Рахівському районі перспективи використан-
ня цих об’єктів у якості геотуристичних лока-
цій очевидні. 

________________

Бабинец А.Е. 1. Минеральные и термальне воды Советских Карпат / А.Е. Бабинец, В.И. Марус, И.М. Койнов. – К.: 
Наукова думка, 1983 – 158 с.
Билак С.П. 2. Минеральные воды Закарпатья / С.П. Билак. – Л.: “ВИЩА ШКОЛА”, 1986. – 168 с.
Гаюн К.Г. 3. О происхождении вуглекислого газа в подземных водах молодых тектонических областей / К.Г. Гаюн // 
Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1969, – Вып. 20. – С. 81-84.
Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / О.І. Матковський, П.М. Білоніжка, Д.К. Возняк 4. 
[та ін.], за ред. О.І. Матковського. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 583 с.
Мінеральні води Закарпаття / В.М. Шестопалов, А.Ю. Моісеєв, Н.П. Моісеєва, Г.В. Лесюк // Геологічний журнал. 5. 
– 2012.– №2. – С. 74-86.
Папарига П.С. 6. Геохімічна специфіка підземних вод у зоні впливу Рахівсько-Тисенського глибинного розлому в 
межах населених пунктів Свидовецького та Мармароського масивів Карпатського біосферного заповідника / 
П.С. Папарига // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2012. – № 9:[69]. – С. 30–35.
Krainov S.R. 7. Arsenic-Bearing Carbonate Waters: Geochemical and Thermodynamic Analysis of Their Genesis, 
Transformation of Arsenic Migration Species, and Models for the Genesis of Hydrogenic As Sulfide Mineralization / 
Krainov S. R., Ryzhenko B.N., Cherkasova E.V. // Geochemistry International.– 2007.– Vol. 45, No. 12. – Р. 1235–1257.
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Із широкого спектру пам’яток неживої при-
роди, що характеризують ті чи інші її складові, 
важливе місце належить джерелам підземних 
вод. Вони є носіями важливої геологічної та 
гідрогеологічної інформації, часто використо-
вуються для нецентралізованого питного во-
допостачання [4].

Джерела — це природні виходи підземних 
вод на денну поверхню, приурочені, здебіль-
шого, до долин річок, балок, ярів, які проріза-
ють водоносні горизонти, а також до берегів 
морів [3].

За характером виходу джерела поділяються 
на низхідні та висхідні.

Низхідні — джерела, які живляться верхо-
водкою та безнапірними міжпластовими ґрун-
товими водами. Джерела, пов’язані з верхо-
водкою, функціонують лише під час випадан-
ня та інфільтрації атмосферних опадів, а в по-
сушливі періоди року вони часто пересихають 
[5]. У випадку фільтраційної неоднорідності 
порід, що складають схили ярів, річок, балок, 
вода може стікати по контакту водоносного та 
водотривкого пластів, утворюючи контактові 
джерела. При ярусній будові схилів можливий 
вихід на поверхню декількох низхідних кон-
тактових джерел, приурочених до підошви во-
доносних горизонтів [5]. Здебільшого джерела 
є поодинокими виходами підземних вод, про-
те іноді зустрічаються також протяжні лінійні 
виходи вод контактового типу [3].

Висхідні — це джерела, які живляться напір-
ними водами і завдячують своїм походженням 
гідростатичному тиску. Їхні виходи приурочені 

ДжереЛа ПІДЗеМниХ ВоД ЛЬВоВа як ПаМ’яТки 
нежиВоЇ ПрироДи

Оксана Підлісна 
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: kseniagf@gmail.com

rESOurCES grOuNdWaTEr lviv aS a mONumENT 
Of iNaNimaTE NaTurE 

Oksana Pidlisna 
Ivan Franko National University of Lviv

The article presents the results of a comprehensive study of the sources in the city Lviv. The data about the chemical 
composition, temperature source water discharge sources described the state of the surrounding area.

до крайових областей артезіанських басейнів, 
або зон розвитку тектонічних порушень, де 
спостерігаються у вигляді фонтануючих стру-
менів води. Це можуть бути ерозійні джерела 
напірних вод, або джерела, що проклали собі 
шлях через відносно слабопроникні відклади, 
які перекривають водоносний горизонт [2].

Віднесення джерел до пам'яток неживої 
природи потребує їхньої інвентаризації та 
комплексного дослідження, які дозволятимуть 
провести порівняння різноманітних характе-
ристик досліджуваних об’єктів. Серед показ-
ників, що підлягають обов’язковому вивченню 
слід назвати розташування, характер виходу 
вод, тип розвантаження, геологічна будова та 
гідрогеологічні умови ділянки, геоморфоло-
гічне положення, характеристика прилеглої 
території, стан джерела, його дебіт, хімічний 
склад води, вивченість [1]. 

Формування джерел на території Львова 
пов’язане з геологічною будовою, рельєфом, 
розвитком ерозійних процесів. Наявність по-
рід різного літологічного складу та фільтра-
ційних властивостей зумовило утворення тут 
низки водоносних горизонтів, зокрема чет-
вертинних, міоценових та верхньокрейдових 
накопичень. Завдяки інтенсивному розчлену-
ванню території джерела формуються за раху-
нок розвантаження усіх названих водоносних 
горизонтів. 

Джерела приурочені до найбільш розчле-
нованих ділянок Львівського плато, зокрема 
до Лисогірської, Ратинської, Паркової та Сно-
пківської височин.
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Мною було вивчено і проаналізовано 9 
джерел, розташованих у різних частинах міста. 
В південній частині — джерело у Стрийсько-
му парку, парку імені Богдана Хмельницького, 
«Залізні води», «Снопківському» та біля озера 
«Зелене око».

У південно-східній частині — це джерело 
в парку Погулянка та біля Медової печери. У 
центральній — у парку «Високий Замок». 

Наявні джерела розташовані у межах гли-
боко врізаних ярів, що розкривають водо-
носні горизонти у відкладах міоцену та верх-
ньої крейди. За характером виходу вони по-
діляються на два типи низхідні та висхідні. З 
дев’яти досліджених джерел — шість висхідні, 
три — низхідні. Низхідні джерела приурочені 
до контакту верхньокрейдових мергелів і від-
кладів міоцену. Водовміщуючими породами є 
головно літотамнієві вапняки опільської світи. 
Висхідні джерела пов’язані з розвантаженням 
артезіанських вод верхньокрейдового водо-
носного горизонту. Водовміщуючими порода-
ми є тріщинуваті мергелі.

Дебіт джерел становить менше 1 л/сек, що 
дає підставу віднести їх до категорії малодебіт-
них. Загальна мінералізація джерельних вод 
змінюється від 0,22 до 0,85 г/л. Найменшою мі-
нералізацією характеризуються води у джере-
лі розташованому у Стрийському парку, най-

більша – у джерелі в парку «Медової Печери».
Температура джерельних вод змінюється 

від 6 до 9° С. Згідно з існуючою класифікацією 
вони відносяться до холодних [3]. Джерельні 
води висхідних і низхідних джерел відрізня-
ються за хімічним складом. Води низхідних 
джерел – гідрокарбонатно-хлоридні мігнієво-
кальцієві, висхідні – сульфатно кальцієво-
магнієві.

Практично всі джерела характеризуються 
примітивним каптажем, у вигляді металічних 
чи пластмасових трубок занурених у водовмі-
щуючі породи. Більшість джерел розміщені у 
межах парків і характеризуються мальовничи-
ми ландшафтами. Натомість стан прилеглих 
до джерел територій незадовільний, характе-
ризується хаотично розміщеними стихійними 
смітниками. Ці ділянки потребують приведен-
ня їх у належний санітарно-гігієнічний стан. 

Досліджені джерела є типовими не лише для 
території Львова, але й для Подільської висо-
чини та Розточчя. Їхнє формування пов’язане 
з контактом відкладів міоцену та верхньої 
крейди, а також з верхньою тріщинуватою зо-
ною верхньокрейдових мергелів. 

Завдяки привабливості прилеглих ланд-
шафтів, доступності, науково-пізнавальній 
цінності вони можуть бути привабливими для 
різних видів геотуризму.

________________

Дубей Н. В. 1. Гідрогеологія та інженерна геологія / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 262 с. 
Колодій В. 2. До гідрогеології і гідрогеохемії Львова й околиць / В. Колодій, Р. Паньків, О. Майкут // Праці Науко-
вого товариства ім. Шевченка. — М.: Наука, 2007. — С. 175-181.
Колодій В. В. 3. Гідрогеологія / В. В. Колодій. – Львів, 2010. — 368 с.
Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10.01.2002 р. № 2918-III.4. 
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Міоценові відклади південно-західної окра-
їни Східноєвропейської платформи є досить 
поширені і представлені різнофаціальними 
морськими, лагунними та частково континен-
тальними відкладами з багатою молюсковою 
фауною. Двостулкові молюски складають ва-
гому частку в угрупованнях того часу і поде-
куди є єдиними викопними, можливими для 
визначення безпосередньо на відслоненнях та 
утворюють маркуючі горизонти.

На території сучасного міста Львова та його 
околиць збереглися унікальні відслонення мі-
оценових відкладів з фауною двостулкових 
молюсків, які є перспективні як геотуристичні 
об’єкти. Вони можуть бути цікавими не тільки 
для геологів, але й для звичайних туристів. До та-
ких об’єктів можна зарахувати Кортумову гору, 
Клепарів, Вулька, Снопківський парк, г. Високий 
замок, г. Піщану, парк Знесіння та інші.

В розрізі міоцену на території міста Львова 
виділяють відклади баденського і сарматсько-
го регіоярусу. 

Відклади баденського ярусу поділяють на 
нижній, середній і верхній підрегіоярус. Ниж-
ньобаденський підрегіоярус представлений 
опільською світою потужністю від 5 до 100 м, 
відклади якої досить поширені на території 

ПерСПекТиВи МІоЦеноВиХ ВІДкЛаДІВ МІСТа ЛЬВоВа 
Та ЙоГо окоЛиЦЬ – як ГеоТУриСТичниХ об’єкТІВ
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Outcrops of the Miocene deposits at the Lviv surroundings are perspective geotouristical objects. These objects 
are Kortumova Mountain Klepariv, Vulka, Snopkivskyy Park, Mountain Vysokiy Zamok, Mountain Pishchana, Park 
“Znesinnia”. Outcrops of the Miocene deposits at the Kortumova Mountain and Vulka are described. Unique fossils were 
found there. At the Kortumova Mountain and Vulka most vide spread are bivalves family Pectinidae.

Miocene deposits from the Lviv region could be used as perspective geo-touristic objects. These objects include the Park 
“Kortumova mountain” Klepariv, Vulka, Snopkivskyy Park, High Castle mountain, Sandy mountain, Park “Znesinnia” 
and others. In a nutshell described the Miocene deposits of outcrops on Kortumova mountain and in the district Vulky in 
the city of Lviv. These objects are is a place of unique finds of fossil fauna have important geological value. According to 
our data on Kortumova mountain and in the district Vulky most numerous are bivalves from family Pectinidae.

міста Львова. Різноманітний літологічний 
склад опільської світи, пов’язаний з перерва-
ми в осадконакопиченні. Тут виділяють такі 
фації: 1) фацію піщано-вапнистих, місцями 
мергелистих осадів, 2) фацію піщаних від-
кладів, 3) фацію піщано-вапнистих відкладів; 
4) комплекс фацій літотамнієвих утворень; 5) 
ервілієві верстви. На території міста Львова 
поширені фації літотамнієвих утворень і ер-
вілієві верстви. Комплекс фацій літотамніє-
вих утворень представлений літотамнієвими 
і органогенно-уламковими вапняками, біо-
гермними вапняками з численими рештками 
устриць Cubitostrea digitalina Dub. Потужність 
комплексу становить від 0,5 до 11 м. Ервілієві 
верстви завершують розріз опільської світи, 
складені головно вапняками, зрідка піскови-
ками й глинами з масовим скупченням ядер 
двостулких молюсків, а саме  Ervilia pusilla 
Phil., Nucula nucleus Linne. Не дивлячись на 
незначну й невитриману потужність (0,1–0,3 
м), а також відсутність площинного розпо-
всюдження, відклади ервілієвих верств мають 
важливе значення як маркуючий горизонт – 
межі нижнього і середнього баденію.

Середньобаденський підрегіоярус пред-
ставлений тираською світою, в складі якої ви-
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діляють три фації: фацію піщаних осадів, фа-
цію гіпсів та ангідритів і фацію карбонатних 
порід. У межах міста поширені відклади фації 
піщаних осадів, які представлені кварцовими 
пісками й пісковиками потужністю до 10 м, ін-
коли трапляються лінзи гравелітів складених 
обкатаними гальками кременю і кварцу.

Верхньобаденський підрегіоярус представ-
лений тернопільськими верствами, які складе-
ні фаціями біогермів, органогенно-уламкових 
і детритусових вапняків і зрідка піщаними 
і глинистими породами. Біогермні вапняки 
представлені дрібнолітотамнієвими й літо-
тамнієвими різновидами. У будові біогермної 
товщі також приймають участь органогенно-
уламкові та детритусові літотамнієві вапняки 
з прошарками карбонатних глин потужністю 
0,2 м. Пісковики кварцові, з уламками макро-
фауни, із зернами глауконіту, цемент карбо-
натний. Літотамнії зустрічаються у вигляді 
дрібних кульок (до 2-3 см), зцементованих 
глинисто-карбонатною масою. У відкладах 
тернопільських верств визначені такі види дво-
стулкових молюсків, як Chlamys lilli (Pusch.), 
Chlamys galiciana (Favre), Nucula mayeri Friedb. 
Потужність до 70 м.

Коротко охарактеризуємо відслонення міо-
ценових відкладів на Кортумовій горі і в райо-
ні Вульки (Вулецький потік) на території міста 
Львова.

“Кортумова гора” – міський парк, розташо-
ваний у Шевченківському районі міста Львова, 
на схилах однойменної розлогої гори, яка є час-
тиною Розточчя. Цей парк, за яким закріпився 
історичний топонім “Кортумівка”, став відомим 
ще з кінця ХVІІІ ст. Назва походить від імені гу-
бернаторського радника Ернста фон Кортума, 
який мав у цьому місці маєток і був власником 
приватного парку. Територія Кортумівки після 
смерті Кортума (1811) перейшла у власність ав-
стрійського війська, яке влаштувало тут стріль-
ницю [1]. Кортумова гора – це пам’ятка приро-
ди місцевого значення, про що при вході в парк 
свідчить інформативна таблиця (площа парку 
складає 63 га). Парк є місцем унікальних знахі-

док викопної фауни і флори, що мають важли-
ве значення для відтворення геологічної історії 
центральної частини Європи.  За нашими дани-
ми на Кортумовій горі найчисленіше представ-
лені двостулкові молюски родини Pectinidae, зо-
крема такі види: Chlamys elegans Andrz., Chlamys 
neumayri Hilb,. Chlamys galiciana Favre, Chlamys 
scissa wulkae Hilb., Chlamys scissa resurrecta Hilb., 
Chlamys gloria maris Dub.

Вулька – розташована між вулицями Кня-
гині Ольги, Сахарова, Гвардійською, Стрий-
ською і залізничним полотном. Назва Вуль-
ка походить від зменшувального польського 
«воля» — Вулька. Колись Вулька була окремим 
підміським поселенням над потоком Сорока 
(Вулецький потік). Воно було закладене у XVII 
столітті. Посеред нього текла притока Полт-
ви — Вулецький потік. Він збирав на своєму 
шляху води з джерел і струмочків, утворюючи 
на Вульці ставки (Альзнера (інші назви Пол-
тава, Бачинського), Вулецький (нині Медик) 
і Собків (нині на його місці стадіон по вул. 
Кастелівка) [2]. Крім цікавої історії міоцено-
ві відклади на території Вульки багаті викоп-
ною фауною. Відомий польський дослідник М. 
Ломницький на початку ХХ ст. знайшов таких 
представників родини Pectinidae, як Chlamys 
scissa Favre, Chlamys neumayri Hilb., Chlamys 
wolfi Hilb., Chlamys kneri Hilb.

Львів багатий унікальними природними 
об’єктами. Окрім описаних місць є ще багато 
цікавих частин міста. Наприклад, парк Зне-
сіння, 16 млн. років тому це було дно моря, в 
якому мешкало багато морських організнів, 
які збереглися у вигляді скам’янілостей до на-
ших днів. Ці об’єкти мають важливе значення, 
оскільки показуть нам життя, яке вирувало 
тут мільйони років тому, це можливість пізна-
ти органічний світ минулого і закони розвитку 
живого на Землі. Без сумніву, ці об’єкти при-
роди можуть стати центром уваги численних 
туристів. Окрім, важливого геологічного зна-
чення вони мають багату і досить цікаву істо-
рію. Вважаємо, що ці об’єкти є досить перспек-
тивні для розвитку геотуризму в регіоні. 

________________

Жук І. 1. Львів Левинського: місто і будівничий / І. Жук. – Київ: Граніт, 2010.
Мельник І. 2. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості Королівського столич-
ного міста Галичини / Ігор Мельник. – Львів: Центр Європи, 2008.
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In respect of geotourism, the Sukil river valley 
is expressively attractive site from a number of 
perspectives. Below we present an outline for 
several geological objects of interest located there. 
The first and foremost are the Dovbush rocks. 
The second one is close to Bukovets village and is 
presented in the form of two fold outcrops. The rest 
natural objects are mentioned as well. Together, 
they make the integral whole and may promote 
geotourism within the said region.

The Sukil river valley is the de facto interesting 
object for scientists from various domains of 
knowledge and for travel enthusiasts as well. 
Historians, ethnologists, botanists, foresters, 
geographers etc. may find a fair amount of special 
things here. Naturally, geologists and geology 
devotees cannot step aside.

The oldest mountain-foot routes, also known 
as Rus’, Hungarian or Knyazh (Duke) routes, 
run through this territory. Within the Bolekhiv 
area archaeologists described more than a dozen 
of ancient settlements. The findings of scientists 
show that from the dawn of time the life was 
gushing here out - merchants were transporting 
their products, missionaries were beating their 
paths, craftsmen were producing their goods, 
customs stations were being erected, monasteries 
and pothouses were being built. 

ГеоЛоГІчнІ аТракЦІЇ ДоЛини рІки СУкІЛЬ, боЛеХІВЩина
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Before proceeding to the very geological topic 
it is worth mentioning a few interesting historical 
milestones with regard of the study site. The 
first written record on Bolekhiv lands is fixed 
in the letter by Hungarian queen Isabella and it 
dates back to 1371. In 1546 Emilia Hrosovska’s 
saltery was mentioned for the first time. In 1603 
Bolekhiv received the Magdeburg Law. In 1620, 
1667, 1672, and 1695 Crimean Tatars and Turks 
rushed on the Precarpathian lands. In 1774 
mineral resources ownership right was cancelled, 
and due to that the saltery became state-owned. 
In 1784 the first colonists came from Germany 
and founded the village of Petersdorf (Kryve), 
Yammerstal (Bukovets) and others. In 1874 forty-
nine employees and ten clerks worked at Bolekhiv 
saltery. It was capable to produce form 50 to 70 
ths. of centners of salt. In 1873 the forestry school 
was set up. In 1853 and 1873 cholera epidemic 
burst out in Bolekhiv neighbourhoods. In 1880 
the mass emigration of Ukrainians to America 
started. In 1910 centres of “Prosvita” society 
started to be organized in Bolekhiv. In 1914 the 
WWI started. On 1 November 1918 the Western 
Ukrainian People’s Republic was proclaimed. In 
1939 the WWII began. The Western Ukraine was 
subsumed to the Bolshevik’s regime as the result 
of secret Molotov-Ribbentrop Pact. In 1941 the 
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USSR entered the WWI. In 1944 the large-scale 
deportation of Bolekhiv area settlers to Siberia 
began. Then, the historical periods of personality 
cult denouncement, stagnation, acceleration, 
restructuring and the collapse of the Evil Empire 
replaced one another. In 1989 the members of 
Ukrainian Language Society went into the streets 
holding national flags for the first time. In 1993 the 
forestry boarding school was set up in Bolekhiv 
and it promoted the revival of former forestry 
school. Presently it is known as the Precarpathian 
College of Forestry. 

In one way or other, the course of centuries and 
the events occurred have left their marks on the 
orography of Sukil river basin that pertains to two 
areas, i.e. the Subcarpathian Valley and the Outer 
Carpathians. From a geological viewpoint the 
described area lies in between the Ukrainian Outer 
Carpathians and the Inner zone of Precarpathian 
Foredeep. The Outer Carpathians are constituted 
by several nappes (thrust sheets), which overthrust 
one another due to a number of tectonic events. The 
nappes are complicated with slices and folds. They 
are frequently crashed by the systems of ruptures of 
various nature and kinds. The nappes are dislocated 
northwestward for some tens of kilometres. They 
are constituted by the sedimentary rocks known 
as flysch, i.e. interstratified sandstones, siltstones 
and mudstones. The time interval of these rocks 
is estimated as the Lower Cretaceous – Lower 
Miocene. Rocks of the Precarpathian Trough are 
Miocene Vorotyshche clays. 

In the Sukil valley there are a few dozens of 
objects that excite interest among the geotourism 
fans. Besides the proverbial Dovbush rocks, this 
site features picturesque waterfalls on the Sukil’s 
tributaries. The lake of Hirske attracts tourists by 
its primeval beauty. It is located atop the mountain 
ridge and is hardly accessible. 

Two outcrops of the Stryiska suite, located on 
the left bank of the Sukil river in the Bukovets 
village, are especially engaging. One of them is 
opposite the sawmill and in professional literature 
it is entitled “Tartak” (Fig. 1). Here, the typical 
chevron (rafter-like) folds, broken by thrusts and 
pulled one over another, become visible. This 
outcrop can serve as a model example for the 
process depicting the Carpathians originating. The 
possible mechanism of their formation is shown 

in Pic. 1. Within 300 meters downstream there is 
another outcrop in Stryiska suite sediments. This 
one is the largest outcrop of such kind not only in 
the Ukrainian Carpathians, but within the whole 
Carpathian mountain range as well. 

On the left side of Sukil river bed, located in 
a small village of Bubnyshche, there is a lovely 
waterfall. The place is amusing due to the fact that 
this waterfall was formed by quite rare tectonic 
structures. i.e duplexes being small thrusts. They 
can are be seen in various facings. 

The Dovbush rocks are located within some 
kilometres from the abovementioned site. They are 
considered an integral national natural monument. 
The rocks are formed by the Yamna sandstones of 
30-40 m in height. In some of them there are a few 
manmade caves. This site is one of the most visited 
touristic attractions in the Western Ukraine.

The other place of interest is menilite sediments 
outcrop in the village of Demnya. One of the 
theories on hydrocarbons originating states that 
these sediments are the source for oil in the 
Carpathians. Here, along with the hydrological 
attraction, a number of folds are seen. 

Fossils collectors find imprints of fish in the 
Oligocene sediments that are exposed on both 
banks of the Sukil river, and along its tributaries. 
In Bolekhiv brickyard clay pit the fans of minerals 
have an opportunity to find great gypsum druses 
(40 cm in diameter). 

In addition to the said objects there are a 
number of protected sites here: the Polyanytsya 

Fig. 1. “Tartak” folds and possible mechanism of 
their origination.
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regional landscape park, botanical reserves 
of local importance, and natural stows. In 
this context, the monument of landscape art 
“Arboretum” founded in 1873 is worth visiting. 
It represents the collection of decorative species 
and shrubs. Here you can see magnolia, juniper, 
yew, sequoiadendron, eucalyptus, ginkgo, 
Amur boxwood, tulip tree and many others. 
“Arboretum” is located on the Bolekhiv College 
of Forestry premises. Onsite this college there 
is one more place of attraction, i.e. a newly-
built Museum of Natural History, where various 
collections characterizing the environmental 
conditions of Bolekhiv are provided. Substantial 
part of the exhibition consists of minerals, rocks 
and paleontological remains. 

Nowadays the saltery ruins in Bolekhiv testify 
the erstwhile glory, mighty and prosperity of the 
area.

Transportation infrastructure in the region is 
well-developed. Railroad and highway services, 
the availability of hotels and private villas make 
this area one of the most promising sites to develop 
geotourism sphere. 

As the said area has recently become ever-
more popular among local and foreign tourists, 
information on the objects of interest can 
easily be found on the Internet pages, e.g. www.
geokarpaty.net. GeoKarpaty project developers 
put information boards containing data on their 
geological traits, special aspects, details and 
insights. 
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Одним з найбільш мальовничих місць Украї-
ни є долина середньої течії Дністра – «Дністров-
ський каньйон». Тут у крутих бортах долини 
відслонюються світлі та рожеві скелі верхньо-
юрських конгломератів та вапняків, які заляга-
ють на строкатозабарвлених, переважно черво-
них відкладах нижнього девону – “old-red”. 

Рис. 1. Схематична карта району відслонень

Відслонення верхньої юри простежуються 
у бортах долини Дністра та по його притоках 
Золота Липа, Тлумач, Коропець, від с. Устя Зе-
лене до Незвиська (рис. 1) на границі Івано-

ВерХнЬоЮрСЬкІ риФоГеннІ ВаПняки У ВІДСЛоненняХ 
на ДнІСТрІ як об’єкТ ГеоТУриЗМУ
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In this work we propose the object of geotourism, that may be interesting for paleontologists, students and geologist—
amateurs. There are outcrops of Upper Jurassic limestones in Dniester valley from Ustya Zelene to Nezvisko, that are part 
of Late Jurassic reef belt, formed in North Tethys periphery . Photo and characteristic some of these unique nature objects 
are given.

Франківської і Тернопільської областей [1]. 
Ці відслонення є унікальними з багатьох 

причин. Породи тут знаходяться в автохтон-
ному заляганні на відміну від одновікових 
відкладів у Карпатах, Гірському Криму чи на 
Кавказі, де первинна послідовність порушена 
складними тектонічними процесами. Розрізи 
тут характеризуються невеликою потужністю 
(до 40 м) і виходять на денну поверхню у міс-
цях, доступ до яких не потребує спеціального 
спорядження або особливих альпіністських 
навичок. Добратися можливо пішки, велоси-
педом, автомобілем або сплавляючись по Дні-
стру (човном, на плоту тощо).

Вперше ці відклади були досліджені та опи-
сані польськими геологами А. Альтом і Ф. Бе-
няшем в кінці ХІХ сторіччя під назвою „ниж-
нівські вапняки” [4, 5]. З відслонень в околицях 
с. Буківна А. Альтом був описаний найбагат-
ший на заході України комплекс фауни – 179 
видів, більшість з яких було описано вперше. 
Це переважно молюски – черевоногі та дво-
стулкові, а також корали, моховатки, водорос-
ті, форамініфери. В подальшому такі детальні 
монографічні палеонтологічні дослідження 
буківненських вапняків не проводились. 

Ці відклади є сегментом значного рифового 
поясу, який сформувався на північній окраїні 
океану Тетіс впродовж пізньої юри і простя-
гався територією сучасної Європи, через захід 
і південь України, та далі на Кавказ [2].
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Пізньоюрський час в історії Землі відомий як 
одна з епох найбільш потужного карбонатного 
осадконагромадження. З карбонатними відкла-
дами верхньої юри пов’язані найбільші світові 
родовища вуглеводнів. Це був час поступової 
еволюції органічного світу на фоні значних 
глобальних та регіональних змін, пов’язаних з 
розпадом Пангеї – перебудови структури шель-
фу, підвищення рівня Світового океану, кліма-
тичних та інших екологічних змін. Відкриття 
океанічної протоки від Тетіса до Карибського 
і Тихоокеанського регіонів призвело до повної 
реорганізації глобальної океанічної циркуляції. 
В результаті морське теригенне осадконагрома-
дження на шельфах вздовж північного краю Те-
тіса змінилось карбонатним [6]. 

Карбонатне осадконагромадження це пе-
реважно біохімічний процес з характерними 
рисами, завдяки яким умови седиментації 
порід можуть бути відтворені з великою точ-
ністю. Органічне походження більшості кар-
бонатних відкладів та їх автохтонне заляган-
ня зумовлюють закономірну послідовність 
фаціальних зон, відому як схема стандарт-

Рис.2. Відслонення у с. Будзин. Конгломерати 
юри (уступ) залягають на строкатій товщі 

девону (“old-red”)

Рис. 3. Ерозійні форми рельєфу на контакті 
палеозойських пісковиків та верхньоюрських 

конгломератів

них фаціальних поясів карбонатного шель-
фу. Вона є досить стійкою і простежується у 
різновікових карбонатних відкладах різних 
регіонів [3].

Верхньоюрські утворення в Українському 
Передкарпатті складають потужний карбонат-
ний комплекс. Пізньоюрський палеобасейн у 
регіоні простягався субмеридіонально і загли-
блювався на захід. Відклади поширені смугою 
до 60 км завширшки, залягають переважно 
на значних глибинах та розкриті численними 
свердловинами. У їхньому складі визначені 
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фаціальні пояси в межах від передрифової до 
прибережних фацій [2]. На денну поверхню 
виходять лише зарифові та біогермні відклади 
верхнього кімериджу – нижнього беріасу.

Відклади верхньої юри трансгресивно за-
лягають на еродованій поверхні палеозою 

(Рис. 2) і перекриваються з розмивом утворен-
нями крейди (валунними конгломератами та 
глауконітовими пісками альбу або пісковика-
ми з кременями сеноману). Повний безперерв-
ний розріз цих відкладів можна простежити в 
ярах біля с. Незвисько, де вони залягають на 
палеозойських доломітах та перекриваються 
вапняками крейди, а вище залягають гіпси мі-
оцену.

Нижня частина розрізу (верхній кімеридж-
нижній титон) відслонюється по правому та лі-
вому берегах р. Дністер, в околицях сіл Будзин, 
Коропець та Горигляди. Палеозойські відкла-
ди „old-red” у покрівлі дуже вивітрілі й еродо-
вані (Рис. 2, 3). На них залягають світло-сірі 
плямисті конгломерато-брекчії потужністю до 
10 м, які містять уламки та блоки підстеляючих 
девонських відкладів. Догори блоки зникають, 
а уламки в конгломератах стають дрібнішими. 

Над конгломератами залягає товща вапня-
ків і доломітів, сформована у зарифовій зоні 
палеобасейну. У послідовності розрізу чіт-
ко відображена циклічна зміна нормально-
морської та лагунної седиментації. Відслонен-
ня цієї товщі можна спостерігати у стрімкому 
правому березі Дністра навпроти с. Горигляди, 
в околицях Нижніва та Новосілки [1]. 

По правому берегу Дністра та в ярах навко-
ло с. Буківна відслонюються відклади мілко-
водних біогермів верхнього титону – нижньо-
го беріасу, представлені світлими кремовими 
вапняками з численними і різноманітними ор-
ганічними рештками, з гніздами та прожилка-
ми кальциту примхливої форми, які часто ви-
лугувані, що надає породі „сітчастого” вигля-
ду (Рис. 4, 5). Аналогічні кавернозні вапняки 
є колектором на Лопушнянському нафтовому 
родовищі.

В цілому в басейні середньої течії р. Дністер 
у відслоненнях простежується повна послідов-
ність відкладів фанерозою, поширених на пів-
денному сході Передкарпатського прогину та 
прилеглій околиці Східноєвропейської плат-
форми. Тому доцільно провести їх докладне 
геологічне, геоморфологічне, палеонтологічне 
та магнітостратиграфічне довивчення та до-
повнити реєстр геологічних пам’ятників уні-
кальними відслоненнями верхньої юри на За-
ході України.

Рис. 4. Відслонення на правому березі Дністра 
біля с. Буківна. З цього відслонення походять 
голотипи багатьох керівних видів фауни [3]

Рис. 5. «Травертинові скелі» поблизу с. Під-
вербці – за походженням біогермні вапняки 

пізньоюрського віку, аналогічні буківненським. 
Вище і нижче скелі – червоноколірні відклади 

девону. Безпосередньо на девоні залягає верхня 
крейда, вище – гіпси неогену.
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Кам’яновугільні відклади Донбасу містять ве-
лику кількість викопних організмів. При вивчен-
ні вапняку P1 біля с. Жовтневе Добропільського 
району Донецької області, першого вапняку сві-
ти С3

3, було знайдено морські лілії гігантських 
розмірів. У відслоненні вапняк представлений 
добре вираженими трьома пачками: найбільш 
цікавими є нижня і верхня, тому що вони вмі-
щують в собі скелетні залишки кріноідей.

Кріноідеї, або, як їх ще називають, «мор-
ські лілії» — голкошкірі, які існують з ордовіку 
до сьогодні. Вони рідко зберігаються цілком. 
Якщо не ставалося швидкого поховання тіла 
лілії, її швидко розбивало на окремі членики 
або стовпчики члеників. Ці членики і стовп-
чики дуже міцні. Самі вони зазвичай часто зу-
стрічаються в вапняках.

Вапняк P1 верхнього карбону виходить на 
поверхню поблизу с. Жовтневе на лівому бере-
зі р. Казенний Торець (рис. 1).

оСобЛиВоСТІ крІноІДеЙ ВерХнЬоГо карбонУ ДонбаСУ
Аліна Боярська, Олена Бахтарова

Донецький національний технічний університет, Красноармійськ,
e-mail: lina.boyarskaya@yandex.ua, bakhtarovaolena@gmail.com

fEaTurES Of uppEr CarBONifErOuS CriNOidEa Of dONBaS
Alina Boiarska, Olena Bakhtarova

Donetsk national technical university, Krasnoarmiysk
In this work we consider the features of upper Carboniferous crinoidea of Donbas and restore paleoecological 

environment of the district. Also the paper presents the description of two crinoidea genders representatives of which 
inhabited the carbon sea basin.

У нижній пачці вапняку крім дрібних улам-
ків зустрічаються цілі залишки великих мор-
ських лілій, довжина стовбура яких більша ніж 
1 м, діаметр - 2-3 см, крона цих лілій сягає 15 
см (рис. 2).У цій пачці було знайдено і дослі-
джено кріноідей родів Ulocrinus Miller et Gurley 
та Dicromyocrinus Jaekel. 

В середній пачці скелетні залишки кріноі-
дей практично відсутні. Вапняк верхньої пач-
ки окременілий. Уламки лілій зустрічаються 
рідше ніж у нижній, розмір члеників значно 
меншого розміру — до 0,5 см (рис. 3).

Залишки кріноідей в нижній пачці вапняку 
– це представники двох родів, які відносяться 
до сімейства Cromyocrinidae Jaekel: рід Ulocrinus 
Miller et Gurley, 1890 і рід Dicromyocrinus 
Jaekel,1918.

Кріноідеї роду Ulocrinus Miller et Gurley, 
1890 (рис. 4) мають сферичну чашку діаметром 
2-4 см і висоту до 2 см. Чашки збереглися до-

Рис. 1. Вихід вапняку P1, с. Жовтневе, Добропільський район, Донецька область
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Рис. 2. Нижня пачка вапняку Р1 із великим 
стеблом морської лілії.

Рис. 3. Зразок окремнілого вапняку Р1 верхньої 
пачки з залишками члеників криноідей

бре, спостерігаються певні ознаки роду, однак 
більшість з них деформовані. Інфабазальні та-
блички видно збоку, розмір їх не перевищує 
6 мм. Базальні таблички великі, до 1 см, раді-
альні таблички розчавлені. Шви з’єднання та-
бличок втиснуті. 

Руки лілій дворядні, гілкуються один раз 
на перших примібрахіалях. Членики рук ма-
ють клиноподібну форму. У найбільш цілому 
екземплярі видно 5 гілок рук, їх довжина 4 см. 
Стебло кругле, складається з члеників різного 
порядку, які чергуються (низьких, середніх і 
високих); низькі членики знаходяться між ви-
сокими і середніми. Діаметр члеників 7 мм.

Чашечка роду Dicromyocrinus Jaekel,1918 
(рис. 5) кулястої форми, висота її становить 
1,6 см, ширина в поясі базальних табличок 
близько 1,7 см. Таблички чашечки згладжені, 
шовні лінії помітні. Інфрабазальні таблички 
чітко видно збоку, розмір їх 0,5 см; базальні 
таблички великі, розміром до 0,7 см; радіальні 
таблички частково зруйновані. Руки роздво-
юються на перших примібрахіалях, збереглося 
лише 5 гілок рук довжиною 5 см. Членики рук 
круглі, осьовий канал також округлої форми. 
Членики мають складну будову. Можна при-
пустити, що така будова забезпечувала більшу 
рухливість гілок рук. 

Вивчення кріноідей вапняку Р1 з верхнього 
карбону Донбасу дозволило зробити висно-
вок про умови осадконакопичення. В той час 
в Донбасі існувало тепле море нормальної со-
лоності. Чиста прозора вода і достатня кіль-
кість кисню сприяли появі гігантських форм 
морських лілій, при тому, що інша фауна не 
несе на собі ознак гігантизму. З часом лілії 
стали зустрічатися рідше і поступово зника-
ли. Про це свідчить вапняк середньої пачки, 
в якому кріноідей практично не виявлено. 
Ймовірно пізніше деякі кріноідеї пристосува-
лися до нових умов, і на період накопичення 
відкладів верхньої пачки знову заселили мор-
ський басейн. 

________________
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фология и экология / Москва – 2015
Орлов Ю.А. 3. Основы палеонтологии. Том 10. — АН СССР 1964.
Стратиграфические схемы фанерозоя Украины. К. — 1993.4. 

Рис. 4. Кріноідеї роду Ulocrinus Miller et Gurley, 1890

Рис.5. Залишки роду Dicromyocrinus Jaekel,1918 
з вапняка Р1 с. Жовтневе
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Памір (Гірський Бадахшан) — крайня 
південно-східна частина Республіки Таджи-
кистан. Його західна, південна та східна межі 
збігаються з державним кордоном республі-
ки, на півночі він віддалений від Тянь-Шаню 
Алайською долиною; на північному заході Па-
мір межує з Таджицької депресією.

За особливостями рельєфу північна і захід-
на частина Паміру подібні високогірним райо-
нам Тянь-Шаню, південно-східна його частина 
являє собою підняте на значні висоти (3000-
3500 м) нагір’я, порівняно слабко розчленова-
не ерозією.

У просторовому розташуванні різновіко-
вих комплексів на Памірі встановлена чітко 
виражена зональність. Вона була виявлена 
на перших етапах геологічного вивчення Гір-
ського Бадахшану; у 1915 р. Дмитро Налівкин 
виділив у його межах дугоподібно вигнуті на 
північ смуги осадових та метаморфічних по-
рід. Намічені ним геологічні елементи пізніше 
стали основою при тектонічному районуванні 
Паміру і знайшли своє відображення в найме-
нуваннях структурно-фаціальних зон: Північ-
на, Центральна і Південна. 

Нині в межах Паміру (Паміро-Дарвазу) 
згідно з прийнятим таджицькими геолога-
ми гірничорудним районуванням виділе-
но кілька мінерагенічних районів: Дарвазь-
кий, Сауксай-Маркансуйський, Ванчський, 
Музкол-Рангкульський, Рушанський, Базар-
даринський, Аксуйський, Південно-Західний. 

ГеоТУриСТичнІ об’єкТи реСПУбЛІки ТаДжикиСТан. ПаМІр
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Main mining regions of the Pamirs – the most high-altitude are in Tajikistan Republic are presented with their brief 
description in respect of basic sources of semiprecious stones. Geological structures of two sites of universal importance 
are contemplated at length – Kukhilal precious spinel deposit and Lyadzhwardara deposit.

З вищенаведених районів найбільш значні за 
масштабами і різноманітністю каменесамоц-
вітної сировини об’єкти виявлені насамперед у 
межах Ванчського, Рушанського, Базардарин-
ського, Музкол-Рангкульського і Південно-
Західного [2].

Ванчський гірничорудний район — до-
лини р.р. Ванч, Язгулем, розділені Дарвазь-
ким, Ванчським і Язгулемським хребтами. З 
ювелірно-виробного каміння в районі відомі 
прояви аметисту, поліхромного турмаліну, зо-
нального гранату, епідота і раухтопазу.

рушанський гірничорудний район — ба-
сейн р. Бартанг від гирла до озера Сарез). У 
районі зареєстровано більше 20 проявів каме-
несамоцвітної сировини, з яких найбільший 
інтерес представляють: темно-зелений тур-
малін і рубеліт (Вошорв), ювелірно-виробний 
аметист (Даржіст), берил і рожевий андалу-
зит (Кудара), пегматитовий амазоніт (Узарір), 
різнокольоровий арагоніт (Березове) і лазуліт 
(Ванд).

Південно-західний гірничорудний район 
орографічно охоплює Шугнанський, Ішка-
шимський і Шахдаринский хребти.

Район з глибокої давнини відомий як круп-
ний каменесамоцвітний вузол. Всього тут ви-
явлено понад ста проявів ювелірних і вироб-
них мінералів. Найперспективнішими, які 
заслуговують детального вивчення визнані: 
В’яздара (гірський кришталь), Дальнє (рубін), 
Гундарв (турмалін), Зоряне і Перевал Даршай 
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(берил), Ямчун (гранат), Горондара (лазурит).
Музкол-рангкульський гірничорудний 

район — південна частина Каракульської за-
падини, долина р. Рангкуль, Південний Акбай-
тал та схили хр. Туракулома.

Музкольський серединний масив є одним 
з найбільших каменесамоцвітних вузлів Цен-
тральної Азії — з великим набором ювелірних 
і виробних каменів: рубіну, сапфіру, топазу, 
поліхромного турмаліну, благородного скапо-
літу, гранату, амазоніту, раухтопазу та ін. Уні-
кальним за якістю сировини є родовища юве-
лірного рубіна Сніжне, на якому вага окремих 
кристалів рубіну досягає 2 кг (!).

Ляпіс-блакить Гірського бадахшану. 
Ляджвардаринське родовище розташова-

не на східному схилі Ішкашимського хребта в 
області розвитку докембрійських кристаліч-
них порід південно-західного Паміру на висо-
ті 4300-4800 м. Воно залягає серед горанської 
гнейсово-мармурової серії, що виділяється в 
основі ваханської товщі архею [4].

Родовище відкрито в 1930 р. геологом Г. Л. 
Юдіним за вказівкою місцевих жителів.  З 1975 
р. дотепер здійснюється дослідно-промислова 
розробка родовища.

На родовищі лазуритоносна пачка бі-
лих дрібно- і середньозернистих  мармурів 
потужністю 55-60 м підстеляється біотит-
роговообманковими гранодіорито-гнейсами і 
перекривається біотитовими гнейсами з дис-
теном і гранатом. У мармурах відзначені зони 
скарнування протяжністю 30-50 м і більше. 
Лазуритова мінералізація простежена по за-
ляганню на 1,5 км і по падінню продуктивного 
пласта – на 40 м. Звичайна форма тіл – еліп-
соїдальна, сочевицеподібна, іноді жилоподіб-
на, рідко – ізометрично-округла. Найбільший 
практичний інтерес представляють великі 
еліпсоїдальні лазуритоносні тіла, поширені на 
південній і центральній ділянках родовища. 
Потужність діопсид-лазуритової породи в та-
ких тілах від декількох сантиметрів до 0,6 м; в 
ній міститься до 50 % лазуриту і більше, завдя-
ки чому вона використовується як виробний і 
ювелірно-виробний матеріал.

З лазуриту виготовляють вази, шкатулки та 
інші вироби, окремі високодекоративні ділян-
ки лазуриту використовуються для плоских 

(або у вигляді кабошонів) вставок у різні юве-
лірні вироби та для виготовлення намист.

червоні камені кухілалу.
Родовище благородної шпінелі Кухілал 

(«Рубінова гора») розташоване на західному 
схилі Ішкашимського хребта на правому борті 
р. Пяндж на висоті 2700-3200 м. За письмови-
ми джерелами, воно експлуатувалося з VII і до 
кінця XIX ст. Розквіт копальні Кухілал, оче-
видно, припадає на XII ст. Саме таким часом 
датуються залишки великого поселення, зна-
йденого поблизу відомим археологом Таджи-
кистану М. А. Бубновою.

Родовище Кухілал лежить в основі горан-
ської серії архею, що представлена тіньовими 
мігматитами і суттєво магнезитовими марму-
рами. Магнезитові мармури утворюють два 
пласта. Один з них, потужністю близько 500 м 
(«кухілалський пласт»), залягає в нижній час-
тині, інший – потужністю 44 м – у верхній час-
тині розрізу родовища [4].

У магнезитових мармурах виявлені само-
стійні шпінель-форстеритові тіла з вкраплен-
нями шпінелі. Шпінель-форстеритові скарни 
утворюють тіла жильної, лінзоподібної і гніз-
доподібної форм.

Досить умовно скарни поділяють на утво-
рення двох типів. Форстеритові скарни пер-
шого типу малопотужні, для них характерна 
смугасто-вкраплена текстура та пойкілітова 
або гранобластова структура. Мінералогічний 
склад: фостерит, графіт, кліногуміт та шпінель. 
Остання зустрічається у вигляді симетрично 
розвинених октаедрів, двійників та зростків; 
розмір – не більше 2 см.

У форстеритових скарнах другого типу  
шпінель ювелірної якості зустрічається в фор-
мі октаедрів та двійників, рідше – в комбінації 
октаедрів і ромбододекаедрів. Розмір криста-
лів шпінелі досягає 28 см. Індивіди  шпінелі 
ювелірної якості завжди частково розчинені 
та мають матову поверхню. 

Кліногуміт, що зустрічається спільно зі 
шпінеллю також може застосовуватися в якос-
ті огранувального каменю. Мінерал утворює 
зерна розміром 4×5 см, найчастіше непрозо-
рий. Його вміст у породі досягає 15 %, але при-
датні для огранювання кристали поодинокі. 
Колір кліногуміту помаранчевий, жовтий, рід-
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ко яскраво-червоний. Пробне ограновування 
кліногуміту показало, що він добре поліруєть-
ся і є прекрасною огранувальною сировиною.

На родовищі Кухілал в 1961-63 р.р. прове-
дені роботи з оцінки його перспектив на благо-
родну шпінель, тальк, форстерит, енстатіт 

________________

Баратов Р.Б., Новиков В.П. 1. Каменное чудо Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1988. – 216 с.
Еров З.Е., Вольнов Б.А. 2. Полезные ископаемые и перспективы развития горнорудной промышленности Памира. 
– Душанбе – Хорог, 2006. – 154 с.
Колесников Т.А. 3. Благородная шпинель, клиногумит и манассеит месторождения Кухилал (Памир) // Драгоценные 
и цветные камни. – М.: Наука, 1980. – С. 181-199.
Минерально-сырьевые ресурсы Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 1983. – 238 с.4. 

і магнезит. У 1982-1990 р.р. проведена попе-
редня розвідка — доведено, що родовище є 
комплексним, із значними запасами гіпермаг-
незіальної сировини, при появі потреби в якій 
шпінель та кліногуміт будуть розглядатися як 
супутні компоненти руд [2].
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Kefalonia karst system geosites: 
Three geosites of Kefalonia: Katavothres, 

Melissani Cave and Karavomilos are elements of 
a single karts system of 14 days water migration 
time, what has been proven by dyeing experiments, 
of Ioannis Petrocheilos and the Austrian 
hydrogeologists Maurin and Zölt [1, 2].

At Katavothres marine water flows inland and 
enters karst sinkholes, at Melissani Cave (cenote) 

gEOSiTES Of ThE iONiaN iSlaNdS
Andrzej Tomasz Solecki

Institute of Geological Sciences University of Wroclaw,
e-mail: andrzej.solecki@uwr.edu.pl

Geosites of the Kefalonia and Zakythos Islands have been presented. Both islands are located within Pre-Apulian 
external zone of the Hellenide fold-and thrust belt. Local lithology dominated by Triassic to Miocene neritic-pelagic 
carbonates and two (Triassic, Miocene) horizons of strongly deformed evaporites makes both Islands interesting from 
geotouristic point of view. Karst phenomena and oil seepages are of unique character and have been described already by 
the ancient authors.

20 km apart marine water diluted by descending 
freshwater fills picturesque underground lake and 
500 m further flows out at the lake located close 
to the seashore at Karavomilos. Flow intensity is 
strong enough to propel two water wheels locted 
at Katavothres and Karavomilos (Fig. 1). 

Marine water flowing down the ground and 
later flowing out above sea level seems to deny the 
law of communicating vessels. However it can be 

explained by the changes 
in density attributed either 
to geothermal heating [3] 
or dilution by frehwater 
(Wiebe) .

zakynthos oil seepages 
and gypsum deposits of 
the messynian Crisis

Asphalt deposit of 
Zakynthos used to be the 
main source of tar for 
wooden ships conservation 
of the Ancient Athenian 
navy. Process of asphalt 
exploitation from the Lake 
Keri has been described 
already by Herodotus 
[5] and in the modern 
literature by John Hale 
[6]. In the dried out area 
of the former Keri lake 
so called Herrodotus 
Springs (Herodtus Pigi) 
with bitumen seepage still 
exists (Fig.2 A B).

In the central part of 
the Zakythos Island g 10-
15 m thick sequence of 
redeposited Messinian 
gypsum crops out in the Fig.1. Karst system of Kefalonia; A - Scheme; B - Katavothres; C - Melissani 

Cave, C - Karavomilos water outflow; D - Karavomilos Waterwheel
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picturesque cliffs of the 
Laganas bay and at the 
Sarakina Tavern. Gypsum 
turbidites are included 
in a terrigenous turbidite 
succession (Fig. 2C). 
According to Kontopulos 
et al. [7] it has been 
deposited at the depth of 
few hundred meters and 
Dinoflagllates provide no 
evidence for hypersaline 
marine conditions at the 
depositional site.  

Most of the fine grained 
thin bedded turbidites has 
been deposited by dense 
briny underflows, but 
the distinct widespread 
2-3 m thick bed of coarse 
gypsum crystals (gypsum 
conglomerate Fig. 2D) 
must have been eroded 
during a sea-level fall from shallow water zone. Only 
in the eastern part of the Zakynthos island primary, 

________________

1.  http://www.showcaves.com/english/gr/karst/Katavothres.html
2.  Maurin V, J. Zoet J., Salt water encroachment in the low-altitude karst water horizons of the island of Kephallinia.l. 

Symposium on hydrology of fractured rocks 1965, IAHS Redbooks Pub74 1967. 
3.  Mousson, A., 1859. Ein Besuch auf Corfu und Cefalonien in September 1858. Zurich, 83 pp.
4.  Wiebel K.W.M. :Die Insel Kephalonia und die Meermühlen von Argostoli. Versuch einer Lösung dieses 

geophysikalischen Räthsels. Hamburg 1873. (Digitalisat der British Library)
5.  Herodotus (1910). History of Herodotus. George Rawlinson (trans). 4.195. Retrieved 24 July 2010.
6.  Hale J. (2009). Lords of the Sea: The Epic Story of the Athenian Navy and the Birth of Democracy. New York: Viking. 

p. 107.
7.  Kontopoulos N., Zelilidis A., Piper D.J.W., Mudie P.J., 1996 Messinian evaporites in Zakynthos, Greece Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology 129 (1997) 361-367

Fig.2. A-Herodotus spring in the front of dried out Keri lake; 
B- Asphalt excavated from the bottom by inquisitive tourists forms 

encrustings on the walls of the Herodotus spring, 
C-Flysh sequece in the Laganas bay; D- Gypsum conglomerate

shallow water gypsum unconformably overlain by 
shallow-water Pliocene sediments crops out. 
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На сьогодні виникла потреба у створенні 
нових та розвитку існуючих рекреаційних зон 
в межах постмайнінгових геосистем. Визна-
чальним чинником віднесення будь-яких те-
риторій до зон рекреації і відпочинку залиша-
ється можливість використання її природно-
ресурсного потенціалу з метою ефективної 
організації масового відпочинку населення. 
Після завершення видобування озокериту 
(1993 р.) у м. Борислав залишилися постмай-
нінгові об’єкти (копальні і відвали), які займа-
ють значні простори у центральній частині 
міста. В середніх і малих містах зони рекреації 
і відпочинку проектують з розрахунку 50 м2 її 
площі на одного мешканця. На жаль, існуючі 
в Бориславі рекреаційні площі не здатні забез-
печити потреби міщан, а тому для міста зали-
шається актуальним питання розширення зон 
рекреації і відпочинку.

Пропонуємо включити у схему просторо-
вої організації м. Борислав нову рекреаційну 
зону для короткострокового відпочинку. Вся 
територія повинна бути доступною як для 
міщан, так і туристів. Її варто розмістити в 
межах північної частини гірничого відводу 
ВАТ “Бориславський озокерит”. Територія 
зони охоплює внутрішній (міжбудинковий) 
й практично не зайнятий забудовою простір 
між вулицями С. Петлюри, А. Міцкевича і В. 
Івасюка (рис. 1).

Проект планування рекреаційної зони “Бо-
риславський озокерит” реалізовано у масштабі 
1 : 1 000. Для його створення використано план 
гірничих робіт аналогічного масштабу і космо-

обґрУнТУВання СТВорення рекреаЦІЙноЇ Зони 
В МежаХ бориСЛаВСЬкоГо оЗокериТоВоГо роДоВиЩа

Євген Іванов, Юрій Андрейчук, Іван Книш
Львівський національний університет імені Івана Франка,

Львів, e-mail: eugen_ivanov@email.ua, yuriy.andreychuk@gmail.com, olando@ukr.net

ThE rECrEaTiON zONE CrEaTiON grOuNdiNg 
WiThiN BOrySlav OzOCEriTE fiEld
Eugen Ivanov, Yuriy Andreychuk, Ivan Knysh

Ivan Franko National University of L’viv
On the project frame of postmining nature-economic systems optimization in West Region of Ukraine grounded 

creation of recreational zone within heap of OJSC “Boryslav ozocerite”.

знімки Landsat ETM+ з роздільною здатністю 
30 м (2003–2012 рр.) [1]. Площа пропонованої 
території становить 26,57 га. Різноманітність 
форм рельєфу сприяють рекреаційному вико-
ристанню площі та сприйняттю рекреантами 
краєвиду, тому пропонуємо адаптувати існуючі 
форми рельєфу під зони різного призначен-
ня. Перепланування відвалів та виположення 
їх укосів застосовувати лише вздовж окремих 
прогулянкових доріжок у зонах надмірного те-
расування території.

Центральну паркову зону варто влаштува-
ти в межах старих відвалів (віком від 50 до 155 
років), які виникли шляхом випаровування. 
Прийнятні мікрокліматичні умови, гідроло-
гічний режим й висока аерація ґрунтів дають 
змогу створити на схилах відвалів стійкі пар-
кові насадження. На вершинних і привододіль-
них ділянках варто організувати відпочинкові 
й оглядові майданчики, головні й бічні алеї із 
декоративними клумбами і газонами. Верхню 
частину східного відвалу вздовж основної вісі 
паркової зони необхідно залужити з метою 
освітлення території.

Зони рекреації і відпочинку пропонуємо 
організувати в межах молодих екстракційних 
відвалів (віком 25–50 років) і міжвідвального 
простору, а саме вздовж водойм і водотоків. 
Мальовничість оточуючого середовища, наяв-
ність водних об’єктів та віддаленість від житло-
вої забудови міста створить умови для перебу-
вання й відпочинку відвідувачів парку. Окре-
мо виділено майданчики для відпочинку, які 
переважно віддалені від основних стежок та 
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Рис. 1. Схема територіального планування рекреаційної зони “Борисласький озокерит”

один від одного на відстань 25–50 м. В межах 
відпочинкових майданчиків доречно збудува-
ти павільйони, альтанки чи навіси, організува-
ти місця для вогнищ і мангали. Для належного 
функціонування зони рекреації і відпочинку 

рекомендуємо створення трьох ставів загаль-
ною площею 1,7 га.

Мережа прогулянкових і велосипедних до-
ріжок “вписана” у рельєф рекреаційної зони. 
Паркінги та автостоянки створено на місці іс-
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нуючих майданчиків. На вирівняній площадці, 
найближче до центральної частини міста вар-
то створити розважальну зону і зону дитячого 
відпочинку. Довкола рекреаційної зони варто 
організувати охоронну (буферну) зону шири-
ною 25–30 м [1].

Перепланування земної поверхні та інші 
види гірничотехнічної рекультивації вар-
то застосовувати лише у місцях розміщення 
спортивних майданчиків, формування алей, 
відпочинкових майданчиків чи ставів. Ділян-
ки земної поверхні, які знаходиться в межах 
екстракційних відвалів та запроектовані під 
рекреаційні об’єкти слід вкрити родючим ша-

ром ґрунту потужністю до 0,5–0,6 м. Більшість 
міжвідвальних просторів необхідно залужити 
і засадити невибагливими до засолення вида-
ми чагарників, а вздовж автошляхів висадити 
смуги із декоративних дерев. Загалом, рекуль-
тивацію фітоценозів та озеленення території 
рекреаційної зони слід проводити із викорис-
танням досвіду і рекомендацій науковців Дро-
гобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка [2, 3]. Загалом, реа-
лізація проекту рекреаційної зони передбачає 
кілька етапів та є довгостроковим проектом 
(10–15 років) із поступовим розширенням те-
риторії.

________________
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Львівсько-Волинський кам’яновугільний 
басейн — наймолодший серед вугільних ба-
сейнів України. Він розташований у західній 
її частині в середній течії р. Західний Буг, за-
ймає північно-західну частину Львівської і 
південно-західну частину Волинської облас-
тей. В тектонічному плані він відноситься до 
Львівсько-Люблінського палеозойського про-
гину південно-західної окраїни Східноєвро-
пейської платформи [1]. 

Гіпотеза про наявність кам’яного вугілля 
на площах між північною частиною Україн-
ського кристалічного щита (район верхів’я р. 
Прип’ять) і найближчим підняттям в районі 
Кельців і Сандомира вперше була висунута 
російським геологом Михайлом Тетяєвим у 
1912 р. На основі детального аналізу складу 
осадів і тектонічних структур Європейської 
частини Росії і Східної частини Польщі він не 
тільки передбачив існування мульдоподібної 
западини в палеозойських відкладах, а й на-
уково обґрунтував характер їхньої вугленос-
ності.

Через 20 років гіпотеза Тетяєва одержала 
підтвердження і подальший розвиток у робо-
тах Я. Самсоновича. В 1931 р. біля м. Острог 
Я. Самсонович виявив гальку кам'яновугільних 
порід, яка містила нижньокам'яновугільну фа-
уну, і пов’язав її з існуванням близьких покла-
дів кам'яного вугілля. За результатами дослі-
джень в 1932 р. в інтернаціональному видан-
ні Польської Академії наук була надрукована 
стаття «Про передбачувані виступи карбону 
в західній частині Волині» («O przewidujących 
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historical sights of this territory have been described. A conclusion has been made about feasibility of conduction of 
complex geotourist excursions that should be interesting and cognitive.

występach karbonu w zachodniej części Wołyni»). 
Припущення Я. Самсоновича про наявність 
пластів вугілля на більшій глибині було до-
статньо обґрунтоване і не викликало сумнівів. 
Затримка була тільки за організацією бурових 
робіт. В 1932-1935 рр., не одержавши мате-
ріальної підтримки, він продовжував дослі-
дження відкладів кам’яновугільного періоду 
на Волині старими методами. Роботи Я. Сам-
соновича довго не привертали до себе уваги 
польської геологічної спільноти, не цікави-
ли промисловців. Лише у 1938 році сілезький 
концерн «Spółka interesów górniczo-hutnych» 
розпочав роботи в межах сучасного Львівсько-
Волинського басейну, відкривши для цієї мети 
у Львові спеціальний буровий відділ, наукове 
керівництво яким було доручене професору 
Я. Самсоновичу. На кошти сілезького концер-
ну було пробурено 7 свердловин в районі міст 
Сокаля і Бузька. За результатами буріння був 
надрукований звіт «Поклади карбону в басей-
ні Верхнього Бугу» («Złoża karbonu w basenie G
órnego Bugu») (квітень 1939 р.) [2].

Другий період інтенсивних геологічних 
досліджень кам’яновугільних відкладів по-
чався з приходом радянської влади на землі 
Західної України. В кінці 1939 року був орга-
нізований трест «Львіввуглерозвідка», який 
розпочав інтенсивні бурові роботи. В 1941 р. 
родовища кам’яного вугілля західних облас-
тей України були віднесені до категорії пер-
спективних. Розпочаті пошукові роботи на 
вугілля були перервані Другою Світовою ві-
йною. Лише у 1945 р. після звільнення від фа-
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шистських окупантів вони відновились. На 
основі детального вивчення зібраних трестом 
«Львіввуглерозвідка» геологічних матеріалів 
було зроблено висновок про доцільність по-
дальших пошукових робіт на кам'яне вугіл-
ля в Західних областях УРСР. Планувалось в 
найближчий час у 1949 р. розвідати 10 шах-
тних полів на Волині та Львівщині. Впродовж 
1949–1950 рр. визначилися шахтні поля п'яти 
майбутніх шахт [3].

Остаточне формування меж вуглевидобув-
ного комплексу Львівсько-Волинського ба-
сейну завершилося в 1951 р. і було пов’язане 
з Польсько-Радянським обміном територіями, 
однією з найбільших змін кордонів у післяво-
єнній Європі і Радянському Союзі. У відповід-
ності до цього Договору ПНР і СРСР обміня-
лися територіями площею 480 км2. За офіцій-
ними документами ініціаторами обміну був 
Уряд ПНР. Метою Польщі ніби були нафтопро-
мисли Нижнє-Устрицького району, а СРСР на-
томість отримував зручне залізничне сполу-
чення. Загальновідомо, що Радянський Союз 
відігравав головну роль у прийняті рішень 
урядів соціалістичних країн. Тому існує думка, 
що справжньою причиною було отримання в 
результаті обміну перспективного Львівсько-
Волинського басейну. До СРСР відійшли міс-
та Кристинопіль (тепер Червоноград), Белз, 
Сокаль та ряд інших населених пунктів [4].

За перші роки становлення вуглевидобув-
ного комплексу роботи велися дуже інтенсив-
но з залучення значних коштів. На будівни-
цтво першої черги промислових і культурно-
побутових споруд було асигновано 6,6 млрд. 
крб., у тому числі 3,2 млрд. – на шахтне будів-
ництво, 2 млрд. – на спорудження допоміжних 
підприємств, 1,4 млрд. – на житлове і кому-
нальне будівництво [2].

Вуглевидобувний комплекс ЛВБ народжу-
вався в контексті економічної політики Радян-
ського Союзу щодо створення паливної бази 
для потреб західних областей України, При-
балтики, Білорусі, Молдови. Раніше вугілля на 
ці території доставляли з Донбасу і Польщі. У 
1954 р. було розпочато власний видобуток ву-
гілля. Діючі шахти розташовані на трьох ро-
довищах — Волинському, Забузькому і Меж-
иріченському. Нарощування вуглевидобутку 

забезпечувалося будівництвом і введенням у 
дію нових шахт (працювало 23 шахти, макси-
мальний річний видобуток становив 15,5 млн. 
тонн). Для забезпечення електростанцій якіс-
ним вугіллям 1979 р. в басейні запровадили в 
експлуатацію Червоноградську збагачувальну 
фабрику з річною продуктивністю по рядово-
му вугіллю до 9,6 млн. тонн.

Через низку причин (проблеми фінансу-
вання, застарілі технології та обладнання, по-
ступове вичерпування проектних ресурсів та 
інші) в 90-х роках XX ст. басейн став палив-
ною базою лише Західної України і потребував 
певної реорганізації. Нині тут працюють ДП 
«Львіввугілля» (8 шахт) і ДП «Волиньвугілля» 
(4 шахти), а також самостійна шахта «Надія».

В обстановці, що склалася сьогодні, актуаль-
ним є питання розвитку геолого-промислової 
бази басейну та створення нового підходу до 
вуглевидобувного комплексу ЛВБ як до рів-
ноправного та сильного гравця на вугільному 

   Рис. 1. Шахтарський Червоноград
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ринку України. Через воєнні дії на Донбасі ви-
ведено з експлуатації багато вугільних шахт, 
внаслідок чого видобуток вугілля в Україні 
скоротився більш як на 60%. Відновлення вуг-
левидобутку можливо здійснити за рахунок 
технічного переоснащення наявних шахт та 
будівництва нових. Попередня і детальна роз-
відки ДП “Львіввугілля” проведені по чоти-
рьох ділянках [5]. Велика надія покладається 
на будівництво нової сучасної шахти на Лю-
бельському родовищі, адже це єдине родови-
ще ЛВБ із запасами коксівного вугілля. Вигід-
не стратегічне розташування шахти (30 км від 
кордону з ЄС) відкриває широкі перспективи 
реалізації високоякісного коксівного вугілля 
як на українському ринку, так і на європей-
ському.

Проте слід пам’ятати, що територія, на якій 
знаходиться вуглевидобувний комплекс, має 
дуже давню і цікаву історію. Вона входила до 
складу Белзького і Галицького удільних кня-
зівств. Міста Червоноград, Сокаль, Жовква, що 
в роки радянської влади розвивалися як про-
мислові центри, виникли ще в XI– XII ст. Тут 
збереглося багато пам’яток замкової і сакраль-
ної архітектури, що мають певне історичне 

Рис. 2. Ріка Західний Буг в районі м. Сокаль
значення. Так, у шахтарському Червонограді 
(до 1951 року – Кристинополь) на лівому бере-
зі р. Західний Буг знаходиться палац, збудова-
ний за вказівкою магната Потоцького. Саме ж 
місто було назване на честь дружини магната 
Кристини. Перші документальні відомості про 
Сокаль відносяться до 1411 р., а у 1424 місто 
отримало магдебурзьке право. Цікавими для 
туристів є костел Діви Марії (XVII ст.), спору-
да синагоги 1762 р, ратуші.

Місто Жовква є одним з найцікавіших іс-
торичних об’єктів Львівської області. Воно 
виникло в кінці XVI ст. Жовква збудована за 
принципом «ідеальних міст» доби Ренесансу. 
До видатних історико-архітектурних ансамб-
лів відноситься побудова історичної Ринкової 
площі із замком 1594 р., костелом Св. Лаврен-
тія XVII ст., Василіанський (XVII–XX ст.) і До-
мініканський (XVII–XVIII ст.) монастирі. 

Територія, яку займає Львівсько-Волинський 
кам’яновугільний басейн, на нашу думку, може 
бути об’єктом для геотуристичних екскурсій. 
Вони будуть змістовними, насиченими достат-
ньою кількістю цікавого і різнопланового мате-
ріалу. Можна одночасно побачити історію краю 
та його сьогодення.

________________
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Манько А.2.  Історичні передумови геолого-географічного дослідження Львівсько-Волинського вугільного басей-
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др. – Киев: Наук. думка, 1984. – 272 с.
Польско-Советский обмен участками территорий 1951 года. – Режим доступу: 4. http://ru.rfwiki.org/wiki
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ступу: http://gazeta.dt.ua/energy_market/vugillya-ukrayini-ne-donbasom-yedinim-_.html.

134



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

Уже понад 60 років на заході Украї-
ни функціонує вуглевидобувна промисло-
вість, зосереджена у Львівсько-Волинському 
кам’яновугільному басейні. Промислове осво-
єння вугільного басейну було розпочате в 1950 
році. 3 1954 по 1964 роки в басейні введено в 
експлуатацію 18 шахт, в 1965-1978 роках по-
будовано ще 3 шахти. З 1979 функціонує цен-
тральна збагачувальна фабрика. 

На сьогодні технології, за якими провадять 
видобуток, уже застарілі, обладнання зносило-
ся, тому частину шахт ліквідували, інші ж по-
требують реконструкції. З середини 90-х років 
ХХ ст. лише у Львівській області ліквідовано 5 
підприємств. На сучасному етапі виникли так 
звані депресивні гірничодобувні райони з цен-
трами у містах Червоноград та Нововолинськ, 
де суттєво погіршився стан довкілля і потре-
бує відновлення [1].

Вугільне підприємство — це комплекс 
наземно-підземних споруд із накопиченими за 
роки діяльності відходами, складами продук-
ції, транспортною мережею. В процесі ліквіда-
ції таких об’єктів є можливими два напрямки: 
повна ліквідація з частковим відновленням 
стану довкілля або трансформація підприєм-
ства під інші, виробничі і рекреаційні, цілі.

Туристична галузь останнім часом почала 
шукати нові напрямки туристичних послуг. 
Одним з таких нововведень може стати про-
мисловий (індустріальний) туризм. Промис-
ловий туризм — це організація туристичних 
турів на діючі або ліквідовані промислові під-
приємства. Екскурсії на підприємство — це 
якраз те, що зацікавить  туристів, яких при-
ваблює можливість поєднання відпочинку з 
пізнавальними цілями. Під час таких турів 
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Coal mines of Lviv region are reviewed as new objects of industrial geotourism. We suggest  methods of using mines 
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можна все побачити на власні очі, помаца-
ти все своїми руками, спробувати себе в ролі 
працівника, приміряти і оцінити умови праці. 
Завдяки промисловому туризму знайомі місця 
відкриваються з незвичного боку [3].

Власне промисловим туризмом можна за-
йматися з різними цілями: з  пізнавальною ме-
тою, ознайомлення з технологією виробництва 
і існуючими інноваціями, отримання естетич-
ного задоволення та гострих відчуттів. Екс-
курсії на підприємства можуть справити вра-
ження як на фахівців в різних галузях знань, 
бізнесменів, так і, перш за все, на школярів або 
студентів.

 В процесі підготовки технічного завдання 
для ліквідації шахт в межах Червоноградсько-
го району може бути  прийнято рішення не 
рекультивувати землі, не зносити споруди, а 
використовувати порожні площі і конструкції 
шахтних комплексів по новому. Від цього ви-
грали б усі: населення, отримуючи культурні 
місця для відпочинку, і населені пункти, по-
кращуючи свій імідж і залучаючи туристів.

Яскравим прикладом переформатування 
видобувних підприємств у туристичні і ре-
креаційні об’єкти є досвід таких європейських 
країн як Польща та Німеччина. На переоблад-
наній кам’яновугільній шахті «Гвідо» (Верхньо-
силезький кам’яновугільний басейн, м. Забже, 
Силезьке воєводство) проводять туристичні 
екскурсії з історико-виробничим напрямом. 
Відвідувачів шахти опускають на глибину 320 
метрів, де показують частину підземних гори-
зонтів: галереї, вибої, де видобувалося кам’яне 
вугілля. В минулу робочу атмосферу туристів 
переносять різноманітні гірничі агрегати – 
конвеєри, вагонетки, знаряддя ручної праці, 
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бурильні установки, електровози, компресо-
ри, автомобіль з рідким азотом і багато інших 
предметів. 

На  поверхні в колишніх будівлях шахти 
туристи можуть відвідати магазини, де про-
даються різні сувеніри про шахту, можуть по-
бачити макети реальних робочих агрегатів, 
відвідати наземне кафе, ознайомитися з реаль-
ними гірничими механізмами, які виставлені 
на подвір’ї шахти. Увесь комплекс шахти  пе-
ретворений на справжній музей під відкритим 
небом — скансен. Аналогічні за характером 
процеси пройшли раніше і у німецькому про-
мисловому регіоні Рур (Німеччина).

Використавши даний досвід, в процесі лік-
відації вугільних підприємств Львівщини,  
доцільним є розгляд питання про їх переква-
ліфікацію у геотуристичні та відпочинкові 
об’єкти. Може йтися про створення на міс-
ці шахти зон відпочинку у вигляді водойм з 
пляжами, атракціонами, парками. Наземний 
і підземний комплекс шахти може слугувати 
музеєм під відкритим небом, наприклад, музе-
єм гірничої справи, де експозиції розміщені на 
місці закритих виробіток і відтворюють обста-
новку старих підприємств, в них представлені 
забуті технології, машини, пристосування, ін-
струменти. Окремі споруди можуть бути пере-
обладнані в комплексні кінотеатри, концертні 
зали, об’єкти культури.

Не менш важливим чинником відновлення 
довкілля після вуглевидобувної діяльності, є 
рекультивація відвалів і териконів вугільних 
шахт.

У Червоноградському районі зосереджено 
22 терикони і відвали 12 шахт, що є штучними 
нагромадженнями порід, у плані ізометричної 
або секторної форми, в розрізі конусної або 
призматичної будови. Площа відвалів коли-
вається в межах від 9–10 до 29–30 га. Загальна 
площа відвалів району становить близько 200 
га. Висота сягає 25–40 м. У териконах шахт 
району зосереджено понад 120 млн м3  від-
вальних порід. Приблизний породний склад 
маси відвалу такий в %: аргіліти – 68, алевро-
літи – 20, пісковики – 10, вугілля  і вуглисті 
породи – 2. 

У складі териконів 30% маси порід – пере-
горілі породи бурувато-червоного кольору, зі 

зміненими структурно-текстурними особли-
востями. Негорілі породи териконів станов-
лять 70 % маси, для них характерний природ-
ний чорно-сірий колір.

Як показують різноманітні дослідження, іс-
нує два шляхи вирішення проблеми відвалів і 
териконів. Перший — залишити терикони, які 
не становлять небезпеки для населення, і зна-
ходити шляхи їх промислового використання 
[2]. Другий шлях – технічно та біологічно ре-
культивувати їх [4], причому в цьому випадку 
слід шукати сценарії організації промислових 
туристичних маршрутів та посилювати рекре-
аційну складову відновлення.

Виходячи із світового досвіду, запропонує-
мо низку заходів щодо рекреаційного і турис-
тичного використання відвалів і териконів. 
Відвали шахт і збагачувальної фабрики у Чер-
воноградському районі після етапу біологічної 
рекультивації можна перетворити на зелені 
зони відпочинку, де прокладені доріжки для 
піших і велосипедних прогулянок, з розташу-
ванням оглядових майданчиків на вершинах 
високих відвалів. Відвали можна видозміни-
ти на красиві антропогенні форми рельєфу, 
об’єкти садово-паркового мистецтва, в тому 
випадку, якщо вони рекультивовані із застосу-
ванням методів ландшафтної архітектури. 

Останнім часом відвальні гірничопромис-
лові ландшафти шахт почали залучатися до 
функціонально-ментальної  інтерпретації в 
сфері екстремального туризму. Так серед мо-
лоді набуває різновид маунтинбайку — даун-
хіл (швидкісний спуск з гори). За умови неве-
ликих фінансових вкладень в облаштування 
велосипедних трас, враховуючи легкість пере-
планування відвальних порід, відвали могли б 
стати практично невичерпним джерелом варі-
антів спусків на гірських велосипедах.

Круті схили відвалів, або стінки перегорі-
лих териконів з різним рівнем крутизни і до-
вжини, і використовувати їх для підготовки з 
техніки гірського туризму. Доцільним є і роз-
ташування майданчиків для скейтбордингу, 
роликів і інших сучасних екстремальних видів 
спорту на природі. Також терикон може ви-
явитися придатним для розміщення гірсько-
лижної траси під дахом.

Великі площі поверхонь відвалів, після пе-
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репланувань і рекультивації,  доцільно вико-
ристати для проведення музичних фестивалів, 
пікніків, велосипедних гонок, картингу, вла-
штування походів, подорожей, нічних вистав. 
Площі відвалів, зміна яких фінансово не рен-
табельна, можуть бути використані для ви-
роблення альтернативної електроенергії (не-
великі сонячні і вітряні електростанції) і ви-
рощування сировини для біоелектростанцій. 
З точки зору промислового туризму наявність 
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на відвалах вітроагрегатів було б надзвичай-
но видовищним елементом туристичної інду-
стрії.

Впровадження сучасних методів рекуль-
тивації територій вугледобувних підприємств 
Червоноградського гірничо-промислового ра-
йону, трансформація використання їх споруд 
і площ, залучення їх як об’єктів в сучасному 
геотуризмі, дасть змогу раціональніше вико-
ристати відновлені території.
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Масштабна, нерідко необдумана, ліквіда-
ція копалень і кар’єрів в Карпатському регіоні 
України призводить до загострення геоеколо-
гічних проблем у вугле-, соле- і сіркодобувних 
районах. Необґрунтоване закриття гірничо-
добувних підприємств, без здійснення комп-
лексу рекультиваційних, меліоративних та ін-
ших оптимізаційних заходів, які розраховані 
винятково на самовідновлення техногенних 
ландшафтів, є небезпечним, й вже у незабаром 
може призвести до дестабілізації екологічної 
ситуації чи навіть катастрофи реґіонального 
масштабу. В подальшому необхідно детальні-
ше зважувати позитивні і негативні сторони у 
процесі поспішного прийняття рішень щодо 
ліквідації нерентабельних гірничодобувних 
підприємств.

Водночас не варто акцентували увагу на 
охороні лише частин гірничодобувних ви-
робництв чи об’єктів, а й використати досвід 
сусідніх держав щодо збереження складних 
природно-технічних систем як привабливих 
територій для індустріального туризму. Напри-
клад, у Польщі під Краковом збережено соляні 
копальні Вєлічки, які у 1978 р. внесені до спис-
ку історико-культурної спадщини ЮНЕСКО як 
цінний гірничий об’єкт. В межах Карпатського 
регіону України аналогічно залишилися цікаві 
гірничодобувні об’єкти із чималою історико-
культурною спадщиною. У першу чергу, варто 
згадати унікальні об’єкти нафто- й озокерито-
видобування у Бориславі, Дзвинячі і Старуні, 
соляні рудники у Дрогобичі, Стебнику, Боле-
хові, Долині, Калуші, Косові і Солотвино, сір-
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чані кар’єри в Яворові, Новому Роздолі і По-
дорожному, численні кам’яно- й буровугільні 
копальні тощо.

Розглянемо сучасний стан і перспективи 
охорони пам’яток гірництва на прикладі Дро-
гобицького солеварного заводу — одного із 
найдавніших гірничих підприємств Європи. 
Дрогобицька солеварня (жупа) щонаймен-
ше від XIII ст., а можливо й набагато раніше, 
безперервно діяла на одному і тому ж місці, 
біля джерел сировиці (соляної ропи). Історія 
формування природно-технічних систем те-
риторії надзвичайно цікава. Територія жупи 
постійно зростала й остаточно сформувала-
ся у другій половині ХХ ст. На основі опису 
1768 р. відомо, що вул. Жупна (існує й досі) 
мала дерев’яний настил, а із солеварнею її єд-
нав міст, побудований над глибоким потоком 
Побук. У цей час на заводі діяли дві криниці: 
Королівська (шурф № 1) і з відновленою при-
ватністю – барона Гартенберга (шурф № 2) 
(рис. 1).

Дрогобицький солеварний завод продо-
вжує існувати. Він перетерпів декілька ре-
конструкцій, але зберіг основні будівлі (кри-
ниці) та планувальну структуру, яка сформу-
валася протягом кінця ХІХ – першої поло-
вини ХХ ст. Сьогодні жупу віддано в оренду 
ЗАТ “Галка-Дрогобич” й вона перебуває у 
незадовільному стані, практично на межі із 
занепадом. Історичні будівлі солеварні про-
довжують руйнуватися (окремі дерев’яні 
приміщення вже частково зруйновано), а 
територія перетворена на пустир й заростає 
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Рис. 1. Музеєфікація об’єктів Дрогобицького солевиварювального заводу та  створення 
пам’ятки промислової архітектури національного значення (проект В. Петрика, Л. Журко)
Екскурсійні об’єкти: 1 – музей історії солевидобування; 2 – шурф-криниця № 1 “Королівський” (1473 р.); 3 – ви-

варювальний цех; 4 – фасувальний цех; 5 – шурф-криниця № 2; 6 – розсолозбірники (1873–1878 рр.); 7 – виставко-
вий і конференційний зали; 8 – експозиція “Дерев’яні церкви Карпат”; 9 – дирекція музею; 10 – сувенірні магазини; 
11 – їдальня, кафе; 12 – пам’ятний знак; 13 – приміщення охорони.

деревами і чагарниками. Довкола території 
заводу розростають дисонуючі площі із но-
возбудованими житловими будинками, гара-
жами і сараями, які заважають візуальному 
розкриттю пам’ятки.

Результати історичних та археологічно-
архітектурних досліджень дають підстави 
вважати Дрогобицьку солеварню найдавні-
шим діючим промисловим підприємством 
України із наданням відповідного статусу 
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пам’ятки археології, історії, науки і техні-
ки національного значення [2]. З огляду 
на проведення нової агресивної забудови 
на території жупи та в охоронних зонах 
дерев’яних церков Св. Юра і Воздвиження 
Чесного Хреста, слід терміново прийняти 
рішення про статус території солеварні як 
земель історико-культурного призначення. 
Водночас, існують пропозиції щодо ство-
рення на її місці музея-скансену на зразок 
Шевченківського гаю у Львові, зокрема роз-
роблено проект музеєфікації території со-
леварні та сусідніх дерев’яних храмів (див. 
рис. 1). 

У музеї варто відтворити історію добуван-
ня і варіння солі на Передкарпатті, що при-
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верне увагу туристів та збереже історико-
культурний комплекс для нащадків.

Вже сьогодні варто подумати про збережен-
ня хоч би однієї копальні в межах Львівсько-
Волинського кам’яновугільного басейну, на-
приклад шахти “Надія” (стара назва – № 9 “Ве-
ликомостівська”) [1]. Це одна із найстарших 
шахт басейну, яка стала до ладу ще у 1962 р. 
Вона розміщена поряд із м. Соснівка, має на-
лежний під’їзд та збережену інфраструкту-
ру. Підприємство добре перепрофільоване із 
хлібопекарнею, швейним цехом, тепличним і 
рибним господарством тощо. Після завершен-
ня добування кам’яного вугілля, копальня має 
продовжити існування й бути використана як 
цікавий екскурсійний об’єкт.
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Ще 30 грудня 1972 р. у м. Бориславі в при-
міщенні Палацу культури нафтовиків впер-
ше в Україні було відкрито Музей нафтової 
промисловості. Згодом на підставі рішення 
правління ВАТ «Укрнафта» за № 3 від 28 січня 
2003 р. та його реєстрації 21 вересня 2006 р., 
в управлінні культури та туризму Львівської 
облдержадміністрації, як громадський му-
зейний заклад України, Музей почав відро-
джуватися і фактично наново створюватися 
у приміщенні будівлі НГВУ «Бориславнаф-
тогаз» ВАТ «Укрнафта» в м. Бориславі на вул. 
Карпатська Брама, 26.

Діяльність Музею у 2015 р. в основному 
здійснювалася у трьох напрямках. 

Перший напрямок — це науково-
дослідницька робота. Результатом якої після 
пошуку, збору та опрацювання історичних 
матеріалів науковим працівником Музею 
була підготовлена доповідь „Видатні та відо-
мі особи нафтово-озокеритної та газової про-
мисловості Бориславщини”, з якою він висту-
пив 11 вересня 2015 р. у роботі секції „Збере-
ження історичної спадщини нафтопромислів 
Карпатського краю” міжнародної науково-
практичної конференції в НГВУ „Надвірна-
нафтогаз” ПАТ „Укрнафта” у м. Надвірна.

Другий напрямок роботи полягав у здій-
сненні активної екскурсійно-туристичної та 
освітньо-популяризаторської діяльності. 2015 
року було проведено близько 40 екскурсій, 

ДІяЛЬнІСТЬ МУЗеЮ наФТоВоЇ І ГаЗоВоЇ ПоМиСЛоВоСТІ УкраЇни 
За 2015 рІк

Олег Микулич
Музей нафтової і газової промисловості України НГВУ „Бориславнафтогаз” ПАТ „Укрнафта”, 

м. Борислав, e-mail: omcom@o2.pl

ThE WOrK Of ThE muSEum Of ThE Oil aNd gaS iNduSTry 
iN uKraiNE fOr 2015

Oleg Mykulych
The Museum of the oil and gas industry in Ukraine, Oil and gas mining Departament „Boryslavnaftogaz” 

Public Stock Company „Ukrnafta”, Boryslav 
In the article provides selected information on the active work of the Museum, which was carried out mainly in three 

directions, such as the research work, the organization of guided excursions for tourists, in particular 40 tours for 320 
people were conducted over the last year, and educational and promotional work which resulted in the development of the 
Museum. Namely the creation of a new department exposing the original, historic and operating equipment a long with 
current equipment in the open air – the so-called Skansen.

здійснених як під час індивідуальних, так і гру-
пових відвідувань Музею.

В екскурсіях, згідно записів у книзі відгуків, 
прийняли участь 320 осіб. Окрім відвідувань 
самого Музею ряд індивідуальних і групових 
екскурсій, згідно туристичних маршрутів, 
були проведені також й на територіях історич-
них на сучасних об’єктах нафтогазоввидобув-
ної промисловості м. Борислава, смт. Східниці 
та околиць. У багатьох випадках це здійснюва-
лося завдяки особливій співпраці, з популяри-
зації Музею та історії озокеритної та нафто-
газової промисловості Борислава та околиць, 
із авторами та організаторами екскурсійно-
туристичного проекту „Галицька Каліфорнія” 
із м. Львова, як продовження активної діяль-
ності після завершення успішно реалізованого 
у 2012-2014 рр. Проекту „Гео-Карпати” – ство-
рення польсько-українського туристичного 
шляху.

Серед відвідувачів Музею були як мешкан-
ці України, так і туристи з-за кордону. З Укра-
їни Музей відвідали окремі особи та групові 
екскурсії з таких міст: Борислав, Дрогобич, 
Львів, Долина, Київ, Івано-Франківськ, Кри-
вий Ріг, Полтава, Суми, Охтирка, Запоріжжя 
та інші.

А з-за кордонну — з Республіки Польща з 
міст: Люблін, Сопот, Томашув Любельскі, а 
також із м. Зальцбурґ (Австрія), м. Ґйоттінген 
(Німеччина), м. Париж (Франція), м. Торон-
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то (Канада), м. Лос-Анджелес (США), м. Баку 
(Азербайджан) та з Анголи (Африка).

Третій напрямок роботи Музею у 2015 р. 
полягав у його розбудові, а саме створенні від-
ділу (частини) Музею з оригінальним, історич-
ним і діючим обладнанням та сучасним устат-
куванням під відкритим небом – так званого 
Музею-скансену. 

Отож, ще 3 червня 2015 р. на вільній тери-
торії перед адміністративним будинком НГВУ 
„Бориславнафтогаз” ПАТ „Укрнафта” на вул. 
Карпатська Брама, 26 розпочались підготовчі 
роботи до встановлення історичного нафто-
промислового обладнання й устаткування 
як діючих експонатів Музею нафтової і газо-
вої промисловості України НГВУ „Борислав-
нафтогаз” ПАТ „Укрнафта” для навчально-
освітнього та екскурсійного огляду. Проек-
туванням експонатів та технологічного об-
ладнання, їх виготовлення та встановлення 
здійснювали працівники відділу будівництва, 
робітники ПРЦЕО та будівельно-монтажного 
цеху НГВУ „Бориславнафтогаз”.

Згодом у хронологічній послідовності про-
водилися будівельні роботи та відбувалися 
такі облаштування Музею-скансену.

05.06.2015 р. залито фундамент-площадку 
під основу групового приводу видобутку на-
фти й газу з компактно розміщених свердло-
вин та збудовано залізобетонні основи для ме-
талевого кивака.

10.06.2015 р. збудовано залізобетонні осно-
ви для дерев’яного кивака.

15.06.2015 р. на фундамент встановлено за-
лізну раму, на якій змонтовано філіальне ко-
лесо, редуктор та електродвигун, а також вста-
новлено один залізний кивак.

17.06.2015 р. із металевих труб збудова-
но рампу (площадку-підставку) для старого 
дерев’яного збірника (резервуару) виготовле-
ного з дубу на початку ХХ ст.

18.06.2015 р. з’єднано редуктор з філіаль-
ним колесом за допомоги металевих важелів, 
а електродвигун з маховиком трьома пасами 
(шківами). Пофарбовано чорною фарбою ме-
талеву раму та кивак.

19.06.2015 р. встановлено діючий макет 
дерев’яного киваку.

22.06.2015 р. від адміністративного будинку 

НГВУ „Бориславнафтогаз” до електродвигуна 
було прокладено в землі електрокабель.

23.06.2015 р. від вул. Карпатська Брама та ас-
фальтної доріжки до входу в адміністративний 
корпус, встановлено металеві трубні стовпці 
для огорожі території. Також було змонтовано 
електрощит та підключено електродвигун.

24.06.2015 р. на металевій рампі встанов-
лено старий, дерев’яний нафтовий резерву-
ар (збірник), виготовлений з дубових дощок, 
об’ємом 22 м³. Колись цей збірник використо-
вувався для тимчасового зберігання нафти із 
свердловини „Куяви” („Kujawy” згодом № 129) 
у Тустановичах, яка була пробурена до глиби-
ни 1247 м у 1910-1915 рр. Також було встанов-
лено дві бетонні опори з закріпленими на них 
круглих дерев’яних електроопор для освітлю-
вальних ліхтарів.

26.06.2015 р. від вул. Карпатська Брама та 
від доріжки, що веде до адміністративної бу-
дівлі, до залізних стовпців приварено огорожу 
з металевої сітки.

03.07.2015 р. металевий кивак було з’єднано 
польовою тягою з штанг із філіальним коле-
сом.

08.07.2015 р. від обв’язки гирла свердлови-
ни з металевим киваком проведено трубопро-
від до дерев’яного збірника. Також змонтовано 
обв’язку гирла свердловини з дерев’яним ки-
ваком, а поряд на рампі встановлено метале-
вий клепаний збірник з початку ХХ ст., який 
мабуть використовувався як мірник зібраної 
нафти із свердловини.

23.07.2015 р. від обв’язки гирла свердлови-
ни з дерев’яним киваком проведено трубопро-
від до металевого збірника.

19.08.2015 р. від доріжки, що веде до адміні-
стративної будівлі, встановлено нову огорожу, 
майстерно виготовлену з металевих штанг, за-
мість огорожі з металевої сітки.

03. та 07.09.2015 р. від вул. Карпатська Бра-
ма також було встановлено нову огорожу, май-
стерно виготовлену з металевих штанг замість 
огорожі з металевої сітки.

04.09.2015 р. на металевій рампі встанов-
лено новий, майстерно виготовлений макет 
дерев’яного киваку, виготовлений з дерев’яних 
брусів та обкутого металом.

11 та 14.09.2015 р. до шести ліхтарів для 
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освітлення території було прокладено новий 
електрокабель.

14.09.2015 р. демонтували одну бетонну 
опору з закріпленою на нею дерев’яною елек-
троопорою для освітлювального ліхтаря.

16.09.2015 р. перед входом до адміністра-
тивного будинку НГВУ „Бориславнафтогаз” 
було встановлено пластиковий інформацій-
ний щит, з підсвіткою в середині, із зобра-
женням логотипу та написом українською та 
англійською мовами: ПАТ „Укрнафта” НГВУ 
„Бориславнафтогаз” Музей нафтової та газо-
вої промисловості України.

17.09.2015 р. працівники ПРЦЕЕ НГВУ „Бо-

Фрагмент Музею-скансену нафтової та газової промисловості України

риславнафтогаз” демонтували в м. Бориславі, 
неподалік житлового будинку на вул. Нафтова, 
стару металеву клепану опору для повітряних 
ліній телефонного зв’язку 1900-1907 рр., і пе-
ревезли її на територію ПРЦЕЕ для реставрації 
з подальшою метою у 2016 р. встановлення її 
як історичної, промислової пам’ятки та експо-
нату Музею.

22.09.2015 р. чорною фарбою було пофар-
бовано стовпи електричних ліхтарів.

26.10.2015 р. встановлено три інформаційні 
таблички, з текстами українською та англій-
ською мовами, в дерев’яних рамках на метале-
вих штангових стійках.
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introduction
The main cartographical product which still 

widely used by active tourists are maps. Nowadays 
we have a big choose of maps from the classical – 
paper maps, digital maps to the map applications for 
smartphones and another mobile electronic devices. 
Maps application for smartphones have more 
possibilities of it personalization for different needs. 

More tourists are looking for a new interesting, 
specific information. It can observed a big interest 
in inanimate nature during tourist trips. The 
special kind of maps are geological-tourist maps 
[1]. It is particularly dedicated for people who 
want to visit the geoparks. This maps contain 
main  informations about geoparks. They help 
tourists easier to find geosites. Geological 
information which are included in this maps help 
with understanding various geological processes. 
In PGI-NRI was made the project of Carpathian 
geopark: „Wisłok Valley – Polish Texas”. It was the 
first complete project of geopark in Poland [3,4]. 
One of main part of this project was to create the 
geological-tourist map. 

area of research
Area of the geological - tourist map: „Wisłok 

Valley – Polish Texas” covered more than 1500 km2 
in Krosno region. The map shows simple geology 
of this region and more than 100 geosites between 
Strzyżów city at the north and Polish-Slovak 
border at the south (fig. 1). The area of detailed 
research covered 19 communities. 

geological settings 
The study area is located in the Polish Outer 

Flysh Carpathians. There are located all of main 

gEOlOgiCal-TOuriST mapS aS maiN prOmOTiON prOduCT 
fOr gEOparKS

Radosław Wasiluk1, Barbara Radwanek-Bąk2, Bogusław Bąk2, Robert Kopciowski2, 
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Maps are the main product which is still widely used by active tourists. After the formation of a new branch of qualified 
tourism – geotourism, there was a need to produce geological – tourist maps, especially for geoparks. Polish Geological 
Institute – National Research Institute prepared the project of Carpathian geopark „Wisłok Valley – Polish Texas”. The 
geological-tourist map was one of main part of this project.. This map was made by GIS (ArcMap) software. Geological 
data on this map was based on Detailed Geological Map of Poland. 

Carpathian nappes (series), like: Magura Nappe, 
Silesian Nappe, Subsilesian Nappe and Skole 
Nappe (fig. 1). General profile of study region of 
the flysh included most of main rocks-formations 
of Outer Carpathians. Age of flysh rocks is 
between lower Cretaceous and lower Miocene. On 
this area there are quaternary sediments too like: 
lower pleistocene glacial, fluvioglacial and lake 
sediments (which is very rare in Carpathians) to 
current alluvial sediments. 

methods 
The map was made by geologists and 

cartographers from PGI-NRI and University of 
Science and Technology in Cracow. Geological 
background was prepared on the basis the 11 
sheets of Detailed Geological Map of Poland in 
scale 1 : 50000. Main problem was generalization 
of this maps. Geological maps were made within 
40 years and were created by different authors. 
Some of data was taken as existed layers from geo-
base of Detailed Geological Map of Poland. Most 
geological data was digitalized especially for this 
project. All thematic digital layers was created in 
GIS software (ArcMap) [2]. Layers of topography 
was based on military vector map “V-map level 
2 in scale 1:50000”. Data of environment have 
been obtained from the 11 sheets of Geological 
Environmental Map of Poland in scale 1:50000. 
Disputed geological data was checked during the 
field work. The geological-tourist map was made 
as a new GIS geo-base. It was innovational way 
in making this kind of maps [1,2]. We get a set of 
data, where we can created many kinds of maps 
like: traditional map for printing, map for on-line 
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using Web Map Service (WMS) or application for 
mobile devices. In ArcMap software we can add 
a new data and create different maps in different 
scale. In this software we have many editorial tools 
for preparing maps. The geological - tourist map: 
„Wisłok Valley – Polish Texas” contains the  map in 
scale 1:50000: , geological and conventional legend, 
geological lithostatigraphic profile, geological 
cross-section, picture of important geosites, list of 
geosites of projected geopark. (fig.2).

Fig.1 Schematic geological map of Polish Carpathians with localization of Geopark “ Wisłok Valley-Polish 
Texas”. (after Oszczypko 2004, modified)

________________

Rychel J., Kucharska M., Pochocka-Szwarc K., 1. 2012- Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z form popularyzacji 
geoturystyki, Prz. Geol. 60: 589 - 592
Rychel J., Piotrowska E., Wasiluk R., 2. 2013 - Wykorzystanie technik GIS w konstrukcji map geologiczno-turystycznych 
parków krajobrazowych Polski północnej. – Gis w praktyce, mat. Konferencyjne – Fojutowo 2013. 32-42
Wasiluk R., Radwanek-Bąk B., Bąk B., Kopciowski R., Malata T., Szeląg A., Kochman A., Świąder A., Kłapyta P., Mocior 3. 
E., Nowak A., Bieńkowska-Wasiluk M., 2013 – Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia geoparku 
‘Dolina Wisłoka - Polski Teksas’, NAG, PIG-PIB
Wasiluk R., Radwanek-Bąk B., Bąk B., Kopciowski R., Malata T., Kochman A., Świąder A., 4. 2014 — The Conception of the 
Geopark ‘ Wisłok Valley – The Polish Texas’  – ‘Geo-karpaty potencjał rozwoju turystyki poznawczej’, (edit I. Bubniak, 
A. Solecki), Krosno, 47-66

Conclusion
Geological-tourist maps are one of the most 

important thinks in geoparks. It is main product, 
which promote the geopark. The map is the most 
useful and the most valuable for tourists. Map 
should be prepared in GIS software, because it 
get us faster possibility of change, add and create 
new applications for mobile devices and on-line 
services.
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Fig 2. Geological-tourist map of Geopark „Wisłok Valley – Polish Texas”.
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Понад чотири десятиліття тривають робо-
ти з будівництва Дністровської ГЕС та ГАЕС, 
для спорудження яких використовували міс-
цеве каміння, що розроблялося просто поруч 
із греблею. Перші знахідки вендобіонтів (від-
битків та сліди давніх організмів вендського 
(за термінологією західних геологів — едіа-
карського) періоду пізнього протерозою) були 
здійснені наприкінці 1970-х років М.О. Фе-
донкіним у котловані для машинного залу 
ГЕС, виритому на місці відведеного на той час 
русла Дністра. Разом із пізнішими знахідками 
у кар’єрі біля греблі ГЕС (Бернашівському) це 
ознаменувало відкриття нового багатого міс-
цезнаходження унікальних відбитків та слідів 
життєдіяльності, які в подальшому були опи-
сані [1, 3–6]. Місцезнаходження відзначається 
великими обсягами видобутих пісковиків та 
алевролітів, на поверхнях нашарування яких 
фахівці і «чорні палеонтологи» (fossil diggers) 
знаходять вже відомі та нові форми відбитків 
та слідів. Так, навесні 2015 року у Бернашів-
ському кар’єрі було знайдено відбиток першої 
петалонами (усне повідомлення Д. Пилипен-
ка). Раніше Андрій Мартишин знайшов, а Іржи 
Дзик описав тафономію Podolimirus mirus 
Fedonkin [6]. В цьому кар’єрі представлений 
майже весь спектр вендобіонтів Поділля, за 
винятком сланей вендотенід (вендських во-

ПІДСТаВи Та ПерСПекТиВи СТВорення ГеоПаркУ 
«бернаШІВСЬкиЙ» 

Володимир Гриценко1, Володимир Палій2

1Геологічний відділ Національного науково-природничого музею НАН України, Київ, 
e-mail: favosites@ukr.net

2Інститут геологічних наук НАН України, Київ, e-mail: paliy@nas.gov.ua

ThE rEaSONS aNd pErSpECTivES Of fOuNdaTiON gEOparK 
“BErNaShivSKyi”

Volodymyr Grytsenko1, Volodymyr Paliy2

1Geological department of National Natural History Museum of NAS of Ukraine, Kyiv,
2Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine, Kyiv

The geosite «Bernashivka sandstone» was proposed in 1985. Almost all section of the Upper Proterozoic Mohyliv 
suite (including Lomoziv, Yampil and Liadova beds) and Bernashivka beds of the Yaryshiv suite are exposed in big quarry 
downstream from the dam of Dnister Hydroelectric Power Station and near of Bernashivka village. Plenty of the Vendian 
(Ediacaran) fossils in different sedimentary rocks exposed in quarry walls attract the fossil-diggers here. For the first time 
in Ukraine, the foundation of geological reserve in the Bernashivka quarry and nearby outcrops under the name Geopark 
«Bernashivskyi» is proposed.

доростей). Власне ці знахідки макро- та іхно-
фосилій (відбитків м’якотілих тварин та слі-
дів їх життєдіяльності) є головною причиною 
необхідності збереження й охорони цього 
унікального для України об’єкта та створення 
на його основі геологічного заповідника. На 
додачу до унікальних палеонтологічних зна-
хідок кар’єр репрезентує цілий спектр гео-
логічних ексклюзивів: по-перше, літологічні 
різновиди порід, що свідчать про фаціальну 
мінливість басейну накопичення осадків; по-
друге, бентонітові прошарки – ознаки вулка-
нічної активності на прилеглих територіях; 
по-третє, мінералогічна різноманітність, яка 
дає інформацію про особливості літогенезу; 
по-четверте, на дні кар’єру представлені гра-
ніти, гнейси, мігматити та чарнокіти – свід-
чення магматизму та метаморфізму; по-п’яте, 
нерівна поверхня вендських відкладів – осо-
бливості давньої ерозії; по-шосте, розріз пе-
рекритий утвореннями терас четвертинно-
го віку з «карпатською галькою» та іншими 
включеннями – наслідок ерозії Карпатських 
гір та долини Дністра; нарешті, гідрогеологіч-
ні особливості – в північній та південній час-
тинах кар’єру б’ють джерела. Таким чином, 
кар’єр є унікальним штучним відслоненням, 
яке мусить бути збережене для подальшого 
вивчення науковцями і як місце проведення 
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геологічних екскурсій для фахівців різних га-
лузей геології, студентів геологічних вишів та 
учнів. 

Пропонується припинити рекультивацію 
схилів, котра закриває відслонення наукового 
значення та провокує можливі зсуви, які вже 
проявляються на окремих ділянках. 

Проектований «Геологічний парк Берна-
шівський» (розріз могилівської та яришівської 
світ могилів-подільської серії венду) розта-
шований в Могилів-Подільському районі Ві-
нницької області і має складатися з двох ді-
лянок. Перша знаходиться на північно-східній 
околиці с. Бернашівка в двох ярах, що впада-
ють в р. Жван з лівого схилу. Це «Стратотип 
бернашівських шарів», який вже існує і має 
формальний природоохоронний статус. Дру-
га - кар’єр гранітів та пісковиків на лівому бе-
резі р. Дністер, який знаходиться біля дороги 
Наддністрянське – Бернашівка між греблею 
Дністровської ГЕС та с. Бернашівка. Площа 
об'єкту приблизно 2 км2. 

Для району притаманний вологий конти-
нентальний клімат. Кількість опадів може до-
сягати 600 мм на рік і більше. Вологі сезони 
чергуються з посушливими.

В межах кар’єру на архейських та ранньо-
протерозойських породах (граніти, мігматити 
та чарнокіти) залягають теригенні утворення, 
які відносяться до верхнього венду: могилів-
ська та яришівська світи могилів-подільської 
серії (аргіліти, пісковики, алевроліти). В трі-
щинах порід розвинені гідротермальні жили 
з кальцитом, флюоритом, галенітом та піри-
том. В лядівських шарах могилівської світи 
та бернашівських шарах яришівської світи 
є помітні (10-15 см) прошарки бентонітових 
глин.

Ареал майбутнього геопарку розташо-
ваний на лівих схилах долини рр. Дністра та 
Жвану в межах Волино-Подільської височини 
на висотах від 85 м над рівнем моря. Дзеркало 
Дністровського водосховища має відмітку 124 
м. Глибина врізання долин до 130 м. Вододіли 
знаходяться на висоті 255-263 м над рівнем 
моря. Геоморфологічні особливості місцевісті 
дозволяють вважати об’єкт естетично прива-
бливим завдяки крутим схилам та мальовни-
чим долинам Дністра й Жвану (рис. 1).

Гідрогеологічні особливості полягають у 
формуванні потужних водоносних горизонтів 
з дебітом більше 30 л/сек за рахунок дренуван-
ня з водосховища, дзеркало якого на 50 м вище 
рівня Дністра за греблею. Існує небезпека се-
зонних водних потоків, більша частина яких 
відводиться бетонними поверхневими колек-
торами.

Геологічний об’єкт має міжнародне наукове 
значення. Це єдиний в Україні майже повний 
розріз могилів-подільської серії за винятком 
її термінальної нагорянської світи, яка вихо-
дить на поверхню неподалік у схилах долини 
Дністра в межах водосховища та інших відсло-
неннях, і найнижчих ольчедаївських верств. 
Відклади ломозівських верств містять свід-
чення абразії локального виступу протерозой-
ського фундаменту, який у нинішньому районі 
об’єкта існував аж до ямпільського часу. 

В разі збереження цього об’єкта та на-
дання йому природоохоронного статусу гео-
логічного заповідника (або парку) він може 
набути міжнародного значення і потрапити 
до Європейського списку заповідних геоло-
гічних об’єктів Міжнародного союзу геоло-
гічних наук та Світової геологічної спадщини 
ЮНЕСКО. За певних умов існує можливість 

Рис. 1. Топографічна схема району м. Ново-
дністровськ і с. Бернашівка та розташування 
об’єктів, запропонованих для заповідання та 

охорони: I – яри на околиці с. Бернашівка, 
II – кар’єр Дністровської ГЕС. 
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у подальшому залучити цей об’єкт до мережі 
геопарків Європи.

В законодавстві України стосовно природно-
заповідного фонду (ПЗФ) згадуються і геоло-
гічні об’єкти, проте загалом воно вимагає вдо-
сконалення у відповідності до європейських та 
світових стандартів. 

Необхідно створити узгоджену класифіка-
цію геологічних об’єктів ПЗФ. Г.І.Денисюк з ко-
легами [2] критично розглянули класифікації 
геологічних пам’яток природи попередників і 
запропонували модифіковану схему, де виді-
лено п’ять груп, 17 типів та 15 класів (останні 
головно відповідають їх типам). З таким під-
ходом частково можна погодитись, якщо змі-
нити «ієрархію». 

Висновки. Для об’єкта, що розглядається, 
пропонується підвищити категорію до рівня 
геологічного заповідника і назвати його «Бер-
нашівський геопарк». В Україні об’єкт такого 
геологічного розмаїття пропонується вперше. 
Він має історико-геологічне, стратиграфічне, 
палеонтологічне, мінералогічне, літологічне, 

петрографічне, гідрогеологічне та естетичне 
значення. Зараз частина об’єкта вже віднесена 
до державного реєстру геологічних пам’яток. Є 
висока перспектива отримання міжнародного 
статусу у разі збільшення території та присво-
єння відповідної назви, що додасть геологічній 
пам’ятці більшої ваги та значення. 

На території об’єкта передбачається прово-
дити подальші наукові геологічні дослідження 
та організацію екскурсій для відвідувачів (на-
уковців, студентів, школярів, організованих 
туристів). 

Необхідно припинити подальшу рекульти-
вацію, законсервувати стратотиповий розріз, 
замаркувати границі шарів та світ, встановити 
інформаційні щити з поясненням особливос-
тей геологічної будови та унікального значен-
ня цього об’єкту, а також організувати охоро-
ну від «чорних» палеонтологів, які безконтр-
ольно і безкарно видобувають та розпродають 
унікальні знахідки. На наш погляд, такі заходи 
посилять туристичну привабливість геологіч-
ної пам’ятки та Вінницької області. 

________________
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introduction
Mountain regions are usually one of 

the most diverse areas from the geological, 
geomorphological and hydrological point of 
view. This confirms the example of the planned 
Geopark. Geological outcrops, quarries, 
interesting riverbeds, oilpools,  oil mines, 
relief of water valleys, gorges, landslides, caves 
can be found there. The main purpose of this 
contribution is to show diverse geosites with the 
highest valorisation values after Koźma [6], their 
description and tourist predispositions. From 

maiN gEOTOuriST aTTraCTiONS aT ThE prOJECTEd gEOparK 
“WiSŁOK vallEy- pOliSh TExaS” – KrOSNO rEgiON
Radoslaw Wasiluk1, Barbara Radwanek-Bąk2, Boguslaw Bąk2, 

Robert Kopciowski2, Tomasz Malata2

1Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; rwas@pgi.gov.pl
2Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,  Kraków; 

brad@pgi.gov.pl, bbak@pgi.gov.pl, rkop@pgi.gov.pl, tmal@pgi.gov.pl
Geotourism is a new trend in qualified tourism. Geoparks are the new way to promote inanimate nature. Polish 

Geological Institute – National Research Institute in cooperation with AGH University of Science and Technology in 
Cracow realized project of a new Geopark in the Polish Outer Carpathians. The Geopark was called “Wisłok Valley – 
Polish Texas”. It was located in Krosno region. Crude oil resources, nappe tectonics and other geological components of 
the Outer Carpathians constitute important elements of the geodiversity of this region.

Fig.1 Schematic geological map of the Polish Outer Carpathians with localization of the Geopark 
“ Wisłok Valley-Polish Texas”. (after Oszczypko 2004, modified)

over 150 geosites, the authors choose 13 of them 
– the most valuable and important. 

 area of research and geological settings 
The area of this projected geopark covered more 

than 1000 km2 in Krosno region. It is located in the 
Beskid Niski Range in the Jasło-Sanok Basin and 
Strzyżów, Dynów, Jasło and Bukowskie Foothills, 
between Strzyżów and Barwinek. Detailed research 
covered 19 communities. The geopark is located in the 
Polish Outer Flysch Carpathians, where are located 
all of main Carpathian nappes (series), like: Magura, 
Silesian, Subsilesian Nappe and Skole (fig. 1).
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Fig.2. Main geosites, nature conservation, selected nature and culture attractions 
in the proposed geopark (Wasiluk 2013, modified)

(1) In Niebylec village, there is the biggest pit of fluvio-glacial, and limno-glacial sediments in the Polish Carpathians [4]; 
(2) Bonarówka village is located on the largest tectonic klippe in the Polish Outer Carpathians [4]; (3) in the neighboring 
Węglówka and Brzeżanka villages region  inthe largest landslide area in Poland, where landslides are even 5 km wide and over 
1 km long [2]; (4)Węglówka itself is the site of typical development and greatest extent of rocks of the smallest nappe in the 
Carpathians – the Subsilesian Nappe [4, 9 ,10]; (5) Group of tors “Prządki’ interesting geomorphological forms (Ciężkowice 
sandstones) Czarnorzeki-Odrzykoń [1,3,9,10]; (6) Group of “Jagiellońskie Tors’ - formed by Ciężkowice sandstones, near Łęki 
Strzyżowskie [10]; (7)“Konfederatka’ and “Maczuga’ tors formed by Istebna sandstones, near Wola Komborska [5]; (8) The 
oldest oil mine in the world in Bóbrka [9]; (9) Sources of mineral-water and artificial oil-pools in SPA region of Iwonicz-Zdrój 
and Rymanów-Zdrój [3,10]; (10) Rudawka Rymanowska includes the largest natural outcrop of flysch rocks representing the 
Menilite Shales in Poland. Organic matter from Menilite Shales gave origin to numerous oil fields in the Carpathians. This 
outcrop, comprising a thrust, anticline, syncline and faults, is also the most picturesque one in the Carpathians [3,8,9,10]; 
(11) The Cergowa and Kilanowska Mountains, near Dukla include the greatest assemblage of crevice and talus type caves in 
the Flysch Carpathians [3,8,9,10]; (12) On The Piotruś Mountain is the largest rock ridge and rubble rock area in this region 
[10]; (13) Besko – gorge of the Wislok River [8, 10].
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General section of studied region include 
flysch representing most of main rocks-
formations of the Outer Carpathians. Age of 
these flysch rocks is between lower Cretaceous 
and lower Miocene. 

On this area there are quaternary 
sediments too like: lower pleistocene glacial, 
fluvioglacial and lake sediments (which 
are very rare in the Polish Carpathians) to 
alluvial sediments. 

main geosites of proposed geopark
The proposed Geopark contains many interesting 

geological attractions of the Polish Carpathians. 
All of them are famous for a long time and was 
described as geosites or interestin, tourist places 
[1,3,4,7,8, 10]. They are for example (fig.2)

Conclusion
Results of our works proved that area of 

proposed geopark have a big potential for 
geotourism, education and science.

________________

Alexandrowicz Z.,1.  1987— Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego. Ochrona Przyrody, 45: 263–294.
Bober L. ,1977 — Osuwiska województwa krośnieńskiego. Przewodnik XLIX Zjazdu PTG, Krosno.2. 
Bubniak I.M., Solecki A.T., (red)3.  2013 — Przewodnik geoturystyczny po szlaku Geo-Karpaty, Krosno–Borysław –Jaremcze. 
Wyd. Ruthenus, Krosno.
Koszarski L.,4.  1985 — Geology of the Middle Carpathians and the Carpathians Foredeep”. Carpatho-Balkan Geological 
Association XIII Congress. Kraków. 
Koszarski L.,5.  1962 — Skałki piaskowców istebniańskich w okolicy Krosna. Chrońmy Przyr. Ojcz., 17, 6:17−31.
Koźma J.,6.  2009 — Opracowanie zasad identyfikacji i waloryzacji geotopów dla potrzeb sporządzenia dokumentacji 
projektowanych geoparków w Polsce z zastosowaniem systemów GPS i GIS. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Wrocław.
Margielewski W., Urban J.,7.  2012 — Stop- Lipowica, Kilnarowska Góra. Jaskinia Słowiańska-Drwali – w Przew. III Warsztaty 
Geomorfologii Strukturalnej – Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych. 
– Piwniczna 2012.
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A.,8.  2006 — Katalog obiektów turystycznych w Polsce. Kraków. 
Ślączka A., Kamiński M.A., 9. 1998 A — Guidebook to Excursions In the Polish Flysch Carpathians. Sp.l Publ. 6, 171, 
Grzybowski Foundation. 
Wasiluk R., Radwanek-Bąk B., Bąk B., Kopciowski R., Malata T., Szeląg A., Kochman A., Świąder A., Kłapyta P., Mocior E., 10. 
Nowak A., Bieńkowska-Wasiluk M.,  2013 – Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia geoparku ‘Dolina 
Wisłoka - Polski Teksas’, NAG, PIG-PIB

152



ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

В південній частині України, на території 
Миколаївської області, в межах південної 
частини Українського щита розташована те-
риторія, де планується створення геологіч-
ного парку. Територія припадає на середню 
течію річки Південний Буг та злиття з нею 
таких приток як Мертвовод, Арбузинка, Ко-
дима та Синюха (Рис.1). Води річок за міль-

ПерСПекТиВа СТВорення Та роЗВиТкУ ГеоЛоГІчноГо ПаркУ 
У МикоЛаєВСЬкІЙ обЛаСТІ, ПІВДня УкраЇни

Іван Голтуренко1, Володимир Гриценко2, Владислав Артамонов3

1спілка ProGEO, Одеса, e-mail: golturenkoivan@gmail.com
2Національний науково-природничий музей НАН, Київ, e-mail: favosites@ukr.net

3НПП «Бузький Гард»

ThE prOSpECT Of ThE CrEaTiON aNd dEvElOpmENT Of gEOlOgiCal 
parK iN ThE myKOlaiv rEgiON, SOuTh uKraiNE

Ivan Golturenko1, Volodymyr Hrytsenko2, Vladyslav Artamonov3

1ProGEO, Odesa, e-mail: golturenkoivan@gmail.com
2Geological department of National Natural History Museum of NAS of Ukraine, Kyiv

3Nature National Park «Buzki Gard»
Having a large number of geological heritages, today, in Ukraine any Geopark hasn’t been created. This article 

describes an area that has great scientific, tourist and recreational potential and is a great place for making the Geopark. 
Plans for measures to encourage tourists for visiting the Park will be considered. The given territory, perhaps one of the 
best potential sites for the establishment of the Park. This is due to the fact that the specified area is within the National 
Park «Buzki Gard» The main problem to create Geopark within the Mykolaiv region, south of Ukraine, is the absence 
of necessary investments, to create such a facility.

Рис.1 План розташування території

йони років прорізали потужні масиви уль-
траметаморфічних, інтрузивно-магматичних 
та осадових порід. Вивчаючи склад порід та 
їх структурні єлементи залягання можна 
зрозуміти геологічні процесм формуван-
ня Українського щита, вік якого понад 3000 
мільйонів років. Більша частина площі, що 
пропонується для створення Геологічного 
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Парку, припадає на територію регіонального 
ландшафтного парку «Гранітно-степове По-
бужжя».

наукова цінність 
(рекреаційний потенціал):

В геологічній будові регіону задіяні наступ-
ні товщі та серії:
-  відслонення дністрово-бузької серії – кри-

сталосланці та гнейси гранулітової фації 
(палеоархей, абсолютний вік близько 3650 
мільйонів років);

-  відслонення бузької серії – гнейси високо-
глиноземисті, піроксен-біотитові, графітові, 
кальцифіри, кварцити залізисті, кварцити 
безрудні, кристалосланці основного складу 
(неоархей, абсолютний вік 2800-2560 міль-
йонів років) (мал.2);

-  відслонення гайворонського комплексу – 
ендербіти (абсолютний вік 3650-3400 міль-
йонів років);

-  відслонення бердичівського комплек-
су – гранат-біотитові, сіліманіт-гранат-
біотитові, піроксен-гранат-біотитові (ві-
нницити) граніти та мігматити інколи з 
кордієритом (палеопротерозой,  2080-1980 
мільйонів років).
Унікальність даної території полягає в тому, 

що вона знаходиться на межі двох структурних 
мегаблоків Українського Щита – Інгульсько-

Рис. 2 Фрагмент південного крила Синюхинської синкліналі

го та Дністрово-Бузького,  і в відслоненнях на 
денній поверхні можна спостерігати контакти 
між ними.

Рухаючись вздовж русла річок, можна спо-
стерігати ерозійні процеси. В деяких місцях 
річки створюють глибокі каньйоноподібні 
урвища з відслоненням порід потужністю 30-
40 м. Це дозволяє насолоджуватись прекрас-
ними краєвидами та навчатись займатись аль-
пінізмом. До того ж глибові виходи кристаліч-
них порід на денну поверхню берегами  вздовж 
русла річки Південний Буг яскраво демонстру-
ють процеси утворення порогів. Тут розташо-
вана відома рафтінгова траса біля сел Мигія та 
Грушівка (Рис. 3).

З точки зору біотичного різноманіття на 
цій ділянці знаходиться велика кількість уні-
кальних об’єктів живої природи прибузьких і 
причорноморських ендеміків:

900 видів судинних рослин;- 
не менше 9000 видів комах;- 
300 видів хребетних тварин.- 
Значна кількість з них є рідкісними та враз-

ливими і занесені до різних міжнародних та 
національних списків охорони.

Археологічна цінність
В долині річки Південний Буг, між селами 

Мигія та Олександрівка, знайдено 98 археоло-
гічних пам’яток. Вони мають велику наукову 
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Рис. 3 Частина рафтінгової траси біля сел Мигія та Грушівка

цінність і представляють неперервний хро-
нологічний ряд від палеоліту (які датуються 
30 тисяч років до н.е.), до часів формування 
слов’янського етносу. Особливо цікавими є 
залишки поховань – кіммерійців, скіфів, три-
пільців, сарматів, древніх слов’ян, римлян та 
інші. Збереглися також пам’ятки архітектури 
ХІХ століття - водяні млини.

Інфраструктура
В межах виділеної території розташовані 

міста Первомайськ, Южноукраїнськ та Воз-
несенськ. Ці три міста мають всю необхідну 
інфраструктуру (готелі, залізничні та авто-
бусні станції, лікарні, кафе та ресторани) для 
задовільного обслуговування туристів. Поряд 
з міськими останнім часом активно розвива-
ються туристичні інфраструктурні об’єкти в 
сільських населених пунктах: Мигія, Грушів-
ка Первомайського району, Костянтинівка 
Арбузинського району, Куйбишівка Доманів-
ського району. Відзначена активізація тур-
бізнесу в с.Актове Вознесенського району. 
Вздовж річки Південний Буг проходить траса 
державного значення Р06, що дає можливість 
під'їхати в будь-яку частину Геологічного 
Парку.

Плани щодо створення 
Геологічного парку:

На сьогоднішній день ця територія (пло-
щею понад 10 000га) не має юридичного ста-
тусу Геологічного Парку, але неодноразово 
виділяється фахівцями  як один з найкращих 
об'єктів геологічної спадщини України. 

З кожним роком зростає популярність 
спортивного типу відпочинку (мал.4) - пішо-

хідні, водні та вело тури. Вказану територію 
відвідують як туристи з України, так і з Єв-
ропи, і їх кількість зростає з кожним роком. 
Враховуючи різні джерела, за минулий рік на-
ціональний природний парк «Бузький Гард», 
до 2009 року відомий як регіональний ланд-
шафтний парк «Гранітно-степове Побужжя» 
відвідало від 25000 до 50000 туристів. Цьому 
також сприяє статус одного з семи природних 
чудес України, який присвоєний в рамках за-
гальноукраїнської конкурсу-акції у 2008 році. 
Зі збільшенням кількості туристів автоматич-
но зростає необхідність в створені гідної інф-
раструктури та надання якісних послуг для 
відпочиваючих.

На сьогоднішній день проводиться робота з 
розробки маршрутів та планування місць від-
починку (кемпінгів) для туристів, розробля-
ються карти та схеми для орієнтації на місце-
вості. 

Рис. 4 Екскурсія для молодих фахівців, 
р. Мертвовід.
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Для збільшення кількості відвідувачів та на-
дання їм необхідних умов для відпочинку по-
трібно облаштувати маршрути та площадки 
для кемпінгу, центри прокату інвентарю (наме-
ти, спальники, велосипеди, човни та таке інше). 
Створення туристичного багатомовного інфор-
маційного центру, наповнення його вебсайту – 
опис об’єктів, можливості транспортного спо-
лучення, варіанти відпочинку, опис інфраструк-
тури, а також фотозвіти та відгуки людей, які 
відвідали ці місця. Необхідно залучати студентів 
університетів до вивчення території, проведення 
учбових практик, та ведення спеціалізованних 
курсів лекцій для майбутніх фахівців.

При забезпеченні гідних умов для відпочин-
ку можна розраховувати на збільшення потоку 
туристів понад 200 000 осіб на рік. Враховуючи 

не велику відстань, майбутнього Геологічного 
Парку до таких великих міст як Одеса (понад 1 
мільйон жителів) - 226 км, Миколаїв (500 тис. 
мешканців) 170 км., Вінниця (370 тис. мешкан-
ців) - 270км, Кривий Ріг (640 тис. мешканців) – 
250 км, Кіровоград (230 тис.) – 120 км.  та інші, 
є всі передумови створення потужного турис-
тичного центру.

Інформацією про прекрасні передумови, 
щодо створення потужного туристичного 
центру володіє вузьке коло фахівців які займа-
ються цією тематикою. Необхідно максималь-
но прикласти зусиль для пошуку та проведен-
ню переговорів з українськими чи зарубіжни-
ми інвесторами, надання їм усієї інформації 
та презентації попередніх бізнес проектів для 
створенню Геологічного Парку.
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Створений у 1991-1993р.р. Регіональний 
ландшафтний парк «Знесіння» охоплює части-
ну давньої дільниці Львова з природними і змі-
неними ландшафтами, окремими пам’ятками 
історії і культури, об’єктами промислового і 
соціально-побутового призначення, мережею 
пішохідних і транспортних комунікацій, іс-
торичною планувальною структурою з мало-
поверховою житловою забудовою. Помітним 
акцентом парку є його пейзажність – рельєф 
з перепадом висот до 70-80м і максимальними 
відмітками до 400м. Інша своєрідна риса парку 
це його геологічна складова – добре експону-
ються породи пісковику і вапняку неогенового 
віку та процеси їх перетворень при дії природ-
них і антропогенних впливів, скам’янілі орга-
нізми, форми рельєфу.

Згадані фактори вдало поєднуються при 
формуванні освітньої і рекреаційної робо-
ти в парку: геолого-геоморфологічні об’єкти 
часто є тими місцями, з яких розкриваються 
мальовничі внутрішні пейзажі Знесіння, так 
само як чудові «зовнішні» панорами міста 
(г. Лева, г. Стефана, виступи над колишніми 
пісковими і кам’яними кар’єрами). Проте їх 

ПІДВиЩення ПриВабЛиВоСТІ І Значення ПрироДооХоронноГо 
об’єкТУ При ВПроВаДженнІ ГеоекСПоЗиЦІЙ В реГІонаЛЬноМУ 

ЛанДШаФТноМУ ПаркУ «ЗнеСІння»
Олександр Завадович1, Юрій Зінько2

1Регіональний ландшафтний парк «Знесіння», Львів, e-mail: parkzne@gmail.com
2Лабораторія інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень ЛНУ 

ім. І.Франка, Львів, e-mail: zinkoyuriy@gmail.com

iNCrEaSE Of aTTraCTivNESS aNd impOrTaNCE Of ThE NaTural 
prOTECTEd arEa By implEmENTiNg ThE gEOExpOSiTiONS iN 

“zNESiNNya” rEgiONal laNdSCapE parK iN lviv 
Oleksandr Zavadovych1, Yuriy Zinko2

1Regional Landscape Park “Znesinnya”, Lviv 
2Laboratory for engineer, geographic, nature protection and tourist research of the Lviv National 

University named by Ivan Franko, Lviv
For many of those who are interested in environmental topics, specific issue of the study and preservation of “inanimate 

nature” is often left aside. This category includes geological objects, well represented in the park “Znesinnia”: the fossilized 
remains of plants and mollusks, interesting landforms, traces of weathering of rocks. Exposure of the geological objects 
and information support to examine them are currently popular topics focused on education and recreation that is 
particularly expressed in the form of separate geological expositions, geotourist routes or combination of both within the 
composition of geoparks.

роль переважно зводиться до використання 
лише як оглядових пунктів на маршрутах 
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різного призначення, що применшує зна-
чення різноманітності видів ресурсів парку, 
негативно позначається на пошуковій і ме-
тодичній роботі, в даному випадку – це від-
чутна прогалина в експонуванні та інфор-
муванні про геологічні цінності території і 
популяризації знань у галузі геології та гео-
морфології.

Разом з тим вічувається ріст попиту на 
профільні природничі екскурсії і тема геоло-
гії на цьому фоні звучить серед часто згаду-
ваних.

Вже не раз висловлювалися міркування 
про доцільність і необхідність об’єднання ге-
логічних об’єктів на Знесінні в тематичні екс-
позиції за сценарієм «геопарку» і виділенням 
туристично-дидактичного геомаршруту. Про-
понувалися різні підходи для концептуально-
го вирішення задуму, зокрема:
— Геоскансен «Історія Землі» - опрацювання 

концепції розширення експозицій приро-
дознавчого музею на територію парку; [9]

— Проект рекреаційно-туристичного вико-
ристання парку «Знесіння»: 

 Презентування історії геологічного роз-
витку, основних корисних копалин регіо-
нів Розточчя і Опілля, та історії кам’яного 
будівництва на території Львова. Плану-
вання локального геопарку зі складовими: 
«Алея Каменів», експозиція скам’янілих 
дерев, тематичний парк «Камінь і пісок», 
спеціально облаштована геотуристична 
траса; [7]

 — Європейський конкурс імені Генрі Фор-
да – геологічний скансен «Камінь і пісок» 
- представлення ідеї відображення ево-
люції геологічного середовища, історії 
кам'яного будівництва, ремесел і гірничої 
справи, з перетворенням геологічного 
скансену «Камінь і пісок» в об'єкт Євро-
пейської геологічної спадщини ЮНЕС-
КО. [4]

— Міжнародний проект TACIS /2003/061-
093/117 “STRATEGY DEVELOPMENT 
FOR SUSTAINABLE USE OF INNER CITY 
GREEN LANDS AND PARKS OF LVIV” — 
опрацювання пропозиції створення експо-
зиції геологічного музею на базі давнього 
кар’єру з використанням переносних комп-

лектів легких вузькоколійних залізниць: 
демонстрування зразків порід і способів їх 
транспортування з допомогою гірничої та 
залізничної ретро-техніки зі своєрідним 
поєднанням елементів геологічної і техніч-
ної садщини.[1]
Як узагальнення вирисовується певний на-

бір елементів для створення геопарку у вигля-
ді еспозицій: безпосередньо самих геологічних 
об’єктів, процесу видобування і обробки по-
рід та кінцевого продукту, отриманого для по-
треб людини (як приклад: залягання каменю – 
кар’єрний видобуток – обробка і використан-
ня для будівництва). Суттєвим моментом для 
парку «Знесіння» є також вивчення і протидія 
ерозійним процесам та рекультивація поруше-
них земель з врахуванням можливості демон-
стрування геологічно цікавих відслонень.

Усі ці експозиції варто доповнити геотурис-
тичним маршрутом, причому для парку «Зне-
сіння» саме оформлення маршруту виглядає 
реальним як перший крок, завдяки чималій 
кількості добре експонованих природним чи-
ном цікавих для огляду місць та об’єктів, і все, 
що вимагається — провести інвентаризацію, 
опис та опрацювати інформаційний супровід 
для «геоекспонатів» (ознакування на місцевос-
ті, видання брошур і буклетів), вибравши ло-
гічну і оптимальну послідовність відвідування 
«геоекспонатів» .

Враховуючи статус парку «Знесіння» як 
об’єкту природно-заповідного фонду України, 
його освітньо-пізнавальну місію та природо-
охоронне і рекреаційне призначення, можна 
очікувати такі ефекти від реалізації проекту 
локального геопарку:

покращення освітної та рекреаційної скла-•	
дових у роботі парку
поповнення фондів архівних і дослідниць-•	
ких матеріалів
поінформованість відвідувачів про геоло-•	
гічну цінність парку
ріст популярності та значимості парку •	
як об’єкту природно-заповідного фонду 
України
шанс створити у парку "Знесіння" локальний •	
геопарк з можливістю вивчення історії зем-
лі та формування етно-еко-геокомплексу 
спільно з вже діючим етноскансеном (му-
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зеєм народної архітектури і побуту під від-
критим небом ).
Додатково спланована мережа дидактич-

них стежок у геопарку в поєднанні з атракці-
онами на зразок "Кам'яний лабіринт еволю-
ції», «Рухлива дюна», «Альпійська стінка», 
«Царство каменю» зробить територію парку 
додатково привабливою для туризму.

Поєднання історичних, етнографічних, 
ландшафтних, естетичних, рекреаційних 
елементів дасть змогу формувати неповтор-
ний, унікальний та індивідуальний образ 
парку „Знесіння”, створюючи передумови 
для виходу геопарку на рівень об’єктів наці-
ональної та Європейської геологічної спад-
щини.

________________
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Під впливом антропогенних навантажень 
та природних умов відбувається ущільнення 
та ерозія ґрунтів, витоптування та знищення 
лісової підстилки, трав’яного покриву, пошко-
дження коренів дерев. Як наслідок – туристич-
ні шляхи поступово втрачають цінні рекреа-
ційні властивості.

Метою досліджень, проведених у 2005 – 
2015 роках на ключових ділянках Карпатсько-
го національного природного парку (КНПП), 
є дослідження змін морфології поверхонь ту-
ристичних стежок під дією природних та ан-
тропогенних чинників. 

Тривале  рекреаційне освоєння територій 
парку (від року свого утворення до сьогодніш-
ніх днів території парку у значній мірі відчули 
різноманітний та різноранговий рекреаційний 
тиск на природне середовище) та зростаюча 
інтенсивність туристичного руху обумовили 
вибір рекреаційних територій Карпатського 
НПП (туристичні маршрути “На Говерлу” (14 
перерізів), “Стежка Довбуша” (12 перерізів), 
“Припір – Заросляк” (10 перерізів); стежка на 
лісовому метеомайданчику Чорногірського 
географічного стаціонару (ЧГС) (6 перерізів)) 
для подальших досліджень [1, 2]. 

В основу наших досліджень покладено ме-
тодичні розробки [7, 8] адаптовані до умов та 
реалій дослідження морфодинаміки рекреацій-
них територій Українських Карпат та поєднані 
з широко застосовуваними в Україні методами 
напівстаціонарних досліджень [4, 6], що висвіт-
люють певну частину поставленого завдання. 

Польові дослідження в межах ключових ді-
лянок пішохідних стежок проводились двома 

ДоСЛІДження МІкрореЛЬєФУ ТУриСТичниХ СТежок
Ігор Гнатяк

 Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, 
e-mail: gnatyak_igor@ukr.net

rESEarCh Of miCrOrEliEf  ThE pEdESTriaN paThS
Ihor Gnatyak

Geographical Faculty, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 
e-mail: gnatyak_igor@ukr.net

Tourism is one of the most recent forms of anthropopression in the mountains. Some of the paths get degraded as a 
result of being trampled down by tourists either in a concentrated or a dissipated way. The negative influence of tourism 
on the pedestrian paths can be diminished by putting into practice a proper improvement program.

шляхами: на вибраних ділянках спостережень 
та способом маршрутних вимірювань. Ділянки 
спостережень закладалися враховуючи поділ 
пішохідних стежок за розташуванням віднос-
но елементів рельєфу (субгоризонтальних,  пе-
рехідних та схилових (поздовжні, поперечні та 
серпантинні)) [2]. Найважливішою складовою 
польових досліджень є періодично повторю-
вана серія оглядів точок спостережень (кожні 
14 – 20 днів за період з травня по жовтень; що-
місячно за період від жовтня по травень), на-
слідком якої є накопичення множини кількіс-
них даних. Дослідження проводяться методом 
повторного мікронівелювання типових попе-
речних та поздовжніх профілів. Горизонталь-
ність осі, що з’єднує вершини реперів щорічно 
перевіряється нівеліром. Після формування 
достатнього ряду даних дослідження пере-
ходять у фазу періодичного огляду (травень, 
жовтень) шляхом вимірювання трансектних 
та локальних показників з наступною їх фото-
фіксацією [4]. За необхідності (сильні опади, 
масове відвідування рекреаційних територій 
тощо) часовий інтервал контрольних спосте-
режень може бути значно меншим [5].

За період дослідження (2005 – 2015 роки) 
найменших змін серед ключових ділянок із 
субгоризонтальним простяганням зазнали 
стежка на лісовому метеомайданчику ЧГС, 
вододільні та підніжні частини туристичного 
маршруту “Припір – Заросляк”, а найбільших 
– стежкові поверхні туристичних маршрутів 
“На Говерлу”. Активізація ерозійних процесів 
на стежці  коротшого туристичного маршру-
ту обумовила ерозійний вріз на 18 – 24  см.  
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Серед схилових частин  ключових ділянок 
максимальний вріз зафіксовано на відкритих 
частинах схилу вище межі лісу довшого турис-
тичного маршруту на “На Говерлу”  (58 – 73 
см). На заліснених частинах цей показник не 
перевищував 16 см.  Суттєвий вплив на мор-
фодинаміку стежкових поверхонь має  також 
характер та наявність виходів гірських порід 
(масивні ямнянські пісковики обумовили мі-
німальні річні зміни схилових частин ключо-
вих ділянок туристичного маршруту “Стежка 
Довбуша”); товщина, експонованість та гус-
тота кореневої системи дерев (частково екс-
поновані корені діаметром 1 – 2, 5 см сприяли 
акумуляції матеріалу). Підріст деревних порід 
часто коригує ширину та обумовлює зміщен-
ня стежкових поверхонь вбік від первинного 
простягання (25 – 30 см).

Досвід вивчення рекреаційної дигресії схи-
лових ділянок у Карпатському НПП дозволив 
виділити певну стадійність у трансформації 
рельєфу під дією туристичного навантаження. 
Ці стадії можна ідентифікувати через специ-
фічну комбінацію  мікрорельєфу рекреаційно-
туристичного і ерозійно-денудаційного типу; 

додатковою ознакою виступає стан грунтово-
рослинного покриву [6]. Стадії трансформації 
рельєфу одночасово відображають характер і 
направленість механічної деформації поверхні 
під дією різних видів туристичних  наванта-
жень, а також роль природно-антропогенних 
схилових процесів, рослинності та геологіч-
ного субстрату у формуванні мікрорельєфу на 
туристичних стежках.

При сучасному стані пішохідних стежок 
оптимальним є широке застосування донних  
та стежкових мікроспоруд [3], які зменшують 
швидкість водного потоку по дну вимоїн чи 
кориту стежки до допустимих меж, збільшу-
ють стійкість їх схилів та затримують наноси.

Проведені  дослідження дали змогу оцінити 
зміни морфологічних та морфометричних ха-
рактеристик стежкових поверхонь і ерозійних 
промивин, сезонну динаміку та спрямованість 
дигресійних та ерозійно-акумулятивних про-
цесів на вибраних ключових ділянках КНПП, 
розробити схеми типізації мікрорельєфу та 
рекомендації щодо регулювання процесів 
трансформації мікрорельєфу туристичних 
маршрутів.

________________
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Сьогоднішній етап трансформаційних про-
цесів в економіці України та в її регіонах від-
бувається в досить складних умовах, які є на-
слідком минулих диспропорцій у структурній 
і територіальних складових економіки колиш-
нього СРСР з її затратним і неефективним ви-
користанням природних та людських ресур-
сів. Зростання міст і його наслідки є важливим 
предметом дослідженням суспільної географії, 
особливо в аспекті взаємин міст і сіл, поши-
рення міського способу життя.

Урбанізація — одна з найважливіших скла-
дових частин соціально-економічного розвитку. 
Розвиток процесу урбанізації тісно пов’язаний 
з особливостями формування міського на-
селення, включення в міське середовище або 
віднесення в міське адміністративне підпоряд-
кування приміських територій, перетворення 
сільських населених пунктів у міські. Фактично 
ріст міського населення відбувається за рахунок 
формування приміських зон і урбанізованих те-
риторій. Умови життя населення в цих районах 
зближуються з умовами життя в більших міс-
тах. Аналіз динаміки процесів, що визначають 
рівень життя сільського населення на сучасно-
му етапі, вказує на незадовільний стан соціаль-
ного розвитку сільських-приміських територій 
Івано-Франківська, для яких нині характерні 
глибока демографічна криза, брак мотивації до 
праці, безробіття, витік трудових ресурсів, зане-
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In Ukraine, urbanization takes place on the background of depopulation and unstable social and economic 
development of the state.  These preconditions influence a spatial development of both urban and rural populated areas. 
Majority of Ukrainian cities are characterized by reduction of the population, though there are some cities that have 
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пад соціальної інфраструктури та «вимирання» 
населених пунктів. Прагнення України до інте-
грації у європейське співтовариство потребує 
нагального коригування ситуації, що склалася 
на селі, та якнайскорішого прийняття рішень у 
сфері розвитку людського потенціалу. 

Наприкінці ХХ ст. Організація О’бєднаних 
Націй провела у Стамбулі Всесвітню житлово-
го середовища «Habitat II», де основною темою 
була концепція «екополісу» – міського посе-
лення зі сталим розвитком. У «Cтамбульській 
декларації» 1996 р. оптимальний розвиток в 
поселеннях визначається трьома групами чин-
ників:
1) екологічні, які безпосередньо впливають на 

людину в біологічному сенсі; 
2) соціально-економічні, що визначають ма-

теріальні умови і ресурси для існування та 
розвитку суспільства; 

3) культурні (наука, мистецтво, моральність), 
які безпосередньо впливають на свідомість 
людини. Збалансований розвиток цих трьох 
груп у структурах поселень надає їм риси 
поселень з сталим розвитком [1, с.174]. Со-
ціальна спрямованість економічного роз-
витку розглядається як обов’язкова умова 
стратегій сталого розвитку приміських зон.  
Важливим документом, який визначає пара-

метри розвитку сучасних міст, є «Лейпцигзька 
хартія стійкого розвитку європейського міс-
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та» [2]. Деякі її положення також повинні ляг-
ти в основу сталого розвитку приміської зони 
Івано-Франківська, а саме: 
1) більш інтенсивно втілювати в життя по-

літику інтенрованого міського розвитку. 
Створити якісні публічні зони (пішохідні 
вулиці, торгівельно-розважальні комплек-
си, спортивні комплекси та ін.) у містах і 
селищах приміської зони, а також у Галичі, 
Тлумачі, Отинії, які поєднували б різнома-
нітні заклади сфери послуг і сприяли підви-
щенню якості життя не тільки їх населення, 
але й сусідніх сіл, а також могли б викорис-
товуватися мешканцями Івано-Франківська 
в якості об’єктів туризму вихідного дня. 
Нагальним завданням є модернізація іс-
нуючих мереж інженерної інфраструктури 
і будівництво нових мереж. Це посилить 
міський характер життя населення. Наяв-
ність розгалуженої мережі автодоріг – це 
одна з основних умов інтенсивної субурба-
нізації. 

2) У загальноміському контексті приділяти 
значну увагу міським кварталам, які опи-
нилися у невигідному положенні. Нові 
генплани населених пунктів приміської 
зони повинні забезпечити архітектурну цін-
ність нових житлових споруд, щоб досягну-
ти естетичного приміського середовища; 
Ретроспективна ситуація в соціально-

економічному розвитку представлена таки-
ми особливостями: історична і культурна 
спадщина, досвід і традиції господарювання 
населення, географічна локалізація і кліма-
тичні характеристики, притаманні примісь-
кій зоні Івано-Франківська. Інтенсивній за-
будові Івано-Франківська  у 2000-х рр. спри-
яла низка факторів: наявність вільних площ 
у центрі міста за рахунок земель військових 
частин, спрощена процедура отримання ді-
лянок під забудову та великий попит на жит-
ло, сформований коштами трудових мігран-

тів. На даний час вільної землі в центрі міста 
майже не залишилося, будівництво прово-
диться завдяки знесенню старого  фонду ко-
теджів, забудовуються прибудинкові тери-
торії і майданчики. Це зумовило зростання 
обсягів будівництва у мікрорайонах, а також 
на землях сільських рад на околицях, тобто 
приміських зонах.

Приміські зони регіону за способом життя 
наближаються до центру міської агломерації. 
Все більшої популярності набуває будівни-
цтво житла в 20-25 кілометровій зоні Івано-
Франківська. Особливістю будівництва в при-
міських зонах стали багатоповерхові ново-
будови, які контрастують з малоповерховою 
індивідуальною забудовою. 

Водночас різке зменшення всіх видів фінан-
сування на утримання та розбудову об’єктів 
соціальної інфраструктури посилило нега-
тивні явища в існуючій їх мережі. Внаслідок 
цього вона невпинно скорочується, занепадає 
і руйнується. Практично не відновлюється 
діяльність підприємств і закладів сфери об-
слуговування, припинилося оновлення ма-
теріальної бази соціальної інфраструктури. 
Усе це негативно позначається на соціально-
демографічній ситуації. Загострюються про-
блеми бідності, знижується життєвий рівень 
селян. 

На нашу думку, першим кроком до фор-
мування високо розвинутої соціальної інфра-
структури приміських зон є сприяння розви-
тку системи підприємств, організацій, установ, 
що надаватимуть відповідні послуги сільсько-
му населенню, забезпечення зростання добро-
буту селян, створення у кожному сільському 
поселенні належних умов праці, відпочинку та 
проживання, способу життя людей. Вирішен-
ня даної проблеми вимагає активної участі 
місцевих органів самоврядування і розробки 
генеральних планів з врахуванням концепцій 
сталого розвитку.

________________

Посацький Б. 1. Простір міста і міська культура (на зламі XX-XXI ст.) / Посацький Б. – Львів : НУ «Львівська по-
літехніка», 2007. – 208 с. 
Лейпцигская Хартия устойчивого европейского города [Електронний ресурс]  // European Urban Knowledge 2. 
Network : [сайт]. – Режим доступу : http://www.eukn.org/dsresource?objectid=143945.
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Нині стало звично говорити про кризовий 
стан туристичної галузі в Україні (з відомих 
причин), зменшення туристопотоків, скоро-
чення чисельності та доходів турфірм тощо. 
Особливо наголошується на зменшені кількос-
ті туристів, зокрема, іноземців, які приїжджа-
ють в Україну з метою відвідання найбільших 
міст – Києва, Харкова, Одеси тощо. Так, по 
Києву наводиться цифра зменшення туристо-
потоку за 2015 р. – 40%. Але не всі міста Укра-
їни зазнають втрат туристів у нинішні склад-
ні часи. На цьому тлі виділяється Львів, який 
переживає нині збільшення туристопотоку не 
тільки українських, але й іноземних туристів. 
Львів у своєму туристичному розвитку на-
вчився робити з проблем переваги, що прива-
блює до нього все більше туристів - як укра-
їнських так і іноземних. Це такий практичний 
«city brending» (англ. – брендинг міста), який 
включає у Львові використання усіх тих мож-
ливостей для розвитку туризму, які з’явились 
у цього міста останнім часом. Приміром це 
відноситься до міжнародних футбольних мат-
чів, які нині команда «Шахтар» (Донецьк) про-
водить на львівському стадіоні «Арена Львів». 
Кожний такий матч супроводжується при-
їздом до Львова футбольних вболівальників 
з відповідних країн (Бельгії, Німеччини, Ав-
стрії, Туреччини, Словенії тощо). Вони запо-
внюють львівські готелі, ресторани, кав’ярні 
– відповідно місто на цьому заробляє. Сьогод-
ні серед туристів стало модно відвідувати не 
тільки львівські кав’ярні, але й львівські теа-

ГеоЛоГІСТичниЙ ПІДХІД До еФекТиВноЇ орГанІЗаЦІЇ 
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три, де показують п’єси актуальної патріотич-
ної тематики (зокрема, їхніми героями є учас-
ники АТО), ставлять соціальні опери (вперше 
в Україні) тощо. А це вже інший, дещо вищий 
рівень культури Львова, з яким знайомлять-
ся туристи. Недарма у 2015 р. Львів визнано 
однією з «літературних столиць Європи», що 
знову ж таки сприяє збільшенню туристичних 
прибуттів до міста. При цьому комісія Творчої 
мережі міст (Creative Cities Network) ЮНЕСКО 
обирала лідерів з 33 країн світу у семи номіна-
ціях. Головні критерії при відборі – наявність 
літературних та культурних подій у місті, роз-
виток літературного туризму, активна робота 
бібліотек та книгарень, якість освітніх про-
грам. Також гарно себе зарекомендував  у місті 
проект «Ніч у Львові», який здійснюється за 
підтримки одного з найбільших банків України 
«Кредобанк». У 2015 р. в рамках цього проекту 
відбулося більш як 100 різноманітних екскур-
сій та вистав. Також Львів активно використо-
вує сучасні можливості інтеграції України до 
світового та європейського туристичного та 
культурно-мистецького простору, так у 2015 р. 
місто приєдналося до мережі історичних міст 
світу, які проводять Різдвяні ярмарки (за ініці-
ативи та участі ТзоВ «Львівські ярмарки»), а у 
2010 р. виграло грант від Європейського Сою-
зу (ЄС) на проект «Підземний Львів» (за Про-
грамою добросусідства ЄС «Польща-Україна-
Білорусь»). Приваблюють туристів і численні 
нові пам’ятники,  що нещодавно з’явились 
у Львові, зокрема С.Бандері, митрополиту 
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Рис. 1. Логістична організація туристичного простору міста: структура та складники 
(авторська розробка)

А.Шептицькому, козаку І.Підкові, кавоману 
Ю.-Ф. Кульчицькому, художнику Никифорові, 
автору музики до Гімну України, композитору 
М.Вербицькому тощо. Цей список можна про-
довжити декількома монументальними тво-
рами, що належать авторству молодого львів-
ського скульптора В.Цісарика – це пам’ятники 
Леопольду фон Захер-Мазоху, винахідникам 
гасової лампи Яну Зегу та Ігнацію Лукасевичу, 
Пабло Пікассо, львівськім пивовару та сажо-
трусу, які стали свого роду візитівками міста, 
що створюють його імідж. В результаті такої 
активної маркетингово-рекламної діяльності з 
приваблення до міста відвідувачів Львів відчу-
ває вже не нестачу, а надмір туристів, особливо 
в центральній частині міста, зокрема, площі Ри-
нок та пр. Свободи. Перевантаження міста ту-
ристами – це теж проблема, оскільки викликає 
їх надмірну концентрацію, погіршення якості 

екскурсійного обслуговування, зниження рів-
ня готельно-ресторанних послуг (черги) тощо. 
Вирішити ці труднощі допомагає застосування 
логістичного підходу до ефективної організа-
ції туристичного простору міста. Це розумін-
ня відчувається на рівні управління туризму 
Львівської міської ради, де намагаються не про-
сто фіксувати стан та проблеми туризму у місті, 
а управляти розвитком туристичної галузі на 
засадах сталого розвитку, аналізувати та регу-
лювати туристопотоки, складати туристичний 
календар подій у місті на рік тощо. 

Отже, логістичний чинник виступає важ-
ливим важелем сталого розвитку туризму у 
Львові, Києві, Харкові та в інших великих та 
малих містах України, які є значними турис-
тичними центрами, що потребує його (чинни-
ка) теоретичного та методичного осмислення 
та обґрунтування.

________________
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НІЦ «Знання», 2015. - С. 89-94.
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тел.: (032) 244-29-13, моб. тел.: 097 4747590, www.mapsatlas.com.ua
Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК №3476 від 08.05.2009 р.

Наукове видання

ГЕОТУРИЗМ:
ПРАКТИКА І ДОСВІД

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
(Львів, 5-7 травня 2016 року )

Комп’ютерне верстання: Ігор Дикий
Макет обкладинки: Олег Яцожинський






