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ВСТУП
Цей тематичний збірник, присвячений
проблематиці геотуризму, вже вчетверте представляє доробок вітчизняних і зарубіжних дослідників. Його перша поява була пов’язана з
реалізацією міжнародного проекту «ГеоКарпати – створення міжнародного туристичного
шляху» та проведенням першої міжнародної
науково-практичної конференції «Геотуризм:
практика і досвід» (Львів, 2014). Співорганізаторами першої і наступних конференцій (2014,
2016, 2018, 2020), що традиційно відбуваються
що два роки, є Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна) і Державна вища професійна школа імені Станіслава Пігоня в Кросно (Польща). На сторінках цих
тематичних збірників представлено доробок
науковців, освітян і практиків туризму у галузі
геотуризму, геоохорони, та геоосвіти регіонів
України з визначною геоспадщиною. На їхніх
сторінках висвітлюється міжнародний досвід
охорони і туристичного використання геоспадщини за участю дослідників з Польщі, Румунії, Латвії, Хорватії, Литви, Білорусі.
Проблематика публікацій у збірниках матеріалів стосується таких актуальних тем як

geotourism. practice and experience

теоретико-методологічні і методичні засади геотуризму, комплексної характеристики
геотуристичних об’єктів і пропонованих геотуристичних шляхів, історії гірництва та її
популяризації, питань геоохорони і освітніх
аспектів вивчення геоспадщини, інфраструктурного та інформаційного забезпечення розвитку різних форм туристично-рекреаційного
використання атракцій, пов’язаних з історією
Землі.
Матеріали цьогорічної міжнародної конференції «Геотуризм: практика і досвід» охоплюють уже традиційний спектр питань,
пов’язаних з геотуристично-геоохоронною та
геоосвітньою проблематикою. Більшість авторів є учасниками попередніх конференцій
і демонструють нові результати в науковопрактичній оцінці реальних і потенційних
геотуристичних об’єктів та їх використання
для рекреаційно-туристичних цілей. Зокрема, обговорюються літолого-петрографічні,
палеонтологічні, геоморфологічні, геоархеологічні, мінерало-сировинні об’єкти, що репрезентують різні регіони України та інших
країн, в якості потенційних геотуристичних
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атракцій. Одночасно розглядаються питання
інфраструктурного забезпечення геотуризму
– експозиції, музеї. Значна увага приділена
розробці геотуристичних шляхів, їх впровадженню в практику екскурсійної діяльності.
Наскрізною темою аналізованих конференційних публікацій з геотуризму є проблематика, пов’язана з охороною цінних у науковоосвітньому відношенні об’єктів геоспадщини
(геологічні пам’ятки і заказники). Їх також
оцінювали з точки зору можливостей використання для геотуристичних цілей.
Геотуризм, як форма переважно пізнавального туризму, у багатьох статтях розглядається як важливий елемент інших рекреаційнотуристичних занять (індустріального, міського, екологічного і активного туризму). Одночасно акцентовано на нових формах геотуристичних занять (наприклад, геокешинг),
організаційних утвореннях геотуризму (геопарки) та нових технологіях презентації геотуристичних об’єктів (3-D технології) і геотуристичних продуктах.
Традиційно розглянуто питання геоосвіти
як складової геотуризму. Зокрема, висвітлено
особливості організації навчальних практик
для майбутніх фахівців у галузі наук про Землю, популяризації серед населення об’єктів
геоспадщини, а також гендерні питання у підготовці геологів. Значно розширили тематику
четвертої міжнародної конференції «Геотуризм: практика і досвід» публікації, які стосуються різних аспектів рекреації і туризму
– естетичної привабливості об’єктів геоспадщини і ландшафтів та їх використання для
посилення культурного і подієвого туризму.
На жаль, за час, що минув від попередньої
3-ї конференції, відійшли в інший світ два
10

важливих дослідники і популяризатори геотуризму – польський професор Марек Доктор
з Гірничо-металургійної академії в Кракові та
Олег Яцожинський з Львівського національного університету імені Івана Франка – один
з незмінних організаторів попередніх конференцій та громадський активіст у справі
охорони геоспадщини і розвитку геотуризму
Львівщини. Їм у цьому збірнику присвячено
мемуарні спогади.
Оргкомітет
ІV International scientific-practical conference

Від проекту “ГеоКарпати” до мережі геотуристичних послуг
ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД
“Geoattractions”

Геологічний туризм (геотуризм) як новий напрямок туристичних мандрівок започаткований 1995
року у Великобританії і вже до 2001-2002 років отримав міжнародний розголос. Геотуризм ґрунтується на принципах збереження характеру атракційних геологічних місць, їх врівноваженої підтримки та
екологічного способу подорожування. Він розглядається як форма туризму, що зберігає та розширює
пізнавальні, культурні та естетичні достоїнства певної території. Розвиток геотуризму веде до створення нових туристичних продуктів і, таким чином, може покращити умови для підприємництва в регіоні
і, відповідно, покращити стан його мешканців. Інтерес до геотуристичних об’єктів заохочують і самі
дослідники з галузі наук про Землю, які активно працюють над збереженням і популяризацією геоспадщини, створюють доступне для розуміння пересічних людей інформаційно-освітнє забезпечення
для окремих об’єктів та територій.
У 2013-2015 роках в рамках Програми добросусідства Польща-Білорусь-Україна було реалізовано транскордонний проект “Гео-Карпати — створення польсько-українського туристичного шляху”.
Розробниками його виступили навчальні заклади України та Польщі: Кросненська вища професійна
технічна школа та Львівський національний університет імені Івана Франка. Проект спрямований на
розвиток туристичної привабливості та зростання конкурентноздатності прикордонного регіону через створення спільного геотуристичного шляху та умов для розвитку туристичної інфраструктури.
У рамках проекту опрацьовано концепцію та облаштовано транскордонний геотуристичний шлях
протяжністю понад 700 км, який пролягає гірськими масивами Кросненського та Перемишльського
підрегіонів Польщі та Львівщини і Івано-Франківщини України. У межах геотуристичного шляху розміщено 28 інформаційних таблиць з описом найважливіших геотуристичних атракцій.
В якості об’єктів геоспадщини було обрано певні типи об’єктів: геологічні відслонення з документацією етапів геологічного розвитку та катастрофічних процесів минулих років, унікальні скельні та
долинні форми рельєфу, сліди прояву і давні розробки нафти і газу, місця знаходження важливих палеонтологічних знахідок. Одні з цих об’єктів мали вже тривалу історію туристичного використання, а
інші були відомі тільки фахівцям-геологам та освітнім групам.
Важливими складовими впровадження транскордонного шляху “Гео-Карпати” були розробка путівника та геотуристичних карт шляху, а також підготовка провідників по розбудованому шляху.
Після закінчення проекту у травні 2015 р. створено геотуристичну спільноту “Geoattractions”, якою
на базі вже існуючого геотуристичного шляху та з поступовим розширенням території і видів діяльностей, було розроблено і впроваджено у співпраці із туристичними та освітніми групами Львова низку геотуристичних продуктів, які мають попит у населення.
1) Проведення геотуристичних екскурсій. На теперішній час розроблено близько 25 геотуристичних
маршрутів різної тривалості (від одноденних і дводенних до тижневих), дальності (по Львівщині, в
сусідніх областях, далекі виїзні по Україні та закордонні — Польща, Литва, Кіпр, Словаччина). Отже,
охоплено широкий спектр потенційних геотуристів, які можуть підібрати поїздку залежно від своїх
можливостей та вподобань.
2) Поїздки на мінералогічні виставки. Цей тип екскурсій привабливий тим, що, окрім ознайомлення
з мінералогічними цікавинами зі всіх куточків світу, геотуристи можуть легально придбати зразки
для власних мінералогічних колекцій.
3) Участь у міських подіях:“Інноваційна весна”, “Наукові пікніки”, “Книжкові форуми”,“Ярмарок
професій”. Цей вид діяльності має велике значення, адже спрямований на популяризацію знань про
геологічні науки серед населення, зокрема молодшого покоління. Можливо, саме після таких зустрічей підлітки остаточно визначаться з обраною професією і стануть до лав студентів-геологів.
4) Заняття з дітьми — геологічний гурток, майстер-класи, уроки та дитячі екскурсії. Надзвичайно важливі справи, адже саме у дитячому віці у людині зароджується зацікавлення тою чи іншою
наукою яке згодом може зміцнюватись і зрештою спонукати до вибору професії. Навіть якщо не всі
діти, які відвідують геологічні гуртки і уроки, стануть професійними геологами, та вони отримають
цікаві і корисні знання про нашу планету, що не буде зайвим у дорослому віці.
5) Проведення науково-популярних лекцій. Лекції спрямовані на поширення геологічних знань серед
зацікавлених любителів геології та¸ як доводить наш досвід, мають доволі добрий попит.
Geoattractions відкриті для співпраці як із спеціалістами-геологами, так і туристичними фірмаgeotourism. practice and experience
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ми, клубами, гуртками тощо. Популяризація та розвиток геотуризму безперечно надасть новий
поштовх для розвитку туризму в регіоні .
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KARPATY.INFO
CАЙТ-КАТАЛОГ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
САЙТ, ЯКИЙ ПОПУЛЯРИЗУЄ ВІДПОЧИНОК У КАРПАТАХ. В ОПИСАХ КАТАЛОГУ КАРПАТИ.INFO НЕМАЄ РЕКЛАМНИХ
МАТЕРІАЛІВ, ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ УКЛАДАЄТЬСЯ ЗА ЄДИНИМИ КРИТЕРІЯМИ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ТУРИСТОВІ ОТРИМАТИ ЗВАЖЕНУ
ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ТА ОБРАННЯ МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ.
КАРПАТИ.INFO Є НАЙБІЛЬШИМ КАТАЛОГОМ УКРАЇНСЬКОЇ КАРПАТСЬКОЇ ТУРИСТИКИ. ЖОДНЕ ІНШЕ ДЖЕРЕЛО НЕ МАЄ ТАКОЇ
КІЛЬКОСТІ ДЕТАЛІЗОВАНИХ ОПИСІВ. ПРОНИКНІСТЬ КАТАЛОГУ КАРПАТИ.INFO НА РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
СТАНОВИТЬ ПОНАД 30%, ЩО Є НЕВЕЛИКИМ, ВТІМ, НАЙБІЛЬШИМ ПОКАЗНИКОМ В УКРАЇНІ.

KI SCHOOL
НАВЧАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ KARPATY.INFO
KI SCHOOL � МОВНА ШКОЛА, ЯКА ГАРАНТУЄ ЯКІСНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ МОВ, ВЕЛИКИЙ
ВИБІР ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ УСІМ, ХТО ХОЧЕ НАВЧИТИСЯ СПІЛКУВАТИСЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
ДЛЯ РОБОТИ, ВІДПОЧИНКУ І ПОДОРОЖЕЙ.
КРІМ КУРСІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ, МИ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМО ЦИКЛИ ТРЕНІНГІВ, СПРЯМОВАНИХ НА САМОРОЗВИТОК,
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ, ВМІННЯ ВИРІШУВАТИ КОНФЛІКТИ ТА ПРАВИЛЬНО ПЛАНУВАТИ СВІЙ ЧАС. ПОСТІЙНО
ПРОПОНУЄМО МАЙСТЕР�КЛАСИ, СЕМІНАРИ, МОВНІ КЛУБИ, ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО
БІЗНЕСУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ.

KARPATY.TRAVEL
ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР, ЯКИЙ СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ
НА КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
НАШІ МАРШРУТИ СТВОРЕНІ З ЛЮБОВ’Ю ДО КАРПАТ. МИ ОСОБИСТО ПРОЇХАЛИ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ КІЛОМЕТРІВ І ЗНАЙШЛИ
НАЙЦІКАВІШІ МІСЦЯ, ЯКІ ХОЧЕМО ПОКАЗАТИ ВАМ. НАША КОМАНДА ПОНАД 12 РОКІВ ПРАЦЮЄ У СФЕРІ ТУРИЗМУ. МИ
МАЄМО НАЙБІЛЬШУ В УКРАЇНІ БАЗУ САДИБ, ГОТЕЛІВ, РЕСТОРАНІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ І ПРАЦЮЄМО З НИМИ БЕЗ
ПОСЕРЕДНИКІВ.
КОМАНДА КАРПАТИ.TRAVEL ПРАГНЕ ПОКАЗАТИ ВАМ ВРАЖАЮЧУ КРАСУ ТА БАГАТУ ІСТОРІЮ КАРПАТ. ТОМУ МИ РОЗРОБИЛИ
НИЗКУ РІЗНОМАНІТНИХ ТУРІВ, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНЯТЬ НАЙВИБАГЛИВІШИХ ТУРИСТІВ І ПОДАРУЮТЬ ВАМ НЕЗАБУТНІ
ВРАЖЕННЯ. ТИПИ ТУРІВ: ЕКСКУРСІЙНІ, ПІШОХІДНІ, КОМБІНОВАНІ, СІМЕЙНІ, ФОТО, ОСВІТНІ, ДЕГУСТАЦІЙНІ, ОЗДОРОВЧІ.

+380 73 341 33 46
+380 67 341 33 36
+380 50 616 61 80

+380 32 253 15 13
+380 67 513 24 85
+380 93 884 40 92

+380 32 290 26 05
+380 67 676 84 43
+380 93 884 40 68

Сайт: karpaty.info
fb.com/Karpaty.info/
info@karpaty.info

Сайт: school.karpaty.info
fb.com/Karpaty.infoSchool/
school@karpaty.info

Сайт: karpaty.travel
fb.com/karpaty.travel.agency/
info@karpaty.travel

Львів, вул. Зелена, 109, офіс 440
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ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

Асоціація Гірських Провідників «РОВІНЬ» є об’єднанням людей, що
фахово займаються туристичним супроводом. Наша діяльність скерована передусім на:
•
•
•
•
•

навчання і підвищення кваліфікації кадрів туристичного супроводу;
організацію та проведення піших мандрівок;
проведення сплавів на рафтах та катамаранах по гірських річках;
проведення велоподорожей у Карпатському регіоні;
організацію і підтримку заходів направлених на забезпечення, охорони
і збереження природних принад і культурних надбань України та країн
Карпатського регіону, між іншими через видавничу діяльність, ініціювання, створення і провадження музеїв, збірок, бібліотек, краєзнавчих гуртків і т.д.

Мандрівка з гідом Асоціації Гірських Провідників гарантує Вам надійний, фаховий та позитивний супровід протягом Вашого перебування на відпочинку.
Ми підберемо для Вас саме такий маршрут, про який ви з гордістю та задоволенням ще довгі роки розказуватимете своїм рідним та близьким. З нами
безпечно лапатимуть долонями хмари і немовлята в наплічнику у батьків, і
літні люди.

Приєднуйтесь до походів! Телефонуйте до нас!
Тел.: +38 (032) 2752279
+38 (067) 7376163
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www.rovin.com.ua
E-mail: rovin@i.ua
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Теоретичні засади та методологія геотуризму

Розділ 1

Методичні засади типізації перспективних
геотуристичних об’єктів і територій
(на прикладі ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ)
Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук, Мирослав Іваник
Львівський національний університет імені Івана Франка, zinkoyuriy@gmail.com ;
romanhnatyuk@ukr.net ; oks.shevchuk@gmail.com ; myroslavivanik@gmail.com

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF the TYPIZATION
OF the PROSPECTIVE GEOTURIST sites AND TERRITORIES
(ON THE EXAMPLE OF WESTERN UKRAINE)
Yuriy Zinko, Roman Hnatyuk, Oksana Shevchuk, Myroslav Ivanyk
Ivan Franko National University of Lviv, zinkoyuriy@gmail.com ; romanhnatyuk@ukr.net ;
oks.shevchuk@gmail.com ; myroslavivanik@gmail.com
We made an analysis of the real geotourist sites and territories on the example of the region of Western Ukraine
(8 administrative regions). Based on determined criteria we carried out a selection of the real geotourism sites and
territories, and carried through their typification by specialization, level of infrastructural arrangement and service,
degree of attendance by tourists as well. We evidenced the necessity of project-scientific and organizational-marketing
measures to raise their status to the national and international level. Prospects for the geotourism development in the
region should be associated with the introduction of the geoheritage innovative forms and geoeducation development:
geoparks, theme parks, geotourism routes, geoways, geotourism destinations.

Аналіз публікацій з тематики регіональних
геотуристичних досліджень засвідчує, що їх домінуючими темами є: геотуристичний потенціал, геотуристичні атракції, георізноманітність
(геоспадщина) і геотуризм, вплив геотуризму
на розвиток регіону [2; 3; 4]. Вихідним моментом тут виступають геотуристичні ресурси, які
можна трактувати як предмет геотуристичних
зацікавлень [9]. У першу чергу це стосується
форм і природних об’єктів (скелі, печери, відслонення, скам’янілості, тектонічні структури)
та елементів культурної спадщини (давні і сучасні об’єкти гірництва, кам’яні об’єкти архітектури, місця, пов’язані з історією наук про
Землю).
У свою чергу геотуристичні ресурси (цінності, за П. Мігонь, 2012 [9]) поділяють на реальні
та потенційні [10]. Зокрема, серед потенційних
можуть знаходитись багато об’єктів геоспадщини з заповідним статусом, але недоступні або не
облаштовані для відвідування. Власне реальні
геотуристичні ресурси представлені геотуристичними об’єктами, які, окрім своєї пізнавальної цінності, мають відповідне наукове і освітнє
забезпечення, забезпечують сервісне обслуговування відвідувачів та розвинуту інфраструкTheoretical and methodological aspects of geotourism

туру і розраховані на пересічного туриста. Реальні геотуристичні ресурси і об’єкти слугують
основою для створення геотуристичних продуктів. До власне геотуристичних об’єктів, що
є місцями туристичних подорожей, належать
геомісця (геосайти, геотопи), музеї, експозиції і
тематичні парки, а також туристичні шляхи [9].
Для регіональної практики геотуризму, окрім
інформаційно-інфраструктурного забезпечення, важливим є також організаційне забезпечення геотуристичних подорожей.
В адміністративному відношенні регіон Західної України охоплює 8 областей – Волинську,
Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську,
Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку.
Він характеризується значним георізноманіттям, пов’язаним з особливостями геологогеоморфологічної будови. Геологічний розвиток
території визначають морські відклади палеозойського, крейдового, палеоген-неогенового
віку, а також континентальні покриви плейстоценового віку. Досліджувану територію вирізняє мозаїчний рельєф різної морфології, генезису і віку. Зокрема, цьому регіону притаманне
широтне простягання основних морфогенетичних одиниць. Вони представлені Карпатською
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гірською системою, Волино-Подільською височиною та рівниною Західного Полісся.
Територія Західної України за характером
георізноманітності (геологічна будова, тектонічні структури, рельєф) належить до складних
за набором складових елементів. Свідченням
цього є наявність значної кількості геологогеоморфологічних об’єктів зі статусом пам’яток
природи чи заказників. Багато об’єктів геоохорони регіону можуть стати потенційними
геотуристичними атракціями, про що свідчать
численні публікації [2; 3; 4]. У представленому дослідженні акцент зроблено на реальних
геотуристичних ресурсах природничого типу,
що представлені об’єктами і територіями, які
мають науково-освітню цінність та характеризуються такими додатковими цінностями як
пейзажна, екологічна, культурна, облаштовані
для відвідування (доступність, інформаційноосвітнє забезпечення) та користуються популярністю серед туристів.
Необхідно визнати, що в Західній Україні геотуристичних об’єктів зі статусом європейського
рівня – таких, як, наприклад, давня копальня солі
Вєлічка в Польщі чи геопарк Чеський Рай у Чеській Республіці, поки що нема. Разом із тим, низка
геотуристичних об’єктів і територій регіону при
певних цілеспрямованих проектно-наукових
і організаційно-маркетингових заходах може
у перспективі успішно позиціонувати себе на
міжнародному ринку туристичних послуг. Такі
геотуристичні атракції представлені передусім
карстовими печерами Поділля, що доступні як
для широкого (Кришталева, Млинки, Вертеба),

так і регульованого (Оптимістична, Атлантида) відвідування, а також стратиграфічними і
палеонтологічними геосайтами та долинними і
скельно-печерними геоморфосайтами каньйону
Дністра і його подільських приток (див. табл.).
До групи перспективних геотуристичних територій, які можуть набути міжнародного значення, слід також зачислити фрагменти викопного
бар’єрного рифу Поділля. Перетворення цих територій в геотуристичні дестинації міжнародного рівня може бути здійснене з використанням
досвіду функціонування дестинацій Моравського карсту у Чехії та верхів’я Рейну в Німеччині.
До групи перспективних геотуристичних
територій, які можуть набути міжнародного
значення необхідно також зачислити товтрові
утворення (рис. 1) – викопний бар’єрний риф
неогенових морів Поділля. Наявний його заповідний статус створює передумови для забезпечення науково-освітньої презентації широкому
колу відвідувачів еволюції формування цих
унікальних органогенних споруд (рис. 2).
Скельні комплекси Довбуша (Бубнище) (рис.
3) і Урича (рис. 4), що є найвідвідуванішими в
регіоні і входять до низки регіональних туристичних маршрутів, позиціонуються нині більше
як культурно-історичні дестинації (краєзнавчі
об’єкти, місця опришківського руху, наскельна
фортеця Тустань). Включення цих визначних
скельних комплексів в українсько-польський
туристичний шлях «Гео-Карпати» з відповідним їх інформаційно-освітнім забезпеченням –
перший крок у напрямі їх перетворення у комплексну геотуристичну дестинацію.

Рис. 1. Останці Товтрового пасма в районі
смт. Гримайлів (ПЗ «Медобори») – складова
майбутньої геотуристичної території

Рис. 2. Геотуристичні екскурсії з демонстрацією фрагментів органогенних утворень Товтрового пасма для учасників наукових конференцій
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Типізація перспективних геотуристичних об’єктів і територій Західного регіону України
за спеціалізацією, ступенем облаштування і відвідуваності
Геотуристичні об’єкти і
території
1. Карстові печери Поділля, каньйоноподібні відрізки Дністра і
його приток з численними відслоненнями корінних відкладів
2. Викопний бар’єрний риф у межах великопросторових заповідних територій Поділля
3. Скельні комплекси Карпат (Довбуша/Бубнище, Урицькі)
4. Чорногірський хребет і хребет
Піп Іван з альпінотипним рельєфом
5. Спеціалізовані геологічні і природничі музеї у Львові, ІваноФранківську, Ужгороді, музеї і
експозиції бурштину на Рівненщині
6. Останцеві горби з культовими місцями та історикоархітектурними ансамблями
Поділля і Малого Полісся
7. Скельно-печерні комплекси та
водоспади національних і регіональних парків Карпат, Поділля
і Розточчя
8. Гірничі об’єкти: ІваноДолинський базальтовий кар’єр,
солеварня в Дрогобичі, старі
нафтові промисли Борислава,
Солотвинський солерудник

Рівень
Рівень відвідуваності
облаштування та
туристами
сервісу
переважно геотурис- достатній для індивісередній
тична
дуальних і групових
поїздок
Спеціалізація

екотуристичногеотуристична

достатній для освітніх груп

середній і низький

культурногеотуристична

достатній для індивідуальних і групових
поїздок
достатній для індивідуальних і групових
поїздок
достатній для освітніх груп

високий і середній

культурногеотуристична

достатній для індивідуальних і групових
поїздок

високий і середній

екотуристичногеотуристична

достатній для індивідуальних і групових
поїздок

високий і середній

промисловогеотуристична

достатній для освітніх груп

низький

гірськогеотуристична
геоосвітня

Рис. 3. Скелі Довбуша (Бубнище) –
краєзнавчо-геотуристична дестинація
Theoretical and methodological aspects of geotourism

високий

середній

Рис. 4. Урицькі скелі із залишками наскельної
фортеці Тустань – історико-геотуристична
дестинація
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Особливу групу геотуристичних об’єктів,
що популярні серед туристів, складають вершини Чорногірського хребта і хребта Піп Іван.
Їх у першу чергу розглядають як атракції гірського (активного) туризму. Одночасно їхня
цінність як геоморфологічних ландшафтів [8],
місць для панорамного огляду та багатство
обох хребтів на науково-освітню проблематику створюють передумови для посилення
їх геотуристичної значимості. Цьому сприяє
науково-освітня діяльність працівників найстарших заповідних територій (карпатських
парків і заповідників), завдяки яким важливі
геотуристичні об’єкти входять в екотуристичні шляхи, а їхнє освітнє представлення маємо
у візит-центрі (Яремче) та Музеї екології гір та
історії природокористування (Рахів). Як засвідчує досвід багатьох національних і ландшафтних парків Карпат, Поділля, Розточчя і
Полісся, введення відомих геотуристичних
об’єктів (скель і скельних комплексів, товтрових утворень, водоспадів, гірських вершин,
печер) до складу маршрутів дидактичних стежок та шляхів екотуристичного типу значно
посилило обізнаність відвідувачів щодо історії
і способів виникнення та розвитку неживих
компонентів природи.
Окрему групу геотуристичних атракцій природничо-культурного типу творять
останцеві горби з культовими та історичними місцями та архітектурними об’єктами, що
є об’єктами зацікавлення туристів завдяки їх
культурно-історичним цінностям. Геонаукова
і геоосвітня та естетично-панорамна цінність
останцевих горбів є додатковою цінністю цих
туристичних місць (див. табл.). Тому важливо
доповнити наявну історико-культурну інформацію геоосвітньою з відповідною презентацією на інформаційних таблицях та в путівниках і буклетах.
Серед геотуристичних об’єктів гірничого
типу на регіональному рівні користуються попитом у туристів нафтові промисли в Бориславі, солеварня у Дрогобичі (Передкарпатський
регіон) та Івано-Долинський базальтовий
кар’єр (Поліський регіон). До цих об’єктів облаштовано безпечний доступ, вони мають відповідне інформаційно-освітнє забезпечення
(музеї, експозиції, навчальні і тематичні стеж20

ки, путівники і буклети, сувенірна продукція).
Гірничу привабливість Поліського регіону
підвищують чисельні музеї з експозицією волинського бурштину (Бурштиновий палац та
музей ДП «Бурштин України», музей у м. Володимирець).
Особливу функцію у популяризації наук
про Землю в регіоні повинні відіграти музейні заклади як спеціалізовані на геологічній
тематиці, як, наприклад, палеонтологічний і
мінералогічний музеї у ЛНУ ім. Івана Франка
у Львові, так і природничі і краєзнавчі з відповідними геологічними експозиціями. Їхня
роль особливо важлива для освіти молоді.
Щодо тематичних шляхів як геотуристичних об’єктів в регіоні, то маємо тут незначний вибір власне спеціалізованих на цій тематиці. Серед них: міжнародний (українськопольський) туристичний шлях «Гео-Карпати»
довжиною понад 700 км з 16 інформаційно забезпеченими геомісцями (геосайтами) в українській частині, тематичний шлях «Галицька
Каліфорнія», навчальну стежку на геологічному стаціонарі ЛНУ (смт Верхнє Синьовидне) та спроектовану геотуристичну стежку в
регіональному ландшафтному парку «Знесіння» [5]. Як уже відмічалось, важливим залишається насичення геоосвітньою інформацією
об’єктів, включених в екотуристичні шляхи
національних і регіональних парків та туристичні піші і велосипедні шляхи.
Перспективи розвитку геотуризму в регіоні Західної України слід пов’язувати з впровадженням інноваційних форм збереження геоспадщини та розвитку геоосвіти і геотуризму,
таких як геопарки і тематичні парки. Вони
здобули широку популярність у світі. Для досліджуваного регіону, як і для деяких інших
регіонів України, Лабораторією інженерногеографічних, природоохоронних та туристичних досліджень ЛНУ ім. Івана Франка
розроблено концептуальні засади розвитку
мережі геопарків [7]. Обґрунтовано створення
геопарків у Західному регіоні України на базі
заповідників, національних і ландшафтних
парків та історико-культурних заповідників з
визначною геоспадщиною [6]. Зокрема, запропоновано створення чотирьох геопарків національного рівня: «Викопний бар’єрний риф ПоTheoretical and methodological aspects of geotourism
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ділля» на базі національного парку «Подільські
Товтри» і заповідника «Медобори», «Скелясті
Бескиди» на базі національного парку «Сколівські Бескиди» і Поляницього регіонального
ландшафтного парку, «Вулканічні Карпати» на
базі національного парку «Зачарований край»,
«Дністровський каньйон» на базі однойменного національного парку і Дністровського регіонального ландшафтного парку [6]. Це дасть
змогу перетворити у майбутньому вищеназвані природоохоронні території зі статусом
геопарку в провідні геотуристичні дестинації
регіону і претендувати на їх включення в Європейську мережу геопарків.
В Україні поки що нема жодного тематичного парку геотуристичного профілю. Тоді як
у сусідній Польщі успішно функціонують два
тематичні парки, пов’язані з проблематикою
вимерлих динозаврів. У науково-популярних
публікаціях з’явились проектні пропозиції
щодо створення такого типу тематичних парків у досліджуваному регіоні: «Парк льодовикового періоду» на базі палеогеографічного геомісця «Старуня» (Івано-Франківська область)
[1] та Миколаївської фортеці на базі скельних
утворень і штучних печер біля міста Миколаїв
(Львівська область). Для реалізації цих проектів можуть бути залучені міжнародні групи науковців та представники туристичного
бізнесу. Значні перспективи щодо розвитку
геотуризму у регіоні можуть бути пов’язані з
планованою мережею велосипедних шляхів
«Grin Velo», де геотуристичні об’єкти повинні
стати їх складовою. Популярні у світі геостради – автомобільні геотуристичні шляхи, теж
можуть бути сплановані і реалізовані в регіоні.
Серед них може бути міжнародна Карпатська
геострада, ініційована науковцями ГірничоМеталургійної Академії у Кракові – провідного науково-освітнього центру в галузі геотуризму у Польщі.
Важливою проблемою на найближче десятиліття залишається формування повноцінних геотуристичних або культурногеотуристичних дестинацій з відповідним
інформаційно-освітнім та сервісним забезпеченням. Серед об’єктів, що можуть стати геотуристичними дестинаціями національного
(міжнародного) рівня слід виділити: район поTheoretical and methodological aspects of geotourism
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дільського карсту з облаштованими для масових відвідувань і спелеотуристів печерами та
скельні комплекси Довбуша і Урича з посиленням геооосвітньої складової та облаштуванням інфраструктури для огляду і безпечного
відвідування. Важливим у майбутньому є формування на основі перспективних геотуристичних об’єктів базових і складних за набором
послуг геотуристичних продуктів, які необхідно буде активно позиціонувати на вітчизняному і міжнародному туристичному ринку.
Встановлено, що в регіоні в якості основних
геотуристичних об’єктів виступають геомісця
з інформаційно-освітнім і туристичним забезпеченням карстового, скельного, горбистого, стратиграфічного та палеонтологічного
типу, визначні і унікальні геотопні ландшафти з природоохоронним статусом (Дністровський каньйон, Товтрове пасмо, ПолонинськоЧорногірський хребет), давні гірничі розробки
та геологічні й природничі музеї і експозиції.
Ці об’єкти можуть мати виключно геотуристичну чи комплексну (екотуристичногеотуристичну,
культурно-геотуристичну,
промислово-геотуристичну, геоосвітню) цінність. Їм притаманний певний рівень туристичного облаштування і сервісу, а також середній і достатній рівень їх відвідування. Тут
геопродукти представлені екотуристичними
і геотуристичними шляхами, екскурсійними та освітньо-інформаційними послугами,
пов’язаними з організацією геоконференцій і
навчальних практик, із забезпеченням путівниками і віртуальними матеріалами.
Для території Західної України важливо
здійснити інвентаризацію (каталогізацію) реальних і потенційних геотуристичних ресурсів
(об’єктів, територій). Перспективні дослідження геотуризму в регіоні повинні бути зв’язані
з розробкою програм і концептуальних засад
створення інноваційних форм геотуристичних
дестинацій – геопарків і тематичних парків,
пов’язаних з історією розвитку Землі. Існують
можливості перетворення низки геотуристичних об’єктів та територій в геотуристичні
атракції/дестинації міжнародного рівня через
впровадження відповідних науково-проектних
розробок та організаційно-маркетингових заходів. На порядку денному у цьому регіоні зі
21
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значним геотуристичним потенціалом постало питання активної популяризації геоспадщини та її використання через створення
мережі геотуристичних шляхів (стежки, регіо-

нальні тематичні шляхи, міжнародні геостради), створення геоосвітніх центрів та модернізації діючих геологічних музеїв та експозицій
в краєзнавчих та природничих музеях.
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Natural mineralogical monuments are important objects
of geotourism
Orest Matkovsky
Ivan Franko National University of Lviv, Hrushevskoho, 4, 79005, Lviv, Ukraine
In geotourism, geological monuments of nature play an important role, which are considered as a geological
heritage that has scientific, cultural, educational, recreational, aesthetic, collectible, etc. significance. An integral part
of the geological monuments are the mineralogical monuments of nature, which are not given enough attention in
general and in geotourism in particular. They are not allocated separately among the natural territories and objects of
the reserve fund of Ukraine, there are no mineralogical reserves.

Природні мінералогічні пам’ятки посідають особливе місце серед великого розмаїття
геологічних пам’яток природи, які розглядаються як геологічна спадщина, що має наукове, культурно-освітнє, рекреаційне, естетичне,
колекційне тощо значення. На жаль мінералогічним пам’яткам недостатньо приділяється
уваги взагалі, і в геотуризмі зокрема. Вони не
виділені окремо серед природних територій
22

і об’єктів заповідного фонду України, немає
мінералогічних заказників. Дуже важливим
є збереження мінералогічних пам’яток, адже
вони, як ї інші геологічні об’єкти природи на
відміну від біологічних об’єктів, не відновлюються.
На даний час немає чіткого визначення, що
таке мінералогічна пам’ятка. У рамках проекту ”Систематизація та опис геологічних (і міTheoretical and methodological aspects of geotourism
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нералогічних) пам’яток України та розробка
рекомендацій щодо їх популяризації, використання і збереження” (1997–1998 рр., ДГП ”Геоінформ”) мінералогічними пам’ятками вважаються місцезнаходження мінералів, що мають
науковий і пізнавальний інтерес (як типових
для території України, так і унікальних). За даними відомого дослідника мінералогії Криму
О. І. Тищенка [11] мінералогічною пам’яткою
природи може бути: єдиний (або декілька) зразок (зразків) одного мінерального виду, мінеральні тіла (жили літологічні пласти з цінною
мінералізацією); рудне родовище, навіть невелике геологічне утворення, яке відоме своїми
мінералами.
В опублікованому, ще за радянських часів
Українським товариством охорони природи і Міністерством геології УРСР довідникупутівнику
”Геологимческие
памятники
Украины”[1] наведено стислий опис 719 геологічних пам’яток, серед яких виділено 67 –
мінералого-петрографічних пам’яток, з них
до власне мінералогічних можна віднести 20
об’єктів, а саме: відслонення пісковиків з галенітовою мінералізацією в с. Воєводицях на
Поділлі; вихід рудних жил в старих гірничих
виробках Єсаулівського свинцево-цинкового
родовища з унікальною поліметалевою мінеральною асоціацією в Донбасі; відслонення пірофілітових сланців с. Нагорняни; іризуючого
лабрадору с. Головино; каоліну і лабрадору західніше с. Лекарево на Житомирщині; вихід
палигорськітових і бентонітових глин близько
с. Дашуковки на Полтавщині; знахідки брункіту в складі свинцево-цинкових руд Трускавця
і сколіту у пісковиках на окраїні м. Сколе на
Львівщині та ін.
У чотирьохтомному науково-популярному
виданні ”Геологічні пам’ятки України” [2–5]
виділена і описана 601 геологічна пам’ятка, серед яких до власне мінералогічних віднесено
40 об’єктів. Більше ніж утричі (129) пам’яток
віднесено до петрографічних і магматичних,
значна частина яких містить важливу мінералогічну інформацію або є навіть власне мінералогічними. Крім цього, виділено низку комплексних пам’яток (мінералого-петрографічні,
мінералого-геоморфологічні,
мінералогостратиграфічні тощо). До таких можна віднеTheoretical and methodological aspects of geotourism
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сти і об’єкти інших категорій, що містять мінералогічну інформацію. Власне мінералогічні
та деякі комплексні пам’ятки по окремих геологічних структурах розподіляються наступним чином.
Український щит. В його межах описано
тільки 10 власне мінералогічних і комплексних пам’яток: Шолохівський рожевий кварц у
мікроклінізованих гранітах і плагіомігматитих; опорний розріз рудоносної товщі в Соматкенському кар’єр з титан-цирконієвими
рудами; золоторудні залізисті кварцити б.
Собача золото-сульфідно-кварцового типу;
розріз кори вивітрювання ультра основних порід Литовеньківського родовища силікатних
нікелевих і хромових руд; відслонення молібденітвмісного пегматиту в смт Буки; виходи
турмалінвмісних гранітів у с. Добрянка; іризуючі лабрадорити в с. Головино; відслонення жильного кварцу в с. Арсенівна; Завалівське родовище графіту; залізисті кварцити
геденбергіт-роговообманково-магнетитового
складу та ін.
Дніпровсько-Донецька западина. Мінералогічні пам’ятки тут не виділені, але до них
можна віднести одну тектонічну – Роменський
соляний шток і гіпс старого кар’єру, який був
об’єктом видобутку довгі роки.
Волино-Подільська плита. Тут виділяються
вісім мінералогічних переважно комплексних
пам’яток, а також до мінералогічних можна
віднести одну стратиграфічну, одну геоморфологічну та одну стратиграфо-геоморфологічну,
які несуть важливу мінералогічну інформацію.
Серед них виділяються такі: базальти, з великим розмаїттям мінералів (самородна мідь,
кварц, адуляр, ісландський шпат, халцедон,
кальцит, селадоніт, цеоліти та ін.) в кар’єрах
Івано-Долинського родовища Янової Долини,
Берестівця, Мидська; відслонення нагорнянської світи і калюських верств венду з конкреціями і лінзами фосфоритів в с. Миньківці з
сульфідною мінералізацією в порожнинах;
Нирківський каньйон з мідною мінералізацією
(малахіт, азурит і халькопірит); печери в гіпсах тираської світи - Джуринська, з кристалами гіпсу довжиною 20–80 см. і Оптимістична – найбільша в сульфатних породах і друга
за довжиною у світі з новоутвореннями гіпсу,
23
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кальциту, целестину; відслонення гіпсів тираської світи в с. Кривче з гігантокристалічними
шаблеподібними виділеннями гіпсу і з входом
до печери Кришталевої; кар’єр Кам’янка з лінзоподібними прошарками алевролітів насичених малахітом і азуритом.
Донецька складчаста споруда. Тут виділяються три власне мінералогічних і три комплексних та дві пам’ятки стратиграфічні, що є і
мінералогічними. До таких відносяться: Кислий
Бугор з мідним (лазурит і малахіт) зруденінням
в пісковиках і алевролітах Бахмутської котловини; відвали порід біля с. Єсаулівка, в яких
знайдено близько 30 гіпогенних і 15 гіпергенних мінералів (галеніт, сфалерит, буланжерит,
церусит, смітсоніт, малахіт та ін.); відслонення
гіпсів в Східно-Покровському кар’єрі; відслонення біля с. Попівка з баритовими конкреціями у мергелях.
Карпатська складчаста область. Виділяється 12 мінералогічних пам’яток, окремі з них є
комплексними: Квасівське відслонення вторинних кварцитів, з срібло-барит-поліметалевим
зруденінням, стародавній рудник ”Кукля” первинних каолінів, що розроблялося ще в ХVІІ–
ХVІІІ ст., перлітові кар’єри, на яких розробляється цінна мінеральна сировина, стародавня
штольня в с. Добросілля, якою розроблялися
залізні руди (гідро гетит, лімоніт) ще в ХVІІ–
ХVІІІ ст.; Сокирницьке відслонення цеолітів
(клиноптилоліт, морденіт) і діючий кар’єр по
їх розробці; виходи кам’яної солі (галіту), що
розробляється Солотвинським солерудником;
скелі Тростянець Поркулецької зони з жеодами
опалу в діабазах і кар’єр Сауляк з малосульфідним золотим зруденінням в матаморфічних
породах на Рахівщині; відслонення метаморфічних порід в Чивчинських горах з поліметалевою і золоторудною мінералізацією; скеля
Надвірнянська Бориславсько-Покутського покриву з прошарками мідистих пісковиків з малахітом, лазуритом і халькопіритом.
Добруджа. Описується дві (мінералогічна і
мінералого-петрографічна) пам’ятки: відслонення тріасових відкладів Прутського виступу
з виходами мармуризованих вапняків з прожилками кальциту; прояви гіпсу біля с. Колчево з гарними кристалами й трояндами.
Крим. До мінералогічних пам’яток віднесе24

но тільки два комплексні: Мис Алчак, складений вапняками, які прорвані жилами кальциту, серед яких відмічається ісландський шпат
і Карадазький природний заповідник багатий
цінними мінералами – опал, сердолік, агат,
халцедон, трас та ін.
Звичайно, що в надрах України мінералогічних пам’яток є значно більше і вони потребують свого оприлюднення і головне збереження. Це стосується всіх геологічних структур
України і особливо Українського щита, в межах якого у другій половині ХХ ст. відкрито низку родовищ корисних копалин в тому числі і
нових промислово-генетичних типів благородно металевого, рідкіснометалевого і рідкісноземельного зруденіння з надзвичайно великим мінеральним розмаїттям. Його яскравими
прикладами є переважно комплексні родовища
з рідкісними мінералами: Пержанське в якому
берилій представлений головно гентгельвіном; Полохівське, в якому основним мінералом літію є петаліт; Жовторічнянське і Першотравневе родовище скандію, носієм якого є
егірин і рибекіт [8]. Унікальними геологічними
об’єктами (О.Б.Бобров, М.В.Гейченко, 2014),
які можна віднести до унікальних мінералогічних пам’яток є ультрабазити Капітанівської групи, в яких видобуваються силікатний
нікель та хромові руди і в яких виявлено золото, платиноїди і відкрито металевий роній,
а також Сурозьке золоторудне родовище, що
виходить на поверхню докембрійського фундаменту [6]. Металевий роній є першою знахідкою на планеті Земля [9].
На даний час з точки зору оприлюднення
природних мінералогічних пам’яток найкраще виглядає Кримська мінералогічна провінція. Тут О.І. Тищенком [10] до таких перших
для Криму й України мінералогічних пам’яток
природи віднесено 7 геологічних об’єктів: Гірський масив Аю-Даг, в якому виявлено понад
40 мінералів; Карадагська гірська група - одна
з найвідоміших мінералогічних об’єктів Криму (виявлено понад 90 мінералів; Керченське
залізорудне родовище теж є одним з найвідоміших з мінералогічного погляду об’єктів Криму,
України і, мабуть, світу (відомо понад 90 мінералів, серед них відкриті нові – мітридатит і
гідроферихлорит); Першотравневий кар’єр, в
Theoretical and methodological aspects of geotourism

Теоретичні засади та методологія геотуризму

якому гідротермальна мінералізація представлена різними для Криму й України мінералами
– океніт, гіроліт, бабінгтоніт, датоліт, ломонтит,
натроліт, анальцим, гмелініт та ін.; Північний
Курцівський кар’єр, в якому серед гідротермально змінених мінеральних асоціацій виявлено одні з кращих у світі кристали барієвого
філіпситу (друга знахідка у світі) та кристалів
гмелініту (друга знахідка на території колишнього СРСР); Кислотонакопичувач заводу ”Титан”, на якому у відходах сірчанокислого виробництва на дні утворився шар нонтроніту
потужністю до 10–50 см, під яким є затверділі
оксиди заліза зцементовані гіпсом.
В уже згаданій вище пізнішій публікації О.І.
Тищенком [11] виділено і дуже стисло описано
46 мінералогічних пам’яток природи Криму.
Серед них це тільки місцезнаходження рідкісних і унікальних мінералів перших знахідок
для Криму і деяких для України. На жаль, відзначає він, вони залишилися лише на сторінках видань і до них можна застосувати назву
”історико-мінералогічні пам’ятки природи”.
Незначні відомості про мінералогічні
пам’ятки в Україні наявні у матеріалах першої
і третьої міжнародних науково-практичних
конференцій ”Геотуризм. Практика і досвід”
[6-7]. В перших матеріалах тільки в публі-
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кації ”Геотуристичний потенціал Західного
Полісся” (В.Г. Мельничук, М.В. Криницька,
Г.В. Мельничук, 2014) описуються чотири
комплексні мінералогічні пам’ятки, представлені базальтами трапової формації венду і пов’язаною з ними різноманітною в тому
числі і колекційною мінералізацією (цеоліти,
хлорофеїт, халцедон, яшма, аметист та ін.), і
жовновими фосфоритами венду з галенітовою і сфалеритовою мінералізацією. В матеріалах третьої конференції геологічні пам’ятки
розглядаються в понад десятках публікацій,
але серед них не названо жодної власне мінералогічної. Але до таких можна віднести:
Бурштиський шлях Європи (О. Ремезова, О.
Комлєв), камерні пегматити Волині (І.Наумко,
О. Вовк, В. Яковлєва), гніздо-вкраплена прожилкова мінералізація в озокеритвмісних породах Передкарпаття (І. Наумко, Ю. Ковтун,
Л.Телепко), унікальні поклади пірофіліту,
іризуючого лабрадору, розсипного ільменіту,
апатит-ільменітових руд, самоцвітів і кварцитів Житомирщини (Н. Демчик, Т. Андрійчук),
Завалівський графітовий кар’єр (О. Ситник,
О.Хлевнюк), велике розмаїття морфологічних
типів гіпсів у глинистій товщі урвища Азовського моря (Д. Приходченко, О.Поляшов,
А.Мунтян).
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ТЕХНОЛОГІЇ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ДЛЯ ТУРИЗМУ ТА ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Іван Книш
Львівський національний університет імені Івана Франка, i.b.knysh@lnu.edu.ua

3D MODELING TECHNOLOGIES OF GEOLOGICAL OBJECTS FOR TOURISM
AND GEOLOGICAL RESEARCHES
Ivan Knysh
Ivan Franko National University of Lviv, i.b.knysh@lnu.edu.ua

The research of 3D modeling technologies of various geological objects with the purpose of their use in geotourism
and geological researches.The possibilities of using the software product Agisoft Photoscan, allowing in semi-automatic
mode to receive a point cloud and 3d-models of objects on the basis of their two-dimensional photos are considered.

Екологічний та геологічний туризм є однією
з традиційних областей застосування геоінформаційних технологій. В туризмі геоінформаційні технології використовуються для вирішення
самих різноманітних задач як при організації
об’єктів, так і при наданні послуг і промоції туристичних продуктів на ринок.
В останні роки найбільш перспективним стає
новітній напрям геоінформаційних досліджень
- Веб-картографування (Web-mapping). Головними перевагами цієї технології є можливість
поєднання і доступність для широкого спільного використання різноманітних просторових
даних, розосереджених у різних місцях земної
кулі. Таким чином, веб-технології перейняли спеціалізовані функції геоінформаційних
систем (відображення і масштабування карти,
пошук картографічних об’єктів за запитом, відображення атрибутивних характеристик), і
втілили їх безпосередньо в інтернет-додатку.
При цьому в якості такого додатка найчастіше
виступає браузер, за допомогою якого можна
переглядати інтернет-сторінки.
Найцікавішими об’єктами, з погляду атракційності геологічного туризму є геологічні
пам’ятки природи та геооб’єкти техногенного
утворення, туристична привабливість і значимість яких полягає в їх різноманітності походження, під впливом природних факторів
утворилися геологічні споруди - визначні
об’єкти геологічного середовища (типові унікальні гірські комплекси, пам’ятники природи), що представляють великий пізнавальний,
спортивний, оздоровчий, релігійний і науковий
інтерес. Сюди входять найвищі вершини і піки,
перевали, химерні скелі, печери, гроти, кань26

йони, карстові воронки, валуни, морени тощо.
Геооб’єкти техногенного походження – відслонення геологічних порід в стінках кар’єрів,
штолень, відкосах автодоріг.
Графічне представлення цікавої та привабливої геологічної інформації дозволяє отримати
знання у вигляді яскравих незабутніх образів,
спростити процеси ознайомлення, зацікавитися вивченням геологічних утворень, в тому числі і природніми геологічними пам’ятками.
Створення цифрових моделей геологічних
об’єктів є сучасним підходом в віртуальному інформаційному просторі, направленим на ознайомлення з природою та геологією місцевості.
Поєднання геології, туризму та комп’ютерних
технологій дозволяє отримати цікаві результати. В даний час дуже популярними стали експозиційні ролики (віртуальні екскурсії), інтерактивні подорожі (віртуальна реальність),
анімаційні 3d фільми. Питання розробки та
адаптації відомих методів моделювання тривимірних об’єктів для геологічного туризму є
важливим, актуальним і новим явищем [2].
Українські Карпати як частина Карпатської
гірської системи є унікальною за своїм геотуристичними можливостями. Велика розмаїтість ландшафтів, наявність природних геологічних пам’яток та техногенних відслонень,
обумовлює привабливість цієї території в плані
геотуризму. В межах Українських Карпат та Передкарпатського прогину, проходить низка навчальних практик для студентів геологів Львівського національного університету імені Івана
Франка. Геологічно полігони практики розташовані у Скибовій зоні Українських Карпат, що
складена флішовими відкладами крейдового–
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неогенового віку. У низці геологічних відслонень по берегах Опору та Стрия простежують
різноманітні мезоструктури – складки, розломи, дзеркала ковзання, тріщини. Відомі геосайти цієї території є також і об’єктами екологогеологічних маршрутів, а саме: Урицькі скелі,
скелі Довбуша, водоспад Кам’янка тощо [1,3].
Виготовлення цифрових моделей цих об’єктів
є необхідним з навчальною і дослідницькою
метою. Популяризація геологічних знань і застосування для цього сучасних геоінформаційних технологій, в тому числі і 3D-візуалізації
унікальних геологічних пам’яток сприятиме розвитку геотуризму в регіоні. Інтеграція
геоінформаційних систем з технологіями 3Dмоделювання та 3D-панорами дозволить візуалізувати геологічні об’єкти з прив’язкою до географічних координат і об’єднати дані в єдину
інформаційно-довідкову систему.
Для швидкого і бюджетного створення моделей мало та середньомаштабних споруд існує простий спосіб створення 3D моделі, який
дозволяє в автоматичному режимі побудувати
модель об’єкта із набору фотозображень. Тривимірну цифрову модель геологічного об’єкта
можна створити з використанням фотографій,
зроблених з різних точок зйомки, і наступною
обробкою цих фотографій з використанням
програмного забезпечення.
На сьогоднішній день існує цілий набір програмних продуктів для побудови 3D моделей

Розділ 1

об’єктів і сцен за розділами зображень. Найпоширенішими і доступними є Autodesk 123D
Catch і Agisoft Photoscan. Програмний пакет
Agisoft PhotoScan призначений для персонального комп’ютера і дозволяє автоматично створювати високоякісні 3D моделі об’єктів на
основі цифрових фотографій. Програма платна: стандартна ліцензія коштує 179 доларів,
професійна - 3499 доларів. Для реконструкції
об’єкта в PhotoScan досить завантажити фотографії, ніякої додаткової інформації не потрібно. PhotoScan здатний обробляти фотографії,
зняті цифровим фотоапаратом, з будь-яких
ракурсів. Важливим є, щоб кожен елемент
геологічної пам’ятки було видно хоча б з двох
позицій зйомки. Це дозволяє визначити 3Dкоординати кожної точки, які розпізнаються як
мінімум двома фотографіями і, отже, створити
хмару точок, що представляє поверхні об’єкта в
межах цільової сцени.
Якщо в програму ввести істинні координати
позицій зйомки або маркерів, PhotoScan відновить масштаб всієї моделі, і дозволяє визначати
відстані між будь-якими точками об’єкта, обчислювати площі і обсяги об’єкта. Процес обробки фотографій повністю автоматизований і
не вимагає попередньої калібрування камер або
ручного маркування фотографій.
Процес побудови 3D моделі по набору зображень, можна розділити на два етапи: безпосередньо фотозйомка об’єкта і генерація

Рис. 1. Цифрові моделі геологічних відслонень та памяток природи (а,в – відслонення в долині
р. Опір, обабіч бази геологічного факультету; б – геологічна природна памятка «Скелі Довбуша»
біля села Бубнища).
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моделі. Для отримання фотографій можна використати цифровий фотоапарат або камеру
смартфона. За допомогою цих пристроїв можна
зробити фотографії невисоких об’єктів, так як
для створення повноцінної 3D моделі потрібно провести зйомку з усіх боків об’єкта, в тому
числі і зверху. Слід зазначити, що для отримання якісної моделі буде потрібно близько 50-100
фотографій досліджуваного об’єкта.
Для генерації 3D моделі, за допомогою особливих вбудованих алгоритмів, двовимірна інформація, що міститься в фотографіях, перетворюється в точно розраховані тривимірні точки,
лінії і площини. На третьому етапі PhotoScan
будує тривимірну полігональну модель, що
описує форму об’єкта, на підставі щільної хмари точок, а потім здійснюється накладення текстури об’єкта. Відновлену текстуровану 3D мо-

дель можна зберегти та експортувати в різних
форматах - vrml, wavefront obj, 3ds, stanford ply,
collada, pdf, u3d.
Отримані таким способом, 3D-моделі можуть бути експортовані та інтегровані безпосередньо в ГІС, наприклад з популярною Google
Earth, ArcGIS Earth, або переглянуті у Autodesk
Viewer, MeshLab, GLC-Player тощо.
Використання 3D моделей геологічних
об’єктів дозволить перейти на новий рівень
сприйняття інформації майбутніми відвідувачами або дослідниками, з’явиться можливість
організувати туристичну та навчально-наукову
роботу на якісно іншому рівні. Створення тривимірної реконструкції геологічних пам’яток
дозволить візуалізувати геологічний об’єкт і
представити його макет, модель на експозиції, на
сайті в інтернеті, в електронному підручнику.

________________
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РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ
СТРУКТУРИ ВІДСЛОНЕННЯ, ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ
ГЕОТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
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REGIONAL INTERPRETATION OF THE LITHOLOGIC-PALEONTOLOGICAL
STRUCTURE OF THE ROCK AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS
OF THE GEOTOURIST PRODUCT
Ihor Kasiianyk. Jaroslaw Witwitski
Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University. terrapodolika@gmail.com
Ivan Franko National University of Lviv Vitvickijaroslav690@gmail.com
The organization of a local geotour of the lithological and paleontological stages requires the concentration
of attention on objects that are less attractive than the landscape of the region as a whole or its cultural elements.
Accordingly, it is necessary to establish a figurative information transition, accompanying it with interactive elements.
For informational transition it is convenient to use well-known associative images on the example of which objective
ideas are already formed.
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Рис.1. Ілюстративний матеріали до геотуру «Манускрипт силурійського моря»
Форма та механізми реалізації геотуристичного продукту є первинними критеріями його ринкової привабливості. Головними
аспектами їх вибору є унікальність, доступність та органічне сприйняття об’єкта, візуальних образів на його основі чи вербальних
характеристик [4]. Важливою складовою є
адаптація наукової інформації про об’єкт,
до світоглядних уявлень і емоційного стану
споживача туристичних послуг, що спрощує
діалог під час геотуру та підсилює пізнавальне зацікавлення. Дієвим механізмом для цього автори публікації вважають регіональний
контекст сприйняття об’єкта. Він дозволяє
інтерпретувати абстрактні образи до загальної картини сприйняття, індивідуалізувати конкретний геолого-геоморфологічний
об’єкт або його частину, а також сформувати
систему субпродуктів орієнтованих на конкретний тур [1].
Мета публікації - продемонструвати умови ефективності регіональної інтерпретації
геотуристичних продуктів на досвіді конкретних турів.
Гіпотеза: організація локального екскурсійного геотуру літолого-палеонтологічного
спрямування потребує концентрації уваги
на об’єктах які є менш атрактивними ніж
ландшафт регіону загалом або його культурні елементи. Відповідно необхідно встановлювати образний інформаційний перехід, супроводжуючи його інтерактивними
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елементами. Для інформаційного переходу
зручно використовувати загальновідомі асоціативні образи (іноді навіть штампові), на
прикладі яких вже формуються об’єктивні
уявлення.
Застосування вказаного принципу авторами реалізовано на базі двох геотуристичних продуктів: «Манускрипт силурійського
моря» у межах м. Кам’янець-Подільський
та «Нетрі Чайнатауна» на базі Китайгородського відслонення (за період 2019-2020 рр.).
Для першого випадку застосована значна
експериментальна основа: 34 групи різного
вікового складу, чисельності та первинної
мотивації. У другому випадку реалізовано 7
повноцінних турів переважно для малих змішаних груп (сімейні чи індивідуальні тури).
Для маршруту геотуру «Манускрипт силурійського моря» головними візуальними
концентраторами уваги виступають оборонні споруди Кам’янець-Подільського замку та
берегові скельні уступи долини р. Смотрич і
її приток. Якщо другі сприяють зацікавленню спеціалізованою інформацією хоча і викликають протиріччя (де поділося це море?),
то перші формують різкий асоціативний
контраст (як тут взагалі могло бути море?).
Відповідно для образного переходу використовувалися еталони середньовічного
романтизму [3]: кораловий риф – фортеця,
кораліт – гарматна вежа, криноїдний біогерм
– лілієвий сад в замку, автохтонний орикто29
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Рис.2. Ілюстративний матеріали до геотуру
«Нетрі Чайнатауна»
ценоз із евриптеридами та тріщинами уси- зустрічається. Для підсилення візуальнохання – болото дракона, трилобіт – лицар го ефекту використовувалися як ілюстрації
в обладунках, ортоцератид – кракен тощо. повні зразки трилобітів та інтерпретаційні
Додатково використовувались ілюстративні «бази даних» (Рис 2).
засоби (рис 1.)
Інтерпретаційний ефект зазначеного підТак пряме порівняння нових палеонтоло- ходу при реалізації геотуру суперечливий,
гічних образів з уже відомими і впізнавани- оскільки виникає технічна складність пошуми дозволяє спростити фахову термінологію, ку – необхідність зосередження на дрібних
перейшовши безпосередньо до формування об’єктах, які часто слабо помітні через осоуявлень. При цьому зазначені асоціативні бливості освітлення, наявність пилу або надобрази добре сприймалися дорослими від- мірного зволоження порід. Безумовний ефект
відувачами та підлітками, тоді як для дітей виявився для дітей молодшого шкільного віку.
середнього і молодшого шкільного віку вда- Для більш дорослого контингенту зацікавленвалося застосовувати ефективно лише окре- ня проявлялося лише після ефектної знахідки,
мі елементи (наприклад, порівняння ракос- тоді спрацьовував ефект паралельної мотивакорпіона з драконом). Негативним ефектом ції («Я теж таке хочу»). Негативним явищем
виявилася підміна понять, наприклад, зна- стала складність формування уявлень про
йомий термін «Кракен» призводив до повно- палеогеографічні особливості кембрію-венду,
го ігнорування «Ортоцераса».
які є головною науковою цінністю відслоненДля геотуру в межах Китайгородського ня, однак після емоційного фоссилхантингу
відслонення використаний формат «Вестер- не сприймаються як цінність.
ну», основою якого став «фоссілхантінг» (чи
Загалом
регіональна
інтерпретація
полювання за цефалонами), а об’єктом – си- літолого-палеонтологічних
компонентів
лурійські трилобіти. Це обумовлено макси- суттєво підвищує атрактивність геотуру,
мальним біорізноманіттям групи в межах спрощує сприйняття фахової термінології та
відкладів Демшинської формації (підсвіти, адаптує інформацію до побутових уявлень.
фурманівської світи, ярузької серії, венло- Це підвищує товарну привабливість геотуку), які добре відслонюються безпосеред- ристичного продукту, однак при некорекньо на дорозі [2]. Крім того саме цефалон є тній подачі інформації відбувається формузнахідкою, яка одразу привертає увагу (як вання суб’єктивних уявлень, профанізація
незвичайна ракушка) і відносно часто тут термінології чи підміна понять.
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The present state and possibilities for realization of research potential of geoarchaeological Upper Paleolithic sites
in order to develop geoscience tourism are regarded in the paper. The structure and content of informational provision
for cognitive and educational needs of tourists, visiting geoarchaeological sites.

Природопізнавальний туризм є відносно
новим, але затребуваним напрямком туристичної діяльності в Україні. В останні роки
його роль невпинно зростає, зокрема, як реакція на світові тенденції розвитку туризму,
у яких значна частка подорожей вмотивована
цілеспрямованим і тематичним отриманням
інформації про елементи ландшафтів, пізнання закономірностей їх просторово-часового
розвитку, збагачення та розширення знань
про історію освоєння людиною природного
простору. Відтак включення до списку об’єктів
Theoretical and methodological aspects of geotourism

природопізнавального туризму геоархеологічних пам’яток з їх потужним інформаційним
потенціалом сприятиме збагаченню та урізноманітненню пропозицій цього вибагливого
туристичного напряму.
Геоархеологія є вченням про природні умови перебування давньої людини на їх давніх
cтоянках та поселеннях, спрямованим на отримання знань про усі компоненти давнього природного середовища, які впливали на розвиток
матеріальних культур, їхнє розповсюдження у
часі та просторі, регіональні відміни, зумовле31
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ні природними факторами, причини занепаду
чи виживання культур, зміни господарчого
укладу в залежності від природних змін. Висновки геоархеології базуються на мультидисциплінарних дослідженнях, результатом
яких є палеогеографічні реконструкції для
ареалів проживання людини, археологічних
епох чи часу існування матеріальних культур.
Зрештою, геоархеологічні дослідження дають
можливість з’ясувати, чому серед усієї різноманітності природних умов людина обрала
саме це, а не інше місце для свого тимчасового
чи тривалого поселення [5].
Одним із найцікавіших періодів в історії
людства є пізній палеоліт (в Україні від 40-35
до 10 тисяч років тому). Окрім своїх суто археологічних особливостей (поява людини сучасного типу, розвиток різних культур обробки
каменю та початок використання кісткового
матеріалу тощо), він відрізняється ще й специфічними природними умовами. В той час територію України займала перигляціальна зона
із досить суворими кліматичними умовами та
багаторічною мерзлотою. Основою економіки
пізньопалеолітичних мисливців було колективне полювання на великих стадних травоїдних тварин: мамонта (Mammuthus primigenius),
коня (Equus caballus), північного оленя (Rangifer
tarandus) та бізона (Bison priscus) тощо. У кінці
цієї доби відбулося масове вимирання мамонтів, зумовлене відступанням перигляціальної
зони і антропогенним впливом на біоту.
На території України досліджено кількасот
пізньопалеолітичних стоянок [3], але геоархеологічними, тобто такими, де проведені дослідження палеоумов, є відносно невелика їх
кількість. Найдетальніше вивченими є стоянки Межиріч, Добранічівка, Гінці, Амвросіївка,
Дорошівці, Королево, Берегово, груп Молодовських, Пушкарівських, Анетівських стоянок, деяких стоянок Криму.
У 2019 році у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка розпочато виконання науково-дослідного проєкту
«Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час», одним із перших
завдань якого є створення бази даних геоархеологічних пам’яток України за опублікова32

ними матеріалами попередніх природничих
досліджень та новими даними [1]. Уніфікована
за єдиними принципами інформація по усіх
геоархеологічних пам’ятках, зокрема і по пізньопалеолітичним, дозволяє реально оцінити стан їх збереженості, рівень дослідження
та можливість подальшого використання для
проєктування форм та заходів природопізнавального туризму. Наразі така база даних
укладена нами для окремих регіонів території
України по 63 геоархеологічних пам’ятках пізнього палеоліту, з яких 8 відносяться до багатошарових. Пам’ятки мають різний стан збереженості – переважно добрий або задовільний;
окремі з них знищені (Кирилівська), на інших
встановлений пам’ятний знак і лише 4 музеєфіковані або частково обладнані іn situ для
відвідування туристами (Мезинська, Добранічівська, Межиріцька, Гінцівська). На окремих
верхньопалеолітичних стоянках в теперішній
час активно проводяться наукові дослідження
із літопедостратиграфії, палінології, палеонтології, малакології, кріолітології, визначення
абсолютного віку (Пушкарі, Межиріч, Гінці,
Дорошівці, Бурмаки, Королево, Непоротово
тощо).
В цілому, можна констатувати, що на сьогоднішній день археологічні матеріали по
пізньому палеоліту мало використовують в
екскурсійно-туристичній діяльності. І хоча
останнім часом з’являються пропозиції щодо
музеєфікації окремих пам’яток, створення на
їх базі «археопарків», включення їх до існуючих туристичних маршрутів або й розробки
тематичних шляхів - на кшталт «На зорі людства» чи «Мандри в добу первісності» [4], − реальний стан речей невтішний, адже відсутні
головні вимоги до цих туристичних об’єктів
– надання їм атрактивності та доступності для
широкого загалу. Без цього геоархеологічні
пам’ятки поки що залишаються лише природопізнавальним ресурсом, який після відповідної адаптації, може стати природопізнавальною туристичною цінністю.
Серед туристів, що так чи інакше потрапляють на геоархеологічні пам’ятки України, можна виокремити дві крайні категорії споживачів
туристичного продукту за ступенем їхньої
підготовки [2]: 1) «експерти» - вузькоспеціаTheoretical and methodological aspects of geotourism
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лізовані фахівців з археології, четвертинної
геології та палеогеографії, які відвідують ці
пам’ятки під час польових екскурсій в рамках
наукових конференцій та симпозіумів; вони
добре володіють спеціальною термінологією
та націлені на поглиблення знань в даному
предметі дослідження; 2) «випадкові особи»
- групи школярів та інших осіб, які спеціально не займаються краєзнавчим туризмом; для
них місцевими екскурсоводами-аматорами інформація подається у занадто спрощеному, а
іноді й дилетантському, вигляді, позбавленому
будь-якої наукової обґрунтованості. Практично відсутня категорія «туристів-любителів»,
які свідомо зацікавлені в отриманні повноцінної інформації по історії та результатах дослідження цих цікавих і непересічних пам’яток.
Це пояснюється в тому числі й відсутністю
реклами та популяризації цих місць, а також
якісного та орієнтованого на рівень споживача
наукового супроводу.
Для задоволення природопізнавальних та
освітніх потреб туристів при відвідуванні геоархеологічних пам’яток пропонуємо наступну
структуру інформаційної бази. Блок І. Історія
відкриття пам’ятки: ким, коли та за яких обставин була відкрита пам’ятка; її вік та належність до матеріальної культури. Блок ІІ. Огляд
природних умов, в яких існувала група давніх
людей на даній стоянці: включає характеристику давньої поверхні та її рельєфу, геологічних
відкладів, природних процесів, кліматичних
умов, ґрунтового покриву, флори та фауни, забезпеченості водними ресурсами. Окремо тут
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можна вказати на спосіб життя тих тваринних угруповань, які були головним об’єктом
полювання давніх мисливців. Блок ІІІ. Характеристика адаптації людини до даних
природних умов: зручність та безпечність розміщення жител, їх захист від погодних умов,
наявність та доступність джерел мінеральної
сировини, способи полювання, збереження та
використання здобичі, визначення впливу людини на компоненти природних ландшафтів.
Блок ІV. Методи отримання палеогеографічної інформації та реконструкцій природних
умов часу існування стоянки: огляд вихідних
матеріалів, можливостей застосування та особливостей інтерпретації результатів різних
методів (палінологічного, палеопедологічного, літологічного, мікростратиграфічного, антракологічного, радіовуглецевого датування
тощо) для палеогеографічних реконструкцій.
Це лише «кістяк» інформаційної бази, достатньої для створення у туристів уявлення
про взаємини давньої людини та природи.
Наступний етап – розробка способів представлення цієї інформації: стендів, путівників,
бук-брендів, інсталяцій, «експериментальних
павільйонів», залучення форм активної участі туристів тощо, а також впровадження усіх
доступних сучасних рекламно-промоційних
заходів. Це дозволить привернути увагу суспільства і окремих громад до існування цієї
маловідомої ніші туристичних подорожей та
екскурсій, і зрештою, сприятиме вихованню
поваги до вітчизняної природної та культурної спадщини.

________________
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GEOTOURISM IN HOLIDAY DESTINATION:
THE CASE OF DRAŠNICE, CROATIA
Rafał Kapica, Łukasz Szmyd
rafkapica@gmail.com
Summary: Croatia is an important holiday destination in Europe. Tourism in Croatia is concentrated in the areas
along the Adriatic coast and is strongly seasonal. It mostly presents the 3S – sun, sand and sea concept. Croatia also
offers a number of geotourism attractions which the Makarska Riviera and Drašnice village are good examples.

Tourism is a major industry in Croatia. In
2019 Croatia registered 20,7 million arrivals and
108,6 million overnight stays. It is responsible for
above 20 per cent of Croatian Gross Domestic
Product (GDP) [6]. 96 per cent of all tourism
activities take place on the coast and in Zagreb
[7].
Makarska Riviera is located in the south part
of the country. It is about 60 kilometers long and
only several kilometers wide, squeezed under
Biokovo Mountains. According to Croatian
Ministry of Tourism [10] Makarska Riviera is the
second most popular holiday destination in the
country, with around 3,5 million tourists every
year. Unfortunately, they focus mainly on the sea
and the sun values.
Makarska Riviera and Biokovo Natural Park in
Biokovo Mountains offers many opportunities for
geotourism. Tourists can get very extensive and
spectacular views from top of the hills and Moonlike landscapes. Those more concerned can find
lot of geomorphological features like stone holes,
cracks, pits and caves.
The coastal part of Croatia within Biokovo
Mountains is a seismically active area [4]. The
Makarska earthquake of 1962 represents one of
the most important seismic sequence in Croatia
in the last 60 years. The earthquake caused the
death of two people, but the damage to housing
infrastructure was much greater. The first shock
occurred on 7th January at 11.03 a.m. and had
a magnitude of 5,9 Richter scale. The stone
avalanches caused damage and cut off local roads
Podgora - Drasnice and Makarska - Vrgorac. Most
of the residents slept outside their homes that
night [3].
The second shock occurred on 11th January
at 6.05 a.m. and had a magnitude of 6,1 Richter
scale. [2]. Dark early morning and cold, rainy and
windy weather intensified the fear and panic of the
34

inhabitants. The shock caused heavy devastation
of villages’ infrastructures, and it was perceptible
even in the ships sailing on the sea [8]. In Podgora
and Drašnice the stone avalanches reached the
sea level. After the second shock over 4000 people
were evacuated from damaged villages. There
was also the third shock, which occurred on 21st.
January at 03.51 a.m. and had a magnitude of 5,2
Richter scale. According to D. Herak and M. Herak
[2] Podgora, Drašnice, Igrane, Tucepi, Zivogošce,
Zaostrog, Gradac, Brist, Drvenik and Podaca were
the most destroyed villages. Overall, due to the
earthquake 3256 houses, 108 schools and 25 km of
roads [9] were destroyed and 14980 houses were
either damaged or destroyed.
After the earthquake, residents were forbidden
to settle in their homes again under the rocks of
Biokovo. They built new houses at the coast line
and turned to the sea and tourism. At the same
time Yugoslavia started to build the Adriatic Road
(Croatian: Jadranska Magistrala) that stretches
along the coast of the Adriatic Sea. It greatly helped
in faster development of the region and tourism
expansion [5].
Today there are about 320 residents in Drašnice
and it is becoming more and more popular holiday
destination at the Makarska Riviera. Its four long

Fig. 1. Destroyed houses in Old Drašnice
(photo: R. Kapica)
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beaches are beautiful and still not very crowded.
In the summer the grocery, the bakery, the
souvenir shop and several restaurants are run. In
the harbour private operators offer fishing picnics,
boat trips and other recreation activities such as
parasailing, water skiing, jet skiing etc.
Tourists in Drašnice can easily see the ruins of
an abandoned village under the rocks of Biokovo
(Fig.1). Many visitors think that the houses were
deserted after the Bosnian War that took place
between 1992 and 1995. Those more curious
can find the remains of the earthquake in an old
village. A marked hiking trail along an old, party
paving trade route leads from the old Drašnice
to the Kline Pass (571 m a.s.l.), on the edge of
Biokovo.
Crossing the entire trail to Kline takes about 1,5
hour. Throughout its length, the trail takes tourists
through geological environment including stone
avalanches (Fig. 2), destroyed buildings, retaining
walls, stone stairs, old vineyards and giant rock
rolled through the house.
There is another geoatraction in the area.
Inconspicuous road which crosses abandoned
village is known as “the French Road” or
“Napoleon`s Road” that was built during
1810-1811. The road represents an exceptional
architectural contribution in road construction

Fig.2. The stone avalanche above the village
(photo: R.Kapica)
from the beginning of the 19th century [1]. The
entire road is now almost unused and is a wonderful
viewpoint on the coast. Here, tourists can also see
clearly visible damages that were made by rolling
stones. The French Road is listed in the Register of
Cultural Goods of Croatia on 2017.
Today, a new life is getting to the Old Drašnice.
A few houses were rebuilt and the church of
St. Jure, heavily damaged in the earthquake, was
restored outside. The geotourism attractions
of Old Drašnice can be a good extension of
the holiday offer of this destination, but clearly
marking geo-places and detailed printed materials
are necessary.

________________
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Relationship between the old tatarian national minority
and geology in Lithuania
Šečkus Jonas, Šečkuvienė Ramunė
MB “Geologo kelionės”
Lūšių str. 21, 30202, Palūšė, Ignalina district, Lithuania
geologokeliones@gmail.com
The Parliament of Lithuania declared 2021 the Year of the History and Culture of Lithuanian
Tatars. Lithuanian Tatars are one of the oldest
national minorities in Lithuania, which has lost
their language, but preserved their traditions,
customs and religion. They moved to Lithuania in
late XIV century with the protection of Magnus
Dux Vytautas. Their duty was to protect the capital
and participate in the protection of Grand Duchy
of Lithuania which at that time was the biggest
country in Europe. One of the oldest settlement
in Lithuania is the Fourty Tatars Village which
was founded about 15 km from Trakai (the former
capital of Lithuania) and about 15 km from Vilnius
(the recent capital of Lithuania) (Fig. 1). In this
settlement are four cemeteries, three of them are
old and not used for burying for a quite long time.
The cemeteries about 2 km to the north-west from
the settlement are the oldest one, where the oldest
burrials started in the times of the foundation
of the settlement (Jakubauskas, 2018). How this
historic object can be interesting for geology as
well as for geotourism?
The main forms of the relief in Lithuania were
formed during the last Weichselian glaciation
(109-11 thousand years ago). The ice-sheet spread

from the north and has reached Lithuanian terrain
in three main directions – from west – from Baltic
Sea, from north – through southern Finland,
Estonia and Latvia, and north-east – the Barents
and White Seas (Guobytė, 2000). Evidences for
this fact are the main boulders which can be found
in the glacial deposits (mainly till loam and sandy
fluvioglacial sediments).
Recently in Lithuanian Geological Survey has
formed the database of geological objects which
have the importance for education and science,
they are called “geotops”. It could be outcrops,
springs, important relief forms, places with fossil
findings as well as important boulders or even the
boulder belts. Boulders – the fragments of rocks,
different in shape and petrographic composition
which exceed 10 cm in diameter (Tarvydas, 1994).
Boulder belt – is the place where on the surface
could be found a lot of boulders (Kėmešis at al.,
2009) (Fig. 2).
The boulders of Lithuania as construction
material was used from the Middle Ages. They were
used for the construction of castles, fortifications,
bridges, roads. In XVIII-XX centuries they were
used for the construction of churches, manors,
monasteries, mills, railway, dams, etc. During

Fig. 1. The mosque in the Forty Tatars village

Fig. 2. The boulder belt near Neris river, Lithuania
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Fig. 3. The old tombstone with arabic printstyle in
the graveyard
Soviet occupation the boulders were considered as
natural resource, their quantity and quality were
determined. Till 1963, it was considered about 500
boulder belts which could be used for exploatation
(Mikėnaitė, 2019). They were used as construction
material for roads, streets, houses. Nevertheless
they were exported to Russia, Belorus and Latvia
where they were used as construction material by
local parties (Tarvydas, 1994). During all times
the boulders were obstacle for agriculture so every
year they were collected from the fields. For these
reasons the landscape of Lithuania has changed
a lot and the boulder belts recently are very rare
and mainly protected (Kavoliūtė & Skorupskas,
2016).
Lithuanian Tatars for burial tombstones have
used the local boulders. Traditionally they were

Fig. 4. The old tatarian cemeteries near the Fourty
Tatars village
builded not reworked, not decomposed on the
graveyard above the legs of the Dead. Only some
of them have writings, which are written in the
old tatarian language in arabic printstyle (Fig.
3). Some of the graveyards are not only with the
main tombstone but with smaller ones (10-15
cm in diameter) which are composed in sunshape forms. The area of cemeteries is not known
(it could be several hectares), it is not known
the count of the burrials as well as the count of
the boulders. As the main boulder belts were
destroyed such anthropogenic-historic boulder
belt is very imporatant not only as historic object
but as geological too. The old Tatar community
used just local boulders, so the stones can reflect
the composition of former natural local boulder
belts (Fig. 4).

________________
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УНІКАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ ГЕОТУРИЗМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНУ
Валентин Прокопець
Коледж геологорозвідувальних технологій КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, Україна, vvturk43@ukr.net

UNIQUE GEOTOURISM OBJECTS OF THE CENTRAL TAJIKISTAN
ValentynProkopets
Taras Shevchenko KNU College of Geological Prospecting Technologies, Kiev, Ukraine, vvturk43@ukr.net
On the territory of Central Tajikistan there is a range of fascirating objects for the development of geological tourism,
including significant sites of geomorphological, litho-paleontological, mineralogical and petrographic, tectonic and
other types. Numerous mineral deposits and manifestations of minerals of the region just increase the interest in the
mountain country
Key words: Tien-Shan, Hercynides, jasperoides, batholite, overthrust, mines

Район, що характеризуватиметься – частина гірської системи Тянь-Шаню, що тягнеться
у субширотному напрямі на 2450 км в межах
Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану й Китаю.
Геологічне районування Тянь-Шаню розглянуто в роботах багатьох видатних дослідників
Середньої Азії, включаючи Д.В. Наливкіна, В.А.
Ніколаєва, В.І. Попова та ін. Ми вважаємо найбільш обґрунтованою схему структурного районування Тянь-Шаню, запропоновану В.А. Ніколаєвим, котрий як «найважливішу структурну
лінію» виділив глибинний розлом, що прослідковується вздовж хр. Каратау, далі на схід перетинає хребет Таласький Алатау, а потім вздовж
південних схилів хр. ТерскейАла-Тоо простягається до гірського вузла Хан-Тенгрі.Складчасті
споруди, розташовані північніше розлому, В.А.
Ніколаєв відніс до каледонідів під назвою Північного Тянь-Шаню, ті, що розташовані південніше – до герцинідів Південного Тянь-Шаню
[4].
Систематичне вивчення геологічної будови та корисних копалин Центрального
Таджикистану,здавна відомого під назвою Кухістан – страна гір, пов’язано з роботами загонів Таджицько-Памірської експедиції, здійсненими в 1932-1938 р.р. під керівництвом О.Є.
Ферсмана, Д.В. Наливкіна, Д.І. Щербакова та ін.
Наступні дослідження вчених АН республіки
(створеної в 1932 р. як база АН СРСР, пізніше
перетвореної на Таджицький філіал Академії
наук Союзу) та спеціалістів Таджицького геологічного управління (існує з 1938 р.) заклали
основи сучасних уявлень про геологію найскладнішого регіону республіки.
38

У геологічному відношенні Центральний
Таджикистан характеризується розвитком відкладів майже усієї стратиграфічної шкали, починаючи з докембрію й закінчуючи сучасними.
Найбільшим розповсюдженням тут користуються палеозойські утворення різного літологічного складу: вапняково-сланцеві відклади
кембрію та ордовіку, теригенно-карбонатна
товща силуру (потужністю до 4000 м), вапняки і доломіти девону, а також широко розвинені кам’яновугільні утворення – від вапняків,
піщаників і конгломератів до ефузивів (більше
4500 м). Пермські – ефузивні біля фундаменту
та малопотужні теригенні у верхньому відділі
відклади – відомі лише на південних схилах Гіссарського хребта.
Мезозой і кайнозой, в цілому, платформного
характеру, відслонюється в Кухістані у вигляді
вузьких ізольованих смуг. Тріасові та юрські відклади – континентального походження, причому в теригенній частині юри в багатьох місцях
виявлені пласти вугілля, загальною потужністю
до 1200 м. Багаті органічними рештками крейдові відклади (континентальні біля фундаменту
і лагунно-морські у верхній частині) поступово
змінюються схожими за розрізом палеогеновими утвореннями. Неоген-четвертинні відклади
Кухістану виключно континентального характеру.
Магматичні породи – й ефузивні, й інтрузивні – розповсюджені в Центральному Таджикистані досить широко [2]. Невеликі покриви
основних ефузивів серед нижньосилурійських
сланців виявлені в басейні р. Зеравшан. Магматична діяльність у межах південного схилу
Гіссарського хребта різко зросла в середньому
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карбоні і продовжувалась з перервами до верхньої пермі – нижнього тріасу – у вигляді виливів лав основного й середнього складу. У цей
же час відбувається впровадження потужних
інтрузій гранітоїдного характеру – формується
Гіссарський батоліт.
Центральний Таджикистан має складну тектонічну структуру, основні елементи якоїбули
сформовані герцинською складчастістю [4].
Тут виділено ряд структурно-тектонічних зон
субширотного простягання, як правило, обмежених крупними розломами; шари осадових
порід зім’яті в круті складки. Альпійські рухи в
Кухістані носили складчасто-бриловий характер. Мезо-кайнозойські відклади, що залягають
трансгресивно на древніших товщах, утворюють прості складки з нахилом крил у 10-20°.
Особливості геологічної будови Центрального Таджикистану вплинули на формування
характерного комплексу родовищ корисних
копалин. Провідне місце серед них займають
рідкометалеві руди (ртуть, арсен, стібій, вольфрам, олово), меншою мірою – кольорові метали (свинець, цинк) і золото. В Кухістані зосереджені крупні запаси високоякісного вугілля,
частина яких – здатні коксуватись.
Серед геологічних пам’ятників Центрального
Таджикистану виділено кілька типів: геоморфологічні («кам’яні стовпи» Матчі, конгломератовий «мінарет» в Айнінському районі), літологопалеонтологічні (сліди юрських динозаврів
та скам’янілі дерева біля с. Рават), тектонічні
(серія різноманітних складів в юрських і крейдових відкладах в верхів’ях р. Зеравшан), гідрогеологічні й гідрологічні (льодовиково-завальні
озераІскандеркуль та Маргузор, а також численні мінеральні джерела), і, нарешті, петрографомінералогічні та історико-геологічні.
Останній тип (об’єднаний нами) коротко
охарактеризований нижче.
На території Кухістану розташована західна
частина гігантського стибій-ртутного поясу, що
прослідковується по р. Зеравшан, Туркестанському і Гіссарському хребтах. У його межах виділені дві рудні зони; до першої західної, віднесені ртутні родовища Кончоч та низка проявів
басейнів рр. Шинг і Магіан, до другої – більше
1

Розділ 2

10-ти родовищ, серед яких найбільш крупне родовище сурми та ртуті Дженжикрут.
Невеликий об’єм статті не дозволяє навести
навіть коротку характеристику численних, часто унікальних, стибій-ртутних об’єктів рідкометалічної зони,тому зупинимось на двох найбільш вивчених і перспективних.
Родовище ртуті Кончоч розташоване за 4 км
на південний захід від о. Іскандеркуль (об’єкт
масового туризму в радянський час). Родовище відоме з давніх часів, розвідувалось у 19471952 рр. і в 1966-1971 рр. Площа родовище розташована в зоні Каракульського насуву, являє
собою зруденілу зону тектонічних брекчій з
насунутими на них породами нижнього карбону ртутне зруденіння представлено кіновар’ю
(HgS), що приурочена до гідротермально змінених порід верхнього палеозою. Кіновар знаходиться у тонкодисперсному стані. В незначній кількості присутні антимоніт (Sb2S3), пірит
(FeS), арсенопірит (FeAsS), сфалерит (ZnS) та ін.
Рудні тіла мають форму складних лінз з численними роздувами і пережимами. Середня потужність рудних тіл за окремими горизонтами
коливається від 0,1 до 10,8 м. Руди відрізняються низьким вмістом ртуті (сер. 0,18 %), але перспективи родовища підвищує наявність в них
талію, золота й срібла [4].
Родовище Джижикрут розташоване на північному схилі Гіссарського хребта. Розвідувальні роботи на ньому проводяться з 1941 р. В
1945-1949 рр. на родовищі поряд з розвідувальними роботами здійснювалось видобування
сурм’яних руд старательським способом. З 1950
р. родовище експлуатується копальнею, перетвореною на Анзобський ртутно-сурмовий
ГЗК.
В структурному відношенні район родовища
є частиною субширотно витягнутої антикліналі, ядро якої складено вапняками й доломітами
верхнього силуру, перекритими зкрем᾽янілими
піщано-сланцевими відкладами девону – нижнього карбону. На межі цих формацій розвинена кварц-карбонатна і джаспероїдна брекчія1,
до якої приурочене стібій-ртутнезруденіння.
Стібій присутній у вигляді гнізд, прожилок і
вкраплень антимоніту (Sb2S3), ртуть – у вигля-
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дівкраплень і кірок кіноварі (HgS). Рудні тіла,
як правило, мають форму пластоподібних покладів потужністю до 50 м. Вміст сурми коливається від 0,75 до 4,8 %, ртуті – від тисячних
долей до 1,5 % [4].
І спеціалісти, і любителі, що відвідують Кухістан, прагнуть ознайомитись з рідкісним явищем природи – «копальнями Согдіани2», розташованими з обох бортів р. Ягноб в р-ніс. Рават
Айнінського р-ну на площі більше 4 га. Здалеку
«копальні» спостерігаються у вигляді газоподібних виділень сірчано-нашатирного складу,
що вириваються з тріщин в скалах або з крихких наносів, що вкривають вугленосні відклади
юрського віку. Шляхом перегону тут осідають
світло-жовті кристали сірки та білі, часто прозорі кристали нашатирю (NH4Cl) – у скелетній
і дендритовій формах. Зеленувато-блакитний
відтінок виділенням надають порошкоподібні
скупчення халькантиту ()та малантериту. Виділення високотемпературних газів (від 60-70 до
350-400 °С) пов’язується геологами з підземним
горінням – «пожежею» кам’яного вугілля ФанЯгнобськогородовища, осередок котрого роз-

ташований на глибині 550-750 м від поверхні.
На місці сучасних виходів газів (їх більше 50)
знаходиться 14 печер з розміром входу до 8
м висотою і до 30 м шириною, а також кілька
штучних вибоїв.
За літературними даними видобування сировинив «палаючих» копальнях здійснювалась
протягом багатьох сотень років. Ще на початку XX ст. гірничо-рудні промисли давали щорічно більше 1 т нашатирю і по 800 кг квасців
та сірки [1].
Замість висновку
У 60х-80х рр. XX ст.Центральний Таджикистан був «об’єктом паломництва» тисяч
любителів природи. Лише Фанськими горами
прокладено вісім (!) самодіяльних туристичних маршрутів. Деякі з них закінчувались у
місті Пенджикент, за 1,5 км від якого археологи розкопали городище, що існувало з V–VI ст.
нашої ери.
Від Пенджикенту зовсім недалеко (70 км) до
Самарканду – «едему древнього Сходу, дорогоцінної перлини магометанського світу…» – так
написано в старих арабських рукописах.
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Geological and mineralogical investigations were performed on sand and limestone from the Badenian age Opils’ka
Formation, which is situated near Lviv (the Western Ukraine). Purpose of presented investigations was obtaining of
new and generalization of previously published by different scientists results of researches on geological situation, and
stratygraphycal compositions of cross-section from deposits of Opils’ka Formation the Roztochchya

Актуальність. Українське Розточча як важливий геотуристичний об’єкт представлений
численними геологічними відслоненнями.
2

Безпечний доступ до скельних виходів робить
можливим як проведення геологічних екскурсій, так і вивчення наукових проблем місцевої

Согдіана – древня область у Середній Азії, в долинах р. Зеравшан (Таджикистан) і Кашка-Дар᾽я (Узбекистан)
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стратиграфії, зокрема фаціальних переходів у
відкладах опільської світи, встановлення особливостей просторового поширення літофацій тощо. Хоча сьогодні не так легко зберегти
всі геологічні відслонення еталонних розрізів
від руйнування, все ж є можливість поповнювати літотеки матеріалом, який може містити
як зразки гірських порід так і файлові фотоаудіо-відеоархіви геологічних відслонень. Все
це може бути основою як для проведення екскурсій онлайн так і презентаційного супроводу під час “очних” екскурсій.
Мета. Опираючись на наукові дослідження ми пропонуємо розглянути особливості
геологічного розрізу опільської світи в межах
Українського Розточчя та зосередити увагу на
найбільш привабливих, на думку автора, геологічних об’єктах, розташованих на цій території.
Зміст. Відповідно до сучасної геоморфологічної регіоналізації, Українське Розточчя,
або ж Львівсько-Томашівське плато представлене в межах Подільської височини хребтоподібним виступом. Розточчя у Львівській
області розташоване у межиріччі Сян і Західний Буг, простягається в Україні з північного заходу на південний схід, починається
в околицях Львова та простягається вузьким
горбистим пасмом (15-20 км завширшки)
на 60 км у північно-західному напрямку до
кордону з Польщею і далі на її території до
м. Красніка. Відповідно до схем запропонованих Я. С. Кравчуком, Ю. В. Зінько 2018. [6,
7], Розточчя з північного сходу межує з Ратнівською плоско-хвилястою рівниною та Грядовим Побужжям, а на південному заході – з
Надсянською водно-льодовиковою, СянськоДністерською,
Городоцько-Щирецькою
рівнинами та Львівським структурноденудаційним плато. Розточчя сформувалося
на давній Східноєвропейській і виступі епіпалеозойської Західноєвропейської платформи.
У геоструктурному відношенні Розточчя розташоване в межах Південно-Західної окраїни
Східноєвропейської платформи [4], і розташоване в межах Розтоцької та Рава-Руської
зон консолідації (Богуцький 2007 [1]), Розтоцька зона байкалід служить фундаментом
західної частини Львівського палеозойськоGeosites and georoutes
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го прогину, а відповідно платформний чохол
зони збудований теригенно-вулканогенними
товщами венду, теригенними відкладами
кембрію, теригенно-карбонатними породами
нижнього і середнього палеозою (ордовік, силур, девон), карбонатно-теригенними вугленосними відкладами карбону, теригенними
відкладами мезозою (крейда) та кайнозою
(неоген).
У південно-східній частині Розточчя на
поверхню в межах сс. Бірки, Рокитне, Ясниська, Туриче, Дубровиця, Лозина, Страдч, Жорниська, Малі Грибовичі, Крехів, Глинсько, Потеличі, та ін. виходять карбонатно-теригенні
відклади верхньої крейди та неогену (рис.
1). Зокрема, відклади маастрихтського ярусу
(K2m2) на території Українського Розточчя
трапляються в межах сс. Малі Грибовичі, Рокитне та смт. Брюховичі. Породи представлені переважно сірими глинистими мергелями
та крейдовими вапняками [2, 3, 8, 9].
Відомо, що неогенові відклади опільської
світи (N1 bd) утворюють шари на трьох стратиграфічних рівнях: баранівські (унизу), нараївські (посередині) і тернопільські (угорі),
розділені пачками теригенних порід – пісків
і пісковиків. На першому етапі досліджень
нами вивчено особливості стратиграфії та літологічний склад пісків опільської світи (рис.
2).
Зокрема, в напрямку на північний захід
від смт. Брюховичі вже в околицях с. Бірки в
правому борту р. Млинівка в кар’єрі відслонюється потужна товща неогеновихпісковиків опільської світи, яка перекриваються літотамнієвими вапняками.
У відслоненні товща пісковиків тектонізована системою вертикальних тріщин.
За даними наших спостережень, пісковики
темно-сірі, міцні, глинисті вони не містять
палеорешток фауни і флори. У шарах літотамнієвих вапняків містяться прошарки так
званих «бентонітових глин». Самі вапняки мають фрагменти устриць. Натомість, в
іншому кар’єрі що розроблений по лівому
борту р. Млинівка в стінці відслонюється
товща білого кварцового дрібнозернистого
не карбонатного піску з прошарками жовнових вапняків, яка перекрита літотамнієвими
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Рис. 1. Схема розташування геологічних відслонень в межах південно-східної частини Розточчя.
вапняками. В околицях с. Рокитне по правому борту р. Млинівка відслонюються білі
дрібнозернисті кварцові піски, які вверх по
розрізу змінюються буруватими сильно глинистими пісками, а згодом перекриваються
онколітовими літотамнієвими вапняками.
В напрямку на північний захід, на території
Українського Розточчя у розрізі таких вапняків з’являються прошарки пісків та пісковиків, які вже в кар’єрі с. Ясниська містять
включення вапняків і мають рудий колір. Ці
ж піски трапляються і у розрізі с. Туриче.
У відслоненнях с. Дубровиця та с. Лозина у
розрізі з’являються крупнозернисті кварцові піски, які вверх по розрізу змінюється пісковиками а згодом і вапняками.

Рис. 2. Стратиграфічна колонка та літологостратиграфічна схема неогенових відкладів
Південно-Західної окраїни Східноєвропейської
платформи (побудовано з використанням, Л.
С. Герасімов, 2005 [5]).
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ЗАКИНУТІ КОПАЛЬНІ В УРОЧИЩІ ЗАГЛИНА ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ
ГЕОТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ
Уляна Борняк, Ірина Побережська, Тарас Королишин
Львівський національний університет імені Івана Франка, e-mail: irina_pober@ukr.net

AWARDED MININGS IN THE ZAGLINA AREA AS A POTENTIAL GEOTURIST
FACILITY
Ulyana Bornyak, Iryna Poberezhska, Taras Korolyshyn
Ivan Franko National University of Lviv, e-mail: irina_pober@ukr.net
Abandoned brown coal mines in Paleogene sediments in the Zaglyna tract near the village Monastyrok. The
expediency of their use in geotourism routes and excursions was substantiated.
Key words: geotourism, Zaglina tract, petrified trees, brown coal.

Екскурсії на вугільні копальні та шахти не є
чимось незвичним і уже давно практикуються у
різних куточках світу, адже багато туристів шукають нових емоцій. Вони дають зрозуміти, як
працює шахта і в чому полягає робота рудокопа,
побачити гірські породи. А ще, вони стають джерелом доходу для невеликих містечок, які формувались навколо шахт. Створення екскурсійних турів у шахти Львівщини уже розглядається
і є цілком реальним, але ще не розроблено механізм погодження дозволів на екскурсії в шахтах.
Ми пропонуємо розглянути закинуті копальні
бурого вугілля неподалік с. Монастирок (Жовківський район, Львівська обл.), як альтернативу
індустріального геотуризму шахтами.
Буре вугілля - це тверда горюча корисна копалина; вугілля з низьким ступенем вуглефікації, що зберігає анатомічну структуру рослинної
речовини, з якої воно утворилося. Має широку
колірну гаму – від світло-бурого до чорного.
Поклади бурого вугілля в Галичині відомі давно в двох гірничопромислових районах (площах): Карпатському і Північно-Подільському
(Придністровському), а наприкінці ХІХ ст. його
розпочали видобувати на Львівщині. У Львівській області відомо п’ять буровугільних родоGeosites and georoutes

вищ: Рава-Руське, Магерівське, Нестерівське
(Жовківське), Золочівське та Ясенівське. Більшість родовищ розвідали ще в 60-х роках ХІХ
ст. Поклади мали зазвичай лінзовидну форму і
невеликі розміри, у багатьох місцях знаходили
неглибоко (від 5 до 60 м), а місцями вони виходили на земну поверхню. Це дало змогу розробляти їх у невеликих кар’єрах (копанках), відслоненнях і неглибоких похилих копальнях. На
стику Розточчя і Малого Полісся сформувався
перший паливно-енергетичний район на Львівщині, це поклади бурого вугілля Потелича, Дубрівки, Глинсько, Нової Скваряви, Мокротина і
Полян. Видобуток на окремих копальнях проводили до 1957 р., тому їхні залишки можна
спостерігати й сьогодні [2].
Закинуті копальні з видобутку бурого вугілля у відкладах палеогену в урочищі Заглина
неподалік сс. Монастирок та Дубрівка знаходяться на території регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя», який є складовою
Української частини міжнародного біосферного резервату «Розточчя». Нами були досліджені
терикони складені відвалами породи та залишками дерев’яних конструкцій, а також водойми
на місцях колишніх копалень, які зараз служать
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Рис.1. Карта-схема розташування об’єктів дослідження
зонами відпочинку в мальовничому лісі для
місцевого населення. Слід відмітити, що дані
об’єкти розташовані поблизу відомого джерела «Маруся» та Маріїнського центру «Заглина»,
яке є місцем паломницького туризму.
На місцях колишніх буровугільних копалень
зберіглися відвали висотою до 10–15 м, практично не вкриті рослинністю. Колір гірської породи
темно-бурий. Схили відвалів зі слідами лінійної
ерозії. Ознак наявності стволів і штолень на досліджуваній території фактично не залишилося.
Дослідники відмічають, що в териконах трапляються численні стовбури скам’янілих дерев, а у
пластах вугілля стовбури, іноді довжиною до 40
м і завтовшки до 1 м [1]. Нами були зафіксовані
фрагменти скам’янілих дерев різного розміру у
відвалах та на прилеглих територіях, найбільший з яких бачимо на фото (рис. 2)
Закинуті копальні з видобутку бурого вугілля знаходяться поблизу інших туристичних
об’єктів, є легко доступними та цілком безпечними для відвідування. Доцільним є викорис-

Рис.2 Фрагмент стовбура скам’янілого дерева
тримає магістр кафедри петрографії
Т. Королишин.
товувати їх як одну геотуристичну атракцію,
або в складі туристичних шляхів Равським Розточчям.

________________
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2.
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ГЕОТУРИСТИЧНИЙ ТА СПЕЛЕОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
РУДНИКА № 1 СТЕБНИЦЬКОГО ГХП «ПОЛІМІНЕРАЛ»
Василь Дяків, Зенон Хевпа*

Львівський національний університет імені Івана Франка, e-mail: dyakvw@yahoo.com
*Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», e-mail: zenonzxv@gmail.com

GEOTURISTIC AND SPELEOTHERAPEUTIC POTENTIAL OF THE MINE № 1
OF STEBNYTDKY MCE «POLIMINERAL»
Vasyl Dyakiv, Zenon Hevpa*
Ivan Franko National University of Lviv, e-mail: dyakvw@yahoo.com
*Stebnyk Mining & Chemical Enterprise «Polymineral», e-mail: zenonzxv@gmail.com
Mine №1 Stebnytsky MCE «Polymineral» has a high geotouristical and speleotherapeutic potential. The main
geotouristical objects are deposits of potassium ores and ore-bearing rocks, their mineral composition, structural and
textural features, processes of exogenous changes in the areas of strata № 2 and № 7, meadows, drifts and cross-slopes,
as well as visits to the lord’s walk. stables, etc. Speleotherapy can be carried out in the mine workings along the halite
layer “Pidluzhny” and in meadows.

Рудник №1 Стебницького ГХП «Полімінерал» належить до найстаріших соляних копалень Європи, який експлуатується з 1848 року,
який був орієнтований на видобуток випарної
солі при розчиненні галітово-глинистих покладів [1]. В зв´язку з необхідністю збільшення випуску солі в Стебнику протягом 1838-1843 рр.
було зроблено кілька свердловин, в яких виявились соленосні породи. В 1848 році неподалік
солеварні розпочалась прохідка двох шахтних
стовбурів – «Кюбека» глибиною 221м та «Ляриша» глибиною - 151 м [4].
Австрійські інженери сподівались, що на проектній глибині буде чиста кам´яна сіль. Натомість наштовхнулись на тверді соляно-глинисті
породи – так званий «зубер», з якого вирішили
отримувати соляну ропу. Для цього у підготовлені гірничі виробки заливали прісну воду з ріки
Солониці, яка розчиняла соляний зубер і утворювала насичену ропу, а нерозчинний осад осідав на дно. Насичену ропу підіймали на денну
поверхню, з якої на солеварні випарювали сіль.
Така технологія дозволяла на початку ХХ століття видобувати до 50000 тонн солі на рік. У гірничих виробках застосовували переважно коней
для транспортування гірських порід.
В межах шахтного поля вздовж лінії центрального штреку «Кюбек-Ляриш», у гірничому масиві складеному на 90-95% галіту утворено 11 луговень – куполоподібних гірничих
виробок з арковим склепінням, що сформувались внаслідок керованого розчинення хлориGeosites and georoutes

ду натрію прісною водою та відпомповування
ропи на поверхню для отримання кухонної
солі. Найбільшою є луговня №2 площею понад
один гектар.
У 1873 році, на 3-му горизонті стовбуру
Кюбек виявили пласт «гірких» солей, які були
опробуванні відомим інженером, гірником та
геологом Едуардом Віндикевичем, а проби надіслані у берлінську лабораторію на дослідження.
Результати аналізів виявилися вельми перспективними, оскільки були визначені досить високі
вмісти калію, магнію та сульфатів, а залягаючи
калійню-магнієві солі були непоганим мінеральним добривом для сільського господарства
навіть без збагачення у вигляді так званого «сиромеленого каїніту».
Однак промисловий видобуток калійних руд
на мінеральні добрива був налагоджений уже
після розпаду Австро-угорської імперії. Зокрема за влади Польщі, у 20-х роках ХХ століття,
почався активна розробка руд та виробництво
калійних добрив. Цим займалася АТ “ТЕСП”
(товариство експлуатації солі поташової). До
складських приміщень готової продукції році
підвели залізничну колію та збудували станцію.
Виробництво з року в рік зростало: якщо у 1923
році було видобуто 9400 тонн каїніту, то у 1938
році – 132 900 тонн. У 1932 році на базі шахти
“Кюбек” стала до ладу збагачувальна фабрика,
яка почала випускати калійний концентрат під
назвою “Калімаг”, що містив у собі 19 % К2О,
тоді як в сиромолотому каїніті було 10-12 %.
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Видобуток та переробка калійної та кам’яної
солей здійснюється на основі передової на той час
технології. Було розроблено науково обґрунтовану виробничну концепцію, яка передбачала селективний (вибірковий) видобуток руди та якісне
виробництво продукції, ефективне використання розсолів; екологічно чисте збагачення калійної
руди. Все це дозволило виробляти високорентабельну та конкурентноздатну продукцію.
Така історія, а також те, що копальня розташована поруч із бальнеологічним курортом
Трускавець визначають високий геотуристичний та спелеотерапевтичний потенціал рудника № 1. Нами виділені наступні геотуристичні
об’єкти рудника № 1 Стебницького ГХП «Полімінерал» - найстарішої в Україні соляної копальні, яка функціонує з 1848 року, зі значними
запасами розвіданих та підготовлених до видобутку калійно-магнієвих руд та кам’яної солі, а
також величезними об’ємами виробленого простору, придатного для спелеолікування та геотуристичних екскурсій - історично-гірничого,
мінералого-генетичного, соляно-тектонічного,
гідрогеологогічного та інших напрямків:
1. Підземна капличка Святої Варвари - Небесної заступниці гірників, геологів та представників інших небезпечних професій...
Капличка функціонувала до 1944 року, за
радянської влади була закрита та відновлена у часи Незалежності України.
2. Радянські реліквії: телефон у металевому
кожусі та інші засоби «надійної» комунікації гірників з «поверхнею»...
3. Агресивне підземне середовище соляної
копальні біля найстарішого ствола «Кюбек», інтенсифікує процеси корозії заліза,
соляної консервації деревини та росту натічних агрегатів галіту на аеродинамічних
мінералогічних бар’єрах.
4. Соляна брекчія - свідчення впливу геотектонічного насуву Карпатських скиб флішевих
відкладів на моласову формацію Передкарпадського прогину.
5. Луговня № 9 із соляним озером - техногенносформована («карстова») порожнина визначених розмірів... Колись сюди заливали
прісну воду з річки Солониці, яка розчиняла сіль та осаджувала нерозчинний залишок, а новоутворений насичений розсіл
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викачували. На стелині релікти нерозчинних та слаборозчинних включень, а у «залишковій» водоймі спостерігається відображення стелини.
«Суха» Луговня № 10 - техногенносформована («карстова») порожнина визначених розмірів... Колись (з 1912 р. по
1957 р.) сюди заливали прісну воду з річки
Солониці, яка розчиняла сіль та осаджувала нерозчинний залишок, а новоутворений
насичений розсіл викачували. На стелині
релікти нерозчинних та слаборозчинних
включень, а дні - глинистий осад, часто з
тріщинами усихання. На виході з луговні:
«законсервована» у солі деревина не гниє
та може зберігатися століттями.
Калійні руди на стелині «Кінського ходка»:
шеєнітізований каїніт в асоціації із лангбейнітом, галітом, епсомітом та іншими мінералами.
Історичне місце, яке зберіглось до наших днів
- підземна конюшня... У ХІХ та першій половині ХХ століття у руднику № 1 в якості основної тяглової сили використовуваль коні...
Ходове відділення для переходу між різними рівнями копальні. де агресивне підземне
середовище, інтенсифікує процеси корозії заліза, соляної консервації деревини та
росту натічних агрегатів галіту на аеродинамічних мінералогічних бар’єрах.
Агресивне підземне середовище соляної копальні біля найстарішого ствола «Кюбек»,
інтенсифікує процеси корозії заліза, соляної консервації деревини та росту натічних
агрегатів галіту.
Старі радянські підземні акумуляторні локомотиви - досі підтримуються у робочому
стані.
Панський ходок - спелеолікарня ХІХ ст першої половини ХХ століття. Збереглася
до сьогодні, але жаль перебуває у плачевному стані.
Вхід до луговні № 6 «Бадені» - названа, які
інші перші шість луговень на честь гірничого інженера, який запроектував та супроводжував вилуголовування солей.
Шеїнітізований каїніт на пласті калійних руд
Структурно-текстурні особливості калійних руд
Geosites and georoutes

Розділ 2

Геотуристичні об'єкти і шляхи

16. Пропам’ятна таблиця на честь початку розробки пласта «Зігмунд», знайдена геологом
рудника № 1 Степаном Трачуком.
17. Іншими геотуристичними об’єктами є
поклади калійних руд та рудовмісні породи, їхній мінеральний склад, структурнотекстурні особливості, процеси екзогенних
змін (розчинення, перекристалізація, мінеральні новоутворення, шеїнітизація) на ділянках пластів № 2 та № 7, луговень.

Проведеними дослідженнями [1, 2, 3], встановлено, що найбільш перспективними першочерговими місцями для спелеолікування можуть бути чотири ділянки розташовані гірничі
виробки вздовж галітового пласта “Підлужний”
на 1-му горизонті у 75, 200 та 350 м від стволу
Кюбек з двома альтернативними під’їздами по
квершлагах №500 та “Північний” від ствола
“Новий” (райони помпувальної станції, луговень 9-10)
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GEOLOGICAL TRAVEL FROM THE TROPIC TO GLACIAL
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Іn the vicinity of Shchyrets travelers and geotourists have the opportunity to get acquainted with ancient monuments
of the Carpathian region, a memorial to fighters for the will of Ukraine, natural sections of the Miocene, characterized
by shallow-sea tropical sulfate-calcium evaporations, unique seizures, unique phenomena Quaternary iced. During the
trip, geotourists see the geological features that testify to climate change and the conditions of formation of rocks and
minerals, find the fossilized remains of marine fauna.

Для розвитку геотуризму на території України є достатньо цікавих об’єктів, занесених у
реєстр геологічних пам’яток, широко відомих і
розрекламованих. Це, наприклад, Урицькі скелі
та Кам’янецький водоспад у Львівській області, скелі Довбуша та грязьовий вулкан Старуня
Івано-Франківської області, печера Оптимістична у гіпсах Тернопільської області. Але насправді є набагато більше потенційних об’єктів, які
могли б зацікавити геотуристів різних вікових
категорій і рівня підготовки для проведення як
фахових, так і науково-популярних екскурсій.
Geosites and georoutes

Особливої уваги заслуговують ті, що розташовані неподалік від місця дислокації туристичної
агенції, адже не потребують великих затрат на
транспорт і в рамках одноденної поїздки можна
охопити більше різноманітних атракцій – архітектурних, історичних та інших, які б доповнювали геологічну складову екскурсії і робили її цікавішою для людей з різними уподобаннями.
Одним з таких геологічних об’єктів, що вартий на наш погляд уваги, можуть бути породи раннього неогену і четвертинного періоду,
розрізи яких доступні неподалік смт. Щирець
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Пустомитівського району Львівської області.
Містечко розташоване за 25 км на південний
захід від Львова. На східній околиці селища
розташований кар’єр з видобутку гіпсу, який
є сировиною для місцевого заводу будівельних
матеріалів. У його днищі та нижніх уступах відслонена товща гіпсів (середня потужність 39 м)
неоднорідної будови, яка змінюється як за розрізом, так і простяганням. Це можна побачити,
зафотографувати і зібрати колекцію різновидів
гіпсу – від приховано- до гігантокристалічного
та волокнистого (селеніту) (рис. 1, 2). Видима
потужність товщі складає близько 20 м.
У стінках нижнього ярусу кар’єру можна спостерігати нашарування гіпсів різних
структурно-текстурних особливостей з потужністю окремих верств до 0,5–1,2 м. Нижні
шари складені переважно гігантокристалічним
гіпсом. Розміри кристалів змінюються від декількох сантиметрів до декілької десятків сантиметрів, мають сіре до білого забарвлення та
видовжену (до шаблеподібної) форму (див. рис
1). Заповнююча маса між кристалами має тонкозернисту структуру з паралельношаруватою
до флюїдальноподібної та хвилястої текстурою.
Співвідношення кристалів і тонкозернистої
маси змінюється в окремих шарах.
Вище за розрізом залягають шари, в яких
переважає прихованокристалічний гіпс. В
таких породах видовжені та ізометричні
кристали гіпсу утворюють гнізда серед тонкозернистої маси. Контакти кристалів з тонкозернистою масою різкі, нерівні. Подекуди помітне обволікання кристалів дрібнозернистою
масою, що свідчить про їхнє сингенетичне походження (кристали росли одночасно з накопиченням мулу). Зміни за розрізом текстурноструктурних рис гіпсової товщі по’вязані із

коливаннями соленості води та глибини середньобаденського моря [1, 3].
Цікавими є також присутні у відвалах брили порід брекчієвої текстури, де уламки гіпсів
занурені у тонкозернисту масу. Ймовірно, така
будова є обумовлена процесами розмиванням
хвилями консолідованого гіпсового осаду під
час шторму або тимчасового осушення ділянок
засоленого басейну.
У верхніх уступах кар’єру залягає пачка тонкозернистих гіпсів сірого забарвлення, текстури яких змінюються від масивної до паралельношаруватої та хвилясто-флюїдальноподібної.
В окремих шарах помітний перехід від кристалічних гіпсів вверх за розрізом до тонкозернистої маси. В них по нашаруванню виявлені
шліроподібні скупчення чорного кольору (манганові утворення), які тяжіють до прошарків
вапняків біохемогенного та органогенно водореслевого походження, які утворилися в
лагунно-морських умовах, поблизу до острівних пасм, контрольованих поздовжніми регіональними розломами, зокрема Городоцьким
[2].
До верхів товщі гіпсів, покрівля яких відслонена на самому верхньому уступі західної стінки кар’єру, приурочені локальні скупчення у
формі прожилків прихованокристалічної самородної сірки зеленкувато-жовтого кольору. Сірка утворилась біохімічним шляхом внаслідок
розчинення грунтовими водами сульфатних
порід, їх карстування та життєдіяльності сульфатредукуючих бактерій на стінках порожнин.
Бактерії в процесі життєдіяльності відновлювали з розчинів самородну сірку. Розчинення гіпсу та перевідкладення у тріщинах мінеральної
речовини призвело до утворення прожилків
волокнистого гіпсу (селеніту).

Рис. 1. Шаблеподібні кристали гіпсу

Рис. 2. Волокнистий гіпс – селеніт
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Описувана товща гіпсів сформувалася у мілководному морському басейні за умов тропічного клімату. Такі процеси відбуваються і у наш час,
завдяки чому за принципом актуалізму можна
виконувати палеогеографічні реконструкції.
Гіпси перекриті пачкою сірих, подекуди з
буруватим відтінком, щільних глин з поодинокими малопотужними прошарками алевролітів
та тонкозернистих пісковиків косівської світи
неогену. В підошвенній частині розрізу глини
містять уламки гіпсів та вапняків. У пісковиках
трапляється фауна бівальвій (хляміси, пектени).
Суцільність їхніх шарів порушена діагенетичними тріщинами, які вкриті нальотом окисних
сполук заліза та мангану. Глиниста частина пачки має приховану горизонтальну шаруватість,
яка підкреслена прошарками глин, потужністю
0,02–0,04 см, збагачених гідрооксидами заліза.
Глини неогену у відслонені мають невелику потужність (до 5–6 м), а більша частина їх
розрізу була зденудована після відступу моря
внаслідок підняття території та формування
ерозійно-денудаційного рельєфу. На нерівній
поверхні цього палеорельєфу в четвертинний
період відклалася пачка лесоподібних суглинків, які відслонені поряд із глинами неогену. В
межах вододільної поверхні вони утворюють
ерозійний останець.
Суглинки мають жовто-палеве забарвлення, велику пористість і карбонатність, здатність
утворювати вертикальні уступи. В них трапляються конкреційні стяжіння гідрооксидів заліза початкової стадії утворення. Лесоподібні
породи утворилися в пізньому неоплейстоцені
(130–12 тисяч років тому) в перигляціальній зоні
четвертинних льодовиків внаслідок навіювання
північними вітрами пилеподібного матеріалу.
На території селища Щирець є також історичні та архітектурні пам’ятки, які урізноманітнять екскурсію. Поселення, засноване ще 1113

Рис. 3. Церква Різдва Пресвятої Богородиці
року, неодноразово зазнавало руйнувань під
час ворожих нападів та було відновлене. Тому
на його території дотепер існують пам’ятки
бурхливої історії. Насамперед це церква Різдва Пресвятої Богородиці (ХVI ст.), цікава своїм
давнім віком, історією та архітектурними особливостями, розташована на пагорбі неподалік кар’єру (рис 3). Збудована на місці оборонної споруди, вона і досі виглядає як невеличка
фортеця завдяки кам’яному муру та масивним
контрфорсам кам’яно-дерев’яної дзвіниці. У
мурах можна побачити гіпсові блоки, які використовували як будівельний матеріал. В самому
селищі є також Троїцька церква XVI ст. з дзвіницею (XVIII ст.) і мурами, оборонний костел
святого Станіслава (1556), з сучасних пам’яток
– Меморіал полеглим за волю України.
Отже, екскурсанти під час такої геотуристичної подорожі зможуть дізнатися про події, які
відбулися багато мільйонів років тому, про сфери
використання гіпсу людиною, побачити геологічні об’єкти, які свідчать про зміни клімату та умов
утворення порід і мінералів, знайти скам’янілі
рештки морської фауни та зібрати гарні зразки
для власних мінералогічних колекцій. А також
отримати естетичне задоволення від краєвидів та
історико-архітектурних пам’яток Щирця.

________________
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ЯМЕЛЬНИЦЬКІ СКЕЛІ ЯК АТРАКЦІЇ
ГЕОТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ БЕСКИДАМИ
Галина Байрак
Львівський національний університет імені Івана Франка,
g_bajrak@ukr.net

YAMELNYTSKY ROCKS AS ATTRACTIONS
OF THE BESKYDY GEOTOURISM ROUTES
Galyna Bayrak
Ivan Franko National University of Lviv, g_bajrak@ukr.net
The characteristics of Yamelnytskyi rocks as objects of geotourism in the Beskids of the Ukrainian Carpathians
became the object of researches of the author. There are about 20 rocks in the Yamelnytsia rock complex. We distinguish
rocks-outliers, rock-walls, gorges here according to morphological criteria. Tourists know little about them and attract
the unspoiled beauty. The tops of many rocks are accessible to tourists. Landscapes of the surrounding mountains open
up from them. From the tourist centers of Truskavets, Skhidnytsia, Skole it is necessary to lay routes here.

Найпримітнішими геотуристичними атракціями Бескидів є скелі. Їх в регіоні налічується
близько сотні, і близько 20 з них знаходяться в
околицях с. Ямельниця, розташованої східніше
Урицьких скель, між селами Підгородці і Крушельниця Стрийського р-ну Львівської обл.
Різні автори пропонують включити Ямельницькі скелі до складу геотуристичного парку
як цікавих об’єктів туристичних маршрутів
Бескидами [3, 4, 6]. Проте детальні характеристики та карти цих скель представлені мало.
У нашій статті детально розглянуто морфологію основних скельних груп цієї території та
подано можливі траси маршрутів до них.
Комплекс Ямельницьких скель складається з кількох угруповань скель [1]. Групи скель
включають кілька скельних останців або відслонень скельних порід у вигляді прямовисних
стінок. Скелі складені пісковиками ямненської
світи палеоцену нижньо-палеогенового періоду (60–40 млн р) [5, 7]. Скелі значно розчленовані тріщинами різного генезису і ступеня
розкриття: вертикальними тектонічними, вивітрювання, гравітаційними, біогенними та
горизонтальними літологічними. На поверхні
скель спостерігаються сліди вибіркового вивітрювання різних за складом шарів пісковику,
ділянки коміркового вивітрювання. Комплекс об’єднує п’ять груп скель, розташованих
на віддалі 2–5 км один від одного. Виділяємо
південно-західну, північно-західну, північну,
східну і південно-східну групи скель. Їхнє міс50

цеположення визначено від центру с. Ямельниця (рис. 1 а).
Найцікавіші скелі у північно-західній групі
(урочище Бичкова), які є найвищі серед Ямельницьких скель і мають різноманітні форми.
Тут зустрічаються грибоподібні, скелі у вигляді масивних веж, прямовисних стін та ущелин. Вся скельна група формує схили балкової
форми: у верхів’ї вони такі вузькі, що мають
вигляд ущелини, а в низів’ї представлені у вигляді скельних стін, що поступово розчленовуються на окремі брили. Довжина ущелини 80
м, висота 26–28 м. Азимут простягання 240º.
Вершина скельної стіни рівна, доступна для
відвідувачів різної фізичної підготовленості.
На вершинах зустрічаються невеликі грибоподібні форми. Найвищою є скеля Шията у 35 м,

а
б
Рис. 1: а – розташування Ямельницьких скель
на 3d-моделі рельєфу;
б – грибоподібна скеля в урочищі Бичкове
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яка дістала свою назву за своєрідну вершину у
вигляді малої кубічної брили на рівній поверхні – “димара”. Скельну стіну в кількох місцях
перетинають наскрізні тріщини, які розбивають її на масивні окремості. Відкриті тріщини
шириною до 0,5 м бувають заповнені уламками скельних порід, які затиснуті у їхніх верхніх склепіннях і нависають над проходами.
Наявні також ніші, нависаючі брили, зімкнуті
тріщини. Окремо стоячі брили на передньому
краю скельної стіни мають кубоподібні та грибоподібні форми (рис. 1 б). На їхній поверхні
із затіненої сторони поширені невеликі коміркові форми 2×5 см. Скельна група піднімається вище крівлі лісу, з її вершин відкривається
краєвид у напрямі на північ і схід.
Північна група Ямельницьких скель (північний схід від г. Данилова) – це оголення пісковиків у вигляді розчленованої стіни, масивних
стовпів-брил та окремо стоячих скель-останців
(рис. 2 а). Загальна довжина відслонення близько 150 м, висота скель 15–17 м. Азимут простягання 280º. Товщина виходу порід 9–12 м. Характерно, що скелі тягнуться смугою, відносна
висота якої спадає від гребеня гори до долини.
Чим нижче розташовані скелі, тим вони більш
розчленовані. Так, на нижній і середній ділянці
знаходяться скельні стовпи-брили, а на верхній
– скельна стіна. Стіну пронизують наскрізні
поперечні тріщини тектонічного, гравітаційного і біогенного генезису. Вершинна поверхня скельної стіни рівна, з виступом масивної
брили зверху, доступна для долання особами
із середньою фізичною підготовленістю. З неї
відкривається краєвид у напрямі на північ і
захід. Наявні також відірвані від основи скеліблоки – кубоподібні форми в 2–3 м висоти, які
є наслідком гравітаційних процесів – обвалів.
Скелі настільки помітні, що просто вражають
мандрівників, перевершуючи їхні очікування.
Південно-східна група Ямельницьких скель
(урочище Нижній Кінець) має у своєму складі різні форми скельних утворень – невеликі в
1,5–3 м поодинокі скелі і дві скельні стіни: західна менша, довжиною 20 і висотою 12 м та східна
більша, довжиною 50 і висотою 15 м (рис. 2 б).
Характерно, що стіни значно менш розчленовані, ніж в інших групах скель. Їхня товщина 4–7
м. Західна стіна сильно розчленована горизонGeosites and georoutes

тальними зімкнутими тріщинами літологічного генезису, і лише кількома вертикальними
тріщинами гравітаційного і тектонічного генезису. Східна скельна стіна найменш розчленована з усіх груп Ямельницьких скель. Вона
майже не має відкритих вертикальних тектонічних тріщин. Лише на західному її закінченні
і в центральній частині є дві наскрізних достатньо широких тріщини, розширених внаслідок
гравітаційно-біогенних процесів. Вони достатньо широкі для того, щоб ввійти й оглядати її
склепіння зсередини та вийти на протилежну
сторону від входу. На поверхні пісковику східного краю стіни зустрічаються сліди діяльності
організмів, утворених в умовах седиментації.
Вершини скель вузькі, доступні лише за наявності альпіністського спорядження. Хоча скелі
розташовані на гребені хребта, смуга листяного
лісу закриває огляд місцевості.
Південно-західна і східна група скель (урочища Тиса і Ровінь–Матьхова відповідно)
складаються здебільшого з поодиноких скель,
роззосереджених на придолинних і середніх
частинах схилів відрогів хребтів. Переважають вежеподібні висотою 10–12 м і кубоподібні у 2–3 м форми. Східна група скель цікава
своєю людською історією: біля однієї зі скель
на г. Кобура знаходилася криївка українських
повстанців і 1,5 року діяла їхня підпільна радіостанція “Афродіта”.
Оглянути всі групи Ямельницьких скель
за день неможливо. Сюди потрібно планувати дводенний маршрут з ночівлею у наметах,
адже сільський зелений туризм тут слабко
розвинений, приватні садиби зрідка прийма-

а

б
Рис. 2: а – скельні брили на північ г. Данилова,
б – західний край скельної стіни урочища
Нижній Кінець
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ють туристів. Повз околиці Ямельниці проходить новозбудована траса В. Синьовидне–
Східниця, проте в самому селі дороги з вибоїнами. Пропонуємо включати Ямельницькі
скелі в такі туристичні маршрути [2]. 1) Автобусні: Ямельниця (урочище Бичкова, православна церква ХVІІІ ст. із давнім кладовищем)
– Урич – Східниця (джерела мінеральних вод
типу Нафтуся, Боржомі) (1–2 дні). 2) Мото- і
велосипедні: А) Трускавець – Урицькі скелі –
Ямельницькі скелі – вдсп с. Корчин – г. Параш-

ка – ретранслятор на безіменній вершині – м.
Сколе (2 дні); Б) с. В. Синьовидне – скелі г. Соколівець – скелі г. Пожерниця – Ямельницькі
скелі (г. Кобура, урочища північніше г. Данилова, Бичкове) – Урицькі скелі – с. Східниця –
м. Трускавець (3 дні). 3) Пішохідні: Трускавець
– с. Орів – Ямельницькі скелі – Трускавець (1–2
дні). Тривалість подорожей і навантаження на
маршрутах підбираються індивідуально згідно
віку, фізичної підготовленості, технічної можливості та побажань туристів.

________________
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НЕЙМОВІРНІ ВОДОСПАДИ, УТВОРЕНІ ПАЛЕОЦЕН-ЕОЦЕНОВИМИ
ВІДКЛАДАМИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Галина Гавришків, Юлія Гаєвська, Ігор Попп
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
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INCREDIBLE WATERFALLS FORMED BY PALEOCENE-EOCENE SEDIMENTS
OF UKRAINIAN CARPATHIANS
Halyna Havryshkiv, Yuliіa Haievska, Igor Popp
Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of the National Acadmy of Science
of Ukraine, galinah2404@gmail.com
Waterfalls and river beds are not only beautiful landscapes, but also a great opportunity to explore the rocks that
form them. In particular, along the Prut River, one can trace the complete complex of the Paleocene rocks, and along
the Maniavka River, the complex of the Eocene rocks.

У флішових відкладах Карпатської
покривно-складчастої споруди зустрічається
велика кількість різноманітних цікавих і екзотичних геотуристичних об’єктів, але на осо52

бливу увагу заслуговують водоспади. Створені
природою протягом багатьох мільйонів років,
вони зачаровують погляд і заспокоюють. Відклади, які прорізає вода гірських річок, утвоGeosites and georoutes
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рилися 65-30 млн. р. тому і були підняті на поверхню рухами земної кори.
Відомий водоспад в м. Яремче на річці Прут
зачаровує своєю розкішшю багатьох туристів.
Він утворений пісковиками ямненської світи
палеоцену [1]. Тут чітко видно контакт ямненської світи зі стрийською, яка лежить в основі,
і манявською світою, що перекриває ямненські
відклади. Приблизно 250 метрів вниз по течії від
шосейного і залізничного мостів відслонюються
відклади стрийської світи – це переважно тонко і середньо ритмічний фліш, що чергується з
голубувато-сірими дрібнозернистими хвилястошаруватими пісковиками та зеленувато-сірими
аргілітами [3]. Далі верх по розрізу відслонюється яремчанський горизонт у вигляді тонкоритмічного перешарування сірих і зеленувато-сірих
дрібнозернистих щільних невапнистих пісковиків і вишнево-червоних, темносірих і зеленуватих аргілітів. За ними знаходяться нерівномірно
перешаровані середньо- і грубо-шаруваті сірі,
зеленувато-сірі дрібнозернисті пісковики і алевроліти з темно-сірими і зеленувато сірими аргілітами. Далі грубошаруваті сірі, трохи жовтуваті
на вивітрілій поверхні, пісковики з прошарками
темносірих аргілітів, вище грубошаруваті і масивні (до 7 метрів) сірі пісковики ямненського
типу (Рис.1), що перекриваються пачкою тонкого перешарування сірих аргілітів і пісковиків, і
вверх змінюються знову типовими ямненськими середньо- і грубошаруватими пісковиками з
прошарками зеленуватих і темно-сірих аргілітів
[3]. Згодом вверх по розрізу збільшується кількість глинистих порід. Перекриває ямненську
світу – манявська, що представлена зеленуватосірим флішем.

Пісковиками ямненської світи складені також Кам’янецкий водоспад на р. Кам’янка в
Сколівських Бескидах і водоспад на р.Сукіль в
с.Бубнище, поблизу КПП заповідного комплексу
“Скелі Добуша”[1].
Річка Манявка є найбільшою правою притокою Бистриці-Солотвинської. Довжина її 22 км,
площа басейну становить близько 65 км2, розташований в Богородчанському районі. На річці
Манявка, яка бере початок із схилу хребта Чортки, породи пасічнянської світи (середній еоцен)
утворюють мальовничий Манявський водоспад
(висота 17,5м) – найвищий в Українських Карпатах (Рис.2). Та слід зауважити, що вздовж всієї
річки можна спостерігати менш потужні, але не
менш привабливі водоспади та пороги.
В руслі Манявки можна дослідити весь розріз палеоцен-еоценових порід: від битківських
строкатоколірних верств, що залягають в основі
манявської світи до порід бистрицької світи.
Розріз манявської світи (нижній еоцен) складений товщею ритмічного чергування зелених,
зеленувато-сірих і темно-зелених аргілітів і сірих, зеленувато-сірих скременілих алевролітів.
Товщина окремих проверстків пісковиків і алевролітів змінюється від декількох сантиметрів до
2–3 метрів. (Рис.3).
В товщі пасічнянської світи (середній еоцен)
місцями поширені масивні, грубоверствуваті пачки пісковиків потужністю до 10 метрів.
Зрідка зустрічаються прошарки вапнистих
аргілітів. Піскуватість світи мінлива по площі, окремі проверстки часто виклинюються
або заміщуються аргілітами. Потужність вищезгаданих порід близько 30 метрів. Ця товща
перекривається пластами щільних пісковиків,

Рис. 1. Типові ямненські пісковики, відслонення на р. Прут, м.Яремче
Geosites and georoutes
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Рис. 2. Водоспади по річці Манявка, околиці с.Манява

Рис. 3. Відслонення по річці Манявка.
які вище по розрізу переходять у вапнисті піс- сірих пісковиків із зеленими невапнистими аргіліковики.
тами та алевролітами (товщина прошарків 5 – 15
Поблизу водоспаду на річці Манявка, є мальов- сантиметрів) бистрицької світи (верхній еоцен).
ниче відслонення контакту порід пасічнянської
Більш важкодоступним і менш відомим є
світи з флішовими породами бистрицької [2]. В Бухтівецький водоспад, утворений вапнистонижній частині відслонюється потужна товща теригенними породами пасічнянської світи, розмасивних сильновапнистих пісковиків, алевро- ташований на потоці Бухтівець, біля с.Букове.
літів, мергелів і піщаних вапняків середньоеоцеЦі водоспади є чарівними пам’ятками нежинового віку, які утворюють водоспад. А у верхній вої природи, які потрібно зберігати і охороняти
частині спостерігається ритмічне перешарування для наступних поколінь.
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ЛАНДШАФТНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІШОХІДНИХ ТУРИСТИЧНИХ
МАРШРУТІВ НА ГОРУ ГОВЕРЛА В МЕЖАХ СУБАЛЬПІЙСЬКОГО
І АЛЬПІЙСЬКОГО ВИСОКОГІР’Я
Микола Карабінюк
Ужгородський національний університет
e-mail: mykola.karabiniuk@uzhnu.edu.ua

LANDSCAPE FEATURES OF HIKING TOURIST ROUTES ON THE MOUNTAIN
OF HOVERLA WITHIN THE SUBALPIAN AND ALPINE HIGHLAND
Mykola Karabiniuk
Uzhhorod National University
e-mail: mykola.karabiniuk@uzhnu.edu.ua
The landscape-tourist profile of the main tourist routes to Hoverla мountain from the Kozmeshchik tract and the
training and sports base Zaroslyak was developed, which expresses the main landscape features of the routes and the
degree of their degradation.

У субальпійському і альпійському
високогір’ї Чорногори найбільш інтенсивна
рекреаційно-туристична діяльність проводиться у північно-західній частині масиву, де
розміщені вершини Говерла (2060,8 м) і Петрос
(2020,2 м) та озеро Несамовите. Найбільша
кількість рекреантів і туристів протягом року
(понад 20–30 тис.) спостерігається на двох туристичних маршрутах на г. Говерла, які розміщені у верхів’ї басейну р. Прут у межах Кар-

патського національного природного парку
[1]. Вони розпочинаються від Ворохтянської
високогірної навчально-спортивної бази «Заросляк». Також активний приріст відвідувачів
високогір’я спостерігається на туристичному
маршруті на г. Говерла від урочища Козьмещик, який знаходиться у верхів’ї басейну р.
Лазещина у межах Карпатського біосферного
заповідника [1]. Значна тут кількість рекреантів та туристів сприяють інтенсивному наван-

Рис. 1. Ландшафтно-туристичний профіль г. Говерла вздовж туристичних маршрутів «ур. Козьмещик – г. Говерла» і «ур. Заросляк–г. Говерла» на ділянці пол. Ґропа–сідловина під г. Мала Говерла
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Умовні позначення до рис. 1
СЕКТОР південно-західного навітряного сильно зволоженого дренованого паралельною системою річок макросхилу з пануванням букових і смереково-ялицево-букових лісів*. Висотна місцевість А ‒ м’яковипукле денудаційне
альпійсько-субальпійське високогір’я сформоване переважно в умовах згідного залягання пластів гірських порід,
дуже холодне (середня температура найхолоднішого місяця -12° С; найтеплішого +9° С) і дуже вологе (до 2000 мм),
з біловусово-лохиново-чорницевими пустищами і щучниково-ситниково-кострицевими луками на гірсько-лучнобуроземних і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах*. Стрія І ‒ крутосхилі випуклі куполоподібні вершини, хвилясті поверхні гребеня та круті пригребеневі схили узгоджені з напрямком падінням пластів невапнистих слюдистих грубошаруватих і масивних різнозернистих сірих пісковиків, конгломератів і гравелітів з біловусовими та
ялівцево-чорницевими пустищами на гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах. Складне
урочище 1 – випуклі поверхні і круті випуклі схили куполоподібних вершин переважно південно-західної експозиції з кострицево-ситниковими пустищами луками та чорницево-рододендроновими пустищами на малопотужних
сильноскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Підурочища і прості урочища (п.у.): 1 – поверхні вершин з
ситниково-куничниковими луками на малопотужних сильноскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах (п.у.); 2
– круті вузькі сильнокам’янисті схили північно-західної і західної експозицій з куничниковими пустищами на малопотужних сильноскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Складне урочище 2 – хвилясті випуклі поверхні
згладженого гребеня головного хребта з осоково-кострицево-ситниковими луками та чорничниками на середньопотужних середньоскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Прості урочища: 3 – вирівняні ділянки гребеня хребта
з куничниково-ситниково-кострицевими луками на малопотужних середньоскелетних гірсько-лучно-буроземних
ґрунтах; 4 – поверхні сідловин складені пісковиками з лежачокострицевими луками і осоково-ситниковими пустищами на середньопотужних середньоскелетних гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах. СЕКТОР північно-східного
підвітряного макросхилу із холоднішим (приблизно на 2° С), ніж у південно-західному секторі, вегетаційним періодом, меншою на (200‒300 мм) річною кількістю опадів з пануванням смерекових і буково-ялицево-смерекових
лісів. Висотна місцевість Б – м’яковипукле денудаційне альпійсько-субальпійське високогір’я сформоване в головах пластів гірських порід, дуже холодне (середня температура найхолоднішого місяця -12° С; найтеплішого +7°
С) і дуже вологе (до 2000 мм), з біловусово-чорницево-лохиновими пустищами і щучниковими луками на гірськолучно-буроземних і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах. Стрія II – випуклі куполоподібні вершини та круті пригребеневі схили сформовані в головах пластів невапнистих слюдистих грубошаруватих і масивних різнозернистих
пісковиків, конгломератів і гравелітів з чорницево-лохиновими пустищами і буловусово-щучниковими луками на
гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах. Складне урочище 3 – круті випуклі схили куполоподібних вершин переважно північно-східної експозиції на головному хребті з куничниково-кострицевими
луками та лохиново-брусницевими чорничниками на малопотужних середньо-сильноскелетних гірсько-лучнобуроземних ґрунтах. Підурочище: 5 – круті випуклі кам’янисті схили північно-східної експозицій з куничниковими пустищами, костричниками та різнотравно-чорницевими яловечниками на середньопотужних сильноскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Складне урочище 4 – круті і спадисті східчасті вузькі випуклі поверхні
гребені відрогів головного хребта північних експозицій з лохиново-рододендроновими пустищами, ситниковокострицевими луками, чорницевими яловечниками та гірсько-сосновим криволісям на мало-середньопотужних
середньо-сильноскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Підурочища: 6 – круті ділянки гребенів північнозахідної експозиції з виходами корінних порід з ситниково-чорницевими пустищами, яловечниками та свіжими
гірсько-сосновими суборами на малопотужних слабоскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах; 7 – круті ділянки гребенів північно-західної експозиції з куничниково-кострицевими луками, чорницевими яловечниками та свіжими куничниково-чорницевими гірсько-сосновими суборами на середньопотужних середньо-сильноскелетних
гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Складне урочище 5 – круті і дуже круті пригребеневі схили північно-східної
і північної експозицій з лохиново-чорницевими пустищами, куничников-чорницевими яловечниками та
зеленовільхово-гірсько-сосновим криволіссям на мало-середньопотужних середньо-сильноскелетних гірськолучно-буроземних ґрунтах. Підурочище: 8 – круті і дуже круті випуклі вузькі ділянки гребенів відрогів головного
хребта північно-східної експозиції з свіжими різнотравно-чорницевими гірсько-сосновими і зеленовільховими суборами на малопотужних середньо-сильноскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Стрія ІІІ – круті пригребеневі схили та сідловини сформовані тонкоритмічним пісковиково-аргілітовим флішом з біловусово-щучниковими
луками на гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Складне урочище 6 – поверхні гребенів відрогів головного хребта з лежачокострицевими і щучниково-ситниково-біловусовими луками та яловечниками на середньопотужних
середньоскелетних гірсько-лучно- і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах. Підурочище: 9 – поверхні сідловин
з лежачокострицевими та щучниково-біловусовими луками на середньопотужних середньоскелетних гірськоторф’яно-буроземних ґрунтах; Висотна місцевість В – різко ввігнуте давньольодовиково-екзараційне субальпійське
високогір’я сформоване в головах пластів гірських порід, холодне (лютий -12° С; липень +8° С), дуже вологе (понад
1500 мм) з формаціями листяних і хвойних чагарників на гірсько-лучних і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах
у комплексі з кам’янистими осипищами і виходами корінних порід. Стрія ІV – територіально роз’єднана система
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карів з дуже крутими й обривистими стінками, закладених в головах пластів невапнистих слюдистих грубошаруватих і масивних пісковиків, конгломератів і гравелітів з пануванням ялівцю, гірської сосни і зеленої вільхи на
гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах. Складне урочище 7 – слабоврізані (висячі) кари
північно-східної і північної експозицій з наскельно-цетрарієвими гірсько-сосново-зеленовільховим криволіссям на
ініціальних середньо-сильноскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах у комплексі з виходами корінних порід.
Підурочище: 10 – обривисті стінки карів з свіжим наскельно-цетрарієвими зелено-вільховими борами на ініціальних середньоскелетних гірсько-лучно-буроземних ґрунтах у комплексі з виходами корінних порід;
Літологія гірських порід*. Крейдова система: K₂crа – чорногірська світа (пісковики, конгломерати, гравеліти);
K₂crb – чорногірська світа (товща пісковиково-аргілітового флішу). Ґрунти: ГБЛ – гірсько-лучно-буроземні; ГБТ –
гірсько-торф’яно-буроземні .
Рослинність: а – вільха зелена; б – сосна гірська; в – яловець сибірський; г – лохина; ґ – рододендрон східнокарпатський, д – чорниця; е – ситник трироздільний; є – костриця лежача; ж – костриця червона; з – куничник волохатий; и – щучник дернистий; і – осока звичайна; ї – куничник наземний; й – біловус стиснутий; к – наскельниця лежача. Межі: 1 – секторів, 2 – висотних місцевостей, 3 – стрій, 4 – складних урочищ, 5 – підурочищ і простих урочищ;
Ступінь деградації мікрорельєфу стежки: 6 – слабий, 7 – помірний, 8 – середній, 9 – сильний, 10 – катастрофічний.

таженню на туристичні маршрути, що обумовлює необхідність вивчення їхніх ландшафтних
особливостей, а також сучасного стану і ступеня деградації та ін. У результаті дослідження
нами розроблений ландшафтно-туристичний
профіль основних туристичних маршрутів на
г. Говерла (рис. 1).
Під ландшафтно-туристичним профілем
розуміємо графічне зображення січення поверхні ПТК вертикальною площиною через
лінію поздовжнього профілю лінійного рекреаційного об’єкту (туристичні маршрути,
ландшафтно-пізнавальні стежки та ін.), що
побудоване на основі крупномасштабної ландшафтної карти та виражає гіпсометричні особливості стежки, а також узагальнює відомості
про структуру і властивості природних комплексів та ландшафтне різноманіття загалом.
Окрім ландшафтних особливостей, вони дозволяють встановити і графічно відобразити

ландшафтну приуроченість стадій деградації
стежок до конкретних ПТК.
На нашу думку такі ландшафтно-туристичні
профілі є найкращим способом унаочнення
ландшафтних особливостей різних туристичних маршрутів та інших важливих для туристів і рекреантів параметрів стежки – довжина,
крутизна, гіпсометричне перевищення, а також ступінь деградації та ін.
З ландшафтної точки зору, більша частина
аналізованих маршрутів на г. Говерла знаходяться у межах сектору підвітряного північносхідного макросхилу ділянки високогір’я
«Говерла-Шурин». Тут майже на всій своїй
протяжності маршрутам характерний розгалужений характер повздовжнього профілю
стежки та притаманна п’ята стадія деградації.
Глибоко врізані рівчаки на стежці у дощову погоду виповнюються водою та ще більше поглиблюються.

________________

1. Карабінюк М. М. Динаміка відвідувачів субальпійського і альпійського високогір’я Чорногори у 2003–2018 роках.
Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої 30-й річниці національному природному порку «Синевир» (Україна, с. Синевир, 18-20
вересня 2019 року). Синевир : НПП «Синевир», 2019. С. 239–245.
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DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF RECREATION AREAS
AND TOURISM ROUTES ON MOUNTAIN HOVERLA
Igor Gnatyak, Olha Yevtushok, Oksana Gnatyak
Ivan Franko National University of Lviv, School №100;
e-mail: gnatyak_igor@ukr.net; olja.yevtushok@gmail.com
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.

Верхів’я басейну р. Прут (вище смт. Ворохта)
разом з прилеглим гірським масивом Чорногори, належить до територій, що віддавна приваблюють до себе багатством ресурсів та можливостями для активного відпочинку. Після спаду
90-х років ХХ століття, рекреаційні території
Українських Карпат знову відчувають зростання туристичної активності, яка виражається через розбудову туристичної інфраструктури та
збільшення інтенсивності туристичного руху.
Впродовж багатьох років, ГоверлянськоЧорногірський напрям зі сторони верхів’я р.
Прут характеризується одним з найвищих показників туристичного руху. Цьому сприяли також
масові заходи: започаткована у 1964 році «Говерляна» – щорічний масовий похід-сходження на г.
Говерла; традиційні масові сходження до річниці
прийняття Декларації про державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України
з кінця 80-х років. Ця територія, і в першу чергу
урочище Заросляк, почала виконувати функцію основної «туристичної брами» на найвищу
вершину України – гору Говерлу. Починаючи
з 1959 року, в урочищі функціонує навчальноспортивна база «Заросляк» (державне підприємство, навчально-спортивна база Олімпійського
резерву України). Має статус бази олімпійської
та параолімпійської підготовки та є найвисокогірнішим об’єктом спортивно-оздоровчої інфраструктури України [1]. Ще 1881 року на цьому місці було засновано туристичний притулок
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Польського Товариства Татранського, який неодноразово був знищений пожежами та бойовими діями під час Першої світової війни. У 1911 та
1923 – 1927 роках притулок було заново відбудовано й до кінця 1930-х років він приймав від 120
до 150 туристів на добу [3]. Під час Другої світової війни його знов було повністю знищено. Після спорудження у 1959 році спортивної бази, до
урочища Заросляк, неподалік траси старої вузькоколійки, збудували дорогу, яка мала стати частиною олімпійського спортивно-туристичного
комплексу. З цією метою, Івано-Франківський
облвиконком своїм рішенням від 26.06.1965 року
відвів земельну ділянку під будівництво бази,
площею 500 га, а Рада Міністрів УРСР постановою від 17.08.1966 року № 623 прийняла остаточне рішення про будівництво бази відпочинку, туризму, гірськолижного та ковзанярського
спорту в районі смт. Ворохта Івано-Франківської
області [5]. У грудні 1967 року затвердили генплан будівництва, провели фінансові розрахунки
та виготовили його макет.
Згідно з проектом, основний масив
спортивно-туристичного комплексу повинен
був розміститися на полонині Пожижевській [4,
5]. Там планували спорудити адміністративне
приміщення (12 поверхів), готель (9 поверхів) з
рестораном, конференц-залом та кінотеатром.
Споруди ботанічного стаціонару Академії наук
та високогірної метеостанції мали бути вписані
в спортивну інфраструктуру та реконструйоваGeosites and georoutes
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ні. На північно-західному схилі гори – трампліни висотою 40, 80 і 120 метрів. По іншому
схилу Пожижевської мали пролягти трикілометрова траса для швидкісного спуску, траси
для слалому-гіганту та спеціального слалому.
Поруч, на схилах Брескула, планувалося будівництво менших будинків (котеджів на 2-4 особи). Загалом, комплекс на Пожижевській був
розрахований на одночасне проживання 3 тисяч осіб (спортсменів, суддів та туристів). Для
створення льодових арен під відкритим небом,
проектанти пропонували загатити греблею потік Брескулець так, щоб утворилося дворівневе
штучне озеро площею водяного дзеркала 6-8
гектарів. На верхньому рівні мала розміститися ковзанярська бігова доріжка та хокейні
майданчики, внизу – місце для виступів майстрів фігурного катання [4, 5]. Біля підніжжя
г. Говерла планувалося прорубати 15 км траси
для лижних гонок, а на “10-му кілометрі” розмістити стадіон для старту та фінішу лижників
із трибунами для глядачів. Інші об’єкти інфраструктури мали бути локалізовані у смт. Ворохта, та з’єднуватись з основним комплексом
монорельсовою залізницею (до району “14 кілометра”). Водночас, проектанти розуміли, що
для змагань такого рівня тут було недостатньо
інженерних мереж, аеропортів, ліній залізниць
та під’їзних доріг.
У 1980 році вся ця територія увійшла до
новоствореного Карпатського національного
природного парку (КНПП). Заповідний режим
території та наступна трансформація суспільнополітичного устрою України, не сприяли
масштабним проектам та будовам. Існування
двозначності у підпорядкуванні головної транспортної артерії до спортбази «Заросляк» (Міністерство екології та селищна Рада) та екстремальні погодні умови обумовлювали повільне і
поступове руйнування існуючої транспортної
інфраструктури. Недосконалість законодавчого супроводу природоохоронних територій
призвела до спорудження у 2002-2004 рр. на території бази дванадцятиметрового трампліну
для фрістайлу та спроби побудови гідроелектростанції. В ці ж роки різко зросла популярність масових сходжень на найвищу вершину
України за участю найвищих посадових осіб
держави. При їх підготовці, як правило, існуюGeosites and georoutes
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ча дорога покращувалась, зберігала кондиційні
умови та продовжувала виконувала свою основну функцію протягом невеликого часового
відтинку.
Водночас, така популярність вершини призвела до надмірної засміченості та витоптування високогірної рослинності, оскільки велика
кількість учасників масових сходжень не здатна рухатись лише існуючими туристичними
маршрутами. Навантаження на природні екосистеми змінюється також у залежності і від сезонів року – у комфортний період Говерлу відвідують понад 90 % річної облікованої кількості
рекреантів, а на інші місяці року припадає лише
5,9 % відвідувачів [2].
Початок функціонування туристичного гірськолижного комплексу «Буковель» у 2002 році,
його розвиток як лікувального і бальнеологічного центру (з 2008 року), зменшення можливостей для морського відпочинку (з 2014 року)
обумовили зростання кількості відвідувачів
території КНПП з 74 до 87 тис чол. Тільки через Говерлянське КПП Карпатського національного парку щороку офіційно проходить в
середньому близько 25 тис. осіб з тенденцією
до зростання (зокрема, у 2014-2015 рр відвідування зросло з 23 до 35 тис. осіб). Існують достатньо амбітні плани спорудження неподалік,
на Закарпатті, туристичного гірськолижного комплексу «Буковель-2» та значної реконструкції єдиної дороги до підніжжя Говерли
(Івано-Франківським ВКП ДП «Укрдіпродор»
виготовлено проектно-кошторисну документацію – робочий проект капітального ремонту
дорожнього покриття автомобільної дороги
від КПП КНПП до НСБ «Заросляк»). Реалізація такого проекту у верхів’ї Прута покращить
доступність найбільш відвідуваних у Карпатах
туристичних шляхів та, ймовірно, у декілька
разів збільшить кількість відвідувачів на них.
Надмірне витоптування, у свою чергу, призведе до подальшої активізації ерозійних процесів
(вже зараз глибина ерозійних борозд подекуди
сягає 70-100 см та продовжує зростати). Відтак,
покращення транспортної інфраструктури рекреаційних територій вимагатиме одночасного
спорудження та застосування різномасштабних гідротехнічних укріплень та допоміжної
пішохідної інфраструктури.
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Carbon-containing siliceous clay deposits (black shales) of the Lower Cretaceous and the Oligocene of the
Ukrainian Carpathians are considered as a perspective geotouristic object. Their formation is associated with oceanic
anoxic events in the Barremian-Albian (phase OAE-1) and Oligocene (phase OAE-4). Geotouristic excursion routes
are proposed (Boryslav, Skhidnytsia, Maidan, Verkhne Synyovydne, Skole).

Як перспективний геотуристичний об’єкт
розглядаються кременисто-глинисті відклади з підвищеним вмістом розсіяної органічної речовини (“чорні сланці”). В крейдовопалеогеновому фліші Українських Карпат вони
представлені породами баррем-альбського
(шипотська, спаська світи) і олігоценового
(менілітова, дусинська світи) віку. Підвищений
інтерес до менілітових відкладів зумовлений
тим, що вони дослідниками [2, 4] визначені як
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основна нафтоматеринська товща Карпатської
провінції.
Формування
вуглецевмісних
осадів
пов’язуємо з океанічними безкисневими подіями у баррем-альбі (фаза ОАЕ – 1) і олігоцені
(фаза ОАЕ – 4), під час яких не тільки в Карпатському седиментаційному басейні [1, 5], а й
у багатьох інших частинах Світового океану існували сприятливі умови для нагромадження
і збереження в осадах величезної кількості орGeosites and georoutes
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Рис. 1. Розріз порід нижньоменілітової підсвіти,
с.Верхнє Синьовидне. Відслонення чорних аргілітів з прошарками пісковиків (правий беріг р.Опір)

Рис. 2. Розріз порід нижньоменілітової підсвіти, м. Сколе. Нижній кременистий горизонт
(правий беріг р. Опір).

ганічної речовини [3, 10]. Горизонти карбонатних і кременистих порід (шешорський і нижній кременистий) мають стратиграфічне маркувальне значення в зоні контакту еоценових
і олігоценових відкладів. Також вони фіксують
палеоокеанологічні, палеокліматичні і палеоекологічні події в седиментологічній історії
не тільки Карпатського, а й всього Тетидного
басейну і Світового океану [3, 6, 8, 9]. Дискусійною є проблема генезису силіцитів. Різними дослідниками обґрунтовується їх біогенне, вулканогенне або хемогенне походження.
Вважаємо силіцити флішу Карпат продуктом
седиментації біогенних кременистих мулів та
їх постседиментаційної трансформації [5]. Завдяки високій міцності силіцитів їх відслонення чітко виражені в рельєфі і часто утворюють
скельні виходи на схилах гір та пороги і невеликі водоспади в гірських річках, що робить їх
досить видовищним об’єктом для геологічного туризму.
Вуглецевмісні менілітові відклади (“менілітові сланці”) олігоцену в розрізі карпатського
флішу є свідченням прояву в межах Паратетісу
регіональної океанічної безкисневої події ОАЕ
– 4. Частково вони уже входять в програму геотуристичних екскурсій (Борислав, Східниця).
Можна запропонувати додаткові маршрути
для ознайомлення з олігоценовими вуглецевмісними кременисто-глинистими відкладами
(Майдан, Верхнє Синьовидне, Сколе) [6, 7].
В околицях м. Борислава, у відслоненнях
по р. Тисмениці у підошві нижньоменілітової

підсвіти залягають фтаніти і вапняковисті силіцити нижнього кременистого горизонту, які
уверх за розрізом змінюються чорними аргілітами з прошарками пісковиків і алевролітів
та крупними лінзоподібними карбонатними
конкреціями. В околицях курортного селища
Східниця, в долині річки Східничанки, лівого притоку ріки Стрий, знаходяться численні
відслонення чорних і темно-сірих глинистих,
кременисто-глинистих і піскуватих порід менілітової світи. Крупне відслонення силіцитів
і чорних аргілітів нижньоменілітової підсвіти
спостерігається на берегах ріки Рибник, вище
по течії місця її злиття з рікою Майданом, біля
с.Майдан. В районі с.Верхнього Синьовидного і м.Сколе по р.Опір силіцити нижнього
кременистого горизонту (до 20 м) нижньоменілітової підсвіти, представлені фтанітами
і карбонатно-кременистими породами. Далі
вверх за розрізом вони змінюються товщою
чорних вуглецевмісних скременілих глинистих
порід нижньоменілітової підсвіти (рис. 1, 2).
Відомою є океанічна безкиснева подія
ОАЕ – 1 в баррем-альбі, яка проявила себе в
глобальному масштабі. Серед відкладів карпатського флішу ми з нею пов’язуємо формування бітумінозних товщ (“чорних сланців”)
спаської і шипотської світ. Стратотип спаської
світи виділений в околицях сіл Спас і Тершів
Старосамбірського району Львівської області. Відслонення шипотських відкладів широко
розвинені в південно-східній частині Українських Карпат, в Івано-Франківській і Черні-
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вецькій областях. Вони є перспективними для
включення їх в програму геотуристичних екскурсій.
На прикладі вуглецевмісних кременистоглинистих відкладів (“чорних сланців”) Укра-

їнських Карпат можна розказати про седиментологічну історію Карпатського басейну, а
також про такі дискусійні серед геологів проблеми як походження нафти і походження силіцитів.
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From various recommended here geological tours in Transcarpathion region detailed information for discovering
“the Carpathian Diamond” and “the Knjaginski meteorite remnants” has described.
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Закарпаття – чудовий куточок України, що
знаходиться у центрі Європи. Це край мальовничої природи з чотирма найвищими вершинами Українських Карпат – Говерлою, Петросом,
Гутин Томнатиком, Попом Іваном (Чорногірським), квітучими полонинами, стрімкими
гірськими потоками, високогірними озерами,
лагідним кліматом, цілющими джерелами,
своєрідною архітектурою, співучими, працьовитими та гостинними людьми. Усе це сприяє
великому напливу туристів (мандрівників) і
просто відпочиваючих з усіх куточків нашої
країни та з-за кордону.
З давніх-давен люди полюбляли мандрувати, зустрічатись з незвіданим.
Наше ХХІ-ше сторіччя – це вік мандрів – піших (одинаків та груп), вело-моторизованих,
автомобільних (автобусних) організованих і
не дуже.
З багатьох запроектованих нами геологічних мандрівок Закарпаттям окремо хотілося
б виділити пошуки “карпатських діамантів” та
часток Княгинського метеориту.
Згадки про наявність у Закарпатті “діамантів” під назвою карпатських чи мармароських
викликають велику зацікавленість у пошукачів коштовного каміння.
Насправді, йдеться про знахідки у руслах багатьох річок Закарпаття прозорих з гарною огранкою кристалів кварцу (рис. 1), іноді зі здвоєнням, що ще більше надає їм шарму...

Розділ 2

Більші кристали виникли, як правило, у
тріщинах. Менші за розмірами можуть бути
пов’язані з перекристалізацією пісковиків.
У деяких кристалах спостерігаються включення (бульбашки) рідин або газів, які циркулювали у цих тріщинах. Такі кристали мають
важливе наукове значення.
Найчастіше знахідки цих “діамантів”, які
нам відомі, трапляються у басейнах рік Чорна
Тиса, Латориця (рис. 2), Ріка (рис. 3), тобто у
Карпатах. Є окремі знахідки і у межах Мармароського масиву, тому, все таки, справедливіше вживати термін “карпатські”, а не “мармароські”.
Їх пошуки необхідно проводити у руслах
річок і потічках, де є скупчення піску. Серед
останнього і можна натрапити на красиві
кристали.
Необхідно також попередити шукачів, що
новітні часи внесли і значні труднощі у цю
справу. У піску знаходиться значна кількість

Рис. 2. “Діаманти” з включеннями обвугленої
органіки

Рис. 1. Приклад карпатських або мармароських
“діамантів”
Geosites and georoutes

Рис. 3. “Діаманти” без включень
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битого скла різного забарвлення. Кристали
кварцу набагато міцніші за скло. Це і дозволяє
їх відрізнити від скла. При навантаженні скло
розтріскується, тоді як кристали кварцу залишаються неушкодженими. Трапляються також
і кристали кальциту.
Також цікаво, що 9 червня 1866 р. свідками
грандіозного природного явища стали горяни
зі с. Княгині на лемківській Великоберезнянщині. Біля п’ятої години після обіду поблизу
села пролунав надзвичайно сильний вибух.
Більше тисячі уламків загальною масою понад
500 кг впало на Землю. Найбільший уламок метеориту, що був знайдений, мав вагу 296,766 кг.
Уламки Княгинського метеориту знаходяться
в експозиціях 115 музеїв світу, але найбільші з
них – у Віденському (рис. 4).
За складом це кам’яний метеорит (хондрит), що складається зі сферичних утворень
силікатної породи з підвищеним вмістом заліза, нікелю та інших металів.
Княгинський метеорит викликає цікавість
у природолюбів і до сьогодення. Його знахідки
одним слугують за оберіг, інші вірять у його чудодійну силу. Отже, пошуки уламків тривають.

Рис. 4. Закарпатський метеорит “Княгиня” у
приміщенні
Віденського природничо-історичного музею (Австрія) [фото з 1]
Якщо Вам пощастить і Ви знайдете у зазначеному вище районі уламок породи, що важчий
за звичайний пісковик, то це означатиме, що
Ви стали власником метеориту.
Найбільша ймовірність знайти уламки
цього метеориту у руслах приток р. Уж і на
суміжних до них полях між селами Забрідь і
Кострина Великоберезнянського району Закарпатської області.

________________

1. 1. http://igormelika.com.ua/moi-karpati/ukrainski-karpati/meteoriti-zakarpattya-istoriya-fakti-dokazi.

ПОШТОВІ ЛИСТІВКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ
ДОЛИНИ ЧОРНОЇ ТИСИ
Ольга Ковтонюк, Наталія Корогода, Олександр Галаган
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, KovtonyukO@i.ua

POSTCARDS FROM THE BEGINNING OF THE XX CENTURY AS A SOURCE
OF INFORMATION ABOUT TOURIST SITES IN CHORNA TYSA RIVER VALLEY
Olga Kovtoniuk, Nataliia Korohoda, Oleksandr Halahan
Taras Shevchenko National University of Kyiv, KovtonyukO@i.ua
The preparation and conduct of professionally-oriented practice for students of the Faculty of Geography of Taras
Shevchenko National University of Kyiv, taking place at the geographic practice training base “Yasinya”, requires a
constant search for local history information about the area of researching. Partly such information can be obtained
from postcards of the early twentieth century. The signatures and dates contained in them determine their value as a
source of information, because they indicate the state of specific objects or places in the past.

З 1994 року професійно-орієнтована підготовка студентів географічного факультету
Київського національного університету іме64

ні Тараса Шевченка проходить на навчальній
базі польових географічних практик «Ясіня» у
Рахівському районі Закарпатської області. За
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цей час було розроблено низку маршрутів, що
включають найцікавіші природні та антропогенні об’єкти Свидовецького масиву та Братківського хребта [1, 3]. Крім того було розглянуто можливості наповнення, популярного
нині туристичного маршруту до витоку Тиси,
інформацією про особливості геологічної будови, рельєфоутворюючих процесів та ландшафтів даної території [2].
Необхідність заповнення білих плям у історії освоєння території долини Чорної Тиси, що
до нині визначає певні особливості в її ландшафтах, дав нам поштовх до збору та аналізу
краєзнавчих матеріалів, серед яких важливим
джерелом інформації стали поштові листівки (поштівки) початку ХХ сторіччя. Поштівки різної якості та міри збереженості, чорнобілі та ретушовані, з зображенням одного або
декількох об’єктів представлені на сторінках
історико-краєзнавчих сайтів, цифрових архівів,
тематичних сторінках соціальних мереж тощо.
На них подано назви локацій угорською та німецькою, чеською мовами; часто зазначено рік
випуску або дату у підписах чи на поштовому
штемпелі, що робить їх унікальним джерелом
інформації про стан і зовнішній вигляд атракційних об’єктів на початку минулого сторіччя.
Маршрут долиною річки Чорна Тиса від селища Керешмезе (сучасне селище Ясіня) відомий майже півтори сотні років. Його історія починається у 1880-х роках з проведення поблизу
перевалу Околе (хребет Братківський у масиві Привододільних Ґорґан) пам’ятних заходів
та облаштування одного з джерел у верхів’ях
річки Чорна Тиса. Очевидно, що з того ж часу
джерело зокрема, та долина річки вцілому, стали об’єктами туристичного паломництва. Підтвердження цього факту нині ми знаходимо у
зображеннях на численних поштівках початку
минулого сторіччя.Поштові листівки серій «Керешмезе» («Kőrösmező»), «Вітання з Керешмезе»
(«Üdvözlet Kőrösmezőről»), «Вітання з Марамуреш» («Üdvözlet Máramarosból») та «Керешмезе
(Марамуреш) («Kőrösmező (Máramaros)») розпочали випускати на початку ХХ сторіччя в
Будапешті. У період 1920 – 1938 років їх перевидавала поштова служба Чехословаччини. Ці
поштівки містили, у тому числі, зображення
найцікавіших на той час атракцій долини ЧорGeosites and georoutes
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ної Тиси: джерела з якого починається річка
Тиса та туристичного притулку, Апшинецького
водосховища та дамби тощо.
Початку туристичного розвитку долини
річки Чорна Тиса, опосередковано, передувала
велика повінь на Тисі, що повністю знищила у
1879 році місто Сегед. Керівництво відновленням зруйнованого міста здійснював відомий
на той час політичний діяч та президент національної лісової асоціації - граф Лайош Тиса
(Lajos Tisza, (1832 – 1898 р.р.). Саме на його
честь та за його особистої присутності у серпні
1882 року на галявині поблизу перевалу Околе
було споруджено пам’ятну стелу та висаджено
групу дерев учасниками засідання Національної асоціації лісового господарства Угорщини,
що відбувалося в Керешмезе [5]. У 1889 році
на схилі поруч із стелою, на висоті 1240 м, було
обладнане джерело, що зазнало світової популярності як початок Великої Тиси [4]. В той
же період для подорожуючих був збудований
притулок.
Значна кількість поштівок містить зображення головного об’єкту маршруту - джерела
- витоку Тиси. Підбірка фотографій, зроблена
протягом 40 років, дає можливість побачити як
змінювалося облаштування джерела. Так, якщо
на поштівці 1902 року (рис. 1) зображена лише
ринва, що відводила джерельну воду, то вже через декілька років бачимо побудовану підпірну
стінку, встановлений обеліск тощо (рис. 2).
Загалом, зазначимо, що протягом своєї історії, облаштування витоку змінювалося щонайменше 6 разів. Остання реконструкція
відбулася у 2009 році за ініціативи угорської
природоохоронної асоціації GEO-ENVIRON
та підтримки інших організацій.
Зустрічається на поштівках і зображення
пам’ятної стели встановленої на честь Лайоша
Тиса (рис. 3). Нині вцілів лише центральний її
фрагмент з пам’ятною табличкою, оригінальний напис на якій, у перекладі з угорської, був
таким: «Лісова група Лайоша Тиса. Закладена
23 серпня на честь голови». Під час реконструкції джерела у 2009 році напис був змінений на: «Тиса Лайош. Група дерев, названа на
честь голови, зборами національної асоціації
лісового господарства 28 серпня 1882 року»
(рис. 4). На популярність серед туристів да65
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Рис. 1. «Джерело Тиса поблизу перевалу Околи» та «Притулок
поблизу джерела Тиси». Поштівка з серії «Вітання з Марамуреш» 1902 року видання [6].

Рис. 3. «Пам’ятні дерева графа
Лайоша Тиса». Поштівка серії
«Вітання з Керешмезе» [6].
ної місцевості вказує і наявність притулку,
зображення якого зустрічається на багатьох
листівках починаючи з 1901 року. Ця будівля
(див рис. 1) була розташована на тій же галявині, що і стела. Нині від будинку вціліли лише
фрагменти фундаменту.
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Рис. 2. «Витік Тиси».
Поштівка з серії «Керешмезе»
[7].

Рис. 4. Сучасний вигляд залишків стели [8].
Маршрут до витоків Тиси від селища Ясіня
проходить повз улоговину спущеного Апшинецького водосховища (клязури) у місці злиття річок Апшинець та Чорна Тиса.
Клязура (кляуза) (від нім. klause – ущелина)
Апшинець або гать Апшинець – гідротехнічна
споруда, що була побудована наприкінці ХІХ
сторіччя як резервуар для накопичення зрізаних
стовбурів та подальшого їх транспортування
до деревообробних підприємств, проіснувала
до середини минулого сторіччя. На поштівках
зустрічаються зображення дерев’яного шлюзу,
водного плеса, лісогосподарських будівель та
земляної дамби (рис. 5, 6). Остання наразі чудово збереглася і легко розпізнається у ландшафті місцевості, проте контури улоговини важко
пізнаються у заростях вільхи.
На тих же поштівках, на березі водосховища, зустрічається зображення мисливського
будинку лісового господарства, що, очевидно,
Geosites and georoutes
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Рис. 5. «Апшинець». Листівка серії
«Вітання з Керешмезе» [9].

Рис. 6. «Дамба водосховища Апшинець в долині Чорної Тиси». Листівка серії «Керешмезе
(Марамуреш)» [10].
використовувався і для проживання подорожуючих. На передньому плані поштівки (рис. 7)
видно насадження молодих сосен. Будинок зберігся до теперішнього часу, але перебуває у аварійному стані, в першу чергу через підмивання
фундаменту повеневими водами струмка Тем-

Рис. 7. «Мисливський будиночок в Апшинецькій долині». Листівка серії «Вітання з Керешмезе» [10].
ний. Також збереглися і близько десятка особин
сосни кедрової Європейської (Pinus cembra) на
галявині між земляною дамбою та будинком.
Поміж деревами знаходиться пам’ятний камінь
з написом «896-1896 EMLEK FACSOPORT» «896–1896 в пам’ять про групу дерев». Слід зазначити, що 1896 року відзначалося1000-річчя
заснування Угорського королівства, тому можна припустити, що ці дерева було висаджено на
знак вшанування цієї події.
Таким чином, зображення на поштівках
відображають стан таких компонентів ландшафту як рослинний покрив, поверхневі водні
об’єкти тощо, та надають чітке уявлення про
характер господарського використання території в минулому. А інформація отримана з
поштівок минулого, чудово доповнює та підсилює природопізнавальну складову сучасних
маршрутів, дозволяючи прослідкувати динаміку зміни туричних атракцій в часі.

________________
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The possibility of getting to know the region is considered on the example of one potential tourist route during the
weekend. The unique objects of cultural and sacral architecture documented previously combined with the geological
stratigraphically section of Maramorosh Zone.

Найважливішими тенденціями щодо збереженню природної та історико-культурної спадщини є розвиток організованої рекреаційнотуристичної діяльності і розширення охорони
окремих природних феноменів. Тому питання
формування комплексних туристичних маршрутів залишаються актуальними.
Об’єктом дослідження є частина Хустського району Закарпатської області. Оскільки в
геолого-тектонічному відношенні район знаходиться на сполученні Закарпатського прогину і
Внутрішніх Карпат, то характеризується різноманіттям географічних (історико-культурних)
і геологічних унікальних об’єктів.
До розгляду запропоновано маршрут вихідного дня, який дає можливість відвідати руїни Хустського замку, дерев’яну Миколаївську
церкву (с. Данилово), жіночий монастир Святого Архангела Михаїла (с. Драгово-Забрідь),
геологічний стратотипічний розріз Мармароської зони.
Приїхавши на станцію Хуст (залізницею чи
автотрасою), можна побачити перед собою руїни Хустського замку. Він виконував у різний
історичний період функції оборонної споруди, в’язниці, розквартирування австрійського гарнізону тощо. Однак, у 1766 р. і в 1798 р.,
після втрапляння блискавок у порохову вежу
та вежу в південно-східній частині замку, зна68

чну частину фортеці було знищено. Після цього місцева влада дозволила розібрати південну стіну для будівництва в місті католицької
церкви [3].
Пам’ятку архітектури національного значення - Миколаївську церкву - добре видно
з дороги. Цю дерев’яну сакральну споруду в
стилі мармарошської готики було побудовано
у 1779 р. (свідченням чого є напис на дверях). Її
відзначають [1 с. 130] як наймолодшу у складі
Золотого церковного чотирикутника Хустського району (Сокирниця, Данилово, Крайниково, Олександрівка). Біля церкви знаходиться
дерев’яна двоярусна каркасна дзвіниця, що
має піддашшя й завершується наметовим дахом, під яким влаштовано аркаду [1 с. 130].
Наступним релігійним об’єктом на маршруті є жіночий монастир Святого Архангела
Михаїла, побудований у 1993 р., розташований за кілька кілометрів від с. Забрідь в лісі.
Обитель засновано в ХІІІ-ІV ст. Старожили
розповідали, що монастир сполучений підземним ходом (близько 13 км) з монастирем у селі
Угля , Тячівського району, а в його підземеллях
схована бібліотека з безцінними стародавніми
книгами [3].
Монастир двічі було знищено. Сучасний сакральний комплекс, крім собору, має у складі
церкву на честь ікони Божої Матері “ЖивоносGeosites and georoutes
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не Джерело”, Петропавлівську каплицю, домову церкву Іоанна Предтечі. Монастир зберігає
велику святиню - частки мощей преподобних
Києво-Печерських, які у 2001 р. були передані
обителі преосвященнішим Іоанном, єпископом Хустським і Виноградівським [3].
В околицях с. Забрідь в долині р. Теребля
представлений повний розріз відкладів Мармароської зони. Тут відслонюється нижньокрейдова олістостромова товща (потужність
до 150-200 м) соймульської світи, складена
глинистим та глинисто-піскуватим матриксом
з олістолітами юрських та ранньокрейдових
органогенних ургонських вапняків, пісковиків, суттєво кварцевих конгломератів типу
верукано та уламків метаморфічних порід.
Утворення соймульської світи розглядають як
модель в мініатюрі формування олістостромових хаотичних комплексів - одного із геологічних брендів Карпатського регіону [2].

Нижче за течією р. Теребля розкривається
розріз відкладів, що перекривають олістострому:
червоні неясношаруваті і масивні мергелі (пухівська світа, потужність 150 м, турон-маастрихт),
на яких залягає тонкоритмічний зеленуватосірий фліш (ярмутська світа, потужність 45 м,
маастрихт). Розріз нарощують товстошаруваті
пісковики ( низи метовської світи, потужність
10 м, палеоцен-еоцен). Продовжуючи маршрут
вниз по р. Теребля впродовж 600 м. можна побачити окремі виходи шаруватих сірих мергелів
верхньої частини метовської світи і, ще нижче
– чорних мергелистих аргілітів (дусинська світа,
олігоцен). На останні з південного заходу насунений Монастирецький покрив Внутрішньокарпатського палеогенового флішу.
Коротко охарактеризовані об’єкти є легкодоступними, цікавими і пізнавальними; відвідання їх залишить мальовничі світлини і незабутні враження.

________________
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There are a large number of natural and artificial cavities in Ternopil region which may be of interest for speleotourists.
This article describes the excursion caves of Ternopil region.

Тернопільська область – одна з найменших
областей України. Проте в ній прихований величезний туристичний потенціал. Мальовничі
ландшафти, лісові масиви, джерела мінеральних вод в поєднанні з потужним історикокультурним потенціалом створює великі перспективи для розвитку різних сфер туристичної галузі.
Особливе місце слід відвести мало відомому в Україні та досить популярному в усьому
світі спелеотуризму. Досвід багатьох країн
Geosites and georoutes

світу свідчить, що спелеооб’єкти можуть бути
визначальними у формуванні попиту на туристичні ресурси. Згідно кадастрових даних
в Тернопільській області нараховується 116
печер. Ще одним підвидом підземного екстриму є відвідання підземель, до створення яких
причетна людина.
За сучасною схемою спелеологічного районування України печери Тернопільщини належать до Подільсько-Буковинської карстової області та до Центрально-Подільського і
69
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Придністровського Лівобережного карстових
районів.[1] Поширення карстових явищ по
області неоднорідне. Це залежить від фізикогеографічних умов. З огляду на це виникла
потреба карстологічного районування Тернопільщини. Його запропонував А. Кучерук у
1975 році. У його основу він поклав поєднання
двох чинників: належність карсту до певного
літологічного типу закарстованих порід та їх
територіальне розміщення, геологічний характер, склад, потужність, умови залягання
та відношення до інших стратиграфічних горизонтів, які визначають розвиток та географічну належність карсту. У результаті на території Тернопільської області А. Кучерук виділив кілька карстових районів: Кременецький,
Товтровий, Центральноподільський, Західноопільський, Придністровський.
Згідно класифікації підземні порожнини
бувать вертикальні, горизонтальні та похилі.
Для подолання похилих і вертикальних печер
необхідне спеціальне спорядження, яке забезпечує безпеку перебування спелеотуриста
в печері. Найглибші печери Тернопільської
області розташовані в Товтровому (печери
Хрестинка 28 м та Перлина 26 м глибини) та
в Західноопільському (печера Опільська 32 м
глибини) карстових районах тому не доступні
широкому загалу туристів.
Кременецький карстовий район площею
понад 3000 км² знаходиться на півночі Тернопільської області. Печери Кременецького району карстово-суфозійного походження. Вони
утворилися в прошарках вапнистих пісковиків та черепашників нижньосарматського віку
у верхній частині плато, що 50-70-метровим
уступом круто обривається над долиною Ікви.
Їх формування завершилося в середині антропогенового періоду, близько мільйона років
тому. В Кременецьких горах і на околицях міста Кременця, досліджено десять печер. За розмірами Студентська (242 м) і Піщинка (166 м)
- найбільші з них. Решта - невеликі (10-40 м).
На особливу увагу спелеотуристів заслуговують катакомби – каменоломні, розташовані
на горі Сичавка. Майже півтисячі років видобували тут каміння для будівництва міста та
для нагробків на єврейському цвинтарі.
Прогулятись мальовничими схилами Кре70
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менецьких гір та зануритись в загадкову атмосферу таємничих підземель Вам допоможуть співробітники НПП Кременецькі гори
(03546) 2-29-10.
Найбільш цікавим і перспективним у географічному, краєзнавчому й туристському аспектах є Придністровський карстовий район.
Тут знаходиться 11 великих (довжина більш як
1000 м) розвіданих гіпсових (сульфатних) печер та безліч невеличких порожнин, розташованих у товщі травертинових вапняків. У межиріччі Збруча та Серету розташовані найдовші
у світі гіпсові печери-лабіринти: Оптимістична (250 км), Озерна (138 км), Кришталева (23
км), Млинки (52 км), Славка (9 км), Вертеба (8
км), Мушкарова Яма (6 км). І тільки чотири з
них доступні для відвідування.
Печера Кришталева. Вхід в печеру розташований на крутому схилі над долиною річки
Циганки в селі Кривче Борщівського району.
Першу згадку про печеру в Кривче дослідники
знайшли в книзі польського священика Габриела Ржачинського, надрукованій у 1721 році.
Найбільший розголос печера отримує 3 листопада 1908 року, коли у Львівській газеті “Діло”
з’являється стаття “Про печери в Кривче”
Клима Гутковського. В ній подається опис перших рятувальних робіт в лабіринтових печерах. Детальне геологічне дослідження печери
виконав у 1931 році інженер Віктор Нехай. Подільське туристично-краєзнавче товариство
опікується печерою і готелем, розташованим у
фортечних вежах. В 1909 році печера приймає
своїх перших екскурсантів - прогульківців.
Відвідування печери займає 2-3 години. Вхід
за квитками.
У 1962 році Комплексна Карстова Експедиція під керівництвом В.М.Дублянського закартовує 17,5 км підземного лабіринту та приймає міри по його охорони. Охочих відвідати
печеру багато. Екскурсанти пересуваються зі
свічками в руках. У 1965 році складено проект
електроосвітлення і тільки в травні 1969 року
екскурсійний маршрут було електрифіковано.
У 1969 році печеру відвідало 9000 чоловік.[2]
Зараз печерою опікується Тернопільський
обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. У печері Кришталевій працює освітлений
Geosites and georoutes
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екскурсійний маршрут з 10.00 до 17.00. Контактний телефон: (0352) 25-39-53.
Печера Вертеба. Знаходиться Вертеба (від
давньослов’янського «вертеп» — печера, яруга)
неподалік від села Більче-Золоте Борщівського
району Тернопільської області. Печеру віднайшов власник місцевих земель Ян Малевський
ще в 1823 році під час полювання. Відразу при
вході він знайшов значну кількість керамічних
виробів, походження яких, на його думку, належало до античної доби. Насправді це було
відкриття ще невідомої в той час трипільської
культури, яке майже на 30 років випередило її
офіційне відкриття, що відбулося у 1850 р. в
селі Трипілля під Києвом.
Археологічні дослідження Вертеби відновили в 1996 році працівники Борщівського
краєзнавчого музею — від міста Борщів до
Більча-Золотого 18 кілометрів. Тоді додалася
проблема «чорних археологів» — трипільські
артефакти, яким понад п’ять тисяч років, не
давали спокійно спати не одному «шанувальнику» старожитностей. Проблему несанкціонованих археологічних розкопок вирішили
просто й ефективно — при вході поставили
міцні залізні двері.
Кілька років тому в обласному Борщівському краєзнавчому музеї відкрили відділ
«Музей трипільської культури в печері Вертеба». Основу експозиції відділу складають
артефакти, знайдені під землею. Екскурсійний
маршрут освітлений і розрахований на різні
вікові категорії. Для замовлення екскурсії слід
завчасно звертатись в адміністрацію музею.
Контактний телефон: 03541 - 2-16-92.
Печера Млинки. Розташована на околицях
села Залісся Чортківського району.
Перша інформація про печеру Млинки
з’явилась у районній газеті «Нове життя» 25
червня 1960 року. Назвав печеру автор статті
М. Біль, учитель школи села Угринь. Повідомлялось, що в мальовничому куточку хутора
Млинки на схилі пагорба помітні два отвори
- вхід у величезний підземний зал печери. Місцеві жителі, добуваючи гіпс для господарських
потреб, розширили його і натрапили на щілини, через які можна було проникнути в лабіринти печери, але страх перед невідомим не
дозволяв рухатися далі.
Geosites and georoutes
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Першими, хто наважився пролізти через
щілини, були гуртківці Обласної туристичної станції під керівництвом В. Радзієвського.
Згодом гуртківці зробили опис печери, склали
план ходів, провели дослідження мікроклімату та спелеофауни.
У 1984 р. створено Чортківський спелеоклуб
«Кристал». Чортківські спелеологи з новим завзяттям взялися за дослідження печери та її
охорону. Відновились і пошуки нових ділянок.
У березні 1985 р. лабіринт печери «здався» клуб святкував першу перемогу. Новий район
відповідно й назвали « Перемога «. З тих пір
відкрито ще кілька нових районів і загальна
протяжність печери перевищила 50 км. [3]
В печері проводять екскурсії різні за складністю та тривалістю (від двох до шести годин).
Для подолання підземних маршрутів необхідно мати спеціальне спорядження – комбінезон,
каску, ліхтар. Все це можна привезти з собою,
а можна взяти на прокат. Екскурсії проводяться за попереднім узгодженням з правлінням
Чортківського спелеоклубу. Контактний телефон: 0674554352, пан Володимир.
Печера Оптимістична. Розташована в лісі,
на околиці села Королівка Борщівського району. Була відкрита в 1966 році спелеологами
львівського спелеоклубу “Циклоп”, які вже
протягом 53 років проводять її дослідження.
За цей період спелеологами “Циклопа” пройдені й закартовані 255 кілометрів ходів, галерей
і гротів печери, що робить її найдовшою печерою Старого Світу, найдовшою печерою світу
в гіпсах, та другою за протяжністю печерою
на Землі. Спелеологи львівського спелеоклубу
“Циклоп” створили комплексний музей.
В підземному мінералогічному музеї зібрані всі печерні утворення, які можна побачити
в гіпсових печерах. Це чудовий приклад, як
можна створити музейну експозицію, не руйнуючи цілісність і крихкість підземного світу,
без виносу на поверхню печерних утворень і
печерної краси.
Протягом останніх п’яти років під землею
з’явився ще один музей. Арт-об’єкти для нього створювали студенти та випускники художніх ВУЗів, художники-аматори із Тернополя,
Львова, Донецька. Матеріал експонатів – чиста волога глина, яка знаходиться у печері. За71
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вдяки унікальному мікроклімату, вироби залишатимуться незмінними вічно. Скульптори
вважають свій вклад у підземний музей особливим, і в майбутньому бажають доповнити
печеру новими експозиціями. [4]
Складність підземних маршрутів невелика. Тривалість екскурсій під землею залежить
від того, як далеко ви готові зайти (від двох до
десяти годин). Так саме, як і в Млинках, необхідне спеціальне спорядження. Його можна

привезти з собою, а можна взяти на прокат.
Перевдягнутись, перекусити та навіть переночувати можна в комфортних умовах в спелеохаті. Прямо тут – до ваших послуг чудова сауна і дегустація різних сортів пива, яке варить
сам господар. Екскурсії проводяться за попереднім узгодженням. Контактні телефони: +38
097 2255877, +38 099 0708802, +38 063 7278469,
+38098 0800711, Юдіна Наталя – президент
Львівського спелеоклубу «Циклоп».

Археологічні розкопки в печері Вертеба

Печера Оптимістична

Арт-музей в печері Оптимістична

Печера Вертеба
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Жар-птиця в печері Кришталева

Веселий хід в печері Млинки
1.
2.
3.
4.
5.

Печера Кришталева

________________

Район Щасливий в печері Млинки

Список використаних джерел.
Дублянский В.Н. Карстовые пещеры. – М., 1980
Зімельс Ю.Л. Печера Кришталева. –Тернопіль: Колір Принт, 2008
Зімельс Ю.Л. Печера Млинки. –Тернопіль: Колір Принт, 2010
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ЗАСТІНОЧЕНСЬКЕ ТА БУДАНІВСЬКЕ РОДОВИЩА ПІСКОВИКА –
ПОТЕНЦІЙНІ ГЕОТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ ТЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Іван Книш
Львівський національний університет імені Івана Франка, i.b.knysh@lnu.edu.ua

ZASTINOCHENSKE AND BUDANIVSKE SANDSTONE DEPOSITS
AS POTENTIAL GEOTOURISM OBJECTS OF TEBOVLYA DISTRICT
Ivan Knysh
Ivan Franko National University of Lviv, i.b.knysh@lnu.edu.ua
Zastinochenske and Budanivske sandstone deposits are considered as potential geotourism objects of Tebovlya
district. Geological, historical and geotouristic characteristics of deposits are given.

Запаси корисних копалин та їхнє багатство тісно пов`язане з геологічною будовою.
Тернопільська область розміщена в межах
Geosites and georoutes

Східно-Європейської платформи, що зумовило утворення тут корисних копалин осадового
походження. Теребовлянський район багатий
73
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покладами різноманітного каменю, однак найвагомішими є поклади «теребовлянського»
червоного або сірого пісковика. Починаючи
від Налужжя, вниз за течією Серету аж за с.
Буданів, тягнуться скелясті гори, багаті на поклади цінного будівельного каменю. Найбільші каменоломні ще з княжих часів відомі у селах Застіноче та Буданові, де вже тоді добували
міцний камінь на будівництво фортець та захисних мурів навколо монастирів. У Теребовлянських міських актах Застіноцький кар’єр
згадується в1430 р.
За австрійських і польських часів каменоломнями розпоряджалося місто Теребовля. В
центрі села Застіноче, до сьогодні зберігся будинок канцелярії каменоломні, з місцевого
пісковику тут виробляли плити на тротуари,
підвіконня, великі блоки на пам’ятники, сходи,
дорожні бордюри. Кожного року виготовлялося близько 500 тисяч брусків для точіння кіс.
Залізницею Підволочиськ - Одеса вони йшли
в Одеський порт, а звідти - до Персії, Китаю,
Японії.
До Другої світової війни по вузькоколійці з
с. Застіночого до с. Кровинки возили камінь,
ним мостилися дороги і тротуари по всій Галичині. Ще в ХІХ ст. теребовлянським пісковиком викладали бруківку Львівських вулиць,
будували палаци, монументи, унікальні шедеври архітектури в Варшаві, Відні, Берліні,Празі,
які збереглися до сьогодні.
Сіро-зелений, сіро-рожевий або червонобурий теребовлянський дрібнозернистий
камінь-пісковик і до сьогодні видобувають і
використовують як будівельний та оздоблю-

Рис. 1. Село Застіноче. Робітники при праці в
каменоломах. Фото 20 років ХХ ст.
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вальним матеріал для фундаментів чи для спорудження будинків, храмів, мостів, доріг, для
виготовлення тротуарних плит і бордюрів,
сходів і карнизів, пам’ятників, тощо.
Детальні геологічні дослідження з вивчення девонських пісковиків у Теребовлянському
районі розпочались у 50-их роках ХХ століття
і продовжуються до теперішнього часу.
Досліджені нами об’єкти - Застіноченське
та Буданівське родовище пісковиків розробляється приватним товариством «Теребовлянське заводоуправління будматеріалів «Будівельник».
Застіноченське родовище пісковиків (раніше - Теребовлянське - дільниця Застіноче),
розташоване обабіч села Застіноче, у безпосередній близькості до м. Теребовля. Застіноченський кар’єр по видобутку пісковиків експлуатується з дорадянських часів. З 1950 р. кар’єр
знаходився у безпосередньому відомстві Теребовлянського заводоуправління будматеріалів.
Родовище детально розвідано вперше у
1955-1956 рр. трестом «Укргеологбуд», дорозвідка виконана в 1975-1977 рр., остання
геолого-економічна оцінка в 2018 р.
У геологічній будові родовища беруть
участь родовища відклади неогенового і девонського віку. Четвертинні відклади представлені грунтово-рослинним шаром та малопотужними суглинками, неогенові відклади
представлені глинами і вапняками.
Відклади девону представлені пісковиками,
аргілітами і глиняними суглинками, які формують пласти потужністю до кількох метрів,
або часто перешаровуються один з одним. Загальна потужність девонських порід, включаючи і пласт корисних копалин, коливаються
від 17 до 35 м, і становить в середньому 24 м.
Корисна копалина представлена пісковиком девонського віку середньою потужністю
12 м, розбитого горизонтальними і вертикальними тріщинами на глиби. Макроскопічно пісковик представлено червоно-бурим,
буровато-червоним, сірувато- червоним,
червонувато-сірим, буровато-сірим, розуватосірим, зеленувато-сірим і світло-сірим різновидами. Пісковики сірих і зеленуватих тонів
зустрічаються, в основному, у східній - пд.Geosites and georoutes
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східній частині родовища. Пісковики дрібно і
тонкозернисті по текстурі - щільні, масивні чи
в різній степені розсланцовані.
Загальні підраховані балансові запаси пісковиків Застіноченського родовища станом
на 01.07.2017 становлять разом за категоріями А+В+С1 - 1293,8 тис. м3. Корисна копалина
використовується для дорожньої кладки, облицювального цоколя і карнизів, тротуарних
плит і бордюрів, бутового каменю і як щебінь
для дорожнього будівництва.
Буданівське родовище пісковиків розташоване на вододілі між річками Серет і Гнила
Рудка. Природними межами родовища на сході є крутий схил долини р. Серет.
Буданівське родовите пісковиків детально
розвідано вперше у 1981-1983 рр. Львівською
ГРЕ (В.Хоха, 1983 р.), і розробляється з 1983
року. Остання геолого-економічна оцінка проведена в 2018 р., залишкові промислові запаси
корисної копалини підраховані за категоріями
А+В+С1 в кількості 4292,6 тис. м3.
Родовище складене породами четвертинного, неогенового, і девонського віку. Неогенові
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породи представлені вапняками дрібнолітотамнієвими і органогенно-уламковими, світло-сірі
до білих, нерідко озалізнені, особливо у покриві
шару. Від покриву до підошви шару закономірно зменшується тріщинуватість, збільшується
піскуватість, зникають літотамнії. Потужність
вапняків коливається від 1,0 м до 14 м.
Девонські відклади представлені нижнім
відділом жединського ярусу іванівської і чортківської світ. Іванівська світа широко розвинута і оголюється в обривистих долинах р.Серет
і її правих приток. Відклади представлені червоноколірною товщею перешарування пісковиків, аргілітів і рідше алевролітів. Потужність
світи досягає 70-120 м. У цій світі пісковики
кварцово-слюдисті, дрібно і тонкозернисті,
іноді косошаруваті, щільні, масивні. Кольорі їх
змінюються від майже білих до бузкових, рожевих і вишнево-червоних. Для товщі пісковиків характерна фаціальна мінливість і вклинювання окремих прошарків на невеликій відстані. Корисною копалиною на Буданівському
родовищі є пісковики іванівської світи, товща
пісковиків складається з двох горизонтів.

Рис. 2. Видобувні стінки Застіноченського та Буданівського родовищ пісковика. Центральна
частина кар’єрів.
Geosites and georoutes
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Чортківська світа – нижня частина девонських відкладів розвинута в районі родовища і
представлена перешаруванням пісковиків, аргілітів, доломітів і вапняків. У верхній частині
світи переважають пісковики сірого кольору.
Позитивним фактором для розробки Буданівського родовища є його комплексне використання. Крім пісковиків, які розробляються
на блоки, можна використовувати розкривні
вапняки для виробництва будівельного вапна
і вапнякової муки, пісковиків, зачеплених вивітрюванням для виробництва щебеню.
Видобування пісковиків на обох родовищах
ведеться безвибуховим способом за допомогою ломів і клинів на всю глибину залягання
двома уступами. Всі процеси з видобування і
виготовлення бортового і бутового каменю
виконуються вручну. Обробка великих видів
кам’яних виробів проводиться механічним
способом.
Видобувні стінки обох кар’єрів, внаслідок
довгого видобування, досягли великих форм,
у Застіноцькому кар’єрі довжина стінки складає – більше 300 м, а середня висота -25 м, у
Буданівському кар’єрі – довжина більше 450 м,
висота – 17 м.
Видобуте каміння відвантажується на сучасне каменеобробне підприємство - «Камінь
Галичини», що розташоване у с. Струсів Теребовлянського району. Завод забезпечує новітні можливості для збільшення асортименту
натурального каменя і виготовлення різноманітних виробів з пісковику, мармуризованого
вапняку, юрського мармуру. Теребовлянський
пісковик є екологічно безпечним, тому його
використовують для будівництва фасадів, як
природній тепло-ізолятор, через низький коефіцієнт теплопровідності. Пісковик характеризується морозостійкістю і кислотостійкістю.
Видобутий тут різнокольоровий камінь широко використовується як в сучасному архітектурному дизайні, так і при реставрації історичних пам’яток в Європі, на заводі з пісковика
виготовляється практично все для оформлення фасадів – цокольний камінь, облицювальну
плитку, підвіконня, сходи, балясини; різного
виду огорожі; плитку для мощення тротуарів,
бордюри; будь-які індивідуальні замовлення
для внутрішніх і зовнішніх робіт, декоратив76
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них, оздоблювальних і ландшафтних рішень.
Серед цікавих архітектурних споруд збудованих із «теребовлянського» пісковику слід
згадати 9-ти арочний залізничний міст-віадук,
що поблизу с. Плебанівка, Теребовлянський та
Буданівський замки, Підгорянський монастир
св. Василія Великого, велика кількість церков
та костелів.
Унікальний “архітектурний велетень”
– залізничний міст-віадук, розташований
між м. Теребовлею і с. Плебанівка. Його збудували ще в кінці XIX століття, у 1896 році
Австро-Угорщина відкрила залізничну коліювузькоколійку до Теребовлі, тож навколо міста були побудовані два віадуки. Міст-віадук
створений місцевими майстрами з сірого пісковику, який возами доставляли з найближчого кар’єра у селі Застіноче, за проектом італійських та австрійських архітекторів. Арочна
форма посилює надійність більше як 150метрового віадука висотою у 30м, збільшуючи термін його експлуатації. Ще довговічність
мосту пояснюється професійною кладкою,
міцністю природного місцевого каменю, а також ідеальністю швів, продуманою гідроізоляцією та водовідведенням на окремих ділянках
мосту.
Теребовлянський замок розташований на
високій горі над містом, і є архітектурною
атракцією краю. До сьогодні збереглися лише
руїни замку, збудованого на місці давньоруського городища. Мурована фортеця тут виникла в 1366 році, декілька разів перебудовувалася. Із 2015 року триває облагородження призамкової території.
Буданівський замок лежить осторонь традиційних туристичних маршрутів. Твердиня
коричнево-сірого кольору зведена на початку
XVII століття, з різних за розміром необроблених блоків і плит місцевого пісковику.
Геологічний та туристичний огляд Застіноченського та Буданівського кар’єрів видобутку
пісковика у Теребовлянському районі дає сподівання розглядати ці об’єкти як потенційні
геотуристичні об’єкти, що надають нам можливість споглядати виробничий процес видобування пісковика та на результати надання
форм цій красивій і необхідній корисній копалині.
Geosites and georoutes
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Викопні рифові споруди та їхнє значення
як комплексного геотуристичного об’єкта
(на прикладі середньоміоценової
рифової системи Медобори-Товтри)
Ярина Тузяк
Львівський національний університет імені Івана Франка, yarynatuzyak@gmail.com

Fossil reef buildings and their significance
as COMPLEX GEOTURISM OBJECT
(On the example of the Middle Miocene
Reef system Medobory-ToUtras)
Yaryna Tuzyak
Ivan Franko National University of Lviv, yarynatuzyak@gmail.com
The expediency of considering reef structures (on the example of the Middle Miocene reef system MedoboryToutras) as a complex object of geotourism is given. Their value as a scientific, educational and geoturistic monument
to nature from the position of various scientific directions (geology, biology, geography, ecology, geotourism – an
open-air museum created by nature) are illuminated. Their complexity is determined from the point of view of geology
– as an object of paleontology, stratigraphy, lithology, petrolium geology, paleogeography, speleology.

Тернопільщина багата на унікальні й різноманітні об’єкти природної та історико-культурної
спадщини, що відповідно до юридичного статусу
[3, 4] належать до місцевих або загальнодержавних пам’яток природи і є складовими заповідника
”Медобори“ та Національного природного парку
”Кременецькі гори“ [3, 4]. У комплексі вони формують значний потенціал для розвитку рекреації, природно-пізнавального, релігійного і ностальгійного туризму. Тут є цікаві пам’ятки живої
та неживої природи і туристично-атракційні
місця паломницького характеру, багато сакральних об’єктів (скельні монастирі, церкви, костели,
освячені джерела та ін.), меморіальні поховання.
З геологічних пам’яток на території розміщені
відслонення (кар’єри, скелі, гори), печери, карстові лійки та ін., геоморфологічні, гідрологічні
[4]. Більшість з них можуть бути розглянуті як
комплексні. Водночас із пам’ятками неживої
природи терени Тернопільської обл. містять
пам’ятки живої природи (ботанічні, зоологічні). Використання цих об’єктів сприяло прокладенню низки екостежин. Однак, серед значного
різноманіття біо- і геооб’єктів, особливої уваги
заслуговують Медобори-Товтри, простягання
яких крім Тернопільської охоплює Хмельницьку
область, і як пам’ятка природи можуть бути розглянуті як комплексна.
Geosites and georoutes

Середньоміоценова викопна рифова споруда Медобори-Товтри (Поділля, Західна Україна) – це біогенна споруда, яку вважають однією
з найбільших рифогенних систем у Центральному Паратетисі. Її закладення та розвиток
відіграли значну роль в еволюції усього Паратетису. Це не лише унікальна екосистема / екоморфодинамічна система, яка виконує важливу
екологічну функцію „легень планети“, але й неповторна геолого-геоморфологічна споруда,
аналогів якої не існує в межах планети Земля, а
також резервуар для акумуляції і локалізації різних корисних копалин – вуглеводнів, бокситів,
залізних руд, кобальту, нікелю та ін. З огляду на
майже 100-літню історію досліджень вона і надалі привертає увагу науковців різних галузей
і може бути об’єктом досліджень різних наукових напрямів. Це також унікальна комплексна
пам’ятка природи – „музей“, „науково-дослідна і
навчальна лабораторії“ під відкритим небом, яка
становить високу освітню, геотуристичну й рекреаційну цінність.
Рифові споруди значно поширені у регіонах, що
свого часу належали басейнам Середземномор’я
й Паратетису і охоплюють віковий інтервал від
серавалію до месінію (від раннього-пізнього баденію до сармату). Вони виявлені в Іспанії, Балеарських островах, Італії, Сицилії, Мальті, Тунісі,
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Криті, Кіпрі, Ізраїлі, Турції, Австрії, Україні, Молдові, Румунії, Угорщині, Кримсько-Кавказькому
регіоні. Ця виняткова діяльність з побудови рифів
була результатом поєднання ряду кліматичних,
тектонічних й евстатичних чинників, які сприяли створенню районів, в яких мілководні, теплі
моря сприяли закладенню і розвитку коралововолоростевих рифів.
Тому, перш ніж перейти до розгляду рифової
споруди Медобори-Товтри та їхнього геотуристичного потенціалу, слід зазначити, яку цінність
представляють собою рифові системи як об’єкти
досліджень для різних наукових середовищ і напрямів і, чому їх необхідно вивчати та охороняти.
На сучасному етапі рифові споруди можуть були
об’єктами досліджень таких наукових напрямів
як біології, екології, географії, геології, геотуризму. З огляду на такий значний спектр науковцівдослідників, для яких рифові споруди, як об’єкти
досліджень становлять інтерес, доцільним буде
навести їхнє наукове визначення в залежності
від аспекту наукового зацікавлення.
Рифова система (споруда, побудова, конструкція) – це:
∙ з позиції біології: сучасна природна система
організації живої речовини, або викопна біогенна споруда, складена (утворена) відповідними
групами організмів (каркасо(рифо)будівників і
мешканців), які взаємодіють між собою і навколишнім середовищем, або об’єкт для вивчення
закономірностей розподілу, структури, зв’язків
різних груп організмів.
∙ з позиції екології: унікальна замкнута
екосистема (автономне суспільство) або екоморфодинамічна система, з власними (авто- і гетеро-)трофними зв’язками, власною первинною
продукцією (є джерелом для продукування Сорг і
поглинання СО2) [1], закладення і розвиток якої
контрольований комплексом біотичних і абіотичних чинників. Це частина або складова біосфери, виникнення, розвиток, функціонування і
взаємодія з іншими екосистемами якої здійснюється за відповідними закономірностями.
Також РС можуть розглядатися як об’єкт для
вивчення і розвитку екзогенних процесів (форм
рельєфу, утворених внаслідок карсту [2] – печер,
лійок, колодязів та ін.).
∙ з позиції географії: геоморфологічна споруда складної конфігурації, чітко виражена в
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рельєфі (пасмо, пагорб, гряда), приурочена до
мілководних прибережних зон, з своєрідною архітектурою форм. Нарощує береги і виконує захисну функцію (зберігає береги від руйнування
(абразії) під час трансгресій, хвильової і штормової діяльності), використовується в цілях картографії.
∙ з позиції геології: сучасна або викопна
складна біогенна споруда (геологічне тіло), виникнення якої контролюється низкою фізичних,
хімічних і біологічних чинників, і характеризується комплексом морфологічних, біотичних,
літолого-седиментологічних ознак. Виступає
картографічною одиницею для побудови різних
геологічних моделей.
∙ з позиції нафтогазової геології: унікальні резервуари (колектори карбонатного типу з комплексом показників) для акумуляції й локалізації
промислових покладів вуглеводнів [2]. Сьогодні
з сучасними і викопними рифовими системами
пов’язані 75 % світових запасів нафти і газу. Також з закарстованими ділянками РС, пов’язані
рудні родовища бокситів, залізних руд, кобальту,
нікелю та ін.
∙ з позиції геотуризму: унікальний комплексний природний об’єкт (екосистема), який має
природоохоронне, культурно-освітнє, науковопізнавальне і рекреаційне значення.
В галузі геології вони можуть становити цікавість для палеонтології, стратиграфії, седиментології, літології, палеогеографії, спелеології,
геоморфології.
Для палеонтолога – це об’єкт, в якому зосереджена найбільш численна й різноманітна біота різних часових відрізків (від раннього баденію
до сармату – в регіональному масштабі і від протерозою до сучасних – у глобальному масштабі)
РС, серед яких аналогів не існує. Кожна з них унікальна і неповторна.
Для стратиграфа вони можуть розглядатися у двох аспектах: 1) як специфічні морфолітостратиграфічні підрозділи [5] – органогенні
масиви – сукупність породношаруватих систем
(геологічних тіл), що об’єднані за літологічними, фаціально-морфологічними ознаками і використовуються як допоміжні місцеві стратони.
Стратони значної потужності і поширення можуть картуватися як окремі одиниці і мати власні географічні назви. Органогенні масиви (рифи,
Geosites and georoutes
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біогерми, біостроми) залягають серед стратифікованих порід у вигляді ізольованих лінзоподібних тіл або їх ланцюжків. Представлені масивними нешаруватими карбонатними породами або
біогенними утвореннями. Межі різко діахронні.
Потужність рифів може перевищувати потужність суміжних одновікових стратифікованих
відкладів; біогерми і біостроми зазвичай малопотужні і входять до складу місцевих стратонів.
2) як геологічна границя баденію/сармату [7]
місцевого і регіонального значення (для споруди
Медобори-Товтри).
Для літолога – це можливість оцінити роль
кожної з груп організмів у формуванні товщ
карбонатів, а також відтворити умови осадонакопичення з найбільш ймовірним степенем
реальності, розміщення й орієнтацію структурного плану органічної споруди у седиментаційному басейні. Визначення залежності заміщення і співвідношення фацій між ростом РС
і тектонічним режимом території. З’ясування
виникнення еколого-фаціального зонування
(зарифової, рифової і передрифової фацій) від
стадій розвитку РС.
Для геолога-нафтовика – з’ясування умов,
виявлення пасток-колекторів, екрануючих порід
(покришок) для акумуляції, локалізації ц поширення промислових покладів вуглеводнів.
Для палеогеографа – розміщення ОС на поверхні планети для окремих часових інтервалів
– це надійна основа для встановлення кліматичної зональності й визначення положення того чи
іншого регіону в геологічному минулому.
Природоохоронна діяльність. На сучасному
етапі для природоохоронної діяльності й збереження унікальних і неповторних екосистем світова спільнота застосовує інноваційні ідеї і наукові

підходи. Зокрема одним з таких прогресивних
ідей є практика створення геопарків, мета яких
полягає у популяризації, розширенні й поглибленні знань з наук про Землю, складовою яких
є екологічна безпека і раціональне використання
надр, а також розуміння закономірностей виникнення, розвитку, функціонування і взаємодії
екосистем різного рівня та їх підпорядкування.
Знання цих закономірностей, виявлення і оцінка загрозливих чинників запорука збереження
природних ресурсів і здоров’я населення.
Оскільки головними критеріями вибору територій для геопарків за О. Шевчук [6] є особливості геолого-геоморфологічної будови,
кількість і рівень об’єктів геоспадщини, а також
стан їхнього збереження й спосіб використання, то природно-антропогенну складову можна
вважати головною передумовою для створення
геопарку. Відповідно до підходів щодо вибору
територій, які підлягають включенню в геопарк,
важливе значення або перевагу надають тим,
які характеризуються значною концентрацією
геооб’єктів, місцевого, регіонального чи загальнодержавного значення, або території з одним
геооб’єктом всесвітнього значення, що внесений
до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, та кількох нижчого рангу. Для проектованих геопарків
мають значення й інші природні й історикокультурні об’єкти, які мають наукову, освітню й
туристичну цінність.
Беручи до уваги критерії створення геопарків
[6] і ту обставину, що рифова система середнього
міоцену поширена не лише на території України,
але й за її межами, а також її комплексність як
об’єкта досліджень „спектра“ наук, то вона без
сумніву може бути включена у світову мережу
геопарків.

________________
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Mineralogical and hemological properties of gemstones of chamber pegmatites are concise characterized as
practically the only base of topaz and beryl – stones of gems of the second and third order as well as jewelry and piezooptic quartz in Ukraine, which should be developed as a reliable source of funds, in particular for foreign exchange, in
particular the state treasury.

У переліку загальновизнаних в геотуризмі
– спеціалізованій пізнавальній формі туризму
на базі геологічної спадщини – геотуристських
об’єктів особливе місце належить породнорудним (мінеральним) комплексам специфічного мінералогічного складу.
До них в Україні належать камерні пегматити
Коростенського плутону (північно-західна частина Українського щита) [6] – визначна геологічна пам’ятка та перспективний і привабливий
геотуристський об’єкт [10]. Ці унікальні топазоморіонові камерні (термін М.П. Єрмакова, 1957)
гранітні пегматити викликають зацікавленість
учених, захоплення ювелірів і колекціонерів та
прискіпливу увагу геотуристів наявністю великих і прозорих та прекрасно огранених кристалів коштовного каміння : топазу, берилу, кварцу
– важливої каменебарвної сировини. Завдяки
багатству і своєрідності мінералогічного скла80

ду камерні пегматити набули всесвітньої слави
[13], але ще не повною мірою визнані в Україні,
позаяк у переліку геологічних пам’яток держави вони навіть не згадані [3, 4].
Тому наше завдання – стисло схарактеризувати мінералого-гемологічні властивості топазу, берилу і кварцу Волинського родовища, як
важливих типоморфних мінералів, надійних індикаторів кислотності-лужності пегматитового
процесу [9, 2], акцентувавши на кондиційності
їхніх кристалів, з метою ознайомлення широкого загалу з основними ознаками віднесення мінералів до групи коштовного (дорогоцінного)
каміння (самоцвітів), до яких належать : краса
(велич), твердість, рідкісність, мода (попит),
досконалість, розмір, можливість оброблення
тощо. Сортування сировини виконують відповідно до технічних умов 41-07-052-90 (ТУ), які
враховують наявність бездефектної області, її
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обсяги щодо маси каменя (вихід в %), колір та
інтенсивність забарвлення і розміри.
Наші розвідки ґрунтуються на узагальнювальних працях [5, 7, 6, 14 та ін.] з врахуванням численних авторських матеріалів, головно
[12, 13, 9, 2, 11].
Топаз. Кристали топазу в родовищі співвідносять, головно, із камерами, а також з зонами
вилуговування і метасоматично зміненими породами повнодиференційованих пегматитів.
Топаз – мінерал, чітко індивідуалізований кристалографічно. Багатогранники із заноришів
зазвичай одноголові, їхні розміри по осі С варіюють від 1–2 см до 30 см, вага – від 1–2 г до
117 кг. Крім монокристалів, трапляються зростки з 2–4 індивідів багатого огранення. Виділяють кристали ільменського, адун-чілонського і
проміжного типів. Їхнє природне забарвлення
досить розмаїте : від прозорих безбарвних індивідів до рожево-коричневих і блакитних і неповторне в кожному кристалі, воно змінюється
навіть в межах його окремих частин. Типовим
є секторіальний і зональний розподіл забарвлення, зокрема рожеве належить пірамідам
росту М {110}, о {111}, у {021}, b {010}, блакитне
– l {120}, f {011}, u {112} [5, стор. 107]. В більшості кристалів воно таке слабке, що їх відносять
до безбарвних. Обсяги топазу, які відповідають
вимогам ТУ до ювелірної сировини і можуть
бути використані для виготовлення огранених
вставок в ювелірні вироби, опосередковано по
родовищу в 1980–1990 рр. складають для виробів офсетного огранування – 9 %, кабошонного – до 15 %, колекційної сировини – до 50 %. З
найбільшого кристала вагою 117 кг, видобутого
в 1965 р., відсортували 48 кг ювелірної і 65 кг
колекційної сировини.
Берил. Трапляється в камерах і зонах вилуговування повнодиференційованих пегматитів
головно центральної частини родовища, розміри складають 1–2 – 50 см, вага –1–2 г – 66,6
кг. Обрис практично всіх кристалів стовпчастий, а габітус – призматичний. За розміром і
видовженістю кристалів, кольором мінералу та
фігурами росту і розчинення на гранях індивідів берилу виділено його п’ять морфологічних
типів, між якими існують поступові переходи
[6, 12]. Кристали зазнавали впливу розчинення,
інтенсивність якого частіше проявлена у вигляGeosites and georoutes
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ді характерних порожнинних каналів травлення. Залежно від забарвлення виділяються берил
звичайний, геліодор, гошеніт, аквамарин. Більшість кристалів берилу мають різні відтінки
зеленого забарвлення, а аквамарин є рідкісним
Зміну забарвлення берилу проводять поступовим нагрівом, або ж за впливу радіації. Кількість сировини, що може використовуватися
для виробів кабошонного огранування, може
досягати 20 %, для виготовлення пластин для
вирощування синтетичних кристалів (переважно різновиду смарагд) до 30 %, колекційна
сировина складає біля 40 %. Більшість берилів
родовища – це унікальна і високосортна колекційна сировина, прозорі кристали та їхні уламки використовувалися для виготовлення розмаїтих вставок фасетного (переважно східчастої форми) і кабошонного огранування. Напівпрозорі і майже повністю прозорі кристали, що
відповідають вимогам ТУ до ювелірної сировини для виготовлення виробів фасетної огранки,
складають по родовищу близько 8 %.
Кварц. Із групи кварцу родовища вимогам ТУ до ювелірної сировини відповідають
гірський кришталь, димчастий кварц, моріон,
цитрин. Кристали кварцу із камер мають розміри по осі L3 від 1–2 см до 3 м, по L2 – до 2 м,
їхня вага – від перших грамів до 10 т. Кристали одноголові, часті їхні зростки, або ж друзові
зростання з іншими мінералами, сліди розчинення різної інтенсивності проявлені майже на
кожному з них. Забарвлення кристалів кварцу
розмаїте. Великі індивіди характеризуються
зональним забарвленням, що змінюється від
периферії до центру кристала : кварц центральної частини – безбарвний (гірський кришталь),
кварц граней і вершин має димчасте, зрідка золотисте (цитрин), або темно-димчасте до чорного (моріон) забарвлення. Кристали кварцу
утворилися у камерах в широкому діапазоні
фізико-хімічних і термобаричних умов – головних чинників їхньої величини, кількості і
якості кварцу, що їх складає. Обсяги кварцу, використовувані в 1980–1990 рр. як сировина для
ювелірної промисловості, опосередковано по
родовищу складають до 5 %, кварцу, використовувані для комплектації розмаїтих колекцій –
також близько 5 %, проте може бути збільшені
при зростанні попиту на таку сировину.
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Особливі фізико-хімічні умови мінералогенезу [7, 6, 13, 9 ] сприяли кристалізації в камерах пегматитів Волинського родовища індивідів
коштовного каміння з ідеальними морфологічними і гемологічними параметрами [2], найдосконаліші з яких збагатили музеї світу. Унікальні
(ювелірні) кристали топазу (“Золоте Полісся”,
“Джерельце”, “Казка”, “Академік Ферсман”), берилу (“Апостоли Петро і Павло”, “Академік Лазаренко”, “Професор Павлишин”), кварцу, багатий
колекційний і декоративний матеріал [6, 14, 11 та
ін.] – представлені у Музеї коштовного та деко-

ративного каміння (смт. Хорошів (колишнє смт.
Володарськ-Волинський) Житомирської області), як “Hауковому об’єкті, що становить національне надбання України” [1, 8].
Саме завдяки мінералого-гемологічним
властивостям коштовне каміння камерних пегматитів формує практично єдину базу топазу і
берилу – каменів-самоцвітів ІІ і ІІІ порядку та
ювелірного і п’єзооптичного кварцу в Україні,
яку слід обов’язково розвивати як надійне джерело коштів, зокрема валютних, для поповнення державної скарбниці.
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ГРАНІТОЇДИ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ
Леонід Шумлянський, Леонід Степанюк, Степан Кривдік,Олександр Висоцький
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GRANITOIDS OF THE VOLYN TERRANE
Leonid Shumlyanskyy, Leonid Stepanyuk, Stepan Kryvdik, Oleksandr Vysotskyy
IGMOF NAS of Ukraine e-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com
The excursion envisages familiarization with granitoids of the Volyn terrane of the Ukrainian Shield in natural
outcrops (plagiogranites of the Sheremetiv Complex and equigranular granites of the Zhytomyr type) and in open pits
(Korostyshiv open pits that exposes porphyrite granites, and Oleksandrivka open pit in which unequigranular granites
of the Novohrad-Volynsky type are exposed).
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Метою екскурсії є ознайомлення в кар’єрах
і на природних відслоненнях з гранітоїдами,
сформованими по суперкрустальним породам
тетерівської серії в Р-Т умовах амфіболітової фації. Плагіограніти та плагіомігматити віднесені
до шереметівського комплексу, тоді як в житомирський об’єднано біотитові і двослюдяні житомирські (середньозернисті) та коростишівські
(порфіроподібні) граніти і мігматити, бистріївські дрібнозернисті біотитові граніти, новоградволинські біотитові порфіроподібні граніти,
шепетівські біотитові і амфібол-біотитові гранодіорити і граніти, а також просторово та генетично пов’язані з названими відмінами гранітів
апліто-пегматоїдні граніти та пегматити. Граніти, як правило, складають невеликі тіла та масиви (не більше перших десятків км2), які найчастіше субзгідні з простяганням порід гнейсовомігматитової товщі, що їх вміщують.
Лісний кар’єр м. Коростишів. Кар’єр – знаходиться на правому березі р. Тетерів, 1 км на
схід від південно-східного краю м. Коростишів,
у лісовому масиві, ліворуч від автодороги Київ
– Житомир. Кар’єром розкриті порфіроподібні
граніти коростишівського типу, які є основним
петротипом гранітоїдів, що складають однойменний гранітний масив. Коростишівський
масив, розміщений південно-східніше м. Коростишів, витягнутий субмеридіонально на 10-12
км згідно з простяганням гнейсо-мігматитової
товщі (тетерівська серія), що його вміщує. Масив
має зональну будову. Його периферійні ділянки
складені переважно рівномірнозернистими гранітами житомирського типу, які подекуди вміщують жильні тіла апліто-пегматоїдних гранітів,
тоді як центральна частина – їх порфіроподібними відмінами (коростишівський тип). У декількох місцях, наприклад відслоненнях правого
берега р. Тетерів, поблизу старого мосту, спостерігається проривання рівномірнозернистих гранітів порфіроподібними.
Граніти, що розкриті кар’єром – однорідні
ясно-сірі порфіроподібні породи масивної текстури. Структура їх порфіроподібна з середньозернистою основною масою. Порфірові виділення КПШ мають правильну брускоподіну форму,
розміром 1-3 см, займають 10-15 % об’єму породи. Основна маса граніту середньозерниста (2-3
мм), складена польовими шпатами (70%, приGeosites and georoutes
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близно у рівній кількості), кварцом (20%) и біотитом (10%).
Граніти розсічені жилами гранітних пегматитів, потужність яких варіює від перших сантиметрів до 2 метрів. Контакти з порфіроподібними
гранітами різкі лінійні. В окремих жилах відмічається зональна будова, коли збільшується
розмір кристалів і вміст біотиту від контактів до
центру жил. Пегматити складені блочним польовим шпатом світло-сірого кольору, світло-сірим
кварцом і темною слюдою (біотитом). Розміри
кристалів польового шпату досягають 20 см, біотиту – 10-15 см.
Вік порфіроподібних гранітів Коростишівського масиву, за результатами датування цирконів проби, відібраною в кар’єрі с. Осиковий
Копець становить 2041 ± 24 млн років [4].
Берегові відслонення р. Тетерів, м. Житомир. Скельні відслонення на р. Тетерев в м.
Житомир являють собою каньйон, який простягається майже на 2 км. Скелі складені дрібно-,
середньозернистими
рівномірнозернистими
біотитовими гранітами житомирського типу. На
цій ділянці долини ріка Тетерів прорізає гранітний масив, який має близьку до овальної форму,
діаметром біля 3.0 км. Масив дискордантно залягає серед порід західної частини Тетерівської
синформної структури першого порядку. В
північно-східній частині він інтрудує мігматизовані силіманіт-біотитові гнейси нижньої частини розрізу городської світи тетерівської серії,
а в південно-західній – контактує з біотитовими
плагіогранітами шереметівського комплексу.
Берегові відслонення являють собою практично вертикальні скелі, складені досить однорідними гранітами, які розбиті тріщинами на
відносно крупні блоки. На деяких ділянках, наприклад, в прирусловій частині, трапляються
жили пегматоїдних гранітів невеликої потужності (перші десятки сантиметрів).
Час формування рівномірнозернистих гранітів житомирського типу, визначений урансвинцевим ізотопним методом за монацитом,
складає біля 2,07 млрд. років [3].
Олександрівський кар’єр. Кар’єр знаходиться на лівому березі р. Случ, північніше автомобільного мосту автотраси Київ-Львів. Кар’єром
відслонені сірі неяснопорфіровидні граніти.
Північно-східний край кар’єру та відслонення
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лівого берега р. Случ складені мігматизованими
гнейсами тетерівської серії. В південному борту,
ближче до річки, граніти розтинаються дайкою
(біля 1,5 м) високотитанистих долеритів, з виразними зонами закалювання.
Основним петротипом, розкритим Олександрівським кар’єром, є сірий нерівномірнозернистий до неяснопорфіроподібного граніт, що
має середньо-нерівномірнозернисту гранітну
структуру та масивну текстуру. Граніт складений
(%) кварцом (30), плагіоклазом (30), кпш (15)
біотитом (до 20), в акцесорних кількостях присутні титаніт, апатит, циркон. Подекуди граніти
розсічені дрібними (перші сантиметри до 1 метру) жилами гранітних пегматитів.
За результатами датування кристалів циркону із
гранітів Олександрівського кар’єру методом лазерної абляції, їх вік становить 2044 ± 9 млн років [5].
Приблизно в 100 м північніше у відслоненні лівого берега р. Случ, серед мігматизованих
гнейсів тетерівської серії спостерігаються дайки метадацитів. Це масивні породи з порфіровою cтруктурою та гранобластовою основною
тканиною. Вони складені кислим плагіоклазом,
калішпатом та біотитом. Порода містить циркони декількох генерацій. Найдавніша популяція
циркону має вік близько 2,9 млрд років, тоді як
основна маса циркону кристалізувалася 2076 ± 8
млн років тому, що і характеризує час вкорінення дайки [5]. Близький вік (2084 ± 13 млн років)
має і основна популяція цирконів із лейкосоми
мігматиту. Слід особливо відзначити, що серед
цирконів метадациту, як і серед цирконів гнейсів
тетерівської серії та лейкосоми мігматиту присутній циркон віком біля 1,75 млрд. років [5],
кристалізація якого вірогідно обумовлена впливом термальних процесів, пов’язаних з форму-

вання Коростенського плутону [6].
Відслонення східніше с. Сімаківка. Приблизно в 4-х км на північний схід від с. Сімаківка
Ємільчинського району Житомирської області вздовж автодороги Новоград-ВолинськийКоростень, в розрізнених скельних виходах
(типу баранячих лобів) відслонені огнейсовані
плагіограніти (шереметівський комплекс).
Західніше Коростенського плутону плагіограніти утворюють тіло вигнутої форми шириною
8-12 км і протяжністю біля 20 км, що простягається в північно-західному напрямку. Воно простежується у вигляді пасма пагорбів, розміром
до 50×100 м, що піднімаються на 5–10 м над заболоченою рівнинною місцевістю.
У структурному плані це тіло утворює
північно-східне крило Мало-Яблунецької антиформи [1], ускладненої складками більш високого порядку. На північний схід від плагіогранітів,
до границі Коростенського плутону, розвинена
смуга гранат-біотитових і амфібол-біотитових
гнейсів василівської світи тетерівської серії, по
яких внаслідок ультраметаморфічних перетворень власне і сформувались породи шереметівського комплексу.
Плагіограніти – сірі смугасті дрібно-середньозернисті породи з гнейсуватою текстурою. Структура гранобластова, подекуди гіпідіоморфнозерниста та алотріоморфнозерниста, за величиною
зерен (від 0,2 до 2 мм) – нерівномірнозерниста. Мінеральний склад (%): плагіоклаз (олігоклаз, №2730) – 60, кварц – 25, біотит – 7, амфібол – 6, епідот
– 0,3. В акцесорних кількостях присутній циркон,
апатит та рудні (магнетит, зрідка ільменіт).
Вік плагіогранітів визначений класичним
уран-свинцевим ізотопним методом за цирконом становить 2092,2 ± 3,2 млн років [2].
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ЗАЛІЗНІ ПЕРЕХРЕСТЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ «БУРШТИНОВОМУ ШЛЯХУ»
Олена Ремезова
Інститут геологічних наук НАН України, elena.titania2305@gmail.com

THE IRON CROSSROADS OF UKRAINIAN AMBER WAYS
Olena Remezova
Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, elena.titania2305@gmail.com
The article is devoted to the development of routes of the «Ukrainian Amber Way» based on the study of the
interconnection of ancient trade routes of Kievan Rus, in particular «iron» and «amber». The objects of tourist interest
within the Ukrainian Polissya are offered.

Як відомо, по території нинішньої України проходила мережа давніх торгових шляхів, які пов’язували між собою населені пункти Європи, серед яких найвідомішим є шлях
«з варяг в греки». В цю мережу давніх шляхів
входили і «бурштинові шляхи», які сполучали країни Балтії та північні береги Чорного
моря, Балканський півострів та інші регіони
Середземномор’я. В епоху Київської Русі (IX ст.
– 40-ві роки XIII ст.) Київ по суті був засновником одного з найважливіших торгових (в тому
числі бурштинових) маршрутів Середньовіччя
– Великий Дніпровський шлях «з варяг в греки» або «з греки в варяги» (по літописцю Сильвестру).Часто ці шляхи були розгалуженими,
перетинались з «залізними» шляхами, що використовувались для постачання виробів з заліза.
Також це були шляхи розповсюдження нових
технологій, технічних інновацій. В місцях перетину різних торгівельних шляхів існували
великі ремісничі центри, та центри торгівлі,
де продавались різноманітні товари. Часто тут
існували можливості використовувати та поєднувати різноманітні матеріали та технології,
виготовляти унікальні вироби.
Залізо, як виробничий матеріал, вироби з
нього окрім своїх суто утилітарних функцій в
далекому минулому набували також обрядові,
сакральні функції. Фалесу з Мілета (624—527
рр. до н. е.), належить вислів: «Магнітному залізняку, як і бурштину, притаманна деяка подібність душі», і тому такі матеріали часто намагались поєднувати у виробах. З розвитком доби
заліза, відповідними магічними захисними
можливостями розпочали наділяти і витвори
ковальського ремесла. Зокрема, у давніх слов’ян
такими властивостями наділялися сокири, які
зазвичай співставлені з культом Перуна — бога
Geosites and georoutes

громовиці, війни та зброї і являли собою оберіг
від неприємностей.
В археологічних розкопках Північного
Причорномор’я, Середнього і Нижнього Дону,
Кавказькому регіоні знаходять мечі і кинджали
з «бурштиновим яблуком» - навершієм рукоятки. Мода на такі мечі і кинджали з бурштиновими деталями носила інтернаціональний
характер, вони з таким самим успіхом використовувалися як степовиками, так і вершниками
кавалеристами [4]. Відомо, що найкращих воїнів в Скандинавії раннього середньовіччя відзначали мечем, до навершя якого прикріплялось кільце або шматок бурштину, що має ще
й магічне значення. В епоху бронзи магічними
властивостями наділялись і шматочки залізної
руди, про що свідчать знахідки їх у похованнях
того часу на території сучасної України. Отже,
металургія на теренах України розвивалась поряд з розвитком «бурштинових шляхів».
Слов’яни почали культуру освоєння заліза з
болотного залізняка. Про це свідчить не тільки
походження слов’янського слова ruda, власне
«червона» (мається на увазі «червона земля»
– бурий болотний залізняк). На основі археологічних досліджень встановлено, що давні
металурги сколотів, венедів, антів та склавинів
та їх нащадки з І тис. до н.е. і до пізнього середньовіччя використовували бурий залізняк та
похідні від нього: озерну й болотну чи лугову
(дернову) руду – лімоніт, значні поклади якої
широко розповсюджені й легкодоступні на лісовій та лісостеповій території України[3].
Залізо з руди виплавляли сиродутним способом, в Київській Русі в сиродутних горнах виплавлялась також сталь, яка виплавлялась внаслідок сполучення в певних пропорціях заліза
з вуглецем. Температура всередині печі сягала
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1400°С. Потім залізо піддавали багаторазовому
проковуванню , розпікаючи його до червоного
жару в ковальському горні. За допомогою проковки з криць видаляли шлаки та одночасно
ліквідовували пористість криць. Після цього з
заліза виготовляли залізні вироби.
Щодо сировинної бази давньої металургії,
то в межах України виділяється Поліський залізорудний район, де відомо було багато родовищ бурого і червоного залізняка - руд озерного і болотного походження четвертинного
віку[1,3]. Перевагою таких покладів є те, що
вони легкодоступні, залягають на незначних
глибинах, процеси відновлення заліза з оксиду
можуть починатися при якомога нижчій температурі, відсоток заліза в них достатній для
сиродутного способу, а шкідливих домішок порівняно небагато. Окремо виділялась дернова
руда - дуже чиста і яка легко перероблялась на
залізо. Місцями поклади бурого залізняка мають значні площі і виходять на поверхню. Наприклад, відомі такі поклади в урочищі Доли
біля с.Чорнодуба, в бас. р.Кощі в Житомирському районі(нині цього села не існує, знаходилось
воно в 7км від с.Дениші, де діяв металургійний
завод). З 337-ми родовищ руди болотного типу,
відомих на території України, 247 знаходились
в нинішній Житомирській області. В межах Волинської, Київської та Чернігівської губерній
за неповними даними, зведеними в кінці ХІХ
ст.., сумарна площа поширення цих руд сягала
32тис.кв. верст(=36400км2)[1]. Руду добували
примітивним способом, за допомогою кірки та
лопати, промивали водою в корзинах з лози.
Енергетичною основою залізоробного виробництва на Поліссі було деревне вугілля. В
ХІV-ХVІ для отримання металу використовувалась енергія води. Будівництво рудень йшло як
по басейнах верхньої течії річок Тетерева, Ужа,
Уборті і середньої течії р. Случ, так і, в більшій
частині, по невеликих річках і притоках недалеко від їх впадання у великі ріки, а також поблизу покладів болотної руди. Як флюси використовували прісноводний місцевий мергель.
Такі ж виробництва заліза існували і в інших
місцях в різний час вздовж «Бурштинового
шяху»: Володимирці, в Сновидовичах, Степані,
Рудні-Карпилівській на Рівненщині, Ліплянах ,
Жидичині та в інших місцях на Волині. Відомі
86

Геотуристичні об'єкти і шляхи

також тимчасові поселення давніх металургів
на піщаних підвищеннях заплав р.Тетерів на
Київщині.
Прикладом розвинутого типу давньоруського горна є піч, знайдена на Райковецькому городищі. Вона була споруджена на глиняній основі,
кругла в плані, мала форму конуса. Стіни її зведені на деревяному каркасі, обмазаному ззовні і
всередині шаром глини. Зверху через отвір завантажувалась руда і вугілля. У нижній частині стін були отвори для сопел, крізь які міхами
вручну нагніталось повітря для підтримання
високої температури та процесу відновлення
заліза. На дні печі було заглиблення, від якого розходились 8 канальців, що закінчувались
круглими гніздами. У гнізда стікав розплавлений шлак. Після закінчення процесу отрмання
заліза через отвір у нижній части ні печі доставали крицю. Вага криці становила 2-6кг. Однак
враховуючи те, що за добу можна було провести кілька плавок, то обсяг металу був значний.
Далі ковалі виготовляли з цього металу різні
вироби за допомого ковальського приладдя:
кліщів, молотків, молотів, зубил, пробійників,
штампів. тощо. Застосовувався для виробництва залізних виробів ковальський горн. Кування ж проводили на ковадлі[2].
До вже запропонованих нами «Бурштинових
шляхів» варто додати «залізні перехрестя»-це
окремі місця розвитку ремісництва та торгівлі Київської Русі. На даний час в Україні цьому сприяє інтерес до давніх ремесел, зокрема
ковальського. В багатьох місцях , де проходив
«Бурштиновий шлях», відроджується ковальство, створені центри і музеї. Пропонується додати до цього маршруту відвідання Городського
(Коростишівський район, Житомирська обл.), де
об’єктом туризму є давньоруське городище літописного міста Городське ХІ – ХІІІ (с. Городське),
унікальні сакральні камені-дольмени, а також
стародавній камінь, який підняли з дна річки і
поставили як святиню на високій скелі, названій
іменем польського поета Алозія Фелінського.
Цей камінь був священним у древніх слов’ян і
вважався загадковим символом «богині-жаби».
В Житомирі функціонує унікальний приватний музей «Ремісничий двір», де є діюча піч
та різні інструменти які також можна випробувати власноруч. В Коростені можна ознайомиGeosites and georoutes
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тись з колекціями виробів з заліза, знайдених в
древньому Іскоростені. Також тут створюється
музеєфікація «Городище Мала» - музею під відкритим небом «Стародавній Іскоростень ІХ-Х
ст». Тривають роботи по створенню історикоархеологічного музею-заповідника «Стародавній Іскоростень», який буде діяти як науководослідна, музейна, туристична структура.
В Рівному слід оглянути краєзнавчий музей,
де представлені як мінералогічні колекції, так і
археологічні знахідки, є колекції виробів з металу. Також працює приватний музей ковальства
“Ковальські витребеньки”, який започаткував
щорічний Міжнародний фестиваль ковалів у м.
Рівне “Металеве серце України” (з 2012 року).

Із життям давнього міста , в т.ч. діяльністю
ремісників можна ознайомитись у культурноархеологічному центрі Пересопниці.
У Волинській області в експозиції Ковельського історичного музею представлені вироби
з заліза та відтворена кузня XIX ст., що підтверджує: у середні віки на Ковельщині ковальське
ремесло було найбільш поширене. Також інтерес представляють музеї Луцька та Володимира
Волинського як центрів ремесел та торгівлі.
Таким чином, «український бурштиновий
шлях» може бути суттєво доповнений новими
складовими, в зв’язку з поширенням вздовж
цих же шляхів залізорудного виробництва на
території Полісся.
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A large part of the territory of Ukraine is located within the amber formation (AF), which is currently being
actively developed. The largest placer amber deposits are located within Volyn (Volyn, Rivne, Zhytomyr regions). The
consumer qualities of amber, for which it is valued, are well known. But, around amber and BF of Ukraine the whole
circle of the questions having cognitive, economic, social, ecological, tourist value is formed. The purpose of the work
is to attract them.

За роки незалежності бурштин став одним з
символів України. Тут виникла ціла («бурштинова») галузь економіки, розвитку якої сприяє
Geosites and georoutes

стійкий попит і ріст цін на бурштин у світі. Водночас, це створює для окремих регіонів України
проблеми соціально-економічного і екологічно87
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го характеру, а для країни і її національної безпеки. Сучасна гуманістична суспільна парадигма
закликає до використання раціональних способів природокористування і освоєння природних
ресурсів.
Бурштинова формація (БФ) України – це
унікальний геологічний об’єкт світового рівня,
який має не лише практичне значення, але представляє і велику науково-пізнавальну цінність
і може розглядатись як потенційний природнотуристичний об’єкт. Метою статті є спроба
атракції БФ України в цій якості.
На наш погляд, БФ України повинна розглядатись з системних позицій, підкреслюючи її унікальність завдяки збігові різних обставин. БФ
України складається з ряду основних елементів
між якими виникли системні відношення. Мабуть, в ієрархії основних елементів базовими слід
вважати ландшафтно-кліматичні умови цієї
території в еоцені-олігоцені (теплий, помірновологий клімат), які були сприяли розквіту тих
асоціацій рослин і дерев (араукарії, болотний
кіпарис, крейдова сосна - Pinus succinifera, ялина - Picea succinifera), які продукували живицю
(смоляні тіла), яка перетворювалася в бурштиноподібні смоли, а згодом і бурштин - основний
елемент – зв’язок БФ. Відкритим питанням тут
є гіпертрофія у виділенні живиці. Її могли викликати різкі погодні зміни під час наступу
моря, зокрема потужні вітри, які ушкоджували
дерева і провокували цю гіпертрофію. Наступна умова, яка сприяла утворенню БФ України, була тектоніка. Початок формування БФ
практично співпадає з початком неотектонічного етапу утворення нового (неотектонічного)
структурно-тектонічного плану території. Режим рухів неотектонічних структур (коливальні, помірні, інверсійні) впливав на особливості
трансгресивно-регресивних ритмів палеогенових
морів, їх палеогідродинаміку, проявилось в різних генетичних типах первинних розсипних родовищ бурштину. Нарешті, тектоніка проявлялася в структурі геоморфосистеми і розподілі її
елементів – форм палеорельєфу за їх системними
функціями (ініціальні, транзитні, термінальні),
що впливало на процеси накопичення відкладів,
вміщуючих бурштин першої (первинної) генерації розсипних родовищ. Упродовж неотектонічного етапу в межах території України чергува88

Геотуристичні об'єкти і шляхи

лись періоди затухання і активізації тектонічних
рухів. БФ України (Волинь) найбільших руйнацій первинні розсипи бурштину зазнали під час
активізацій в кінці середнього і на початку пізнього міоцену, а в наступні активізації (середній
пліоцен і середньочетвертинний час) виникали
умови для утворення повторних розсипів. Така
загальна модель структури і історії БФ України
може бути використана для пошукових робіт.
В теоріях бурштиноносної формації Європи
досі складною вважається проблема природи корінних джерел розсипів і взаємного розташування їх і первинних розсипів бурштину-сукциніту.
На Заході популярною є давня гіпотеза про
«бурштинові ліси» Скандинавії, з ґрунтів яких
бурштин попадав на поверхню, а далі річками,
морями, льодовиками міг діставатись аж території України. Нині (зокрема і в Україні) популярною є бітумно-буровугільна гіпотеза, в основі
якої конкретні факти, зокрема властивість буровугільного бітуму накопичувати бурштиноподібні смоли. В Європі є достатньо крупних і
невеликих буровугільних басейнів і родовищ. В
Україні розташовується крупний Дніпровський
буровугільний басейн і багато дрібних родовищ,
які розкидані по всій її території. Вони відомі в
місцях видобутку бурштину: Прип’ятському
бурштиноносному басейні, який розташований на Волино-Подільській плиті (Рівненська,
Волинська області) і в сусідній Житомирській
області (Український щит). Нині, очевидний
просторово-часовий зв’язок залежей бурого
вугілля у відкладах бучацької світи середнього
еоцену, які містять бітум, і утворених пізніше
розсипів бурштину-сукциніту. На це вказують
і виявлені в них численні уламки вуглефікованої деревини, рештки гумусу і лігніту, зерна
бурштину-сукциніту, вугілля з включеннями в
них уламками бурштину. «Скандинавську» гіпотезу походження розсипів бурштину в Україні також заперечують дані палеогеографії і палеогеоморфології. Але знахідки в останні роки
крупних бурштиноподібних брил (6-8 кг) на
Житомирщині вказують на можливий скандинавський варіант накопичення смоляних тіл в
ґрунтах (корі вивітрювання) «бурштинових лісів», які росли на кристалічних породах щита.
Таким чином, можна допускати, що БФ України формувалась за рахунок 2 генетичних типів
Geosites and georoutes
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корінних джерел – скандинавського і бітумнобуровугільного.
Бітумно-буровугільна концепція підтверджується багатьма даними, це: гумідний клімат і
сильна заболоченість ґрунтів «бурштинових лісів», рівнинний рельєф, розвинута рослинність,
високий рівень ґрунтових вод. З приходом моря
болота були перетворені в торфовища, залежи
лігніту і бурого вугілля. Перетворення живиці у бурштин відбувалось в 3 етапи: 1) виділення смоли-живиці з дерев, її попадання в грунт,
початок фосилізації; 2) накопичення смоли в
ґрунтах «бурштинових лісів» і утворення малоцінних грунтово-біогенних родовищ. В сухих
ґрунтах смола більш стійка, тверда, жовтіша, як
на заболочених ділянках. Цей етап тривав довше
попереднього; 3) утворення бурштину тривало сотні тисяч-мільйони років. Він починався з
руйнації грунтово-біогенних родовищ «бурштинового лісу», деривати яких зносились в річкові долини, а далі - морські водойми, які були
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кінцевими терміналами. В них окислена смола,
в лужних умовах, перетворювалась у бурштин.
Рельєф дна і гідродинамічні процеси визначали
перерозподіл і захоронення викопної смоли. Так
відбувалось формування різних морфогенетичних типів первинних розсипів бурштину - морських, прибережно-морських, лагунно- дельтових. Особливості гідродинамічного режиму в
цих морях, фізичні властивості бурштину, приводили до утворення його скупчень як у піщаномулистих, так і грубозернистих відкладах. Мала
питома вага і велика флотаційність дозволяли
бурштину далеко переміщуватися, практично не
обкатуючись.
Розвиток природничого туризму вимагає
презентації на туристичному ринку природних пізнавальних об’єктів, які мають наукову і
гуманітарну цінність. На наш погляд, бурштинова формація України цілком відповідає цім
вимогам і може розглядатись як туристичний
ресурс.

ГЕОЛОГІЧНА ЕКСКУРСІЯ ВИХІДНОГО ДНЯ: КИЇВ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАНЬЙОН - КАР’ЄРИ ЛЕЗНИКІВСЬКОГО
РОДОВИЩА ГРАНІТІВ - МУЗЕЙ КОШТОВНОГО І ДЕКОРАТИВНОГО
КАМІННЯ - ВІДВАЛИ ВОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА ПЕГМАТИТІВ
Мирон Ковальчук, Тетяна Охоліна, Галина Кузьманенко,
Олена Ганжа, Юлія Крошко
Інститут геологічних наук НАН України, e-mail: kms1964@ukr.net, svilya@ukr.net, geology7@ukr.net,
oag2909@gmail.com, ykrosh.79@ukr.net

WEEKEND GEOLOGICAL TOUR: KIEV - KOROSTYSHEVSKY CANYON
- CAREERS OF THE LEZNYKIVSKY GRANITE DEPOSIT - MUSEUM
OF PRECIOUS AND DECORATIVE STONES - DUMPS OF THE VOLYN
PEGMATITE DEPOSIT
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Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine,
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Offered is a geological day off route that covers geological sites, museum and recreation area: Korostyshiv Granite
Canyon, Lesnyki Granite Field, Museum of Precious and Gemstone of Ukraine, Volyn Pegmatite Dumps, Recreation
Zone. Its participants have the opportunity to get acquainted with the geological structure of granite and pegmatite
deposits, the museum exposition, to collect by themselves a collection of rocks, minerals, to admire the landscapes, to
communicate and exchange views, relax in the recreation area before leaving for Kyiv.
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Рис.1. Коростишівський каньйон. У публікації усі фото Мирона Ковальчука
Перша зупинка в рамках екскурсії – єнтованому розташуванню польових шпатів та
природно-антропогенне утворення ‒ Корости- кварцу. Склад гранітів: мікроклін-пертит – 30шівський каньйон поблизу містечка Корости- 40 %; кварц – 30-40 %; альбіт – до 15 %; біотит
– до 5 %; акцесорні мінерали: колумбіт, фенакіт,
шів (pис. 1). Глибина кар’єру понад 20 метрів.
Каньйон затоплений, а територія навко- цинвальдит, циркон, флюорит [3]. Забарвленло нього рекультивована та являє собою зону ня червоне і малиново-червоне. Зустрічаються
рекреації. Вважають, що вода має лікувальні також жило- чи шліроподібні тіла дрібнозервластивості для опорно-рухового апарату [2]. У нистого біотитового граніту і світло-рожевого
стінках кар’єру відслонюються сірі, світло-сірі, дрібнозернистого апліту. Лезниківський граніт
іржаво-сірі (звітрені) дрібнозернисті та круп- має хороші характеристики, а саме: чудову панозернисті порфіроподібні відміни граніту, в літру кольорів; високу щільність; стійкість до
мінеральному складі яких переважає кварц, механічних пошкоджень; стійкість до вологи;
плагіоклаз та біотит [1]. Подекуди у відвалах зу- значний термін служби; добре обробляється;
стрічаються брили лабрадоритів. З трьох сторін витримує перепади температури; практичканьйон оточений стрімкими гранітними сті- ний; екологічно і радіоактивно безпечний. Занами, і лише з однієї берег пологий. Саме там вдяки яскраво-червоному забарвленню граніт
обладнано невеликий пляж, альтанки і кафе. володіє чудовими декоративними властивосПляж зручний для відпочинку з дітьми. У воду тями і широко використовуються як облицюможна заходи з пляжу та пірнати зі скель. З гра- вальне каміння та сировина для архітектурноніту, видобутого в Коростишівському кар’єрі монументальних виробів і для буто-щебеневої
відбудовувався центр Києва після руйнувань продукції. Лезниківським гранітом облицюДругої світової війни, вимощений двір Марі- вали Мавзолей і Червону площу, вестибюльні
їнського палацу, сходи і майданчик перед Вер- колони на Північному річковому вокзалі в Моховною Радою України, а також виготовлялися скві; вокзал на річці в Хімках; цоколь головнопам’ятники, бордюри, облицювальний матеріал го Варшавського готелю; п’єдестал пам’ятника
Олександру Пушкіну (у Житомирі) тощо.
для будівель тощо.
Друга зупинка по дорозі на Хорошів – кар’єр
ТОВ «Західнерудпром» (pис. 2), у якому розробляються граніти Лезниківського родовища (район сіл Лезники і Топорище). Макроскопічно лезниківські граніти являють собою
сірувато-рожеву середньозернисту до крупнозернистої неясносмугасту породу, з характерними червоподібними видовженими зернами
кварцу: смугастість прослідковується по субпаРис. 2. Гранітний кар’єр ТОВ «Західнерудралельному розташуванню лусок біотиту і оріпром»
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Рис. 3. Лезниківське родовище гранітів ВАТ «Лезниківський кар’єр»

а
б
Рис. 4. Відвали Волинського родовища пегматитів (а) та покинутий шурф (б)

а

б

Рис.5. Затоплені кар’єри зони рекреації
Наступна зупинка – Лезниківське родовище У четвертому залі представлені берили і топази
гранітів ВАТ «Лезниківський кар’єр» (рис. 3). Волинського родовища пегматитів (рис. 5), часЕкскурсанти мають змогу відвідати оглядовий тина з яких має власні назви, а також мінерали
майданчик, спуститися у кар’єр, відібрати взі- з різних родовищ світу. П’ятий зал знайомить
рці та ознайомитися з продукцією підприєм- відвідувачів з виробами із дорогоцінного та декоративного каміння, а також містить вітрину з
ства.
Четверта зупинка екскурсії – «Музею ко- синтетичними мінералами.
На відвалах Волинського родовища пегматиштовного і декоративного каміння» – один із
відомих геологічних музеїв України та світу. Зі- тів, яке знаходиться неподалік міста Хорошів,
брання унікальних мінералів та гірських порід учасники екскурсії мають змогу ознайомитися
з камерних пегматитів Волині зробили музей з геологічною будовою родовища й історією
популярним як серед геологів-фахівців, так і його розробки, оглянути покинутий шурф, а
широких верств населення. Експозиція музею також зібрати колекцію з гірських порід, мінепредставлена у п’яти залах і налічує близько ралів (брекчії, граніт письмовий, моріон різних
1800 зразків із геологічних утворень України, відтінків, а кому пощастить – відшукати топази
країн колишнього СРСР, Європи, Америки, Аф- і берили) (рис. 4).
На виїзді з відвалів на трасу, з протилежної
рики та інших місць світу. У першому залі представлено декоративно-облицювальне каміння її сторони польовою дорогою екскурсанти пряУкраїни. У другому – найбільш характерні міне- мують на затоплені кар’єри зони рекреації аби
рали і породи камерних пегматитів. У третьому відпочити, перекусити і обмінятися враженнязалі можна познайомитися з розмаїттям кварцу. ми від екскурсії (рис. 5).
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The article describes several geological objects that can be observed in the city of Kyiv and its environs. Objects
are easily accessible. They are an excellent illustration of the results of the geological activity of wind, flowing water,
groundwater, the abrasive and accumulative activities of the modern sea, as well as the sedimentation process of ancient
seas. These objects can be interesting spots of geological excursion.

Ми звикли, що найчастіше геотуристичні
маршрути проходять у природному середовищі, де геологічні об’єкти та пам’ятки можна спостерігати на певній відстані від міст, куди треба добиратися транспортними засобами, іноді
в дуже віддалені місцини. Це добре, тому що
подібні екскурсії несуть не тільки пізнавальне
геологічне навантаження, але й пов’язані з естетичними переживаннями від спілкування з
первозданною природою. Але в цьому є й слабка ланка. Це витрата значного часу та коштів
на подорож. Особливо це важливо, коли мова
йде про організацію геологічних екскурсій для
учнівської молоді та навчальних практик для
студентів при обмеженому фінансуванні.
Виходом з цієї ситуації є пошук в межах
міста чи його недалеких околиць геологічних
об’єктів, що утворилися природним шляхом
або в результаті діяльності людини, які за способом утворення та характеристикам дуже подібні до природних. Декілька з них, які можна
відвідати та побачити не покидаючи міста Києва, пропонуємо у цій статті.
92

Поверхня Землі формується внутрішніми
за зовнішніми геологічними процесами. Будьякий геоморфологічний елемент чи об’єкт неживої природі є породженням їхньої взаємодії.
В умовах рівнинного рельєфу Києва та його
околиць на перше місце виступають результати екзогенних процесів, але і їхня дія контролюється ендогенними факторами. Серед них
в Києві можна спостерігати: результати геологічної дії вітру, тимчасових потоків та річок,
діяльність підземних вод, абразивну діяльність
сучасних морів-водосховищ, результати накопичення осадків в давніх морях та результати
гравітаційних процесів.
Спочатку ми відправимось на північну околицю Києва у селище Нові Петрівці. Тут на
узбережжі Київського водосховища наче потрапляєш на берег справжнього моря. Круті
стрімчаки-береги підмиваються морськими
хвилями, обриваються в воду, на інших ділянках формуються прибережні акумулятивні тіла
у вигляді абразивної тераси з її продовженням
у підводну частину, ускладнені прибережними,
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внутрішніми та зовнішніми піщаними валами.
Звичайно, що вали не високі та не виражені
настільки яскраво, як на берегу справжнього
моря, але їх формування і будова обумовлені
тими ж абразивно-акумулятивним процесами
морських хвиль. На стінках берегів, складених, переважно піщаними відкладами, добре
проявляються борозни, що сформувалися в
результаті вивіювання пухких часток, та нависаючі карнизи, що утворилися в результаті
препарування вітром міцних пісковикових
прошарків. Дощові потоки, що стікають крутими схилами, формують неглибокі вимоїни
на стінках високих берегів та пролювіальні
конуси виносу біля їх підніж. Але найважливішою особливістю Новопетрівських відслонень
є розкритий розріз кайнозойських відкладів
від середньопалеогенових до четвертинних.
На крутих стінках чітко виділяються різновікові шари, що утворилися у морських умовах
(еоценові та олігоценові піски з рештками морської фауни). Вони змінюються пісками нижнього та середнього міоцену, що формувалися
в умовах прибережних рівнин с прісноводною
фауною, та континентальними верхньоміоценчетвертинними утвореннями. Новопетрівські
відслонення є ідеальним місцем для ілюстрації
принципів складання стратиграфічної шкали.
Цей об’єкт внесений до «Геологічних пам’яток
України» [1].
Ерозійну діяльність тимчасових потоків
яскраво демонструють яри правобережжя
Дніпра в районі Київського Подолу. Тут, за
свідченнями істориків, збереглися ділянки
середньовічного рельєфу, який не був змінений протягом понад 1500 років. Глибокі яри
з V-подібними поперечними профілями та
крутими стінками, на яких подекуди не тримається ґрунтовий покрив, гори-останці, що
збереглися як острівці у розвинутій яружній
системі, пролювіальні конуси, які після рясних
злив періодично перекривають шляхи, – все це
є яскравою ілюстрацією ерозійної дії тимчасових потоків, що не припиняється з часів Давнього Києва. Тут, на правобережжі Дніпра, на
ділянках, не перероблених майданчиками під
забудову та не закріплених підпірними стінками, часто після рясних дощів та раптового
танення снігу відбуваються зсуви ґрунту. НеGeosites and georoutes
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величкі зсувні тіла можна побачити у підніж
незакріплених крутих схилів. Все це є свідченнями яскраво виражених водно-гравітаційних
процесів, які ускладнювали життя киян зі стародавніх часів.
Для запобігання подібних негативних геологічних явищ, у середині ХІХ століття у правобережній частині Києва була побудована
дренажна система, яка збирає та відводить
зайві поверхневі води та скидає їх у Дніпро.
В ХХ столітті ця система поступово розширялася – зараз загальна довжина її складає біля
10 км. А якщо порахувати ще більшість малих
річок Києва, які зібрані в підземні колектори
та поєднанні з дренажною системою, довжина
київських підземних шляхів, якими протікають уже підземні води, налічує десятки кілометрів.
У цих штучних підземних порожнинах діють ті самі процеси, що і у справжніх печерах.
Поверхневий шар тут представлений лесами –
слабо зцементованими дрібнозернистими породами, що містять до 10 % СаСО3. Поверхневими водами карбонат кальцію розчиняється
та у вигляді розчинів бікарбонатів виноситься
у простір дренажної системи. Тут при зменшенні тиску СО2 реакція зміщується ліворуч,
розчинні бікарбонати переходять у важкорозчинні карбонати, які починають знову переходити в тверду фазу та відкладати кальцит у вигляді натічних мікрозернистих агрегатів. Так
формуються невеличкі сталактити, що звисають зі стель дренажних коридорів, та в деяких місцях на підлозі формуються досить потужні сталагміти. Предмети, що потрапляють
у дренажну систему (камінці, гілочки дерев
тощо) з часом вриваються шаром кальциту.
Потрапити в дренажну систему Києва можна
с екскурсоводами-екстремалами, які широко
пропонують свої послуги.
Ще цікавими об’єктами, які демонструють розчинну діяльність поверхневих вод та
кристалізацію з мінералізованих вод, є натічні
кальцитові утворення під бетонними спорудами. Під час промивки атмосферними водами пористого бетону, до складу якого входить
значна кількість вапна, кальцій переходить у
розчин, поєднується з атмосферним вуглекислим газом та кристалізується у вигляді натіч93
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Рис.1.1. «Карбонатні тераски» під бетонною
спорудою моста. Розмір вапнякового утворення 60-70 см.
них кальцитових тіл, які можуть мати вигляд
невеличких сталактитів, а знизу під ними – у
вигляді терасованих «ванночок» чи «карбонатних терасок», заповнених водою (Рис.1.1).
Хоча вони не є природними об’єктами, а сформувалися внаслідок антропогенної діяльності,
їхні утворення аналогічні тим, які можна побачити у вапнякових печерах. Спелеологи називають їх «Гуровими ваннами». Ці штучні карбонатні тераски, заповнені водою, нагадують
всесвітньо відому геологічну пам’ятку ПумаКале в Туреччині у мініатюрі. Об’єкт, який

Рис.1.2. Місцезнаходження об’єкта «Карбонатні тераски» (велика мітка) на зупинці громадського транспорту «Генерала Ватутіна»
обов’язково варто побачити, знаходиться під
трамвайним шляхопроводом над проспектом
Романа Шухевича у Києві. (Рис. 1.2)
Описані об’єкти Києва не є єдиними геологічними цікавинками Києва та його околиць.
До них можна додати відслонення лесів схилів
Дніпра, відслонення Пироговського кар’єра,
де на денну поверхню виходять товщі мергелів
київської світи еоцену [1], еолові дюні в долині
Дніпра на південній околиці Києва та багато
інших об’єктів. Всі вони можуть стати пунктами маршрутів геологічних екскурсій.

________________

1. Геологічні пам’ятки України (за редакцією В.І.Калініна, Д.С. Гурського). У чотирьох томах. – Том ІV. – Львів:
ЗУКЦ, 2011. – 280с.
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AESTHETIC ATTRACTIVENESS AS A FACTOR OF RECREATIONAL VALUE
(ON THE EXAMPLE OF THE UPHILL AREA OF KANIV NATURE RESERVE)
Tetiana Kupach, Svitlana Demiyanenko, Oksana Arion, Yuliya Olishevska
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine,
tan_kup@ukr.net, smuga@i.ua, oarion@ukr.net, olishyulia@gmail.com
Guided by the experience of recreational geographical studies, the concept of landscape diversity is generalized,
which is an important factor in the formation of landscape aesthetic properties of territories and determines its
recreational value. The mountain area of the Kaniv Nature Reserve was selected as the model area. The objectives of
the study are to identify such indicators of the landscape diversity of the upland section of the Kaniv Nature Reserve,
which both determine the aesthetic appeal and affect their recreational value. Analysis of the landscape structure,
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supplemented by the results of morphostructural analysis of the surface relief, allows drawing conclusions about the
high recreational value of the territory in terms of its landscape-aesthetic attractiveness.

Цінність території для задоволення рекреаційних потреб визначається багатством та різноманіттям природної та культурної спадщини. Поступове розширення спектру мотивацій
для відпочинку, поява нових видів туризму і,
відповідно, зазначення нових об’єктів туристичного тяжіння, дозволяє стверджувати, що
цілісним ресурсом стає сама територія, як
результат взаємодії природної та культурної
складової.
Природною передумовою рекреації виступають природно-територіальні та аквальні комплекси різних рангів, їх компоненти та
окремі властивості: розміри та форми природних об’єктів, їх конфігурації, місцеположення
та роль в композиції пейзажів, атрактивність,
контрастність та ритм ландшафтів – все, що
формує поняття ландшафтного різноманіття
території [3, 5]. Разом із культурними компонентами, ландшафтне різноманіття є складовою більш широкого поняття георозмаїття,
яке, в його конкретно територіальному наповненні, може розглядатися як «родове» щодо
туристичних ресурсів [1, 7]. Збережена еталонність та натуральність ландшафтів, біорізноманіття, збалансованість та екологічність
природокористування на територіях ПЗФ зумовлюють красу та естетичну привабливість
ландшафтів, таким чином, підвищуючи їхню
рекреаційну цінність. [1, 2, 3].
Дослідження ландшафтного різноманіття,
його вплив на естетичне сприйняття, як фактор підвищення естетичних якостей та рекреаційної придатності територій, здійснювалися
Гродзинським М., Гродзинською О., Савицькою О., Ніколаєвим В., Преображенським В.,
Вєдєніним Ю., Мухіною Л. та ін. Бучко Ж.,
Джаманом М., Павленко Т., Schirpke U. та ін. У
роботах Стаускаса В., Stefunkova D., Jorgensen
A., Голубцова О. обґрунтовані методичні підходи до аналізу та оцінювання ландшафтів у
ландшафтному плануванні з метою визначення їхної привабливості для відпочинку людини
«на природі» та для підтримання ідентичності
території. До оціночних досліджень окремих
компонентів або груп компонентів природних
комплексів, так званих факторів краси, та їхGeosites and georoutes

нього впливу на естетичність ландшафту відносять роботи Стецюка В., Linton D., Фролової
М., Вєдєніна Ю., Багрової Л., Ерінгіса К., Будрюнаса А., Генсирука С. та ін.
Зростання антропогенної перетворенності
територій і зменшення місць із недоторканими
ландшафтами підвищує зацікавленість туристів у відвідуванні місць, де збереглися натуральні ландшафти [1, 2, 3, 4]. Такими об’єктами
туристичної зацікавленості є, насамперед, території, що належать до природно-заповідного
фонду, в межах яких атракціями стають, зокрема, ресурси ландшафтного різноманіття.
Естетична привабливість, з точки зору рекреанта, того чи іншого ландшафту залежатиме
від його морфологічної структури, різноманіття рослинних видів, наявних водних об’єктів,
виразного рельєфу, композиційних елементів
пейзажів тощо. І, оскільки, названі вище фактори зумовлюють формування «образу» території, то до понятійної бази рекреаційної географії було введено поняття пейзажного різноманіття та естетичної оцінки рекреаційних
територій. У теорії та практиці рекреаційної
географії ландшафтне різноманіття зумовлює
пейзажні властивості ландшафту і формує
один з основних факторів рекреаційної цінності території – естетичну привабливість.
Оскільки естетична привабливість, в ряді оцінок, зумовлена сенсорним сприйняттям середовища суб’єктом та отриманими враженнями
від сприйнятого, то рекреаційна цінність територій буде тим вищою, чим якісніше естетичні
властивості ландшафтів. Отже, території, що
мають високі естетичні якості, за усіх інших
рівних умов, користуються більшим попитом
у туристів.
Сприйняття ландшафтів формує візуальні відбитки – пейзажі. Саме сенсорне сприйняття ландшафтів визначатиме їх пейзажні
властивості: виразність, різноманіття тощо.
Пейзажні властивості передаються сукупністю сенсорних вражень від сприйнятих образів
ландшафту: насиченість точками розкриття
пейзажів, аспектність, багатоплановість, глибинність перспективи, різноманітність, контрастність, натуральність, екзотичність тощо [2,
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4, 6]. Візуально сприйняте пейзажне різноманіття визначається внутрішньою структурою
природного ландшафту: характером рельєфу,
рослинності, взаємозв’язками між компонентами ландшафту (показники ступеня мозаїчності та різноманітності, частоти фонових
домінант, кількості контурів урочищ, ступеня
залісненості, повноти деревостану, ярусності
лісів та ін.). Крім того, на емоційність сприйняття ландшафтів позитивно впливає сполучення параметрів, формуючих його геокомпонентів, зокрема, типів рослинності та морфометричних показників рельєфу поверхні. Так,
наприклад, лісові масиви, що зосереджуються
на підвищених ділянках хвилястого рельєфу,
створюють візуальний ефект «пожвавленості
ландшафту», тобто більшої почленованості рельєфу і, відповідно, ландшафт викликає більше
позитивних емоцій і отримує вищу естетичну
оцінку [2, 4, 6]. Пейзажне різноманіття визначається також зв’язками природного комплексу з іншими ландшафтами: показники кількості
сусідніх природних комплексів, які можна побачити одночасно, величини горизонтального
і вертикального кутів сприйняття зовнішніх
пейзажів, глибини перспективи, неперервності лінії обрію, насиченості оглядовими точками. Показники пейзажного різноманіття встановлюються та розраховуються при натурних
обстеженнях та планувально-проектувальних
роботах і відповідають характеристикам ландшафтного різноманіття території, що вимагає
аналізу її ландшафтної структури.
Ландшафтну репрезентативність Канівщини, відповідно до проведених раніше
ландшафтно-типологічних досліджень, складають комплекси: широколистяно-лісового, лісостепового, лучно-степового, мішано-лісового
(хвойно-широколистянолісового), лучного та
болотного типів. Також тут поширені інтразональні яружно-балкові та долинно-річкові
ландшафтні комплекси. Під час проведення
ландшафтно-морфологічного аналізу та ландшафтного картографування досліджуваної ділянки нами було виділено 71 простих та складних урочищ, що формують 21 ландшафтну місцевість. Для з’ясування ступеню різноманіття
ландшафтів, на досліджуваній ділянці, було
обраховано показник ентропії Шеннона. Так,
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ступінь різноманіття ландшафтів досліджуваної ділянки становить -322.48, що визначає
чимале ландшафтне різноманіття, тобто сумарну кількість різноманітних ландшафтних
одиниць різних рангів в межах досліджуваної
ділянки. У естетичному оцінюванні ландшафтів застосовується градація бальної оцінки показника ступеню ландшафтного різноманіття,
що виражається через ентропію Шеннона. Так,
при значеннях показника більше -560 ландшафти вважаються естетично малоцінними,
в діапазоні значень ентропії від -560 до -490
вважаються естетично цінними, а значення
показника менше -490 – відносять ландшафти
до естетично високо цінних.
Також, вагомим чинником ландшафтного
різноманіття на зазначеній території є, безсумнівно, антропогенний. Тривала історія інтенсивного антропогенного освоєння Канівського Придніпров’я призвела до практичного
знищення первісних лісостепових ландшафтів.
Вирубка первісних дубових лісів, що тривала
фактично до початку XX сторіччя, зумовила
інтенсивний розвиток ерозійних та геодинамічних процесів, що стимулювали формування яружно-балкової мережі та спричинили
зміну значної частини лісових ландшафтів
на лучно-степові [7]. Розгалужена яружнобалкова мережа території Канівщини призвела до кардинальної зміни «образу» місцевих
ландшафтів. Вилучення територій з сільськогосподарського використання та формування
вторинних деревостанів в повоєнні роки стимулювало процеси вторинного відновлення
корінних ландшафтів, що дозволяє сьогодні
спостерігати поступову зміну ландшафтної
структури досліджуваної території.
Загалом, Канівська ділянка представляє собою низкогір’я, що має значні амплітуди висотних відміток (місцями до 100-120 м). Вертикальне розчленування поверхні впливає на
насиченість території точками пейзажного
розкриття ландшафтів нагірної ділянки заповідника. При досліджені визначених критеріїв компонентів ландшафтів, що впливають на
пейзажне багатство та естетичну привабливість досліджуваної території були обраховані
морфометричні показники рельєфу поверхні
(зведені в таблиці 1), що мають вплив не лише
Geosites and georoutes
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Таблиця 1.
Значення морфометричних показників рельєфу та оцінка впливу деяких показників
на естетичну цінність в балах (від 1 до 3)
значення

1
(малоцінні)

2
(цінні)

3
(високо цінні)

max висотна відмітка, м

254

-

-

-

min висотна відмітка , м

79

-

-

-

вертикальне розчленування рельєфу, м

175

<100

100-200

> 200

33,601

-

-

-

2,94

<0,5…>3

0,5-1…2-3

1-2

6°-12°

<3°

3°-12°

Морфометричні показники рельєфу

довжина тальвегів, км
горизонтальне розчленування рельєфу, км/км2
величина переважаючих ухилів поверхні, °

на формування ландшафтного різноманіття, а
й на інші пейзажні якості ландшафтів.
Ряд прикладних досліджень доводить
пряму залежність візуального естетичного
сприйняття ландшафту від характеру морфології поверхні, а саме місцеположення точки
з якої відбувається пейзажний огляд. Проте необхідно зауважити, що більшість точок
розкриття локалізовані в межах бровок вододільних схилів [6]. Оглядові точки забезпечують також ракурс огляду краєвиду, глибину
пейзажної перспективи, кількість планів та
ін. Так, їх розташування на підвищених ділянках забезпечує широкий огляд та значну пейзажну перспективу. На широту огляду також
впливає ряд інших екологічних показників,
зокрема, тип та характер рослинності місцевостей. Навіть при значному перевищенні висот, але з густою деревною рослинністю, деякі
точки не матимуть широти та перспективи
оглядів пейзажів. Ландшафти Канівських дислокації насичені точками розкриття пейзажів. Саме значні перевищення висот, смугове
простягання, лучно-степова рослинність на
вершинах гряд забезпечує високі показники
насиченості ландшафту точками розкриття.
На знеліснених гребнях Канівських гір розташовані природні оглядові майданчики, з яких
відкриваються високоатрактивні пейзажі із
багатими планами, далекоглядні із глибинною
перспективою. Так, з вершин пасом Мар’їної,
Великого городища, Чернечої, Княжої, Пластунки, Пилипенкової гори та інших відкривається панорамний краєвид на горбогір’я дислокованої тераси та горбисту лесово-моренну
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12°-20°>20°

рівнину. З оглядових майданчиків у східному
напрямку огляду відкриваються панорами на
лівобережні ландшафти борової тераси та широкої заплави Дніпра перерізаної численними
старицями, озерами, річковими рукавам, протоками, на заплавні острови Шелестів і Круглик та саме русло Дніпра, що характеризується інтенсивними русловими процесами.
Загалом, ландшафтне різноманіття Канівського дислокованого плато сформоване
впродовж тривалої історії розвитку регіону
внаслідок одночасного впливу основних ландшафтоформуючих чинників, таких як геологогеоморфологічна будова, клімато-гідрологічні
особливості, ґрунтово-рослинний покрив,
традиційні системи природокористування і
саме по собі, може бути об’єктом наукового,
пізнавального, екологічного туризму. Природні особливості Канівського природного заповідника роблять його унікальним полігоном
для пізнання ландшафтів, надзвичайно цінним об’єктом наукового, екологічного туризму
та екопросвітньої діяльності серед широкого
загалу.
Отже, строкатість ландшафтної структури, як основи пейзажного різноманіття, забезпечує формування значної кількості естетично привабливих пейзажів, оглядових
точок різного типу і, таким чином, визначає
загальну рекреаційну цінність ландшафтів Канівського природного заповідника.
Оцінити роль пейзажного різноманіття, як
невід’ємної складової формування рекреаційної цінності Канівщини, дозволяє дослідження ландшафтів Канівського природно97
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го заповідника, де представлені типові для
цього регіону і унікальні, в науковому розумінні, ландшафти. Внаслідок особливостей
геолого-геоморфологічної будови, антропо-

генного освоєння, біотичне та ландшафтне
різноманіття Канівського заповідника є доволі багатим, що підтверджується обчисленим показником.
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ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА
Наталія Вергельська, Вікторія Вергельська, Юлія Крошко
ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»,
e-mail: vnata09@meta.ua

GEOLOGICAL MONUMENTS OF KORSUN-SHEVCHENKIVSKY STATE
HISTORICAL AND CULTURAL RESERV
Nataliia Vergelska, Viktoriia Vergelska, Yuliia Kroshko
SІ «Scientific Center of Mining Geology, Geoecology and Infrastructure Development of NAS
of Ukraine», e-mail: vnata09@meta.ua
The attribution of objects on the territory of the State Historical and Cultural Reserve in Korsun-Shevchenkivskyi
to geological monuments is determined by the possibility to study in detail the petrographic composition of granite
varieties of Korsun-Novomyrhorod pluton - one of the two large intrusions of anorthosite-rapaki granite formation
on the Ukrainian shield. The outcrops of these rocks, including in the form of islands, create a unique picturesque
landscape of the valley of the river Ros.

Більшість відомих на сьогодні геологічних
пам’яток України виявлені та описані під час
проведення геологознімальних робіт. Геологічні пам’ятки – природні та штучні відслонення, які найбільш яскраво відображають риси
геологічної будови території. За результатами
досліджень з виявлення, вивчення та моніторингу стану геологічних пам’яток на території
аркуша Корсунь-Шевченківський попередніми дослідниками визначено 25 об’єктів, роз98

ташованих переважно на трьох ділянках: 1.
Пам’ятки в осадовому чохлі схилу Українського
щита (Канівські дислокації) у межах Канівського заповідника та регіонального ландшафтного
парку «Трахтемирів». 2. Пам’ятки у кристалічному фундаменті Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита – у селищі Стеблів
Корсунь-Шевченківського району. 3. Пам’ятки
у кристалічному фундаменті КорсуньНовомиргородського плутону Інгульського
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мегаблоку Українського щита – в районі м. рапаківігранітна формація є одним з найцікаКорсунь-Шевченківський на території держав- віших проявів докембрійського магматизму.
ного історико-культурного заповідника, які є Складні багатофазні анортозит-рапаківігранітні
найменш вивченими та описаними [1].
комплекси, які можуть включати величезні плуВіднесення об’єктів на території держав- тони, малі інтрузії та вулканічні товщі, поширеного історико-культурного заповідника у ні в докембрії усіх континентів і є індикаторами
м. Корсунь-Шевченківський до геологічних їх тектонічної еволюції [3].
пам’яток визначається можливістю детально
Походження анортозит-рапаківігранітних
вивчати петрографічний склад різновидів гра- комплексів є однією з найбільш актуальних пронітів Корсунь-Новомиргородського плутону – блем сучасної петрології. Ця проблема має приодного з двох на Українському щиті крупних наймні два аспекти: (1) походження і природа
інтрузивів анортозит-рапаківігранітної фор- первинних розплавів; (2) генетичні співвідномації у природних відслоненнях. Відслонен- шення між кислими та основними складовими
ня цих порід, у тому числі у вигляді островів, анортозит-рапаківігранітних асоціацій [2, 3].
створюють неповторний мальовничий ландОсобливістю одного відслонення за межами
шафт долини р. Рось (Рис. 1, 2, 3).
системи островів є природне джерело прісної
Парк державного історико-культурного за- води, яке виходить на поверхню із тріщинної
повідника сформовано шляхом використання системи, яка сформувалася під час вклинюмотивів первісного ландшафту: могутніх груп вання Корсунь-Новомиргородського плутону,
обкатаного каміння (в основному, граніт), чис- вода збагачена сріблом (рис. 5).
ленних річкових проток, спокійних заводей,
Збереження природних відслонень доперекатів, гранітних скель. Парк розташова- зволяє спостерігати зміни стану анортозитний на семи островах та правому березі річки рапаківігранітного комплексу під впливом
Росі. Корсунь-Новомиргородський плутон ви- природніх факторів (рис. 6, 7). Запропоновані
ходить на поверхню та створює на річці Рось природні відслонення доцільно використовусистему островів: найбільший острів назива- вати не тільки для вивчення, а й для геологічють – Острів (іноді Острів Коцюбинського), них та туристичних маршрутів. А оскільки всі
другий – Деніс та ще 5 невеликих островів без відслонення розташовані в межах Державного
назв. Мости з’єднують великі острови між со- історико-культурного заповіднику, то в їх цінбою та з гранітними берегами річки (рис. 2).
ність значно зростає. На жаль поки що відслоДержавний історико-культурний заповід- нення не визначені та не зазначені у реєстрі, як
ник розташований в межах Інгульського мега- геологічні пам’ятки природи. Люди частково
блока (центральна частина Українського щита), засадили відслонення кам’яних схилів остров осьовій частині якого розташовані Корсунь- вів кущами бузку та побудували палаци.
Новомиргородський плутон габроанортозитів і рапаківіподібних гранітів. Корсунь-Новомиргородський
плутон є складною багатофазовою
спорудою, у ньому наявний широкий спектр порід основного і кислого
складу анортозит-рапаківігранітної
формації [2, 3].
Корсунь-Новомиргородський
плутон — один з найбільших масивів інтрузивних порід Українського
щита, витягнутий у субмеридіальному напрямі. Складений верньопротерозойськими породами віком Рис. 1 План державного історико-культурного заповідника із
1690—1760 млн. років. Анортозит- основними островами та вказаними місцями для відвідування
Geosites and georoutes

99

Розділ 2

Геотуристичні об'єкти і шляхи

Рис. 2. Підвісний міст

Рис. 3. Жіночий пляж («шумки»)

Рис. 4. Відслонення біля підвісного моста
Висновок
Відслонення Корсунь-Новомиргородського
плутону Інгульського мегаблоку Українського щита унікальні геологічні об’єкти, які не
мають аналогів у всьому світі, що обумовлює
перспективи їхнього використання в наукових
цілях та перспективи розвитку геотуризму не

Рис. 5. Джерело з питною водою
тільки на регіональному або державному рівні, а й на світовому. Запропоновані природні
відслонення доцільно внести до реєстру геологічних пам’яток не як розрізнені відслонення, а як систему островів створених КорсуньНовомиргородським плутоном в межах м.
Корсунь-Шевченківський.
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Рис. 6 Відслонення на березі р. Рось, на шляху
до джерела

Рис. 7. Відслонення на Жіночому пляжі («шумки»)

________________
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ГРАНІТОЇДИ ПОДІЛЛЯ
Леонід Степанюк, Степан Кривдік, Леонід Шумлянський
ІГМР НАН України e-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com

GRANITOIDS OF THE PODILLYA REGION
Leonid Stepanyuk, Stepan Kryvdik, Leonid Shumlyanskyy
IGMOF NAS of Ukraine e-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com
Participants are proposed to familiarize themselves with granitoids of the Upper Pobuzhzhya that crop out in the
open pits in Zhezheliv village (Berdychiv type), Stryzhavka village (vinnytsytes and granites of the Berdychiv type), city
of Lityn (antiperthite enderbites and charnockites), and Shyroka Hreblya village (biotite-garnet granite).

Метою екскурсії є ознайомлення з гранітоїдами, сформованими за різних Р-Т умов
(біотит-гранатові, іноді кордієритвмісні бердичівські граніти – висока амфіболітова фація; гіперстен-біотит-гранатові (вінницити),
антипертитові ендербіти і чарнокіти - гранулітова фація). Гранітоїди бердичівського типу
є автохтонними, генетично та просторово
Geosites and georoutes

пов’язаними з суперкрустальними породами березнинської товщі. З метаморфічними
утвореннями гніванської товщі асоціюють
вінницити. До параавтохнонних гранітів відносяться антипертитові ендербіти, які складають ряд купольних структур на Верхньому
Побужжі.
Жежелівський кар’єр. Кар’єр знаходиться
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праворуч від автодороги Житомир-Вінниця,
південніше с. Жежелів. Кар’єром відслонені
гранат-біотитові «граніти» (за хімічним та мінеральним складом в більшості відповідають
гранодіоритам) бердичівського типу. Породи
складені плагіоклазом, кварцом, калішпатом,
гранатом, біотитом і нерівномірно поширеним
кордієритом. В акцесорних кількостях присутні апатит, циркон, монацит, рудні мінерали.
Структура гіпідіоморфнозерниста, ділянками
лепідогранобластова. Текстура смугаста, обумовлена стрічкоподібними виокремленнями кварц-польовошпатового матеріалу, який
інколи набуває вигляду лейкосоми. Варіації
складу бердичівського «граніту» обумовлені
широким діапазоном зміни вмісту гранату,
калішпату та наявністю різноманітних ксенолітів, представлених гіперстен-біотитовими,
інколи гранатвмісними, плагіогнейсами і різноманітними кристалосланцями.
Акцесорні циркони гранітоїдів, розкритих
кар’єром, містять різнорідні реліктові ядра
циркону протоліту. Вік гранітів, визначений
класичним уран-свинцевим ізотопним методом за монацитом та локальним датуванням іон-іонним методом (SHRIMP) оболонок
цирконів із граніту та лейкосоми, складає 2,04
млрд. років [4]. Вік монациту із кристалосланця виявився дещо молодшим - 2023.1±3.3
млн лет [1]. Вік циркону ядер за відношенням
207
Pb/206Pb варіює в межах 2,08 – 2,33 млрд. років, що заперечує правомірність віднесення
порід субстрату (березнинську товщу) до палеоархейської дністровсько-бузької серії.
Стрижавський кар’єр. Кар’єр розміщений
ліворуч від автодороги Житомир-Вінниця, північніше м. Винниця (с. Стрижавка). Основними різновидами порід, розкритими кар’єром, є
різною мірою катаклазовані порфіроподібні
плагіогранітоїди (в південно-західній частині
кар’єра переважно з гранатом, інколи з породоутворювальним калішпатом) і гранатвмісні лейкократові граніти, подібні до бердичівських. Склад гранітоїдів, залежно від вмісту
кварцу та гранату, варіює від граніту до гранодіориту. В досить широких межах змінюється
співвідношення між вмістом калієвого польового шпату та плагіоклазу.
В західному борту кар’єра у вигляді окремих
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зон розвинуті зеленувато-сірі плагіочарнокіти,
гранат-біотитові гранітоїди (вінницитоподібні
породи) з ксенолітами піроксен-біотитових
кристалосланців і гранат-біотитових гнейсів
пластоподібної форми, зрідка трапляються
біотит-гранатові гранітоїди бердичівського
типу - світло-сірі, середньозернисті, гнейсоподібні, нечітко порфіроподібні породи. Серед
гранітоїдів трапляються різноманітні ксеноліти, як правило невеликих розмірів (до 1-2 м),
представлені піроксеновими кристалосланцями, переважають біотит-гранатові і біотитгіперстенові плагіогнейси.
Південних борт кар’єру також складений
біотит-гранатовими гранітами бердичівського
типу, але граніти містять набагато менше ксенолітів і є більш лейкократовими.
Вік гранодіориту із західного борту кар’єра
та біотит-гранатового граніту південного борту, визначений класичним уран-свинцевим ізотопним методом за монацитом, складає 2049.3
± 3.5 і 2035.1 ± 1.9 млн років, відповідно.
Літинський кар’єр. Кар’єр знаходиться в
північно-східній частині м. Літин на березі
р. Згар. Кар’єром розкриті масивні антипертитові ендербіти з блакитним кварцом. Текстура ендербітів масивна, ділянками неясносмугаста. Структура гіпідіоморфнозерниста з
елементами лепідогранобластової, середньозерниста. Порода складена антипертитовим
плагіоклазом, кварцом, калішпатом, гіперстеном, червоно-бурим високотитанистим біотитом, в акцесорних кількостях присутні апатит,
циркон, монацит. В південному борту кар’єра
в вигляді жильного тіла розвинутий пегматоїдний чарнокіт, складений брудно-рожевим
антипертитовим серицитизованим плагіоклазом, світло-сірим кварцом, темно-зеленим гіперстеном і біотитом (рідкісні скупчення).
В ендербітах на різних ділянках кар’єра
відмічаються ксеноліти плагіогнейсів, біотитдвопіроксенових та біотит-гіперстенови кристалосланців, частина з яких вірогідно є будинованими і метаморфізованими дайками
долеритів.
Вік пегматоїдного чарнокіту, поширеного в
центральній частині кар’єра становить 2033.7 ±
2.3 млн років [3]. Близько 2.00 млрд років тому
кристалізувалися циркони із двопіроксенового
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кристалосланця, який складає ксенолітоподібне тіло серед антипертитових ендербитів [2].
Кар’єр с. Широка Гребля. Кар’єр знаходиться на правому березі р. Південний Буг
(північно-західніше с. Широка Гребля). У
кар’єрі відслонюються сірі крупнозернисті порфіроподібні, нерідко сильно розгнейсовані
граніти, що містять ксеноліти гнейсів. Місцями спостерігаються мігматитоподібні породи, що складені гранітоїдами неоднорідного
складу. Граніт складений мікрокліном, плагіоклазом, кварцом, гранатом і біотитом. В акцесорних кількостям присутній апатит, циркон

і монацит. Структура граніту катакластична,
гіпідіоморфнозерниста, різнозерниста, реліктова гіпідіоморфнозерниста.
За результатами уран-свинцевого ізотопного датування циркону з граніту отримано вік в
2121 ± 13 млн років, монациту – 2039 ± 5 млн
років. Вік циркону з мігматиту становить 2076
± 22 млн років.
В центральній частині кар’єру розташовується дайка свіжого долериту, з чіткими прямолінійними контактами і зонами загартування потужністю до 20 см. Вік долериту визначено за баделеїтом в 1722 ± 12 млн років [5].

________________
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ПОТЕНЦІЙНИЙ ГЕОТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ – СЕНОМАНСЬКА БІОТА
ДОЛИНИ РІЧКИ ЖВАН (ПОДІЛЛЯ)
Ростислав Козловський, Антоніна Іваніна
Львівський національний університет імені Івана Франка,
е-mail: rostislav142001@ukr.net

A POTENTIAL GEO-TOURISM OBJECT – SENOMANIAN BIOTA
OF THE ZHVAN RIVER VALLEY (PODOLIA)
Rostislav Kozlovsky, Antonina Ivanina
Ivan Franko National University of Lviv,
е-mail: rostislav142001@ukr.net
Paleontological studies have led to the identification and study of the unique biodiversity of the Murovanokurilovetsky
site of the Cenomanian biota. The complex paleontological characteristic has been done for the first time. The
paleontological collection of more than 1000 specimens consists of coprolites, ichnofossils, fossils – spongia, сnidaria,
vermes, echinodermata, brachiopoda, mollusca, chordate (shark’s teeth, vertebraes and scales of fish), reptilia bone
fragments etc. This location has scientific, cognitive, cultural and aesthetic value.

Палеонтологічний туризм – це форма геотуризму, чиїми освітніми та прибутковими
можливостями вже декілька років користуються країни Заходу (переважно країни Північної
Америки та Європейського Союзу). Однак в
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межах України діяльність такого роду мало поширена, і проблема тут полягає не у відсутності
палеонтологічних об’єктів. Більшість українців
і, тим паче, закордонних туристів просто не знають про їх існування. Необхідним є поширення
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інформації про маловідомі місцезнаходження
викопної фауни і флори не лише з метою популяризації науки, але і для збереження цих же
відслонень і давньої біоти для нащадків і організації природоохоронних заходів.
Південь Вінницької області є надзвичайно
багатим на місцезнаходження палеонтологічних решток, представлених комплексом фауни
і флори сеноманського віку крейдового періоду.
Найвідомішими місцезнаходженнями сеноманської біоти на Вінниччині є Борщів Яр поблизу
м. Могилів-Подільського та біля с. СлободаЯришівська [2, 4]. В 2014 році в смт Муровані
Курилівці (Мурованокуриловецький район,
Вінницька область), в лівобережному схилі долини річки Жван (рис. 1) у двох відслоненнях
виявлено численні скам’янілості, які за багатством давньої фауни і флори не поступається
відомим сеноманським місцезнаходженням
України. Відслонення з викопною біотою розміщені в межах Подільського підняття Східноєвропейської платформи. У V-подібній долині
річки Жван завдяки її глибокому врізові добре
розкриті різновікові породи осадового чохла.
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Найдавнішими є вендські відклади, які незгідно перекриті відкладами мезозойської ератеми,
що представлені породами сеноманського та
туронського ярусів верхньої крейди. Над ними
незгідно залягають четвертинні відклади.
Головною метою досліджень є всебічне
комплексне палеонтологічне вивчення унікального природного об’єкта – нового, відкритого
2014 році місцезнаходження сеноманської біоти в смт Муровані Курилівці. Головні завдання
досліджень такі: відбір фосилій і створення колекції викопних організмів; визначення систематичного складу і монографічний опис головних груп організмів; реконструкція біоти морських екосистем пізньокрейдового часу. Головні методи досліджень - комплекс традиційних
геологічних польових спостережень, палеонтологічне опробування розрізів; визначення фауністичних решток морфолого-порівняльним
методом, фотографування фосилій.
Комплексна палеонтологічна характеристика відслонень наведена вперше. З вмісних порід,
переважно представлених світло-сірими мергелистими вапняками сеноману, зібрано багату

Рис. 1. Відслонення в смт Муровані Курилівці (Вінницька обл.) і деякі представники вимерлої біоти:
1 - Schloenbachia varians Sowerby, 1817; 2 - Neithea quinquecostata Sowerby, 1814; 3 - зуби акул;
4 - Praeactinocamax plenus (Blainville) Kostak, 1997; 5 - проксимальна частина ребра іхтіозавра;
6 - Confusiscala sp.
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колекцію (понад 1000 екземплярів) викопної
фауни і флори крейдового віку. Наразі палеонтологічну колекцію складають копрофосилії,
їхнофосилії (нірки ракоподібних) і біофосилії
- рештки губок, кнідарій, хробаків, голкошкірих, брахіопод, молюсків (гастроподи, бівальвії, цефалоподи), хордових (зуби акул, хребці та
луска кісткових риб), рептилій - фрагменти скелетів плезіозаврів, іхтіозаврів, черепах) і куски скам’янілої деревини. Переважна більшість
біофосилій є у вигляді ядер, зрідка трапляються скелети та їх відбитки. З цих відслоненнях
визначено та монографічно описано: один рід
(Serpula Linnaeus, 1758) хробаків-анелід, дев’ять
родів, два види брахіопод 13 видів двостулкових молюсків, шість родів, три види черевоногих молюсків, 18 видів цефалопод (два вид наутилусів, 14 видів амонітів, два види белемнітів). Більшість описаних родів і видів – вимерлі.
Вони є типовими представниками морської
фауни крейдового часу і не мають аналогів в сучасному органічному світі.
Найчисленнішими в біоті сеноману
були морські донні організми. Це бівальвії: Entolium orbiculare Sowerby, 1817; Neithea
quinquecostata Sowerby, 1814; Plicatula gurgitis
Pictet et Roux, 1853; Merklinia aspera Lamarck
1819 (кожен вид представлений великою
кількістю екземплярів) ‑ мешканці бенталі неглибокого субтропічного моря. Серед
черевоногих молюсків особливо поширена хижа гастропода Аvellana Оrbigny, 1842.
Характерним є різноманіття пелагічних нектонних цефалопод - амонітів, белемнітів
і, менше, наутилусів. Загалом найчастіше
трапляються широкі з добре вираженою
скульптурою форми, характерні для прибережних ділянок моря. Це: Mariella dorsetensis
Spath, 1926; Schloenbachia coupei Brongniart
1822; Schloenbachia varians Sowerby, 1817;
Mantelliceras tuberculatum Mantell, 1822.

Ще низку скам’янілостей не вдалося ідентифікувати до роду. Це спікули губок, фрагменти
коралів, членики морських лілій, зуби, луска
риб, фрагменти хребців плезіозаврів, іхтіозаврів, черепах, флористичні залишки тощо.
Викопний матеріал свідчить, що сеноманські
мілководне море було місцем проживання багатьох різноманітних груп організмів. Найпоширенішими тваринами сеноману, безсумнівно, були
молюски. Їхньому розвитку сприяла невелика
глибина моря, що пропускала вдосталь сонячної енергії. Серед них панівними в пелагіалі були
амоноідеї, особливо вид Schloenbachia varians. Також значного поширення досягли наутилуси та
більш прогресивні белемніти. Помітними членами пелагосу були плезіозаври, іхтіозаври, черепахи, акули і кісткові риби. Головними мешканцями дна моря були двостулкові молюски, брахіоподи, губки, корали, морські лілеї, анеліди.
Хоч тема стосується лише фауни, слід згадати також про зразки викопних рослин, які
є невід’ємною складовою вимерлої наземної
екосистеми. За доволі численними алохтонними залишками деревини можна впевнено
сказати, що прилегла суша була доволі густо
покрита лісами з деревною рослинністю.
Отже, завдяки проведеним палеонтологічним досліджень вдалося виявити та вивчити
унікальне за біорізноманіттям (кількісним
і видовим складом) мурованокуриловецьке
місцезнаходження сеноманської біоти. Воно
є важливою ланкою для відновлення історії
Землі; має наукову, пізнавальну, культурноестетичну цінність і є важливим палеонтологічним об’єктом, завдяки якому можна відновити органічний світ морів пізньої крейди.
В разі створення належної туристичної інфраструктури відслонення смт Мурованих Куриловець стануть цікавим геотуристичним
об’єктом, завдяки якому ми зможемо відновлювати доісторичний світ.

________________
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ГЕОЛОГІЧНІ АТРАКЦІЇ ОКОЛИЦЬ СЕЛА БЕРНАШІВКА
ЯК ОБ’ЄКТ ГЕОТУРИЗМУ
Галина Анфімова
Національний науково-природничий музей НАН України, anfimova77@ukr.net

GEOLOGICAL ATTRACTIONS OF BERNASHIVKA VILLAGE
SURROUNDINGS AS OBJECT OF GEOTOURISM
Galina Anfimova
National Museum of Natural History NAS of Ukraine, anfimova77@ukr.net
Abstract. It contains the characteristics of Bernashivka surroundings geo-attractions. Their scientific value is that
they are the part of the Podillian Upper Vendian reference section. The culture-historical and environmental value of
the territory is also determined. The transport and physical accessibility of objects as well as the tourist infrastructure
are evaluated. Objects are of little interest to the mass tourist. However, their including into the existing and designed
geotouristic trails, routes, excursions in this part of Podillya is advisable.

Як об’єкти геотуризму у даному повідомленні розглядаються геоатракції околиць селищ Бернашівка та Липчани та прилегла до них
територія, що відповідає в адміністративнотериторіальному відношенні Мурованокуриловецькому та Могилів-Подільському районам
Вінницької області. Територія що розглядається неодноразово виступала об’єктом низки
публікацій і як об’єкт наукових досліджень, і
як об’єкт геологічної спадщини [1, 2, 3, 4].
Орогідрографічне положення визначається розміщенням території в межах ВолиноПодільської височини, долинах річок Жван
та Дністер; абсолютні висоти - від 85 м н.р.м.
(русло р. Дністер) до 255-263 м н.р.м. (вододіли). В системі геологічної регіоналізації території відповідає Подільський виступ Українського щита (західні та південно-західні
відроги). Геологічні особливості території що
розглядається полягають, по-перше, в найбільш високому гіпсометричному положенні
фундаменту Українського щита, по-друге, в
найближчому розташуванні до складчастого
обрамлення Східно-Європейської платформи.
Завдяки активним рухам, що відбувались на
неотектонічному етапі, територію піднято та
розчленовано густою мережею річкових долин, в яких досягнуто майже 100 % відслоненість розрізу верхнього венду. Тут на поверхню виходять найдревніші кристалічні породи
архею – раннього протерозою (2050 млн. років) – розово-сірі граніти – в тріщинах яких
розвинуті гідротермальні жили з кальцитом,
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флюоритом та піритом, а також теригенні породи могилів-подільської серії верхнього венду (пісковики, аргіліти, алевроліти, пелітові
туфіти та бентонітові глини). Особливостями
рельєфу є інтенсивне розчленування долинами рік Жван та Дністер та тимчасових водотоків. Основними геодинамічними процесами
є площинний змив та глибинна яружна ерозія.
Клімат помірно-континентальний з оптимальним балансом тепла та вологи. Ландшафти
– лісостепові (поєднання заплавних лучнолісових, лучностепових, дубово-грабових лісних) на глибоких чорноземах, опідзолених,
сірих та світло-сірих лісових ґрунтах. Ландшафти сильно перетворені господарською діяльністю людини.
Для організації більш ефективних охорони
території що розглядається та функціонування
її як об’єкта туризму вважається за доцільне
використання ареальної форми охорони, такої, наприклад, як регіональний ландшафтний
парк (РЛП).
Ядро проектованого РЛП складають наступні об’єкти природної спадщини.
1. Кар’єр на лівому схилі долини Дністра між
гирлом ріки Жван та греблею Дністровської
ГЕС – об’єкт виняткового стратиграфічного і
палеонтологічного значення. В стінках кар’єру
відслонюються: пісковики ямпільських верств
могилівської світи з чисельними відбитками
колоній макроорганізмів Nemiana simplex Palij,
пісковикові алевроліти та аргіліти лядівських
верств яришівської світи, темно-сірі аргіліти з
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прошарками пісковиків ломозівських верств
яришівської світи, що містять комплекс різноманітних макроорганізмів та біогліфів і є найбагатшими з точку зору знахідок макрофосилій [1, 4].
2. Яри в лівому борту долини ріки Жван у
с. Бернашівка – об’єкт, насамперед, важливого
стратиграфічного, а також палеонтологічного,
геоморфологічного значення. Відслонення в
ярах нарощує вище названий розріз в кар’єрі
і представлений слюдяними аргілітами лядівських верств, пісковиків та аргілітів бернашівських верств з відбитками Cyclomedusa plana
Glaessner, туфітами бронницьких верств, аргілітами зіньковських верств яришівської світи, пісковиками, алевролітами та аргілітами
джуржевських верств нагорянської світи [1].
3. Відслонення нагорянської світи з фосфоритами в лівому схилі Дністра у с. Липчани вінчає розріз могилів-подільської серії і є
об’єктом стратиграфічного та літологічного
значення.
Важливе природоохоронне значення мають
заповідні ділянки типового лучного степу на
лівому схилі долини р. Жван. Їх флористичний склад складає близько 200 видів судинних
рослин. Серед них чимало видів, які звичайно
утворюють флористичне ядро лучних степів
України. Виявлено низку рідкісних та малопоширених видів, зокрема, двох видів, занесених
до Червоної книги України.
Таким чином, на території, що розглядається, наявні об’єкти геоспадщини глобального
значення. Вище згадані розрізи є частиною
Подільського опорного розрізу верхнього венду (є віковим аналогом едіакарію міжнародної
стратиграфічної шкали) і відрізняються доступністю, повнотою і відсутністю значних переривів, високим ступенем палеонтологічної
охарактеризованості. Відслонення в кар’єрі
біля Дністровської ГЕС (ломозівські та ямпільські верстви) є найнижчим та найбільш
багатим стратиграфічним рівнем знахідок макрофосилій в опорному розрізі венду Поділля
[4]. Окрім об’єктів геоспадщини стратиграфічного, палеонтологічного типів, тут наявні
також мінералогічні, гідрогеологічні, палеогеографічні, геоморфологічні пам’ятки, що свідчить про високий показник георізноманіття
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і відповідно робить територію досить привабливою для розвитку геотуризму.
Привабливості
території
додають
культурно-історичні атракції – пам’ятки археології, історії та архітектури. У 1970-1990
рр. в урочищі Верхня Долина на лівому березі
Дністра поблизу с. Бернашівка досліджено видатну археологічну пам’ятку – багатошарове
поселення, що містить об’єкти трипільської
культури 4 тис. до н. е., поянешті-лукашівської
культури (початок н. е.), черняхівської культури (3–4 ст. н. е.) та празько-корчацької культури (5–7 ст. н. е.). Унікальною пам’яткою
культурної спадщини Поділля є Бернашівська
житло-майстерня слов’янського ювеліра 5–6
ст. н. е. Також біля села знайдено найдавнішу з
відомих в Європі форму для відливання пальчастих фібул. Пам’яткою архітектури місцевого значення є дерев’яна церква Покрова Пресвятої Богородиці в Бернашівці, яку збудовано
у 2 половині XVIIІ ст. Пам’ятками історії є численні кам’яні хрести, що датуються, ймовірно,
XVII ст. В с. Липчани є пам’ятки Другої світової війни: братська могила та пам’ятник загиблим на фронтах війни воїнам-односельчанам.
Серед об’єктів культурно-історичної спадщини наявні такі, що мають офіційний охоронний статус.
Інтенсивне горизонтальне та вертикальне
розчленування рельєфу, значні перепади висот (від 175 м (абсолютні) до 20-40 м (відносні)), наявність рік, лісів, лугів, чагарникових
заростей та їх пограничних зон обумовлюють
високий ступінь контрастності території і, відповідно, високий показник її естетичної привабливості. Також атрактивності території
додає можливість вибору місць для облаштування оглядових майданчиків. Естетичної, наукової та природоохоронної цінності надають
території з високим біорізноманіттям, а саме –
ботанічний заказник «Бернашівський» - одна
з небагатьох вцілілих ділянок степу на півдні
Вінницької області.
Проведений аналіз та врахування таких
показників, як крутизна схилів, наявність /
відсутність стежкової мережі, висота відслонень, протяжність маршрутів, дозволяють
вважати територію легкодоступною щодо фізичної доступності. Об’єкти розташовані в
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безпосередній близькості до населених пунктів, які з’єднані між собою дорогами, а також
із загальною мережею автодоріг області; між
населеними пунктами налагоджено регулярне
транспортне сполучення, тому транспортне
положення території можна також вважати
відносно сприятливим. Разом з тим, доступність окремих об’єктів обмежують такі фактори, як знаходження об’єктів (відслонення в
кар’єрі) на території підприємств, землекористувачем якої є ПАТ «Укргідроенерго», орендарем – ТОВ «СОЮЗ ТРАНС ЛАЙН-1». Серед
природних стихійних явищ, що обмежують
організацію та проведення туристської діяльності, слід згадати повені, що періодично зумовлюють підтоплення території.
Туристська інфраструктура практично відсутня: в безпосередній близькості немає го-

телів, інших засобів розміщення туристів, не
обладнані місця палаткового відпочинку, відсутні об’єкти громадського харчування. Потенційно населенні пункти (села Бернашівка,
Липчани) мають засоби розміщення туристів (орендовані кімнати і житла, наприклад),
але такої практики їх використання поки ще
немає. Найближчим місцем з розвинутою
туристською інфраструктурою є м. МогилівПодільський Вінницької області.
Слід також визнати, що головні геоатракції
території є об’єктами виняткового наукового
значення і як самостійні об’єкти геотуризму
являють слабкий інтерес для масового туриста. Проте, є доцільним включення їх до складу
існуючих і проектованих геотуристичних стежок, маршрутів, екскурсій по цій частині Поділля.
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THE ROLE OF GEOLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION OF BUSHAN
GLASS TEMPLE (VINNITSA REGION)
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The geological factors of the formation of the cleft, which in the pre-Christian period was used for sacred purposes,
as a temple and dwelling of a pagan priest, are considered. The formation of bizarre reliefs on the stones in the middle
of the temple is explained by the weathering processes. A comparative analysis of the erosion processes of the stone
material in the temple and in the Gaydamatskiy Yar was made. As a result, the expediency of using both objects in one
geotourism excursion route was substantiated.
Key words: rock temple, Busha, geotourism, Gaydamatskiy Yar

Формування скельних храмів та монастирів
на території Середнього Придністеря, пов’язані
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ються обробці та формуванням у цих породах
природних печер, які з часом поглиблювались
людиною. Бушанський скельний храм розташований на правому березі р. Буші (Бушанки),
на відстані біля 1км від її злиття з Мурафою
(лівою притокою р. Дністер). Пам’ятка знаходилася на висоті 20-25м над рівнем річки, де
тягнеться смуга скель, складених пісковиками.
Вона стала відома завдяки наскельному рельєфу, відкритому В. Б. Антоновичем в кінці
дев’ятнадцятого століття. Що стосується дати
створення самого храму, то думки дослідників
розійшлися майже на півтори тисячі років –
від початку нової ери й аж до ХVІст. Вище по
течії р. Буші (Бушанки) розташоване урочище
Гайдамацький яр- унікальна в природному та
історичному відношенні місцина, розташована по обидва боки каньйоноподібної долині
річки. Кам’яний матеріал стін храму та скельні
виходи порід у стінках урочища представлені польовошпатово-кварцовими пісковиками
середньо-, крупнозернистими світло сірого
та жовтувато-сірого забарвлення (ямпільські
верстви могилівської світи вендських відкладів). У різнозернистих пачках пісковиків добре
виражена горизонтальна шаруватість, деякі
пачки фіксуються з косою шаруватістю, різного ступню зцементованості. Породи розбиті
серією тектонічних тріщин [2]. Величезні брили вивітрілих пісковиків, розташовані поодиноко та цілими групами, формуючи незвичні
у своїй красі денудаційні форми рельєфу поверхні урочища.
Ще у 1883 році В.Б. Антонович оглянув печери, розташовані на березі Дністра та його приток і розділив їх на дві групи: перша – природні печери зі слідами явної обробки людиною,
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друга – печери, вирубані в скелях в історичні
часи для різних культових цілей [1]. Скельний
храм у селі Буша був віднесений дослідником
до інших, пізніших печерних споруд, що виникли шляхом розширення і пристосування для
нових потреб природних скельних розщелин.
Але в такому випадку первісна форма давньої
печери і всякі сліди побуту перших мешканців
зникли зовсім, поступившись місцем новим,
більш розвиненим вимогам життя [1,3]. Сучасні дослідники зазначають, що на вертикальних
поверхнях розпадини, які служать стінами
приміщень храму, видніються заглиблення різної величини й конфігурації: жолоби та гнізда
рукотворного характеру. [4].
Метою наших досліджень є вивчення ролі
геологічних чинників в процесі формування сучасного вигляду скельного храму в селі
Буша. Для цього проведено порівняльний аналіз власне храму та аналогічних скельних виходів порід в стінках урочища Гайдамацький яр
(геологічна пам’ятка). Відстань між об’єктами
до 5 км (рис.1).
При натурних обстеженнях стін скельного храму зафіксовано велику кількість заглиблень, переважно округлої форми, субгоризонтальних видовжених порожнистих ділянок
вздовж шаруватості, рештки або сліди рослинності, локалізовані на різних ділянках поверхні
неоднорідно. Вертикальні краї плит химерно
заокруглені, що надає їм незвичних обрисів.
На поверхні скель стінок Гайдамацького яру
помітні глибокі борозни, поглиблення округлої форми, різко відполірована шаруватість. За
розмірами вони дещо глибші та більші, аніж в
стінах храму, але однакової форми та орієнтації, що свідчить про однаковий механізм їх
Рис.1. Карта-схема розташування
об’єктів дослідження
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б
Рис.2 Форми звітрювання пісковиків в скельному храмі с. Буша (а) та в Гайдамацькому ярі (б).

а
б
в
Рис.3. Скельний храм с. Буша (а) та розщелини в Гайдамацькому ярі (б,в)
формування – вивітрювання - процес руйну- спостерігали в Гайдамацькому ярі, що свідчить
вання та зміни складу гірських порід під впли- про однакову природу їх походження (рис.3).
Проведені нами дослідження вказують на
вом атмосферних чинників. Крім того в храмі
менш відполірована шаруватість, що легко по- природнє походження храму та пояснюють
яснюється тривалою відсутністю впливу вітру формування порожнин у його стінах. Однота численною рослинністю, яка призводить до значно, що найвідоміша частина храму – ренеоднорідного руйнування приповерхневих льєф, та декілька інших деталей є рукотворними. Але їх поява стала можлива лише при тих
шарів пісковика (рис.2).
Найширша ділянка храму зі сторони вхо- фізичних характеристиках ямпільських пісду поступово звужується вглиб приміщення. ковиків, які дозволили їх обробляти ще в доПлита з рельєфом дещо більше нахилена в бік християнський період. Доцільним є викорисріки, аніж інші плити, що формують стіни хра- товувати дані об’єкти як одну геотуристичну
му. Храм нагадує численні розщелини, які ми атракцію, або в складі туристичних шляхів.
________________
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Знаряддя палеоліту на Поділлі – місця для геотуризму
Віталій Фурман
Львівський національний університет імені Івана Франка
79005 м. Львів, вул. Грушевського, 4, e-mail: fourman@i.ua

Paleolithic tools on Podillia region –
location of Geotourism
Vitaly Fourman
Ivan Franko National University of Lviv, Hrushevskij Str. 4, UA - 79005 Lviv, Ukraine
The activity on utilization of stone raw materials was one of the most important channels of intensive knowledge
of the surrounding world, the accumulation of positive knowledge and in the future the creation of initial scientific
representations of the structure of matter. Stone tools are very important historically artefacts and are facts the first
geological explorations in our regions on the Ukraine. An overview of the use of the properties of siliceous material for
Paleolithic tools at the Podillia and presented as the location of the siliceous material can be made out for geotourism.

У східній частині Подільської височини
в результаті ерозії в річкових долинах, ярах,
балках відслонюються крейдові породи разом
з жовнами кременя. Поклади природного кременя знаходяться у верхніх шарах крейдової
системи туронського ярусу, що розташований
порівняно неглибоко. Такі виходи кремінних конкрецій широко поширені на ВолиноПодільському плато.
Найдавніші сліди життя людини епохи
раннього палеоліту (понад 600 – 300 тисяч
років тому) були зафіксовані поблизу ЛукиВрублевецької [1]. За способом виготовлення кам'яних знарядь цю стоянку відносять до
ашельської епохи, а відтак вона є найдавнішою.
Люди палеоліту робили свою зброю з кременю,
а іноді також з кварцу і кварциту. Як засвідчують археологічні дослідження (рис.1), пошук
і використання кременю, кварциту та інших
корисних копалин починається на Поділлі ще
в палеоліті [2]. Цим часом датуються знахідки
кам’яних знарядь в Луці-Врублівецькій на Дністрі. Для стоянок палеоліту прекрасно слугували долини Дністерського каньйону (рис. 2),
де й знайдено стоянки в околицях сіл ЛукаВрублевецька й Врублівці ашельської та мустьєрської культур, які були захищені глибоким
каньйоном від північних вітрів [1].
Найперші ранні знаряддя відносяться до
категорії галечникових – чопери і чопінги давньої людини. З відповідної за формою і вагою
гальки збивався край з однієї, або двох сторін.
Гострий край, що утворювався, слугував для
різних операцій. Подальший розвиток техноGeosites and georoutes

Рис. 1 Ашель з Луки-Врублевецької

Рис. 2. Місця знаходження артефактів .
логії обробки йшов в двох напрямках: індустрія ядрищ, коли з однієї заготівлі одержували масивне знаряддя, а у відхід йшли лусочки
й відщепи, й індустрія відщепів..
Подальший розвиток технології обробки
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йшов в двох напрямках: індустрія ядрищ, коли
з однієї заготівлі одержували масивне знаряддя, а у відхід йшли лусочки й відщепи, й
індустрія відщепів. За даними археологів [1],
найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани і Центральну Європу
майже 1 млн років тому, в період раннього палеоліту.
У випадку давніх артефактів кам’яного
віку дослідження свідомо відбувались у двох
головних напрямах: для комплексу кременистих (оброблюваних переважно ретушновіджимною технікою (рис. 3)) порід, з акцентом на географічну локалізацію їх родовищ , та усіх інших (осадової, магматичної,
метаморфічної та навіть біогенної природи),
розгорнутим списком майже без додаткової деталізації, хіба ще для окремих ґатунків
екзотичних гірських порід, полімінеральних агрегатів. Орієнтовну схему розміщення
основних кременевмісних регіонів та деяких
локальних родовищ халцедонолітів, які були
відомі і систематично (або епізодично) використовувалися в палеоліті та трипільським
населенням, оприлюднено ще в кінці минулого століття із встановлення їх імовірного походження [1, 2]. Крім перелічених головних
типів кременистої сировини, на палеолітичних пам'ятках зустрічаються й деякі інші
відмінності силіцидів. Аналіз дністровських
матеріалів засвідчує спеціалізацію кременеобробного ремесла у виготовленні певних ти-

Рис. 3 Артефакти неоліту з Врублевець
пів знарядь та напівфабрикатів, пов’язану насамперед із особливостями сировинної бази.
Кременеву сировину автохтонне населення
Поділля знаходило та добувало із власної території проживання [1, 2] та.знало, очевидно,
досконало де і як її добувати. І хоча під час
наддальніх переміщень із заходу на схід віддавали перевагу кременевим артефактам із
найякіс-нішої сировини волино-подільського
типу, у разі потреби при міграційних процесах користувалася місцевими силіцитами, як
із алювіальних ріняків так і кременевих стяжінь в крейді.
Знайдені на берегах Дністра різновікові та
різноманітні по використанню сировини та
технології обробки артефакти створюють середовище інформації про палеоекосистеми
Поділля в епоху палеоліту та надають можливість проводити відповідні заходи по охороні
таких заповідних територій, використовуючи
їх не тільки з історичної точки зору, але й як
обєкти геотуризму.

________________
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Dniester River is the main for Western Ukraine. The River has special affinities which distinguish it from others and
very interesting for geologists and geographers. The valley in the middle part is characterized by meanders. The valley
formed deep canyon which outcroppes geological sequence from Ediacaran (Vendian) through Lower Cambrian,
Middle and Upper Ordovician, Silurian and Lower Devonian, Lower Cretaceous and Lower Neogene which covered
by Quaternary deposits of different origin.

Середнє Придністер’я загалом визначається класичною геологічною послідовністю
розрізів фанерозою включаючи венд, які залягають на кристалічних породах схилу Українського щита. Кристалічні породи виходять на
денну поверхню в долинах приток Дністра та
кар’єрах в Могилів-Подільському районі. Один
з найбільших кар’єрів розташований на лівому березі Дністра в двох км від с. Бернашівка
(рис. 1). Тут відкриті пегматоїдні сірі й червоні
граніти та чарнокіти. По тріщинах розвинута сульфідна мінералізація (пірит та галеніт),
кальцит та флюорит. Кристалічні породи збагачені червоним гранатом – альмандином.
На гранітах з перервою та незначною за
потужністю корою вивітрювання залягають вендські гравеліти, пісковики, алевроліти могилів-подільської серії [2]: могилівська
світа (ломозівські, ямпільські та лядівські
шари), яришівська світа (бернашівські шари)
На площинах нашарування ломозівських, ямпільських та бернашівських шарів знайдені
відбитки та сліди найдавніших в Україні багатоклітинних тварин, що описані в низькі монографій та статей [1, 2]. Наявність асоціації
викопних тварин надає кар’єру статусу геологічної пам’ятки міжнародного значення. Подібні об’єкти у світовій практиці отримали назву
лагерштати. На цьому об’єкті загалом можна
спостерігати магматичні породи, послідовність осадочних порід початку пізнього венду
(едіакарію) та свідчення життя того часу, наслідки вулканізму та діагенезу (потужні прошарки бентонітових глин), рештки розрізу
древньої тераси Дністра, результати сучасних
зсувів, мінералогічні прояви гідротермальних
процесів.
Продовження розрізу можна спостерігати
від устя яру лівого берега р. Жван на північній околиці с. Бернашівка: бернашівські шари
(пісковики), вище бронницькі шари (туфоаргіліти) і ще вище зинківські шари. Розріз перекритий сеноманськими пісками верхнього
відділу крейдової системи. В шести км нижче
за течією Дністра вздовж дороги, що веде від
Geosites and georoutes

надзаплавної тераси до західній околиці с.
Липчани відслонюється майже повний розріз
яришівської світи: від верхів джуржівських
шарів (пісковики) і потужний розріз калюсських шарів (переважно аргіліти). В калюсських аргілітах часто зустрічаються кулеподібні конкреції фосфоритів та карбонатні лінзи.
В центральній частині свіжих конкрецій іноді
знаходять сульфідну мінералізацію (галеніт та
сфалерит). Наведений розріз фактично є геологічною пам’яткою комплексного типу, який
за міжнародними мірками мусить отримати
охоронний статус – геопарку. Нажаль в природоохоронному законодавстві України досі
відсутня така категорія.
Вище по Дністру в районі Бакоцької затоки
під середньовічним печерним монастирем, келії якого видовбані у крейдоподібних вапняках
та опоках з прошарками конкрецій чорних кременів туронського віку, виходять на поверхню
пісковики гораївської світи (до 1 м). Нижче залягає потужний розріз відкладів верхів канилівської серії – комарівські шари студеницької
світи – чергування прошарків тонкозернистих
пісковиків та алевролітів, на поверхнях нашарування яких часто у масовій кількості зустрічаються іхнофосилії Harlaniella podolica Sokolov
та вуглефіковані «бурі» водорості Vendotaenia
antiqua Gnilovskaja, Fusosquamula vlasovi Aseeva
тощо [1, 2]. Бакотське відслонення також можна віднести до категорії лагерштатів (рис. 2).
До принад цієї пам’ятки відносяться в додачу
до печер-келій неогеновий риф (рис. 3) та три
природних джерела питної води Отже наведений об’єкт є палеонтологічним лагерштатом в
поєднанні з свідченням існування рифів у міоценовому морі Поділля.
На схилах р. Тернави під с. Китайгород
розташована геологічна пам’ятка – «Китайгородська стінка». Охороною цієї геологічної
пам’ятки опікується Національний природний
парк «Подільські Товтри». Пам’ятка характеризується низкою природних та штучних відслонень, які розкривають унікальний розріз від
основи лівого схилу майже до вершини плато. В
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Рис. 1. Брижі течії в Бернашівському кар’єрі. Рис. 2. Відслонення комарівських верств студеницької
світи нижче Бакотського печерного монастиря. Рис. 3. Міоценовий риф вище печерного монастиря.
Рис. 4. Відслонення верхньої частини малинівецької серії біля с. Малинівецька Слобідка
самому низу розрізу виходять комарівські шари шилася ще потужна (34 м) товща сірих вапнястуденицької світи (темно-сірі аргіліти, алев- ків фурманівської та тернавської світ силуру з
роліти та пісковики – більше 8 м) та окунецька різноманітною викопною фауною, включаючи
світа (переважно сірі аргіліти потужністю 6 м з граптолітів, брахіоподи, трилобітів, головоноводоросми та сабелідітідами – Sokolovina sp.
гих молюсків, різноманітних коралів тощо [3].
Вище залягає Хмельницька світа Балтійської На контакті вапняків тернавської світи туронсерії нижнього кембрію – товща темно-зелених ськими мергелями можна спостерігати фосфопісковиків, що перешаровуються з алевроліта- рити, які виповнюють нірки свердління древми – 6 м. В нижній частині товщі знаходять ніх раків. Континентальна перерва тривала з
іхнофосилії Phycodes pedum, Dydimaulichnus девону (протягом середнього та пізнього паsp. та багато інших біогліфів [1]. Продовження леозою й частини мезозою) до пізньої крейди.
розрізу можна прослідкувати в кам’яній доро- Отже на силурі з розмивом залягають білі тузі, що відносно круто піднімається до села. На ронські мергелі та опоки з прошарками чорних
пісковиках хмельницької світи залягають ма- кременів більше 10 м. На відкладах турону з
лопотужні (до 1 м) пісковики гораївської світи перервою нашаровувалися неогенові (міоцента вапняки субіцької світи верхнього ордовіку тортон) органогенно-детритові вапняки з баз брахіоподами та іншими фосиліями.
гатою викопною фауною молюсків та літотамСилурійський розріз Поділля представле- нієвих водоростей (8-10 м). Розріз перекритий
ний ярузькою серією, яка складається фурма- четвертинними лесами та сучасним ґрунтом.
нівською, тернавською та баговицькою світаЦя геологічна пам’ятка також відноситьми. В даному відслоненні розріз ярузької серії ся до категорії палеонтологічних лагерштетів.
зрізаний трансгресією крейдового часу. Зали- Вона має стратиграфічне значення в якос114
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ті міжнародного парастратотипа межі венду
(едіакарію) та кембрію.
Чудовий розріз баговицької світи верхнього
силуру відслонюється вздовж Дністра біля устя
р. Баговички та берегами вздовж цієї притоки:
нижня підсвіта – вапняки з різноманітними
викопними рештками кораловими біогермами
та верхня підсвіта – переважно доломіти та домерити. Загальна потужність баговицької світи
45-50 м [3].
Малиновецька серія представлена ритмічною товщею вапняків у низці відслонень біля
устя та каньйоном р. Смотрич в м. КамянціПодільському, берегами Дністра біля сіл Малинівці, Малиновецька Слобідка (рис. 4),
Гринчук та Сокіл. Потужність серії 90-92 м.
Перелік викопних організмів наведений у путівнику [3].
Від с. Ісаківці до с. Дністрового відслонюються мальовничі виходи карбонатних порід
пржидольського ярусу силуру, а між сс. Дністровим та Дзвенигородом визначена границя

силуру та девону. Для всього розрізу силуру
характерна наявність бентонітових прошарків, які відіграють роль водотривких горизонтів, з якими пов’язані джерела питної води.
Геологам ці прошарки особливо важливі для
кореляції розрізів.
Вище м. Заліщики в схилах Дністра
з’являються червоноколірні породи раннього
девону фації «old red sandstone» з рештками
панцирних риб. Біля с. Нирків є рівнинний
водоспад і руїни замку збудованого з міцних
плиток червоного пісковику.
Наявність різноманітних ландшафтів та
геологічних пам’яток розташованих берегами
Дністра в середній частині долини, на нашу
думку, стала причиною створення мережі заказників, заповідників та національних парків,
де відвідувачі мають можливість спостерігати
перлини зоологічного та ботанічного світу Західної України. Тут згадана лише мала частина
привабливих об’єктів геотуристичного шляху
вдовж Дністра.
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Sacred issues are important components of any traditional culture. The territory of the Gayvoronsky district was
mastered by the people over a long historical period, which contributed to the formation of the sacral landscape.
Sacred sites are one of the most common historical and cultural recreational attractions in the Haivoron area. Given
the peculiarities of settlement and development, most temples are associated with Christianity, and several temples of
other denominations operate.
Keywords: sacred, sacral landscape, Gayvoron district, recreational attractions

Сакральний світ людини, духовне, священне світосприйняття – це феномен сучасного
розвитку суспільства, який є об’єктом дослідження науковців багатьох природничих,
гуманітарних, соціальних наук [6]. Питання
сакральності – це важливі складові будь-якої
традиційної культури. Сакральні центри, святині, сакральні ландшафти у всі часи відігравали й відіграють важливу роль збереження
духовних традицій, звичаїв, у формуванні
духовно-релігійного світогляду та життєстійкості народу [5].
Терміни «сакральний» і «релігійний» у географічних наукових працях уживаються як синоніми, хоча між ними є різниця. Аналіз сучасних підходів щодо визначення змісту поняття
«сакральний ландшафт» дозволяє трактувати
його як природну, природно-антропогенну,
антропогенну систему, пов’язану з певними
життєвими символами, міфами, вагомими
подіями, релігійними почуттями, що має надзвичайно ціннісне значення для людини або
групи людей і потребує особливого вшанування й охорони [6].
Гайворонський район Кіровоградської області розташований в межах міжзонального
геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної
України – території, яка відповідно концепції
Л.М. Гумільова [1], є сприятливою для етногенетичних процесів і привабливою для людини.
Територія Гайворонського району освоювалась людиною упродовж тривалого історичного періоду, про що свідчать численні історичні,
археологічні джерела та картографічні матеріали, і відноситься до регіонів стародавнього й
тривалого заселення, зоною зіткнення різних
культур.
Ці чинники сприяли формуванню сакрального ландшафту території дослідження. Сакральні центри, об’єкти, ландшафти у всі часи
відігравали непересічну роль у збереженні
духовних традицій для формування духовнорелігійного світогляду та життєстійкості населення.
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Традиційно сакрально-релігійні пам’ятники
використовувались лише як екскурсійні
об’єкти. Зараз відвідування культових споруд
набуває рис паломництва. Кількість об’єктів
релігійного паломництва значно розширилось
[3].
Сакральні пам’ятки є одними із найпоширеніших історико-культурних рекреаційних
атракцій Гайворонського району, адже вони
зустрічаються у переважній більшості населених пунктів. Враховуючи особливості заселення та освоєння території, найбільша кількість
сакральних пам’яток пов’язана із християнством.
Масово храми на Гайворонщині починають будувати з розвитком населених пунктів у
др. пол. XVIII ст. Тотальних переслідувань
церковні громади зазнали у роки Радянської
влади після більшовистського перевороту,
коли закривалися храми, церкви і церковні
землі обкладалися непомірними податками,
заборонялося будівництво нових. Друга хвиля руйнування церков виникла після постанови ЦК КПРС від 7.07.1954 р. «Про великі
недоліки в науково-атеїстичній пропаганді
та заходи з її поліпшення». Були закриті храми у всіх селах району. У 1961 р. на території
Гайворонського району діяли лише три молитовні будинки, придбані за кошти релігійних громад. Загалом ситуація з діяльністю
релігійних громад залишалася складною до
80-х рр. ХХ ст., коли активізувалося релігійне
життя, розпочалося відкриття закритих і будівництво нових православних храмів. Сьогодні у межах досліджуваної території діє 16
православних громад. Нові храми збудовано
у м. Гайворон (2), смт. Завалля, у с. Червоне,
Хащувате, Таужне, Чимерпіль, Бандурове, Вікнина, Соломія, у окремих населених пунктах
(Гайворон, Долинівка, Бандурове) зведено каплиці. Всі православні храми мають різні розміри, різний архітектурний стиль і віддзеркалюють історію становлення й розвитку релігії
на Гайворонщині (рис. 1 (а-г)).
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а)

б)
Рис. 1(а-е). Православні храми Гайворонщини:
а) Храм Святителя Миколи Чудотворця, с. Хащувате; б) Храм Покрови Пресвятої Богородиці, с.
Бандурове; в) Храм Успіння Пресвятої Богородиці, м. Гайворон; г) Храм Успіння Пресвятої Богородиці, с. Таужне

в)

г)
Рис. 1(а-е). Православні храми Гайворонщини:
а) Храм Святителя Миколи Чудотворця, с. Хащувате; б) Храм Покрови Пресвятої Богородиці, с.
Бандурове; в) Храм Успіння Пресвятої Богородиці, м. Гайворон; г) Храм Успіння Пресвятої Богородиці, с. Таужне
Співіснування кількох етноконфесійних церква Євангельські Християни Бабтисти; Зал
груп на обмеженій території Гайворонського свідків Єгови, Духовний центр християн віри
району не призводить до загострення міжкон- Євангельської «Спасіння».
фесійних конфліктів, особливість релігійного
Органи державної влади і місцевого саможиття полягає у великому значенні міжет- врядування надають допомогу церковним
нічних і міжконфесійних контактів. У м. Гай- громадам у реалізації конституційного права
ворон функціонують декілька храмів інших на свободу віросповідання. У Гайворонському
конфесій та релігій: римо-католицька церква; районі немає храмів, які б використовувалися
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не за призначенням, як і немає не повернутого
церквам майна [5].
Не дивлячись на політичні події останніх десятиліть, чільне місце серед сакральних
пам’яток у кожному населеному пункті займають меморіальні комплекси, споруджені на
вшанування загиблих у Другій світовій війні.
Серед них – меморіальний комплекс «Хащуватська трагедія».
Єврейська національна меншина формувалася упродовж тривалого історичного періоду
і займала чільне місце серед населення Поділля, зокрема Гайворонського району. Особливий статус єврейської національної меншини
Поділля у період перебування у складі Російської імперії було прямим наслідком дискримінаційної політики стосовно євреїв, що проявилася через смугу осілості та регулювання
їхньої діяльності жорсткими нормами. Землі
сучасної Гайворонщини стали територією, де
євреї отримали право на проживання. Через
ці обмеження для проживання основна маса
єврейського населення була зосереджена у
містах (37,6%) і невеликих містечках (39,8%)
смуги осілості, а у селах вони становили лише
2,8% до основного населення [4,8].
Одним із таких містечок було Хащувате,
нині центр сільської Ради Гайворонського району, що стало відоме завдяки трагічним подіям під час Другої світової війни та найбільшим
в Європі меморіалом пам’яті жертв Голокосту.
З початком Другої світової війни почалось
планомірне і послідовне знищення єврейського населення, 16-20.02.1942р. ця кривава трагедія не оминула Хащувате. Офіційний список

розстріляних склав 783 загиблих, серед яких,
за документальними свідченнями, нараховується 376 дітей [7].
Після Другої світової війни на місці розстрілу було споруджено скромний меморіал,
до якого щороку 16 лютого та 9 травня приїздили люди з близького та далекого зарубіжжя
– Росії, Узбекистану, США, Ізраїлю, Німеччини (рис. 2 (а)).
У 2013 р. Міністерство культури України
оголосило місце розстрілу на єврейському кладовищі пам’яткою культурної спадщини місцевого значення, де 9.05.2014 р. відбулося урочисте відкриття найбільшого у Європі меморіального комплексу жертвам Голокосту – «Хащуватська трагедія». Він вражає розмірами й
глибоко продуманим змістовим та емоційним
наповненням. На вимурованій Стіні плачу викарбувані прізвища розстріляних (рис. 1 (б)).
Але й досі не всі прізвища загиблих встановлені і робота з уточнення списків розстріляних
триває, і, у разі віднайдення нових прізвищ,
Стіна плачу буде ними доповнюватися.
Крім храмів та меморіальних комплексів на
Гайворонщині знаходяться сакральні пам’ятки,
відомі за межами Кіровоградської області й
України – цілющі джерела «Іванкова криниця»
(с. Котовка) та «Престольне» (м. Гайворон), які
є місцями паломництва прочан і туристів.
Перелічені святині і зараз виконують своє
пряме призначення – формування ідеї збереження духовних традицій, відродження толерантного ставлення до духовного спадку,
духовно-релігійних цінностей. Але українські святині неповторні не тільки духовніс-

а)
б)
Рис. 2 (а,б). Меморіальний комплекс «Хащуватська трагедія»:
а) меморіал жертвам Голокосту, відкритий після Другої світової війни;
б) меморіал, відкритий у 2014 р.
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тю, але й з точки зору культурно-естетичної
спадщини. Ці об’єкти можуть відвідувати тисячі туристів, розширюючи свої знання про

сакральну Україну, сакральну Гайворонщину,
та поповнювати місцевий бюджет надходженнями [5].

________________
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КОМПЛЕКСНІ РОЗСИПИ ВАЖКИХ МІНЕРАЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО
РАЙОНУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) – ПОТЕНЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ ГЕОТУРИЗМУ
Світлана Василенко, Ольга Яременко
Інститут геологічних наук НАН України, Київ, e-mail: svetlyk@gmail.com, olya___89@ukr.net

COMPLEX PLACERS OF HEAVY MINERALS OF THE LEFT BANK REGION POTENTIAL OBJECTS OF GEOTURISM
(UKRAINIAN SHIELD)
SvitlanaVasylenko, OlhaYaremenko
Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev,
e-mail: svetlyk@gmail.com, olya___89@ukr.net
The buried placer deposits of heavy minerals of the Left Bank region have been considered. These placers are
promising and highly complex for heavy minerals: ilmenite, leukoxene, rutile, zircon, distene, sillimanite, staurolite, and
a non-metallic component - quartz sands. Some of the placers can be geotouristic interest in geological-mineralogical
direction, and can be used for educational purpose.

Вступ: Термін «геотуризм» невід’ємно
пов’язаний з розвитком геології як науки та
різноманітних знань про навколишнє середовище, земну кору, екзогенні та ендогенні
процеси, генезис гірських порід та мінералів,
мінерально-сировинні ресурси. Цей комплекс
знань став першопричиною інтенсивного розвитку геології порівняно з іншими науками
природничого циклу.
Геологічно-спрямований природничий туризм в Україні на сьогодні майже не розвинений, окремі його ланки стосуються вузькоспеціалізованих подорожей та відпочинку
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морського, озерного та гірського спрямування.
Метою роботи є привернення уваги до
розсипів важких мінералів як потенційних
геотуристичних об’єктів на прикладі типових
перспективних родовищ Лівобережного розсипного району.
Об’єкт досліджень. Розсипи важких мінералів похованого генезису Лівобережного розсипного району.
Актуальність дослідження пов’язана з
комплексними розсипами важких мінералів
України в цілому і окремих розсипних провінцій, районів, родовищ, зокрема, які можуть
119

Розділ 2

бути об’єктами геотуристичного інтересу.
Останнім часом відзначається необхідність
освоєння таких геологічних об’єктів відповідно до завдань розвитку мінерально-сировинної
бази України щодо титану і цирконію шляхом
послідовного введення в пошукові, геологорозвідувальні і експлуатаційні роботи нових
перспективних розсипів важких мінералів.
В межах Української розсипної субпровінції, що входить до складу Східноєвропейської
провінції, містяться чотири розсипні зони.
Придніпровська розсипна зона є однією з
найпотужніших і багатих на розсипи титанцирконієвої спеціалізації. Ця зона, загальною
площею 500 км2, завширшки 50-120 км витягнута на відстань до 900 км уздовж пн.-сх.
схилу Українського щита, містить 15 родовищ
і близько 40 рудопроявів [1]. У Лівобережному
розсипному районі, у складі цієї зони сконцентровано найбільшу частину запасів важких мінералів титан-цирконієвої спеціалізації.
Серед найвагоміших розсипних об’єктів
цього району - Самотканське, МотронівськоАннівське, Вовчанське, та деякі інші. Всі ці розсипні родовища розташовані в Дніпропетровській області, в зоні зчленування двох великих
структур платформного типу - Українського
щита і Дніпровсько-Донецької западини. Найдревнішими породами є плагіограніти і мігматити архею, що залягають на глибині 50-120 м.
Верхня частина порід кристалічного фундаменту вивітрена і перекрита корою вивітрювання, місцями в північно-західній частині Лівобережного району потужність її сягає до 40
м. Розріз осадового чохла в цілому представлений відкладами палеогену (бучацька, київська,
межигірська свити) і неогену - новопетрівська
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свита полтавської серії, з якою пов’язані основні концентрації важких мінералів.
Розсипоутворення тут має свої індивідуальні
особливості. Середня потужність рудовміщуючих відкладів складає близько 6 м; середній вміст
колективного концентрату складає 35 кг/м3. Корисними мінералами є циркон, рутил, ільменіт,
дистен, силіманіт, які концентруються в дрібнозернистих пісках новопетрівської свити полтавської серії, загальною потужністю 18 м (рис. 1.).
У добре відсортованих кварцових пісках, потужністю 6-20 м, середній вміст мінералів важкої
фракції в (кг/м3) складає від 10-15 до 100-150;
вмісти мінералів важкої фракції в (кг/м3): рутил
8-13; циркон 2.5-7; ільменіт 22-45 [4].
В межах Лівобережного розсипного району виділено три типи розрізів у відкладах новопетрівської свити, що відповідають
трьом фаціальним зонам – прибережноконтинентальній, прибережно-басейновій та
мілководно-басейновій.
Встановлено, що на локалізацію рудних мінералів в сприятливих фаціальних обстановках впливали в першу чергу тектонічний режим, палеогеоморфологічні особливості дна
басейну осадконакопичення а також гідродинамічний режим седиментації. [3].
Після аналізу численних фондових і опублікованих вітчизняних та зарубіжних джерел, що
освідчують розсипні об’єкти, авторами здійснено низку польових маршрутів-спостережень
для вивчення геологічних розрізів розсипищ
Лівобережного району і інших об’єктів для
уточнення геологічної будови, речовинного
складу та умов розсипоутворення. Після чого,
було створено базу даних з розчленуванням
1135 свердловин розвідувального буріння з

Рис.1. Загальний вигляд Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого родовища у Дніпропетровській області. Фото С.П. Василенко, липень 2014 р
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урахуванням результатів мінералогічних аналізів 18 947 проб на Мотронівсько-Анівському
розсипному родовищі (рис. 1) [2], що в подальшому може слугувати складовою частиною геотуристичного картографування району. За участі авторів вперше побудовано
карти розподілу ільменіту, рутилу, циркону,
дистену і силіманіту, умовного ільменіту та
колективного концентрату у рудних горизонтах Мотронівсько-Анівського розсипного
родовища Лівобережного району, на якому
починаючи з 2015 року ведеться промислове
відпрацювання, що сприяє проведенню навчальних практик для студентів; краєзнавчих
екскурсій для школярів; проведенню польових
спостережень і відбору проб для лабораторних
досліджень геологічного спрямування.
Висновки: Розсипні родовища важких

мінералів похованого генезису Лівобережного району є перспективними і висококомплексними. Цінність їх визначають не
тільки важкі мінерали рудних пісків: ільменіт,
лейкоксен, рутил, циркон, дистен, силіманіт,
ставроліт, але й нерудна складова – кварцові
піски.
Вдале поєднання всебічного геологічного вивчення похованих розсипів важких мінералів Лівобережного району та прилеглих
територій з визначенням параметрів локалізації зруденіння, умов формування та оцінки
титан-цирконієвої рудоносності може представляти геотуристичний інтерес геологомінералогічного спрямування, а також може
бути використане для складання екскурсійних
маршрутів наукового, екологічного та освітнього спрямування.
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The article contains information about historical background of the development of interzonal geoecoton
“foreststeppe-steppe” of the rightbanked Ukraine. We can read about struggle and interaction between european
agricultural and asian nomadic civilizations. All these processes were in the zone of frontier. This zone historically
called Podillia responds to geoecoton. Author tries to show the chain wich connect conditions of geoecoton with
anthropological activity on it.

Геоекотон “Лісостеп-степ” став місцем зіткнення двох цивілізацій: Європейської землеробської та азійської-кочової. Це перегукується
з теорією Великого Кордону. Андреаса Каппелера, професора східноєвропейської історії
Віденського університету, Він європеїзував
теорію “Фронтір” Фредеріка Тернера, котрий
говорив про розвиток суспільства на кордоні,
в протистоянні цивілізації з варварами. Каппелер створив поняття так званого. прикордоння.
Тут відбувається практичне протистояння двох
світів, їх взаємодія та антропогенні процеси,
притаманні виключно цьому регіону. До певного періоду, як зазначено про це в дослідженні
“Міжзональний геоекотон “лісостеп-степ” Правобережної України”[2] своїми умовами впливав на антропогенез, а з другої половини ХІХ ст.
формується сучасна структура антропогенних
ландшафтів вищезазначеного геоекотону.
Мешканці міжзонального геокотону, так
званого порубіжжя, перебували в унікальних
умовах і переживали унікальні процеси. Будучи на вістрі протистояння цивілізацій, людські
спільноти роблячи вибір того чи іншого способу життя, часто прирікали себе на знищення. Прикладом може слугувати доля скіфівсоколотів, котрі були знищені сарматами, за
надмірне долучення перших до античної цивілізації, відірвавшись від життя іраномовних
кочовиків, або ті ж Болоховські міста, котрих
знищив король Данило за вибір на користь
влади кочової Орди.[4]
З іншого боку геоекотон - це умови для виникнення унікальних груп та спільнот, а протистояння систем мислення, було підгрунтям
для утворення національностей та виокремлення цілих народів. Українське козацтво виникає на території Поділля. Саме про подільських козаків вперше згадується в хроніці
польській[1]. Вони виникли, як продовження
руху раубрітерів - рицарів-розбійників, вихідців з безспадкової та безземельної шляхти, котра взаємодіяла в подільському фронтирі з рухом козак-султанів - представників правлячих
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династій Кримського юрта Золотої орди котрі
вели кочовий спосіб життя зі своєю родиною
та певною частиною власного війська[3]. І ті і
інші мали зиск від торгового руху на території міжзонального геоекотону “лісостеп-степ”,
Кучнацьким та Чорними шляхами в 15ст..
Змішавшись та перейнявши цивілізаційні
риси одне одного спільноти продовжили рух,
розширюючи кордон на Схід, козаки сприяли
заселенню Подніпров`я і далі на Схід, винесши
Прикордоння за межі міжзонального геоекотону “лісостеп-степ”. Про це писав Брехуненко
Віктор Анатолійович[5]
Кожна з вищезгаданних подій зоставила
свої сліди на ландшафті та топоніміці
Прикордоння цивілізацій,де, власне, і
розсташований міжзональний геоекотон
“лісостеп-степ” Правобережної України, що
безперечно можуть слугувати об’єктами геотуризму.
Східне Поділля в межиріччі Дніпра та Дністра в долині Південного Бугу кожну історичну епоху виступало на вістрі фронтір. Кількість народностей присутніх в історії краю
дуже значна.
Кожній народності чи археологічній культурі можна знайти антипода-представника
іншої культури способу життя. Античні містадержави, Римська імперія протистояли скіфам
та сарматам. Анти (союз котрих теж виникає
в межах міжзонального геоекотону “лісостепстеп”) зіштовхнулися з гунами. Уличі та тиверці боролися проти хазар. Ті ж хозари були опонентами Руської Держави з центром в Києві.
Саме в час правління перших князів з династії Рюриковичів лінія протистояння окреслюється південними кордонами Русі, знову ж
в межах геоекотону, котрий розглядається в
данній роботі. Ми вже бачимо печенігів та половців, як опонентів в цивілізаційному протистоянні русичам.
Якщо продовжити то прикладів буде чимало, але висновок виходить один: Та сама
фронтира європейської землеробської циGeosites and georoutes
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вілізації постійно перебувала в зоні котра носить назву міжзональний геоекотон
“лісостеп-степ” Правобережної України. Північна межа котрої проходить поблизу пунктів
Ямпіль- Бершадь- Умань- Тальне- Новомиргород- Олександрівка- Світловодськ, а південна межа - по лінії Болград- Татарбунари
- Білгород-Дністровський - Баштанка - Северинка - Березівка(Одеська обл.) - Веселинове
- Нова Одеса - Баштанка(Миколаївська обл.)Апостолове(Дніпропетровська обл.) - Нікополь.[2]
Отже, ми чітко можемо спостерігати залежність розташування фронтири європейської

цивілізації від кліматичних, геодезичних, рельєфних умов геоекотону, природніх ресурсів. На відміну від американського фронтиру,
котрий постійно мусив зміщуватися в одному напрямку, європейський східний фронтир
отримав форму Великого степового кордону,
або прикордоння. Він існував постійно, змінюючи лише учасників протистояння. Його
межі зміщувалися в залежності від зміцнення
однієї або іншої цивілізації. Ареною протистоянь та джерелом здобутків було правобережне Подніпров’я та фактично Східне Поділля в
межах міжзонального геоекотону “лісостепстеп” правобережної України.

________________
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URANIUM MINE TOUR
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In our presentation we present data regarding an unusual object for geotourism. It is a uranium mine and a
processing plant in a small city of Smoline in the Kirovograd region. Visiting this site offers a unique opportunity to
get acquainted with geology, mineralogy, mining processes, and the enrichment of uranium ores of the Na-U (albitite)
type. Besides, the visitor can see products of the Paleoproterozoic metamorphic processes of the greenschist facies and
sodium metasomatism accompanied by the uranium mineralisation.

Спочатку коротко про сучасний стан забезпечення урановою сировиною. Більшість
відомих на даний час родовищ та рудопроявів
Geosites and georoutes

урану приурочені до Центральноукраїнської
уранової провінції (ЦУУП), що знаходиться в
межах Кіровоградської та Дніпропетровської
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областей. Родовища локалізуються в чотирьох
кластерах. Перший кластер представлений
єдиним Ватутінським родовищем, яке розташоване неподалік від смт. Смоліне. До другого кластеру належать родовища Партизанське,
Апрельське, Новокостянтинівське, Літнє, Лісне та Докучаївське, які розташовані приблизно за 40-60 км на захід від міста Кропивницький. Третій кластер розташований поблизу
міста Кропивницький і включає родовища
Щорсівське, Підгайці, Северинківське, Центральне, Мічурінське, Північна Коноплянка,
Західна Коноплянка та Компаніївське. Четвертий кластер включає два родовища: Жовта
Річка біля міста Жовті Води та Першотравневе в місті Кривий Ріг. Загальний розмір ЦУУП
становить приблизно 300 км із сходу на захід і
приблизно 100 км з півдня на північ.
Жовта Річка (18 900 т U) та Першотравневе (11 000 т U) повністю видобуті. На даний
момент розробляються лише три родовища,
а саме Мічурінське родовище (26 800 т U), ,
родовище Центральне (60 000 т U) та Ватутінське родовище (26 000 т U). Уранові руди, видобуті на цих родовищах, переробляються на
Східному гірничозбагачувальному комбінаті
(СхідГЗК) у місті Жовті Води. Середній вміст
рудного компоненту становить від 0,05 до 0,20
мас.%. Загальні ресурси (вже видобуті та ідентифіковані) перевищують 300 000 т U [1].
У даній роботі ми хочемо зосередити увагу саме на Ватутінському родовищі, тому далі
мова йтиме лише про нього.
Історія відкриття та розробки
Ватутінське родовище відкрите в квітні
1968 року 47-ю «Кіровською» експедицією під
керівництвом головного геолога Миколи Васильовича Смоліна [2]. В 1973 році закінчено
детальне вивчення ділянки і в травні 1973 р.
запаси родовища були захищені на засіданні
ДКЗ СРСР. Починаючи з 1975 року та по сьогоднішній день, об’єкт розробляється Державним підприємством «Східний ГЗК».
Особливості геології та рудоносності
Ватутінське рудне поле розташоване в західній частині Кіровоградського блоку (Братська структурно-фаціальна зона) в 25-30 км
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від Корсунь-Новомиргородського плутону (на
півночі) й Новоукраїнського масиву (на півдні),
та локалізовано Братсько-Звенигородською
зоною розломів. Остання має субмеридіональне простягання на відстань 200-250 км [3]. Її
ширина коливається від декількох кілометрів
на півночі до кількох десятків кілометрів на
півдні; ширина на широті Ватутінського рудного поля - 15-20 км.
Важливою
особливістю
БратськоЗвенигородської зони розломів є широкий
розвиток в її межах метаморфічних процесів
зеленосланцевої фації (палеопротерозой) та
натрієвого метасоматозу, що супроводжувався мінералізацією урану.
Кристалічний фундамент на всій площі
Ватутінського рудного поля майже повністю
вкритий кайнозойським осадовим покривом,
потужність якого варіює від десятків сантиметрів – перших метрів в бортах річкових долин
до 70-80 м на вододілах.
Ватутінське родовище урану розташоване в
альбітитах на перетині Східно-Курніківського
розлому з тілом мігматитів потужністю до 500
м. Альбітити та мігматити, в свою чергу локалізуються серед біотитових, гранат-біотитових
та кордієрит-біотитових гранітів Березівського масиву. На родовищі рудоносним є клиноподібний блок, який утворився шляхом перетину під кутом 20-25° в плані і перерізі тонкого
шару мігматитів південно-західного падіння
(50-60°) з головною площиною Східного Курніківського розлому (кут падіння 70-75°). Внутрішня структура рудного блоку визначається
розгалуженням Східно-Курніківського розлому низкою опіряючих розломів, що перетинають його під кутом 20-25°. Поряд з дислокаційними розломами, спостерігаються зони розриву та об’ємного катаклазу, що супроводжують
крутопадаючі розломні структури.
Переважна більшість економічних запасів
пов’язана із головним (Східно-Курніківським)
розломом і контролюється його опіряючими,
майже меридіональними, відгалуженнями, одним з яких є Східна гілка. Головний розлом, як
правило, супроводжується дайкою мікрогранодіорітів потужністю до 20 м і більше, і широкою зоною тріщинуватості до 20-30 м.
Ватутінське родовище належить до уранGeosites and georoutes
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натрієвого типу. Мінералізація урану локалізується виключно в альбітитах. Залежно від
структурних та петрографічних характеристик порід на родовищі розрізняють кілька
структурно-літологічних відмінностей альбітитів: дрібнозернисті, середньозернисті та нерівномірнозернисті та крупнозернисті.
Основним породоутворюючим мінералом
усіх видів альбітитів є альбіт, який в середньому складає від 60 до 80%, а в деяких випадках
і до 90-95% об’єму гірської породи. За переважаючим складом темноколірних лужних мінералів, серед ураноносних альбітитів розрізняють рибекіт-егіринові, егіринові, рибекітові та
флогопітові.
Родовище має великі розміри. Його контури вздовж простягання становлять 950 м, та
простежені на глибину до 1000 м, при ширині
рудної зони від 15 м на півдні до 300 м на півночі. Рудоконтролюючі структури утворюють
три рудоносних зони: Східну, Центральну та
Північно-Західну зони.
Уранові руди Ватутінського родовища характеризуються низьким та рядовим
вмістом головного компонента. Руди монометалічні, без торію, і містять невелику
кількість шкідливих домішок. Вони характеризуються змінним мінеральним складом
петрогенних та уранових компонентів, різноманітними структурними та текстурними
особливостями. Руди містять 15 уранових і
5 урановмісних мінералів, найважливішими з яких є:
- безводні оксиди - уранініт, настуран, уран
чорний, 35-40%.
- ненадкевіт - група метаміктних корисних
копалин, 15-30%.
- силікати урану: уранофан, болтвудит, бетауранотил, кофініт, 20-35%.
Титаніти, фосфати, ванадати та урановмісні
мінерали не грають практичної ролі в балансі
мінералізації урану.
Технологічні властивості руд дозволяють
успішно переробляти їх за схемою сірчанокислотної сорбції.
Переробка руди
Первинне збагачування руди здійснюється
безпосередньо на території шахти методом купGeosites and georoutes
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ного вилуговування, суть якого полягає в обробці сірчаною кислотою складованих куп подрібненої руди. Комплекс має продуктивність у
перерахунку на вхідну руду 200 000 тон на рік.
Для вилучення урану із збагачених розчинів застосовується іонообмінна технологія, заснована на процесі сорбції урану
слабким базовим аніонітом AMN-2 та десорбції содовим розчином. Кінцевий продукт - елюат з високим вмістом урану, що
через особливості свого вигляду носить назву жовтий кейк.
Адміністративне розташування
та логістика
Ватутінське родовище урану, яке розробляє Смолінська шахта, розташоване в 5 км
на південний захід від смт. Смоліне (Маловисківський р-н, Кіровоградська обл.). Територія копальні в смт. Смоліне знаходиться в
двох кілометрах від автошляху E50, та рівновіддалена (одна година їзди) від обласного центру Кропивницького і туристичного
міста Умань (Черкаська обл.). Дана ділянка
автошляху відремонтована в 2019 році, що
важливо для розрахунку подорожі. Особливість екскурсії в шахту полягає в тому,
що необхідно підлаштовуватись під її графік роботи, а це означає, що групі, яка хоче
її відвідати, треба прибути на контрольнопропускний пункт між 8:00 та 8:30. Спуск
до гірничої виробітки можливий лише після
короткого інструктажу з техніки безпеки та
обов’язкового переодягання у робочий одяг.
В самому смт. Смоліне ще немає інфраструктури для прийому туристів, тому, якщо виключити варіант з нічним переїздом, для
того, щоб вчасно приїхати на об’єкт, можна
провести ніч в готелях Умані або Кропивницького. В цих містах достатньо готельних
комплексів та закладів харчування.
Висновки
Щоб потрапити на шахту необхідно отримати офіційний дозвіл із центрального офісу
«ДП СхідГЗК» та узгодити час перебування із
керівництвом підприємства. Проте, отримані
враження та знання з надлишком компенсують затрачені ресурси.
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Ternivka meteorite crater is a unique impact structure, which is located in the Eastern part of the Ukrainian
Shield within Pervomaysk iron deposit of Kryvyi Rig basin. Crater is buried and exposed by more than 10 vertical and
horizontal idle underground workings. We offer a new attractive geological route for domestic and foreign tourists into
the Ternivka crater.

Вступ. Тернівський метеоритний кратер [1,
3] є одним із восьми імпактних структур (Бовтиська, Оболонська, Іллінецька, Ротмістровська, Білилівська, Зеленогайська, Камянецька),
відомих на теренах України. Він знаходиться в
Січеславській (Дніпропетровській) області на
півночі м. Кривий Pіг, що адміністративно виділяється як Тернівський район міста. В геологічному відношенні кратер розміщується в
східній частині Українського щита, на північному фланзі Криворізької структури в межах Первомайського залізорудного родовища
Кривбасу. Вперше Тернівська структура була
описана в 1968 р. як “брекчієва трубка вибуху”
[4]. Власне як метеоритний кратер її ідентифікували Г. Єрьоменко, В. Яковлєв у 1980р. [2].
Кратер наразі похований під кайнозойськими відкладами осадового чохла і не має
природніх виходів на денну поверхню. Проте він достатньо добре розкритий підземними гірничими виробками, а також кар’єрами
з поверхні. Залишковий діаметр еродованого
кратеру складає приблизно 6 км, розрахунковий первинний – до 15 км. Вік імпактних
подій Нікольський та ін. (1982) визначили
К-Аr методом у 350 млн років, що відповідає
кам’яновугільному періоду. Проте поширені126

шою є точка зору про утворення кратеру пізніше, у пермський період 280 млн. років тому.
Унікальність Тернівського кратера: 1. Розмаїття порід мішені, які представлені архейпротерозойськими метаморфізованими осадовими та вулканогенними утвореннями криворізької серії, новокриоврізької, гданцівської та
глеюватської світ (різноманітні сланці, доломіти, залізисті кварцити, амфіболіти, кристалосланці тощо) та гранітоїдами, які розвинені в
облямуванні Криворізької структури (плагіограніти, двопольовошпатові граніти, апліти,
гнейси тощо).
2. Тернівський метеорит влучив у родовище багатих залізних покладів, які супроводжуються урановими та рідкісноземельними
(скандієвими) рудами,
3. Високий ступінь розкриття і розвіданості структури гірничими виробками. В тілі
кратера пройдено 10 вертикальних шахтних
стовбурів, десятки кілометрів горизонтальних
виробок; північний і південний фланги структури розкриті двома глибокими залізорудними кар’єрами. Тепер шахта не працює, але підтримується в робочому стані – знаходиться на
сухій консервації, що є сприятливим фактором
для її використання в туристичних цілях.
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Рис. 1. Імпактит Тернівської структури пухирчастої текстури з мигдалиною халцедону розміром
10 см. Кайма мигдалини та дрібні виділення поблизу неї – тонко смугастий біло-блакитний агат, а
власне мигдалина – однорідний «рудий» халцедон.
Що можна побачити в шахті і кар’єрах?
Аутигенний (цокольний) комплекс:
- радіальні промені-розломи, які виповнені
бриловою мегабрекчією розміром уламків
від l м до 100 м. Уламки зцементовані подрібненими, частково розплавленими або
розплавленими породами мішені. Внутрішню морфологію променів-розломів вибухової природи можна побачити в гірничих виробках шахти, в тому числі на найглибшому
горизонті 920м;
- безліч «конусів струсу» (shaking cone) – характерних слідів проходження ударної хвилі через породи мішені;
- світло-зелені ніздрюваті і пористі гібридні породи плавлення з мигдалинами агату і зеленуватого кальциту розміром 1-10 см (рис. 1);
- чорні і вишнево-червоні скловидні продукти плавлення залізистих кварцитів (гізінгерит). У порожнинах контракції розвиваються жеоди блідих кристалів аметисту з
включеннями пучків голчастого гетиту.
Алогенний (переміщений) комплекс:
- алогенні брекчії, тагаміти, зювіти, розвинені по породах різного складу;
- «кам’яна мука» – нелітифіковані, незцементовані імпактити, які утворилася після вибуху в результаті випадіння з повітря на дно
кратера охолодженої пилової суміші, Пухка
незцементована «кам’яна мука» оливковозеленого кольору з мигдалинами халцедону
розміром 1-3 см розкрита шахтою на глибині 465 м;
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- в імпактитах часто відмічаються мікроскопічні включення лонсдейліту – алмазу
гексагональної сингонії, що разом з іншими високобаричними мінералів (тридиміту,
коуситу, стишовіту, муасаніту) є прямим
свідченням їх імпактного походження.
Стислий опис 2-денної автобусної екскурсії.
1 ДЕНЬ: Кар’єр «Ганнівський». Огляд працюючого залізорудного кар’єра «Ганнівський»
з майданчика на його південному борту. Саме
ця його частина розкриває породи мішені, які
були тектонічно порушені при падінні Тернівського метеорита.
Покинутий кар’єр «Кочубей», «уранова»
штольня. Кар’єр «Кочубей», названий іменем
його власника, що володів цими землями у прадавні часи. Серед просторих ланів ніщо не виказує наявність глибокого рукотворного урвища,
вщерть зарослого дикими деревами і кущами.
У вузькій «чаші» покинутої копальні, яка тягнеться вздовж залізорудного покладу, зберігся
скельний каркас кінного підйому руди на поверхню. Спостерігаються також камери, в яких
видобувалися багаті магнетит-гематитові руди.
У 50-х роках минулого століття з днища кар’єру
було пройдено горизонтальні гірничі виробки
з метою пошуку уранових жил на північному
фланзі Ганнівського родовища урану. Вони доступні для огляду, фотографування і відбору
зразків. Місце залягання уранової жили легко
визначити з допомогою дозиметра.
2 ДЕНЬ. Підземна мандрівка у метеоритний кратер. Серед інших метеоритних крате127
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рів України Тернівський був виявленим одним
із останніх. Адже він ніяк не проявляється в
рельєфі місцевості, відсутні його природні
відслонення. Більше того, навіть за роки інтенсивного видобутку урану на Первомайському
родовищі, коли гірничі виробки проходили
центральну частину кратера, імпактити ідентифікувалися як тектонічна брекчія. Власне й
головний урановий поклад – це величезний
кліппен (брила) у формі редьки, яка розташовувалась серед інших подібних, але безрудних
брил. Збереглися оригінальні геологічні документи «дократерного» періоду досліджень,
виконані гірничими геологами у 50-60-ті роки
минулого століття. Серед них підготовлені В.
Тіхоновим і А. Кудлаєвим замальовки розкритих шахтою брил. Незважаючи на беззаперечний професіоналізм авторів, високу якість,
достовірність та інформативність їхніх матеріалів, вони не змогли собі уявити, що ці брили
утворилися в результаті катастрофічних подій:
падіння метеорита та потужного імпактного вибуху. Тепер ми маємо змогу аналізувати
траєкторію тектонічних переміщень окремих
брил-блоків, побачити і зрозуміти внутрішню
будову Тернівської структури загалом, використовуючи всі наявні картографічні та інші
матеріали: плани горизонтів, геологічні роз-

різи, схеми, замальовки тощо. Зазначимо, що
ніякий інший імпактний кратер на Землі не
надає такої унікальної можливості зазирнути
в нього з середини.
На горизонті 465 м є висока і широка гірнича камера-грот, заповнена водою, неначе
підземне озеро. Вона сформувалася внаслідок
обвалу сипучих незцементованих імпактитів
насипного алогенного комплексу – «кам’яної
муки».
На глибині 920 метрів мегабрекчія і насипні
породи відсутні, стратиграфічні верстви криворізької серії залягають у своїй природній
послідовності. Але глибокі радіальні тріщинипромені, які були на мить відкриті у момент
вибуху, захопили «у полон» гетерогенний набір з чужорідних порід: доломітів, гнейсів, гранітів і навіть багатих залізних і уранових руд!
Аналогічні за походженням «полонені»
кліппени доломітів розміром з триповерховий
будинок були розкриті у днищі залізорудного
кар’єра «Первомайський.
Висновок. Похований Тернівський метеоритний кратер – унікальний, а відтак вельми
перспективним туристичний об’єкт, який зацікавить як для фахівців-геологів, так і спеціалістів інших природничих наук та широкий
загал вітчизняних та закордонних туристів.
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The article considers the natural and technogenic objects of geotourism in Kryvyi Rih. Variants of using industrial
landscapes for trail running and cycling are described as the basis of fostering sustainable tourism development. It
focuses on alternative types of tourism in an industrial city and the effective use of the unique potential of the area.

Протягом останніх років інтерес до альтернативних видів туризму та спорту швидко
зростає і Кривий Ріг не лишається осторонь.
Туристичний потенціал індустріальної спадщини став об’єктом уваги не лише науковців
та представників туристичного бізнесу, але й
громадських організацій, що пропагують активний та здоровий спосіб життя, формують
екологічну культуру мешканців та сприяють
розвитку промислового туризму. У Кривому
Розі одна з таких організацій свою увагу зосередила на прикладному аспекті розвитку геотуризму.
В українській науці геотуризм пояснюють
як форму пізнавального туризму, що включає
наявність геолого-геоморфологічних атракцій
(об’єктів та явищ) та розроблених маршрутів
до них. Геотуристичні атракції можуть бути як
природного походження (каньйони, печери,
скелі, гейзери та ін.) так і техногенного (кар’єри,
відвали, шахти, штучне русло річки та ін.) [1].
В свою чергу, Криворізький залізорудний басейн належить до одного з найцікавіших та
унікальних геологічних об’єктів Українського
щита, який представлений значною кількістю
різноманітних природних атракцій [2]:
- історико-геологічний заповідник «Скелі
МОДР» загальнодержавного значення, що
являє собою фрагмент розрізу Українського кристалічного щита;
- Кіровський історико-геологічний заповідник «Сланцеві скелі», де можна спостерігати оголення аспідних сланців;
- астроблема балки Північної Червоної, що
утворилася внаслідок падіння метеорита
близько чотирьох мільйонів років тому;
- скельні виходи плагіогранітоїдів вздовж берегів ріки Інгулець на околицях прилеглих
сіл, що сформовані більш ніж три мільйони
років тому;
- відслонення амфіболітів по берегах рік Інгулець (Центрально-Міський район міста)
та Саксагань (район шахти «Родіна»), які
свідчать про активну вулканічну діяльність
близько трьох мільйонів років тому.
Особливої уваги заслуговують техногенні
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атракції, які є значно масштабнішими, мають
чітко виражену геологічну структуру та на
думку фахівців з розвитку індустріального туризму в Кривому Розі представляють значно
вищий естетичний потенціал [3]. Вони представлені залізорудними, гранітними та сланцевими кар’єрами, частина з яких вже відпрацьована, а на деяких ми можемо спостерігати
активний видобуток сировини. Окремо слід
виділити ландшафтний заказник місцевого
значення «Візирка», основну частину якого
складають гірничо-промислові відпрацьовані
об’єкти, де зараз створюють культурний ландшафт із вторинною екосистемою.
В якості геотуристичних маршрутів громадська організація UBF пропонує трейлові
велозаїзди на дистанції 50 та 100 кілометрів та
трейлові марафонські забіги, що охоплюють
всі вищеперераховані геотуристичні об’єкти
Кривого Рогу. Такі види активного відпочинку
набувають в Україні широкої популярності та
мають на меті досягнення не лише спортивних
результатів, а й естетичного задоволення від
навколишніх ландшафтів [4]. У проектах ГО
UBF спостерігається позитивна динаміка зростання кількості учасників як серед місцевого
населення так і серед гостей міста. Велотрейл
«Залізна сотня» проводиться вже чотири роки
поспіль та за своєю масштабністю посідає другу сходинку серед масових велозаходів України. У цьому році вперше кількість учасників
з інших міст перевищила кількість місцевих
спортсменів та вперше захід відвідали гості
сусідніх європейських країн, що свідчить про
збільшення туристичного інтересу до Кривого
Рогу (Рис.1).
Ліга трейлових марафонів Kryvbas Stone
Trails League існує лише два роки, але також активно набирає популярності серед
спортсменів-любителів нашої країни (Рис.2).
У 2018 році відбулось два забіги «White Stones
Trail» та «Red Stones Trail», а наступного року
додали ще один захід «Black Stones Trail». Назви забігів відповідають кольору підстилаючої
поверхні маршруту та проходять в різних районах міста зі своїми унікальними геоатракці129
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Рис.1 Кількість учасників трейлових забігів Kryvbas Stone Trails League

Рис.2 Кількість учасників трейлових велозаїздів «Залізна сотня»
ями. «Black Stones Trail» проводиться в липні
на території ландшафтного заказника «Візирка» та являє собою найспекотніший серед криворізьких трейлів, але на затоплених кар’єрах
облаштовані пляжні зони, де є умови для відпочинку після змагань. Найбільш індустріаль130

ним та привабливим для гостей міста є «Red
Stones Trail», маршрут якого пролягає вздовж
діючих залізорудних кар’єрів, червоними автомобільними дорогами промислового значення, хребтами відвалів пустих порід, які
все частіше називають «криворізькими гораGeosites and georoutes
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ми» з висоти яких відкривається краєвид на
діючу індустрію міста та величні копри шахт
– «криворізькі хмарочоси». Весняний «White
Stones Trail» найпростіший за складністю та
має наймальовничіший маршрут, що проходить вздовж берега водосховища, затопленого
кар’єру та лісовим масивом.
Отже, варто зазначити, що геотуристичний
потенціал Кривого Рогу значний та має свою
унікальну особливість у вигляді відкритого
доступу до спостереження діючої видобувної

промисловості, яка має попит серед активних туристів України та закордонних гостей.
Геотуризм як форма активного пізнавального туризму виконує певні спільні функції зі
спортивно-масовими заходами, що дало змогу синтезувати ці два поняття в нове явище та
створити унікальні події - трейлові перегони
індустріальними ландшафтами Криворіжжя.
Використовуючи геотуристичні атракції, організатори створили туристичний продукт для
більш широкого кола споживачів.

________________

1. Зінько Ю.В., Іваник М.Б., Шевчук О.М. Європейський досвід розвитку геотуризму. Географія та туризм. 2010.
Вип. 8. С. 13-23.
2. Паранько І.С. Геологічна практика в Кривбасі : методичний посібник для студентів І курсу природничих спеціальностей. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. 100 с
3. Пацюк В.С. Перспективи Криворіжжя щодо розвитку геотуризму. Геотуризм: практика і досвід : матеріали ІІ
Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : НВФ «Карти і Атласи», 2016. С. 52-53.
4. Пять самых красивых трейловых забегов Украины: горы, пустыня и лес : веб-сайт. URL: https://golive.love/5-trailraces-of-ukraine/ (дата звернення 04.03.2020).

«Щелепа дракона» і «Морська сюїта» – експозиції під
відкритим небом в межах Жовтневого гранітного кар’єру
(м. Кривий Ріг)
Віталій Харитонов
Криворізький національний університет, wdnh72@gmail.com

THE JAW OF THE DRAGON AND THE SEA SUIT - EXPOSITIONS UNDER
The OPEN SKY BETWEEN Zhоvтnеvyi granite quarry (Kryvyi Rih)
Vitalii Kharytonov
Kryvyi Rih National University, wdnh72@gmail.com
Within the Zhovtnevy granite quarry, two geological expositions are described that can be included in educational
routes for students of various educational institutions. Variants of lecture texts with which these routes can be
accompanied are proposed. Using artistic techniques, in an entertaining way, the proposed objects are described in
lectures. At the end of the lectures in a form accessible to students, a geological explanation of the expositions is given

Швидкі зміни в різних сегментах економіки
вимагають від постачальника товарів і послуг
постійного розширення асортименту і гнучкої
трансформації пропозицій. Не є виключення з цього і туристична діяльність. Фіксована
кількість туристичних об’єктів з одного боку і
необхідність створення вмотивованої зацікавленості ними широких мас населення – з іншого, обумовлюють необхідність створювати
екскурсійні маршрути різної тематики.
Місто Кривий Ріг славиться тривалою історією рудничної справи. Серед об’єктів індустріального та геологічного туризму в його межах
відомі чисельні колишні гірничо-видобувні
Geosites and georoutes

підприємства і серед них, звичайно, кар’єри.
Одним з цікавих серед них є Жовтневий. Згадка про нього, як об’єкт індустріального і геологічного туризму міститься в роботах В. Пацюк
[1], В.М. Харитонова [2] та ін.
Початок закладки Жовтневого кар’єру, в
якому видобували саксаганські плагіограніти
для місцевих потреб, відбувся в середині минулого сторіччя. Його експлуатація була завершена на початку 90-х рр. в зв’язку зі згортанням Державної програми «Житло-2000»,
яка стала відгуком на гасло «Кожній родині
окреме житло – квартиру або дім». Оскільки
поблизу протікає р. Саксагань, нижня части131
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на кар’єру поступово заповнилась водою. Для
відвідування придатні лише декілька уступів.
Незважаючи на це, в їх межах можна побачити: 1) продуктивну товщу – плагіограніти; 2)
січні, по відношенню до них, дайки діабазів; 3)
викривні породи кар’єру – осадові теригенні
та біохемогенні утворення.
За тематикою серед екскурсій, що проводяться в Жовтневому кар’єрі, можна виділити: 1) навчальні; 2) наукові і 3) науковопізнавальні.
До маршрутів навчального спрямування
відносяться:
– маршрути навчальних практик для
студентів-геологів та інших спеціальностей: «Екологія», «Гірництво», «Будівництво»
тощо;
– краєзнавчі маршрути учнівських навчальних практик;
– художні пленери вихованців мистецьких
шкіл і гуртків.
Серед наукових маршрутів можна зазначити відвідування кар’єру з метою натурних
спостережень і відбору зразків для проведення досліджень в рамках роботи з обдарованою
молоддю (студенти, аспіранти та учні-члени
МАН).
В якості науково-пізнавальних на кар’єрі
проводяться екскурсії для учасників науковопрактичних конференцій різного рівня – від
Регіональних до Міжнародних.
Особливою категорією відвідувачів кар’єру,
як об’єкту індустріального, краєзнавчого і
геологічного туризму є школярі. Відомо, що
в юному віці процес пізнання краще відбувається через гру, через яскраві художні образи.
Мета автора публікації поділитись досвідом
складання лекцій, присвячених спостереженню двох експозицій під відкритим небом: «Щелепа дракона» і «Морська сюїта».
Лекція 1. Легенди про драконів притаманні
культурі багатьох країн світу: дракони Апалала (Індія); Віверн (Німеччина, Англія; Франція
та ін.); Фуцанлун і Шеньлун, (Китай), Ороті і
Рюдзин (Японія) та багато інших. Згадки про
величезних ящерів містяться також в легендах слов’ян. Наприклад, легенди та міфи про
Ящера, Аспіда, Цмока, Змія Горинича, Зміулана, Халу, Рарога, Вавельського дракона та
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ін. Гадаємо, цікавою для Вас буде легенда про
саксаганського дракона. В давні часи головний
дракон Ящер, в якого вірили давні слов’яни,
таємно наказав одному зі своїх підлеглих охороняти річку Саксагань. Молодший драконзмій, який мав потужні щелепи і тіло вкрите
кістяною лускою, розмістився поблизу неї, занурившись на незначну глибину в ґрунт. Коли
люди хотіли дістатись води, він випускав зі
свого змієподібного тіла великі голки і вони,
у вигляді кістяного очерету, закривали воду
та перешкоджали людям. Мешканці поселень
були вимушені переходити на інше місце, а
дракон-змій пересувався за ними і все повторювалось знову. Про це дізнався верховний
бог Перун і дуже прогнівався. І ось одного
разу, коли дракон-змій заліг біля одного із закрутів русла річки Саксагань, Перун вдарив
своїми блискавками в це місце і дракон-змій
закляк і скам’янів. Пізніше, через багато років
потому, коли сучасні люди почали видобуток
будівельного каміння в кар’єрі, вони викрили
в одному з уступів фрагмент щелепи драконазмія. Ось тут ми можемо побачити декілька
його зубів. Геологічна історія створення цієї
експозиції більш прозаїчна. На верхніх уступах Жовтневого гранітного кар’єру викриті
інтенсивно вивітрілі плагіограніти. Вони являють собою рихлі піскоподібні утворення.
Завдяки атмосферним опадам, які стікали по
уступу, утворились вузькі промоїни, поміж
яких сформувались стовпчасті форми із закругленими обрисами, схожі на велетенські
зуби (рис. 1).
Лекція 2. Вашій увазі пропонується експозиція «Морська сюїта». Хто знає, що означає

Рис. 1. Експозиція «Щелепа дракона»
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Рис. 2. Виходи товщі біохімічних вапняків у в південно-західному (а) і північно-східному (б) бортах
кар’єру та їх зразки (в, г, відповідно)
музичний термін «сюїта»? Це музичний твір, на місці їх сучасного положення спочатку було
для якого характерна циклічність. Саме в цій море зі сприятливими для молюсків умовами
експозиції ми можемо пересвідчитись про ци- – це призвело до бурхливого їх розмноження.
клічність геологічних процесів. Так, на місті Потім умови змінились і молюски масово засуходолу або гір раніше існувало море, і на- гинули, а їх мушлі осіли на дно водойми. Повпаки – з часом суходіл може вкритись вода- дібні історії періодично відбувались в різних
ми нової водойми. Експозиція представлена місцях планети. Завдяки цьому стало можливиходами біохімічних вапняків, які зручніше вим дослідження залишків істот і рослин, які
спостерігати в південно-західному і північно- існували в дуже далекі часи. Так виникла ціла
східному бортах кар’єру (рис. 2 а, б). Органо- наука – палеонтологія. Завдяки інформації,
генна будова вапняків обумовлена відбитками отриманої від палеонтологів можна визначити
внутрішніх частини двостулкових молюсків – геологічний вік осадової породи, умови водБівальвій (рис. 2 в, г). За формою відбитків, мо- ного середовища, в якому перебували прадавлюски відносяться до сімейства Мактр (загін ні представники флори і фауни. Наприклад,
Венероїди). Інтервал їх проживання тягнеться наявність значної кількості мактр свідчить
від середнього палеогену (понад 50,0 млн. р. про нормальну солоність моря і середньорічпотому) до сьогодення. Сучасні різновиди по- ну температуру –близько +15оС. А відсутність
дібних молюсків – сахалінська, китайська та ін. рештків інших істот, тобто скорочення морНаприклад, в Чорному морі мешкає коралова ської палеофауни, свідчить про різку перевагу
мактра, її розмір може сягати 7 см.. Наявність континентального клімату, в якому перебувавідбитків молюсків у вапняках доводить, що ло прадавнє море.
Geosites and georoutes
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ГЕОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА «ВИХОДИ АМФІБОЛІТІВ» –
ОБ’ЄКТ ГЕОТУРИЗМУ В КРИВОМУ РОЗІ
Валентина Філенко, Світлана Тіхлівець, Олена Грицай
Криворізький національний університет,
valentina.filenko @mail.ru; tikhlivets.svitlana@gmail.com; lenagrits@gmail.com

THE GEOLOGICAL MONUMENT «DETACHMENT OF AMPHIBOLITES»
IS THE OBJECT OF KRYVYI RIH GEOTOURISM
Valentyna Filenko, Svitlana Tiklivets; Olena Hritsay
Kryvyi Rih National University
valentina.filenko @mail.ru; tikhlivets.svitlana@gmail.com; lenagrits@gmail.com
The Kryvyi Rih Basin is one of the most interesting geological objects of the Ukrainian Shield. The geological
monument “Detachment of Amphibolites” is one of the natural objects of geotourism. The participants of the geological
and mineralogical excursions will get acquainted with the rocks and minerals of the Novokryvorizhsky suite.

Криворізький басейн – всесвітньо відомий
залізорудний басейн високоякісних залізних
руд, розташований на території Дніпропетровської області. Простягається у вигляді вузької
смуги довжиною понад 100 км і шириною від
0,5 до 18 км в субмеридіональному напрямку з
півдня на північ вздовж межі двох різновікових
мегаблоків Українського щита – Інгульського
та Середньопридніпровського. В геологічному
відношенні Криворізька структура належить
до одного з найцікавіших геологічних об’єктів
Українського щита. Це пояснюється не тільки
локалізацією унікальних запасів залізних руд
у надрах, але й своєрідною будовою, визначеною історією геологічного розвитку регіону,
яка відображає всі основні етапи формування
Українського щита.
Останні роки значна увага приділяється
до розвитку промислового, геологічного та
мінералогічного туризму як в межах Кривбасу так і в Україні в цілому. Серед об’єктів
туризму особливе пізнавальне значення мають природні (переважно, по берегах рік і
схилах балок), і техногенні (кар’єри, шахти,
відвали гірничодобувних підприємств та ін.)
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відслонення. З кожним роком мережа таких
туристичних маршрутів розширюється, до
неї приєднується все більша кількість регіонів нашої країни. Не є винятком і Криворізький залізорудний басейн. Перспективність розвитку промислового, геологічного
та мінералогічного туризму обумовлена наявністю великої кількості і різноманітності
природних і індустріальних об’єктів у Кривому Розі.
Згідно з сучасними уявленнями, Криворізька структура є складною геологічною спорудою,
в будові якої беруть участь метавулканогенноосадові відклади верхнього архею, нижнього, середнього та верхнього протерозою та
кайнозою. Вмісними для неї є верхньо- та середньоархейські граніти. В межах структури
проявлені відклади криворізької cepiї. В її розрізі виділяють чотири світи (знизу догори):
новокриворізьку, скелюватську, саксаганську
та гданцівську, а також грубоуламкові утворення глеюватської світи, яка завершує розріз
Криворізької структури. В базальній частині
новокриворізької світи переважають амфіболіти – продукти динамотермального метаGeosites and georoutes
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морфізму покривних базальтів. Про первинну
ефузивну природу амфіболітів свідчить присутність у їх будові розлінзованих мигдалин
кварцу. Догори за розрізом світи зростає вміст
метакластолітів (кварц-хлоритових, серициткварц-хлоритових, або кварц-двослюдяних,
кварц-роговообманко-біотитових сланців). В
обмеженій кількості у верхній частині розрізу
світи присутні польовошпат-кварцові метапісковики та метагравеліти, а також сланцеві
метаконгломерати.
Авторами цього повідомлення був розроблений маршрут геолого-мінералогічної екскурсії
до геологічної пам’ятки «Виходи амфіболітів».
Метою екскурсії є знайомство з гірськими породами, які складають розріз гірських порід новокриворізької світи криворізької серії, а також
з мінералами, які входять до складу цих порід.
Під час екскурсії учасники можуть наочно спостерігати геологічну будову новокриворізької
світи, збирати колекції мінералів і гірських порід, фотографувати відслонення.
Геологічна пам’ятка «Виходи амфіболів» в
адміністративному відношенні знаходиться
в Саксаганському районі м. Кривий Ріг, в 500
м на південний схід від шахти «Родіна» Криворізького залізорудного комбінату (ПАТ
«Кривбасзалізрудком»). Розташоване в межах центральної частини Саксаганського залізорудного району Кривбасу, де потужність
Новокриворізької світи становить 150-200 м.
Оголошена геологічним пам’ятником природи
місцевого значення в 1975 році. Дані виходи
були розкриті внаслідок проведення будівельних робіт. З часом площа відслонень гірських
порід частково скоротилась. У поточний час її
довжина складає 97 м, площа виходів близько 1,5-2 га. Амфіболіти відслонені на крутому
схилі правого берега р. Саксагань у вигляді
вузької, переривчастої смуги – наслідок прояву осувів суглинків та грунтово-рослинного
шару четвертинного віку та задернування.
Виходи амфіболітів представлені окремими
скельними утвореннями, максимальний з
яких має розмір 10 х 3 м, інші – значно менші
(2 х 3м, 1,5 х 2 м).
За результатами проведених авторами досліджень на геологічній пам’ятці «Виходи амфіболітів» було встановлено, що для даних амфіGeosites and georoutes
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болітів в структурному та текстурному відношеннях характерна неоднорідність. Структура
порід найчастіше дрібно-середньозерниста,
текстура масивна або неясношарувата, породи
частково розсланцьовані, тріщінуваті. Колір
їх змінюється від темносірого, темнозеленого
до сіро-зеленого, бурувато-зеленого. Бурий
відтінок амфіболітам надають численні січні
прожилки гідроксидів заліза. Локально відзначається присутність розлінзованих мигдалин
кварцу.
За даними мікроскопічних досліджень
амфіболітів породоутворювальними мінералами їх є рогова обманка (вміст від 35 до 65
об’ємн.%) і плагіоклаз (30-60%); другорядні
мінерали – кварц (до 10%), хлорит (до 10%),
біотит (5-30%). Рогова обманка утворює видовжені таблитчасті ксеноморфні та гіпідіоморфні кристали, розмір яких досягає 1,5-2
мм за максимальним виміром. Плагіоклаз
представлений андезин-лабрадором. Присутній у вигляді таблитчастих кристалів, розміром 0,2 мм до 0,7 мм за видовженням. Крім
силікатів у складі амфіболітів в незначній
кількості присутні рудні мінерали (магнетит,
мартит, гетит).
Для учасників геолого-мінералогічних екскурсій науковою цінністю геологічної пам’ятки
«Виходи амфіболітів» є:
– безперевність рорізу новокриворізької світи;
– наявність у будові розрізу декількох мінеральних різновидів амфіболітів;
– присутність серед їх тіл верств і лінз метакластолітів різного первинного гранулометричного складу;
– прояви вертикальної мінералогічної зональності кори вивітрювання від інтенсивно гіпергенно змінених до первинних амфіболітів, які не зазнали вивітрювання;
– текстурна неоднорідність амфіболітів (прояви масивної, шаруватої, сланцюватої, тріщинуватої, прожилкової текстур).
Розвиток геологічного і мінералогічного туризму в межах Криворізькому басейну
сприятиме всебічному знайомству з геологією
і мінералогією регіону, його економічним потенціалом, сучасним станом і перспективами
розвитку мінерально-сировинної бази Кривбасу.
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The article describes one of the most prospective targets to develop the tourism of various nature. Kryvyi Rih
agglomeration has unique geology, tectonics and geomorphology and is rich in subsurface assets as well. It is
characterized with the available facilities within Natural-Reserved Fund of Ukraine and has 250 years of anthropogenic
development track record. All this makes Kryvyi Rih attractive as touristic location to be used to both to meet scientific,
educational and environment protection objectives and to develop geological, environmental and industrial tourism.

Одним з найперспективніших об’єктів для
розвитку геологічного, екологічного та промислового туризму є Криворізька агломерація. Цьому сприяє унікальна геологічна, тектонічна і геоморфологічна будова, наявність
об’єктів природно-заповідного фонду України
та майже 250 річна історія антропогенного
освоєння.
В орографічному відношенні Кривий Ріг
розміщений на південному сході Придніпровської височини. Територія знаходиться в
межах степової зони України, на злитті річок
Інгулець і Саксагань, які входять до басейну
Дніпра. Територія околиць міста розчленована
численними балками та ярами, більшість яких
зазнали значних антропогенних трансформацій. В місцях виходу корінних кристалічних
порід долини річок і балок звужуються, набуваючи форми каньйонів з крутими, урвистими схилами. В районах поширення пухких
неоген-четвертинних відкладів річкові долини
широкі з виположеними схилами, що представлені комплексом акумулятивних терас
середньо-пізньоплейстоценового віку. В тектонічному відношенні Кривий Ріг розміщений
в межах Інгулецько-Криворізької зони розломів, яка утворена на межі Кіровоградського
та Придніпровського мегаблоків Українського щита (УЩ) (Криворізько-Кременчуцької
структурно-металогенічної зони). В геологічній будові території виділяються два структурні поверхи: нижній – складно побудований
кристалічний фундамент і верхній – мезокайнозойський платформний чохол.
Територія Кривого Рогу належить до староосвоєних промислових регіонів. що розпочалося у другій половині 18 ст. і пов’язане
з початком розробки родовищ залізних руд
[1-3, 5]. Приуроченість залізорудних родовищ до вузької субмеридіонально видовженої
структурно-металогенічної зони, а також специфіка їх видобування визначили особливості
антропогенного освоєння і планування міста
на найближчі століття, а також ступінь трансGeosites and georoutes

формації рельєфу та рельєфоутворювальних
відкладів.
Сьогодні Кривий Ріг є одним з найвидовженіших міст Європи, що вузькою смугою близько 70 км простягається у субмеридіональному
напрямку. Місто належить до міст з високою
концентрацією підприємств гірничодобувної
промисловості [4]. Гірничовидобувна діяльність є провідним чинником антропогенної
трансформації природного рельєфу. Найбільшого значення в перетворенні рельєфу набули
процеси накопичення техногенних відходів,
утворених шляхом складування на земній поверхні відвалів шахт, кар’єрів, збагачувальних фабрик, а також відходів металургійних,
хімічних ті інших підприємств. Відвали порід покрівлі кар’єрів та некондиційних руд у
Кривбасі є одними з найпоширеніших форм
техногенного рельєфу [1-3].
Разом з контрольованими і технологічно
передбаченими процесами техногенного накопичення відбуваються і стихійні, неконтрольовані, часом катастрофічні процеси, пов’язані
зі зрушенням гірських порід (техногенною деструкцією). До таких явищ належить осідання
земної поверхні над гірничими виробками, в
результаті якого утворюються мульди просідання, провали, тріщини розтягнення або
зони стискання і подрібнення порід. Морфологічно провали земної поверхні над підземними виробками представлені у вигляді лійок
провалів, тріщин [3].
Негативні
трансформації
геологогеоморфологічного середовища залежать як
від способу розробки та ліквідації шахт, так
і від специфіки геолого-гідрогеологічних і
структурно-тектонічних умов в районі їх розміщення. Надмірне антропогенне навантаження на природні екосистеми Кривого Рогу
створює значні екологічні проблеми, проте
унікальне поєднання природних і техногенних
геоморфологічних систем і ландшафтів є привабливим для розвитку геологічного і промислового туризму.
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Одним з найцікавіших природних геологогеоморфологічних об’єктів Кривого Рогу є
скелі МОДРу - геологічна пам’ятка природи
загальнодержавного значення. Це виходи на
поверхню докембрійських залізистих кварцитів і сланців віком близько 2 млрд. років, представлені в рельєфі групою скель висотою від
2 до 27 м, розміщених вздовж річки Інгулець.
Скельні утворення розкривають геологічний
розріз Криворізько-Кременчуцької провінції
УЩ. Їх дослідження має важливе науковопізнавальне і естетичне значення.
Найзагадковішим природно-техногенним
об’єктом Кривого Рогу, є ландшафтний заказник «Балка Північна Червона» з виходами
порід криворізької серії докембрію, які відслонюються у її схилах. Балка перетинає південну частину Терновської імпактної структури,
яка не знаходить морфологічного вираження
у сучасному рельєфі. Серед туристично привабливих об’єктів антропогенного походження,
розміщених на території заказника, слід відзначити залізничний насип і Червоний (Колачевський) міст.
До
наймальовничіших
природнотехногенних об’єктів Кривого Рогу належить
ландшафтний заказник «Візирка». Більшу частину його площі займають гірничо-промислові
ландшафти (затоплені залізорудні кар’єри, відвали, дренажні комунікації).

Вражаючим і цікавим техногенним об’єктом є
Криворізький Гранд-каньйон, утворений відвалами висотою понад 100 м і протяжністю близько 2
км, сформованими обабіч долини р. Інгулець.
Невід’ємними об’єктами техногенного рельєфу Кривого Рогу є форми, утворені внаслідок просідання (обвалів) земної поверхні
над шахтними виробками. Найкрупніші з них
представлені у формі лійок і провалів, стінки яких ілюструють особливості геологічної
будови осадового чохла, що залягає на кристалічних породах. Провальна лійка, утворена
над підземними виробками шахти Терновська,
мала глибину близько 100 і діаметр близько
400 м. Обвал земної поверхні, що відбувся на
шахті імені Орджонікідзе під час виконання
планових підривних робіт, мав площу близько
16 га і глибину до 80 м.
Незважаючи на погане екологічне становище, яке виникає за рахунок надмірного
антропогенного навантаження на природні
екосистеми, унікальне поєднання природних
і техногенних геолого-геоморфологічних систем і ландшафтів, які виникли за період господарського освоєння, в межах Кривбасу є
туристично-привабливі об’єкти, які необхідно
використовувати як для вирішення наукових,
освітніх та природоохоронних завдань, так і
для розвитку геологічного, екологічного чи
промислового туризму.
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GEOLOGICAL EXCURSIONS IN THE TOURISM DEVELOPMENT SYSTEM
IN KRYVYI RIH REGION
Volodymyr Kazakov
Kryvyi Rih National University
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The article deals with the content of geological excursions and geotourism, place and content of geological excursions
in the tourism development system in Kryvyi Rih region, types of geological objects and their use during geological
excursions. Geological objects of Kryvyi Rih city in the geological excursions content have been characterized.

Традиційно Кривий Ріг вважають потужним промисловим центром України, де в межах Криворізької складчастої споруди, відбувається широкомасштабний видобуток залізної
руди, її переробка, виплавлення чавуну та
сталі, з подальшим виготовленням залізного прокату. Проте, монопрофільний характер
розвитку міста спонукав пошук альтернативних напрямів економіки, з метою наступної її
диверсифікації. Туризм став ознакою обличчя
сучасного Кривого Рогу за останні 7 років. Через промисловий характер регіону, наявність
численних пам’яток індустріальної спадщини,
саме індустріальний туризм зайняв провідне
місце в цій сфері обслуговування.
На сьогоднішній день у місті триває реалізація другої черги «Програми розвитку промислового туризму в Кривому Розі на 20162020 роки». Одним з провідних її завдань є
розробка тематичних і комплексних екскурсій
з індустріальною тематикою. За короткий період створена система регіональних екскурсійних маршрутів і турів, з 2014 року розпочалася
їх реалізація на практиці у туристичній діяльності гідів, турагенств та туроператорів України.
Унікальна геологічна будова Кривбасу, наявність покладів залізних руд стали чинником
розвитку гірничовидобувної промисловості в
краї з 1881 року. На сьогодні, ціла низка відслонень мають статус заповідних об’єктів, частина геологічних структур розкрита велетенськими кар’єрами та найглибшими у Європі
шахтами. Безумовно інтерес до геологічних
Geosites and georoutes

об’єктів Кривого Рогу великий, і не лише для
науковців. Екскурсії до геологічних об’єктів
Кривбасу вже зайняли своє чинне місце у туристичній сфері України. Геологічний туризм
набув кількох чітких форматів.
Найчастіше геотуризм визначають, як різновид пізнавального туризму, що передбачає
ознайомлення або вивчення геологічних матеріальних об’єктів і процесів з отриманням
естетичних вражень від споглядання геологічних структур, гірських порід і мінералів [1, 2].
Закономірним є те, що чим більшим буде набір
геологічних об’єктів за різноманітністю і кількістю проявів на території, то умови для розвитку геотуризму будуть найліпшими.
На території Криворіжжя (місто Кривий Ріг
+ прилегла зона) склалася система геологічних
екскурсій. Серед них можна виділити їх 3 організаційні форми:
- тематичні геологічні екскурсії: 1)до заповідних геологічних об’єктів; 2)до цікавих природних відслонень без охоронного статусу;
3)до місць штучного розкриття гірських
верств (у кар’єрах, шахтах і штольнях); 4)до
місць нагромадження гірської маси – відвалів; 5)до відстійників шахтних вод; 6)до
геолого-мінералогічних музеїв;
- тематичні екскурсії до геологічних об’єктів,
з наступним майстер-класом і самостійною
практикою обробки знайденого і уподобованого екскурсантом зразка каменю;
- коротка екскурсія до геологічного об’єкту в
рамках великого одно- або дводенного туру,
як окремого об’єкта відвідування.
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За змістом геологічні екскурсії Кривбасом
– пізнавальні, навчальні та наукові, які проводяться під час конференцій, семінарів та звичайних організованих турів.
В межах Кривого Рогу для потреб геотуризму залучаються 8 об’єктів ПЗФ – 6 геологічних
пам’яток природи та 2 ландшафтні заказники,
де є відслонення гірських порід криворізької
серії та осадового чохла. Найбільш цікавими
та відвідуваними є геологічні пам’ятки природи – «Скелі МОДРу», «Сланцеві скелі», «Виходи аркозових пісковиків», а також відслонення
криворізьких кварцитів в межах ландшафтного заказника «Балка Північна Червона»
та порід осадового чохла в старих залізорудних кар’єрах ландшафтного заказника «Візирка». Це головні у місті природні геологічні
об’єкти. Всі вони мають зручне розташування,
транспортну доступність, розвинуту систему
стежок. До цих об’єктів прямують маршрути тематичних геологічних екскурсій і вони є
найбільш затребуваними в програмах турів до
Кривого Рогу.
Друга група геологічних об’єктів – це цікаві з науково-пізнавальної точки зору місця, де
розвинуті природні відслонення корінних гірських порід Кривбасу. Вони нажаль, не мають
статусу заповідних територій. До таких слід
віднести 5 об’єктів – 2 відслонення аркозових
метапісковиків на правому березі ріки Інгулець в районі села Новолатівка та селища Рудничне, скелясті відслонення залізистих кварцитів в районі селищ Рахманівка та Гданцівки,
скелю «Чортів Зуб» – дайка середнього архею
ультраосновних інтрузивних порід – дунітів
в гирлі балки Приворотна. Геологічні об’єкти
другої групи включені переважно до міських
екскурсій, інколи відвідуються іногородніми
туристами.
Третя група об’єктів геологічних екскурсій – численні штучні відслонення. Їх поява
пов’язана з видобутком корисних копалин –
залізної руди, вапняків, гранітів. Земна кора в
межах Криворізької кристалічної складчастої
структури представлена штучними розрізами
в межах терасованих бортів кар’єрів та підземних горизонтів шахт. Для геологічних екскурсій тут справжній клондайк. Наприклад, глибина розрізів у кар’єрах Кривбасу на 01.01.2020
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року становить: «Першотравневий» Північного ГЗК – 480 м, кар’єр Інгулецького ГЗК – 430 м,
кар’єр Південного ГЗК – 425 м, «Глеюватський»
кар’єр Центрального ГЗК – 400 м. Потужність
розкритої товщі у шахтах сягають ще більших
відміток глибин: шахта «Ювілейна» – 1740 м,
шахта «Гвардійська» – 1620 м, шахта «Тернівська» – 1605 м, шахта «Родіна» – 1570 м. Також
відомі 27 спелестологічних об’єктів – штольні,
закинуті стволи шахт, розкриті гезенки, провальні лійки та колодязі гігантських розмірів
– від 60 до 250 м завглибшки.
Геологічні особливості Кривбасу на зазначених техногенних об’єктах висвітлюються
під час найбільшої кількості екскурсійних
маршрутів. Вони мають або суто промислову
тематику, або історичну – до штучних гірничих утворень, як об’єктів індустріальної спадщини. Найбільшим попитом користуються
наступні екскурсійні маршрути: до залізорудного кар’єру Південного ГЗК, до шахти «Тернівська» або «Родіна» зі спуском на горизонти
-1350-1420 м, до залізорудного «Ганнівського»
кар’єру Північного ГЗК. Історичні кар’єри і
відвали, штольні та провалля залучені до понад 30-ти тематичних пішохідних і екстремальних екскурсійних маршрутів. Штучні
геологічні розрізи представлені у 30-ти старих
залізорудних і 3-х гранітних кар’єрах, у 26-ти
провальних зонах, 3-х старих підповерхових
штреках, 12-ти штольнях (Стародобровольського, Кочубеївського і Рахманівського рудників, Покровської ломки аспідного сланцю),
3-х підземних камерах (старий Кочубеївський
рудник та рудник ім. Фрунзе), у 3-х провальних колодязях колишнього рудника ім. Р. Люксембург з численними гезенками.
Четверта група геологічних об’єктів – відвали. Їх місце у геологічних екскурсіях Кривбасом є особливим. У відвалах без порядку нагромаджені гірські породи і мінерали всіх 4-х
світ Криворізької серії. Криворізькі відвали
являють собою мозаїку мінералогічного розмаїття, техногенне родовище корисних копалин, аналог кам’яних морів у високих горах. Це
місце де будь-який екскурсант може зробити
для себе відкриття геологічного світу планети,
відібрати зразок каменю. Відвали, як один з
компонентів кар’єрно-відвальних комплексів,
Geosites and georoutes
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є звичайним об’єктом відвідувань у програмах
екскурсій. На їх прикладі гіди розповідають
про гірські породи і мінерали Кривбасу. Серед
пропозицій на туристичному ринку Кривого Рогу є й оригінальні пошуково-пізнавальні
екскурсії, коли людям неспеціалістам розповідається не лише про розмаїття гірських порід
і мінералів, а й спеціаліст допомагає відібрати
найкращі їх зразки. Потім у цеху сувенірної
майстерні екскурсантам демонструється технологія огранки зібраних зразків, а також надається можливість обробити камінь самому.
Подібна екскурсія триває 7-8 годин, але кожен
її учасник йде з сувеніром з криворізького каменю, та ще й зроблений власними руками.
Ще одним специфічним об’єктом відвідування в пізнавальних екскурсіях є 6 відстійників шахтних вод. Шахтні води відкачуються з глибин 1500-1800 м, є солоними.
Вода червоного кольору, збагачена оксидами
заліза, місцями сформувалися червоні «залізисті» ґрунти. Червоні осадки таких озер
можна трактувати як зразки перетворення

мінеральної фракції залізних руд та техногенні відклади.
Шоста група об’єктів геологічних екскурсій
– тематичні музеї. Самим головним є геологомінералогічний музей національного надбання Криворізького національного університету,
де представлені зразки усіх основних гірських
порід і мінералів Кривбасу. Для екскурсантів в
центральних парках міста створені 2 геологічні скансени та у багатьох місцях встановлені
зразки порід великих розмірів з інформаційними табличками.
Отже, геологічні екскурсії на Криворіжжі
набули широкого поширення. В системі геологічних екскурсій є тематичні маршрути з вузькою геологічною і практичною направленістю.
Проте найчастіше геологічні об’єкти Кривбасу
відвідуються під час оглядових, промислових,
екстремальних і історичних екскурсій індустріальної тематики. Потенціал Кривого Рогу
для геотуризму великий, і він займає своє закономірне місце у розвитку промислового туризму на Криворіжжі.
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КРИВОРІЖЖЯ – УНІКАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ГЕОТУРИЗМУ
НА КРИВОРІЖЖІ
Матіщук Олександр Анатолійович
Криворізький державний педагогічний університет, matischuk@gmail.com

KRIVOROZHYE – A UNIQUE OBJECTIVE OF GEOTURISM
Matishchuk Oleksandr
Kryvyi Rih State Pedagogical University, matischuk@gmail.com
In the city of Krivoy Rog there are objects anthropogenic origin, that you can use for geotourism. To such objects
can be attributed mines, heaps and washouts. The greatest prospect for geoturism have workers mines, as an example
mine SGZK. Heaps already, for today, used for excursions, the most visited are Petrivskiy and Burshtyckiy heaps.
Washouts are unique objects, they let you see geological structure capacity more than 250 m.

Кривий Ріг вже давно розглядається як місто з великою кількістю об’єктів для геологічного туризму. Одними з перших праць присвячених геотуризму Кривого Рогу належать
Паранько І. зі співавторами Стеценко В., Бутирін В. і Козар М. [3]. Також публікації про
геотуризм Кривого Рогу належать Калініченко
О.О., Курило М., Бондар Ю., Пацюк В. [1, 4, 5].
Geosites and georoutes

В усіх перерахованих працях розглядаються
в основному одні і ті ж об’єкти, а саме плагіограніти (м. Лозуватка в декілька кілометрів від
м. Кривий Ріг), протерозойські метаконгломерати (житловий масив Півд ГЗК), протерозойські залізисті кварцити (скелі МОДРу) і т.д.
В даних тезах зробимо спробу розглянути
менш відомі об’єкти, які можна використати
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для геотуризму, але які мають не меншу наукову, пізнавальну і навчальну цінність.
Аналізуючи вітчизняні наукові праці присвячені геотуризму, можемо бачити що основними об’єктами геотуризму виступають геологічні пам’ятки природи — це відслонення
гірських порід та форми земної поверхні, які
найбільш виразно ілюструють геологічну будову земної кори та природні процеси, що відбуваються в ній протягом всієї історії її розвитку [2]. І в основному це стосується геологічних пам’яток, що утворилися в наслідок природного походження. І зрідка зустрічаються
праці в яких приділяється увага геологічним
об’єктам антропогенного походження.
А територія Кривого Рогу, де антропогенні ландшафти займають понад 90% [6], має
великий потенціал для розвитку геотуризму
на основі таких об’єктів, як кар’єри, відвали і
провали.
Кар’єри – це негативна форма рельєфу, у
межах якої відкритим способом відбувається
видобуток корисної копалини або копалин [6].
В межах Кривого Рогу знаходиться 41
кар’єр, певна частина яких доступна для всебічного відвідування і дослідження.
Найбільш популярними і повністю доступні, це відпрацьовані гранітні кар’єри «Октябрський» (житловий масив Зарічний) і «Карачунівський» (поблизу житлового масиву Карачуни). Після завершення видобутку, кар’єри
поступово почали затоплюватися, на сьогоднішній день глибина становить приблизно 30
м. Глибина постійно змінюється, процес затоплення протікає і зараз, особливо явно це можна спостерігати в Карачунівському кар’єрі. Поблизу протікає річка Інгулець, яка і являється
джерелом надходження води.
На сьогоднішній день дані кар’єри використовуються в літній період для рекреаційного
відпочинку – купання. Також до цих кар’єрів
проводяться екскурсії і також проводяться
геологічні практики місцевих і інших Українських ВУЗів (як приклад Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка).
Привабливішими для туристів є діючі залізорудні кар’єри. Найбільш популярним для туристів виступає кар’єр Півд ГЗК, даний кар’єр
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має форму серця (має народну назву «Залізне
серце Кривбасу»), є одним з найбільших в Європі, його розміри: довжина – 3 км, ширина
– 2.5 км, глибина – більше 400 м, площа становить – 570 гектарів [6]. В кар’єрі збудований
оглядовий майданчик, куди до недавнього
часу пускали екскурсантів. Найбільш популярні екскурсії проводились по середах під час
вибухових робіт на кар’єрі.
Відвали – це форми антропогенного рельєфу, які утворюються за допомогою техніки та
певної технології, що призводе до складування
різних гірських порід на земній поверхні [6].
На території Кривого Рогу знаходиться 104
відвали [6], частина з яких доступна до всебічного відвідування і дослідження.
Найбільш відвідуваними на сьогоднішній
день є два відвали: Петрівський (відвал кар’єру
№ 2 ПАТ Центрального ГЗК) і Бурщицький.
Петрівський відвал знаходиться в географічному центрі міста, район житлового масиву
Юність. Відвал складений різними кристалічними сланцями, залізистими кварцитами і розкривними гірськими породами. З відвалу розкривається панорама великої частини міста і
повністю видно діючий кар’єр № 2 ПАТ ЦГЗК.
Бурщицький відвал знаходиться поблизу
житлового масиву Півд ГЗК. Відвал складений породами колишнього Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату. Відвал велично нависає над річкою Інгулець і
Центрально-Міським районом міста. Також з
вершини відвалу можна спостерігати за роботою згаданого раніше кар’єру Півд ГЗК.
Одним з унікальних, але мало відвідуваних,
є відвал Першотравневого рудника поблизу
житлового масиву Даманський. Даний відвал
інколи називають «частина Криму в Кривому
Розі», така назва виникла в наслідок рекультивації відвалу – висадження на схилах відвалу
сосен, і зараз під час прогулянки по відвалу,
здається що мандруєш по горам Криму.
Провали (провальні воронки) – негативна
форма рельєфу, яка утворюється в наслідок
погашення (обрушення) виробленого підземного простору та зрушення прилеглих блоків
корінних гірських порід.
Точна кількість і площа провалів в м. Кривий Ріг точно не відома, так як процес формуGeosites and georoutes
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вання провалів триває по сьогоднішній день,
тому їх кількість і площа мінливі.
Одні з масштабних провальних зон можна
відвідати в районі шахт Тернівська і Гвардійська. Це величезні за площею і глибиною вирви в яких навіть можна прослідкувати будову
Криворіжжя. Певна частина провалів засипається пустою породою, що дає змогу по осипах
спускатися на дно провалів – проведення екстремальних геотурів. Автор і деякі інші екстримали, за допомогою альпіністського спорядження, спускалися на дно провалів з дослідницькими цілями.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що Криворіжжя є унікальним місцем для розвитку геотуризму, і не
лише за вдяки всім відомим геологічним
пам’яткам, але й завдяки об’єктам створеними людиною з геологічного середовища. До
таких об’єктів можна віднести відпрацьовані і, що є привабливішим, - діючі кар’єри;
відвали, які дають змогу під час екскурсій
досліджувати місцеві гірські породи і відбирати проби порід; провали – відкривають
доступ до розрізів Криворізької структури,
потужністю понад 250 м.

________________
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ КРИВБАСУ
В ЕКСКУРСІЇ «КОНТРАСТИ РІЧКИ САКСАГАНЬ»
Ірина Остапчук
Криворізький державний педагогічний університет ostapmanaen@gmail.com

USE OF KRIVBAS GEO-TOURISM OBJECTS IN THE SAKSAGAN
CONTRASTS EXCURSION
Iryna Ostapchuk
Kryvyi Rih State Pedagogical University ostapmanaen@gmail.com
The article reveals the possibility of using geological objects of anthropogenic genesis of Kryvbas during ecologicallocal excursions. The unique features of the organization of two geo-tourist sites are justified: the October Granite
Quarry and the Saksagan Canyon, which is confirmed by the experience of the excursion activity of the author.

Криворізький регіон знаходиться в центральній частині Українського щита, який є
основним геоструктурним елементом південного заходу Східно-Європейської платформи. В будові регіону, як і щита в цілому, бере
участь два структурних поверхи: кристалічний фундамент, складений метаморфізованими вулканогенно-осадовими та гранітоїдними утвореннями докембрію і осадовий чохол,
розріз якого представлений відкладами кайGeosites and georoutes

нозою. Регіон займає цікаву геологічну позицію в структурі щита - приурочений до межі
двох різновікових геоблоків першого порядку:
Кіровоградського та Придніпровського [4].
Границею між блоками служить КриворізькоКременчуцький глибинний розлом мантійного
закладення, який простягається з південногозаходу на північній схід по лінії, що відповідає
напрямку Інгулець – Жовті Води.
Кіровоградський блок, який розташова143
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ний на захід від згаданого розлому, складений породами нижнього протерозою, а геологічний фон Придніпровського визначають
гранітоїди середнього архею з вкладеними в
них зеленокам’яними структурами пізньоархейського віку. Виняток складає низка протерозойських залізовмісних структур приурочених безпосередньо до КриворізькоКременчуцького розлому зі сходу, основною є
Криворізька, яка займає центральну частину
однойменного адміністративного району, саме
тут утворився відомий на весь світ Криворізький басейн залізних руд і найдовше місто
України [4].
На території міста знаходяться декілька
геологічних пам’яток, які представляють науковий інтерес для геологів та географів і є
привабливим місцем відпочинку. Переважна
більшість даних об’єктів є об’єктами геологічного, екологічного, спортивного туризму. А
оскільки Кривий Ріг характеризується високою концентрацією виробництва, то виникає
необхідність створення рекреаційних систем,
адекватної структури і величини. З 2015 р. у
місті реалізується державна Програма розвитку промислового туризму (Рішення Криворізької міської ради № 29 від 24.12.2015 р.).
Автором для міста розроблені та апробовані декілька маршрутів екологічних екскурсій, звичайно, не всі вони базуються на показі і розповіді про геологічні об’єкти, однак на
кожному показуються особливості антропогенного впливу на літосферу. Розроблені екскурсії є комплексними, містять елементи наукового, історико-географічного, краєзнавчого
і пригодницького характеру; об’єднані екологічними цілями; показують негативні наслідки
людської життєдіяльності для екосистем; ілюструють дію геологічних процесів та екологічних законів.
Одна із екскурсій, «Розрив шаблону - контрасти річки Саксагань», не дивлячись на гідрологічну тематику, базується на показі і розповіді про два особливих геологічних об’єкти.
Маршрут екскурсії проходить уздовж русла
річки Саксагань, притоки другого порядку
Дніпра. На екскурсії демонструють природні та змінені людиною ділянки русла річки і
річкової долини: в одному місці в 1929 - 1948
144
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рр. споруджено Кресівське водосховище долинного типу; в іншому, річка заважала розробці кар’єрним способом родовища граніту
(Октябрьський гранітний кар’єр) і в цьому
місці русло річки спрямили (обрізали річкову
меандру); в третьому - річка заважала розробці родовищ залізних руд і її відвели в штучно
створений каньйон, попутно відкривши унікальні гірські породи скелюватської світи, вік
яких датується протерозоєм (представлені
кварцовими метапісковиками, метагравелітами, метаконгломератами).
Значний інтерес під час цієї екскурсії викликають саме геологічні об’єкти, оскільки за
генезисом є антропогенними і надзвичайно
мальовничими. Це підтверджується результатами анкетування туристів [3]. У кількох точках на маршруті відповідно до чітких критеріїв екскурсанти здійснюють естетичну оцінку
ландшафтів методом простого анкетування з
бальною оцінкою. Досвід проведених екскурсій (більше 50 екскурсій за 5 років) показує,
що найбільш привабливими є дві місцевості:
затоплений Октябрьський гранітний кар’єр
(завжди отримує максимум 31 бал) і каньйон
р. Саксагань (завжди займає друге місце).
Октябрьський гранітний кар’єр, складений із гірських порід утворених на завершальній стадії проторифтового етапу геологічного розвитку району [4]. Саме тоді відбулося
вкорінення гранітів, гранодіоритів і тоналітів
саксаганського магматичного комплексу, які
складають однойменний масив розташований
на схід від центаральної частини Кривбасу.
Найбільш широко розповсюдженими серед
порід комплексу є граніти складені кварцом,
плагіоклазом. біотитом та роговою обманкою.
Це дрібно- і середньозернисті, масивні породи, які широко використовувались як сировина для виготовлення щебінки.
Сам кар’єр було закладено іще у 19 ст. на
землях поміщика Довгинцева, видобуте каміння використовували для виробництва
бруківки, і в якості будівельного матеріалу. У
радянські часи кар’єр було значно розширено,
на кінець ХХ ст. видобуток граніту припинили, зупинився процес відкачування підземних
вод і поступово в кар’єрі почало формуватися
озеро. Сучасні розміри кар’єру (на 2020 р.): доGeosites and georoutes
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вжина - 630 м, ширина – 400 м, глибина – 120 м;
розміри озера в кар’єрній улоговині: довжина
- 450 м, ширина – 250 м, глибина – 36 м. Багаторічні спостереження показують, що вода прибуває в середньому зі швидкістю 1,5-2 м/рік.
Під час показу даного об’єкту триває розповідь про геологічні особливості формування
гірських порід, технологію видобутку граніту
та подальшого його використання. На екскурсії розкриваються питання антропогенної
трансформації природних ландшафтів під час
і після видобутку корисних копалин. Так, після
закінчення експлуатації Октябрьського гранітного кар’єру відбуваються процеси саморозвитку цією форми рельєфу: екзогенні процеси,
пов’язані з дією рухливої води, вітру, вивітрюванням, гравітації [1]. Описується процес
утворення кар’єрної водойми внаслідок гідрологічних похідних процесів – відновлення рівня залягання підземних вод. Часто туристи намагаються спрогнозувати рівень підйому води
в кар’єрі [2].
Октябрьський гранітний кар’єр виступає
чудовою ілюстрацією природних і антропогенних геологічних процесів. Оскільки екскурсія
є екологічною, то автор розповідає відвідувачам про особливості здійснення біогеохімічного кругообігу речовин в природі і аспекти впливу людини. Так, кар’єр є унікальним
геотуристичним об’єктом, оскільки з одного
боку - ілюструє підсилення процесів природного вивітрювання гірських порід технічною
діяльністю людини і впливає на глобальний
геологічний кругообіг, з іншого – людина нецілеспрямовано створила доволі контрастне
середовище, яке сприяє зростанню біологічного різноманіття. Окрім того, для мешканців
промислового Кривого Рогу кар’єр з озером
виступають прекрасною рекреаційною зоною.

Саксаганський каньйон – ділянка штучного русла р. Саксагань створеного в 50 рр. ХХ
ст. у зв’язку із необхідністю відведення ріки за
межі рудного поля. Розміри каньйону незначні
(довжина - 400 м, ширина – 15 м, глибина – до
7 м.), але каньйоном були відкриті унікальні
для Кривого Рогу гірські породи скелеватської
світи, які надбудовують розріз криворізької
серії і складені кварцовими метапісковиками,
метагравелітами, метаконгломератами та філітоподібними сланцями.
Відклади світи належать до поліфаціальних
утворень. Метаконгломерати і метагравеліти сформувалися в умовах підводних дельт та
конусів виносу тимчасових водних потоків, а
метапісковики та сланці є продуктом осадконакопичення теригенного в прибережній на відкритій частинах шельфової зони криворізького
палеобасейну. Дані відслонення порід скелеватської світи належать до геологічних пом’яток,
подібні породи нижньопротерозойського віку
більше ніде в Європі не виходять на денну поверхню, їх вважають віковим аналогом відомих
на весь світ золото- і алмазоносних конгломератів Південної Африки [4]. У межах Кривого
Рогу подібні породи природним шляхом відслонюються на лівому березі ріки Інгулець, де
утворюють невеликі скельні виходи. Учасники
екскурсії завжди дивуються знайденим зразкам
метапісковиків, метаконгломератів, а після розповіді екскурсовода про особливості їх підводного утворення із уламків найперших гірських
порід Українського щиту, залишаються дуже
вражені каньйоном.
Таким чином, на території Кривого Рогу розташовані не лише геологічні пам’ятки природного походження, а й цікаві і мальовничі антропогенні геотуристичні об’єкти, які все частіше
стають основою розробки місцевих екскурсій.
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Геотуристичний маршрут від вулканітів Мокрої Волновахи
до Роздольненського геологічного заказника
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GEOTOURISM ROUTE FROM THE MOKRA VOLNOVAKHA VOLCANITES
TO THE RAZDOLNENSKIY GEOLOGICAL RESERVE
Volodymyr Manyuk
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, e-mail: vgeoman@gmail.com
The peculiarities of the geological structure of the Mokra Volnovakha River Basin, together with the part of the
Kalmius River within which the Razdolnenskiy Geological Reserve is located, make it possible to consider this territory
as an extremely attractive object of Ukraine’s geological heritage, worthy of being designated as a geopark, which would
prove useful in the long term development of geotourism.

Мальовнича степова річка Мокра Волноваха, одна з правих приток Кальміусу, розрізає
ділянку зчленування Приазовського блоку
Українського щита із Донецькою герцинською
спорудою і розкриває надзвичайно інформативний геологічний розріз цих структур.
Від східної околиці с. Миколаївка, на протязі
близько 45 км фрагментарно відслонюються
різноманітні гірські породи від докембрійських гранітоїдів до карбонатно-теригених і
вулканогенних утворень девону та потужних
карбонатних товщ кам’яновугільної системи.
Спочатку трохи історії. Її тривалий плин
можна було б почати з далекого 1721 р., коли
Микита Вепрейський та Семен Чирков організували видобуток вугілля у Бахмутському
повіті. Втім, нас більше цікавить історичне
минуле території, геологічна складова якої за
атрактивністю та науковою цінністю цілком
придатна для створення у найближчому майбутньому одного з геопарків України. Найбільш ранні відомості щодо виділення і стратифікації відкладів девонської і кам’яновугільної
систем Донбасу наведені у роботах Іваницького А.Б. (1833); П’єра Гійома Фредеріка Ле
Пле, (1839); Редеріка Імпі Мурчисона, (1845);
Клемма М.Є., якому належать перші ґрунтовні дослідження в басейні р. Мокрої Волновахи
(1874, 1877); Морозевича Ю.А., (1898) та ін. Не
можна не згадати і Валеріана Домгера, який
навів систематичний огляд геологічного вивчення Донбасу. Відомості щодо геології території зчленування УЩ із Донецькою складчас146

тою спорудою висвітлюються також у роботах
Лучицького В.І., Бернадської Л.Г., Трипільської
М.І., Макухіної Г.О., Альохіна В.І та інш.
Важливу роль у геологічній будові району
відіграють теригенно - вулканогенні комплекси, раніше відомі як складові палеобазальтового покриву [2], серед яких Хайна – Чохраський,
Мокро-Волноваський, Комишуваський та Циганка. В сучасній термінології це вулканогенноосадовий структурно-формаційний комплекс
складчастого Донбасу, сформований у бретонську фазу герцинської складчастості.
Відомий провідник ідей неомобілізму, В.В.
Юдін відмічає значну суперечливість попередніх побудов і уявлень. Ним створена
принципово нова «Збалансована структурногеологічна карта Південного Донбасу», в
основі якої не розломно-блокова тектоніка, а
насувні пошарові зриви, дією яких створені
прирозривні меланжі і дуплекси. Детальні дослідження, проведені В.В. Юдіним у південному Донбасі, дозволили йому виділити принципово нові структури, серед яких Донецька
колізійна структура, серії насувів, шар’яжів,
пошарових зривів, та, відповідно, обґрунтувати складчасто-насувну, а потім і шар’яжну будову району [4].
Практично всі меланжі, ґрунтовно виділені В.В. Юдіним на підставі великого фактичного матеріалу, перетинають долини річок
Мокрої Волновахи та Кальміуса і мають стати важливими складовими геотуристичного
маршруту. Це Стильський, Комишуваський,
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Південно-Докучаєвський, Родниківський та
інші.
Маршрут починається від східної околиці с.
Миколаївка, де в пригирловій частині першої
від села безіменної балочки, по лівому схилу
Мокрої Волновахи, відслонюються сіро-рожеві
гранодіорити [3]. Вони належать асоціації максимівських гранодіоритів Східноприазовської
СФЗ. Порода сильно звітрена, місцями до
жорстви, катаклазована, містить ксеноліти
більш темного кольору, на поверхнях яких характерні ознаки хлоритизації та епідотизації.
Далі, на правому схилі балки АнтонТарама, в пригирловій її частині невелике відслонення теригенних утворень девону. Тут виходе на поверхню пісковик кварцовий аркозовий, середньо-крупнозернистий до гравеліту,
кварцитовидний, місцями озалізнений [3]. Він
належить нижній підсвіті миколаївської світи
(«білий девон»). За 500м на схід від гирла балки
Антон-Тарами, починається зона поширення
вулканогенних утворень. Вони належать антонівській світі середнього-верхнього девону,
представленої тут чергуванням лавових і пірокластичних товщ. Раніше ця смуга поширення
вулканітів розглядалася, як «палеобазальтовий покрив», до якого відносили пікритобазальти, базальти, андезито-базальти, спіліти, які перешаровуться з туфобрекчіями і туфами [2]. За сучасними уявленнями ефузивні
породи представлені лужноультраосновними і
сублужноосновними відмінами. Перші мають
підлегле поширенням і представлені авгітитами, лімбургітами та сублужними пікритами. Сублужноосновні ефузиви представлені
трахібазальтами й, у меншому обсязі, – трахіандезибазальтами. До вулканокластичних
належать кластолави, брекчієві лави і пірокластичні породи. В численних відслоненнях
можна спостерігати туфобрекчії з лапіллями і
вулканічними бомбами, туфогравеліти, туфоалевроліти та туфоаргиліти.
Серед лавових фацій переважать трахібазальти, виходи яких характеризуються досить
виразною стовпчастою окремістю. Поширені
як масивні схованокристалічні відміни так і
порфірові, рідше мигдалекам’яні. Досить часто можна спостерігати кульову окремість базальтів. Площу поширенні антонівської світи
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В.В. Юдін розглядає як найбільший в Донбасі
Роздольненський меланж.
Поблизу місця впадіння в М. Волноваху балки Хавалейс - Тарама (Бузинової), лівий берег
Стильського водосховища прикрашає скелястий пагорб Маф Хая вулканічного походження. Разом з чудовим розрізом кам’яновугільних
вапняків, розташованим поряд, являє собою
геологічну пам’ятку природи державного значення. На схилах та у прилеглих балках відслонюється теригенно-ефузивна товща роздольненськой світи і теригенно-карбонатні утворення новотроїцькой світи верхнього девону.
Роздольненська світа представлена зеленими
і бурими поліміктовими пісковиками, які перешаровуються з аргілітами та алевролітами і
вміщують велику кількість пірокластичного
матеріалу.
На схід від пагорба Маф Хая у яру ХавалейсТарама відслонюються зелені яшмоподібні сланці з численними залишками рослин
Lepidodendropsis hirmeri, L. cyclostigmatoides, L.
vandergrachti. Вище по балці відслонюються
аркозові пісковики з проверстками аргілітів,
алевролітів та слабовапнистих пісковиків. В
верхів’ї яру і далі вздовж р. Мокрої Волновахи
світло-сірі вапняки верхньої частини новотроїцької світи. Над світло-сірим вапняком залягає
шар жовтувато-сірого напівзливного вапняку
з великою кількістю брахіопод Camarotoechia
kalmiussi Rot. Відклади кам’яновугільної системи добре представлені у великому відслоненні
по лівому схилу долини р. Мокрої Волновахи,
де карбонатна товща складає мис напроти балки Хавалейс-Тарама. Тут у вигляді скелястих
уступів відслонюються комплекс порід, представлений перешаруванням вапняків і доломітів. Вони належать волноваській серії. В.В.
Юдін розглядає смугу поширення порід мокроволноваської серії як окремі луски в серії
дуплексів Південного Донбасу та констатує в
районі балки Бузинової і далі до с. Стила продовження Південно-Докучаєвського меланжу
[4]. Наступним привабливим та інформативним об’єктом геологічної спадщини є Стильський кар’єр. У західній стінці кар’єру можна
спостерігати тектонотип Стильського меланжу та його контакт в нижній частині стінки з
майже непорушеними вапняками нижнього
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карбону. В брилах серед розсланцьованого матриксу вапняки і доломіти візейського ярусу.
Характерною особливістю кар’єру є субвертикальна дайка трахіандезитів, в контактових
зонах якої встановлено підвищену кількість
піриту, марказиту та халькопіриту.
Ділянка долини Мокрої Волновахи від с.
Стила до с. Роздольного залишилася нами
поки що не обстеженою за браком часу при
проведенні інвентаризації геологічної спадщини України. Втім від цього вона не стає
менш привабливою та інформативною з точки зору наявності відслонень, які знаходяться на шляху маршруту. Нижче місця впадіння р. Комишувахи в М. Волноваху, по правому схилу долини розташований затоплений
кар’єр Дальній. Являє собою чудове місце для
рекреації і геологічного туризму. Справжньою перлиною геотуристичного маршруту є Роздольненський геологічний заказник
загальнодержавного значення, створений
у 1974 р. на площі 100га. Головним об’єктом
заказника є девонська вулканічна споруда,
яка величним видовженим пагорбом височіє над правим берегом р. Мокрої Волновахи поблизу її впадіння в р. Кальміус. В південній частині пагорба чітко встановлений
тектонічний контакт гранітів і мігматитів
анадольського комплексу нижнього протерозою з вулканогенно-осадовими утвореннями
антонівської світи девону. Остання являє собою надзвичайно складний комплекс перешарування пірокластичних, власно вулканічних (лавових) та осадових теригенних порід.
Серед них можна зустріти вулканоміктові
гравеліти, пісковики та алевроліти; пікритові, базальтові і андезибазальтові порфірити,
альбітофіри, мигдалекам’яні базальти; вапняки, глинясті сланці тощо. Саме в останніх
в далекому 1894 р. І.О. Шмальгаузен впреше
встановив унікальну девонську флору світового значення в с. Велика Каракуба (Роздольному). Село було засноване в 1779 році

переселенцями з Греції. Серед флори, визначеної І.О. Шмальгаузеном були Archaeopteris
archaetypus Schm., Archaeopteris Fissilis Schm.,
Lepidodendron karakubense Schm., Demeripteris
fasciculate Schm. та інші. Тож, тільки ця знахідка найдавніших на планеті дерев має бути достатньою для визнання Роздольненського заказника об’єктом світового значення. Відоме
в світі відкриття найдавнішого на Землі лісу в
штаті в містечкі Каір (штат Нью Йорк, США)
має принаймні той самий вік, а може і молодше. Абсолютний вік Каірського археоптеріса,
за даними журналу Current Biology, 386 млн.
років, а це живетський ярус, яким і датується
початок формування вулканогенно-осадової
товщі Роздольненського вулкана.
Стислі відомості щодо геологічної складової маршруту долиною річки Мокрої Волновахи не всі висвітлені, не є вичерпними і безумовно потребують подальшого дослідження. Крім того цінність території поширення
девонських і кам’яновугільних відкладів в
басейні Волновахи і Кальміуса з численними
природніми і штучними відслоненнями значно підсилюється знахідками рідкісних і колекційних мінералів, викопної фауни і флори.
Відбір зразків безумовно має буде врегульованим, обмеженим, а для деяких з них взагалі забороненим, як це прийнято в будь-яких заповідних територіях. В різні роки в відслоненнях
і кар’єрах цієї території знаходили кристали і
друзи аметисту, димчастого кварцу, гірського
кришталю, щітки піриту, псевдоморфози по
коралах, халцедон, псевдосталактити з марказитом, дрібні агати, рожевий кварц, санхуаніт,
фульгурит та інші. Якщо говорити про перспективи створення геопарку, то чудове георізноманіття території може бути доповненим
чудовим біорізноманіттям. В долинах річок і
на прилеглих схилах Волновахи, Кальміуса та
їх приток, добре збереглися мальовничі степові ландшафти з великою кількістю рідкісних та
зникаючих видів рослин і тварин.
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
НИЖНЬОПЕРМСЬКОЇ СОЛЕНОСНОЇ ФОРМАЦІЇ
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TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF THE LOWER PERMIAN
SALT FORMATION GEOSITES
Maryna Aleksieienkova1, Uliana Selivachova2, Nataliya Siumar3
Institute of geological sciences NAS of Ukraine, 1marinaal@ukr.net, 2ulana_sel@ukr.net, 3siumar@meta.ua
Geosites of the Lower Permian salt-bearing formation (Dnipro-Donets Depression) are represented by deposits
of the Mykytivka and Sloviansk suites (Asselian). They are composed of terrigenous-carbonate and carbonate-sulfate
rocks, salt sections of mines of the Artemivsk rock salt deposit and areas of leaching zones with numerous karst
occurrences, salinization, lakes.
The depth of formation’s bottom surface reaches 2500–3000 m and only within the Bakhmut and Kalmius-Toretsk
depressions these deposits occurrence on surface or lie at a shallow depth. The stratigraphic ranging of sediments by
carbonate marker horizons is given according to the results of recent geological surveys on a scale of 1:50000.
The aim of the research is to establish the significance of geosites of the Lower Permian salt-bearing formation, to
create a map of geotouristic objects within the Bakhmut and Kalmius-Toretsk depressions in order to enhance tourist
and recreational potential of Kharkiv, Donetsk and Luhansk regions.

Відклади нижньопермської соленосної формації (НСФ) у складі микитівської та слов’янської
світ асельського ярусу в північній та центральній частинах Дніпровсько-Донецької западини залягають на глибинах понад 1 км і лише на
півдні – в межах окремих структур Бахмутської
та Кальміус-Торецької улоговин – на незначних
глибинах, доступних для вивчення з науковою та
пізнавальною метою. Стратиграфічне розчленування відкладів за маркуючими карбонатними
горизонтами наведено відповідно до результатів
останніх геологозйомних робіт масштабу 1:50
000, для микитівської світи в інтервалі R1–R4, для
слов’янської – S1–S4. Метою роботи є побудова
карти геотуристичних об’єктів НСФ Бахмутської та Кальміус-Торецької улоговин для оцінки
їх туристично-рекреаційного потенціалу.
Детальне вивчення геологічних (геотуристичних) об’єктів НСФ проводилось переважно
в 1950–70-х роках минулого століття, проте в
опублікованих роботах їх описи мають переважно фрагментарний (неповний) характер: не
вказані точне розташування, детальні пошарові
(літологічні) характеристики, фотографії (замальовки) та ін. Зазначені відомості у сучасних наукових публікаціях не актуалізовані. Основними
доступними джерелами інформації на сьогодні є
електронні ресурси, зокрема: авторський сайт
Михайла Кулішова «Шахты и рудники ДонбасGeosites and georoutes

са» [2], «Cтепи України» [1] та «Donpaleo» [3].
Бахмутська улоговина. В межах Корульського
блоку Берексько-Троїцького пасма (Ткачишинське підняття) трапляються виходи теригеннокарбонатних порід:
- у закинутому кар’єрі на східній околиці с.
Нова Дмитрівка на правому схилі балки Розсоховата («гривка» карбонатного горизонту
R3-R4) (рис. 1, об’єкт 1);
- вздовж схилів р. Курулька між селами Курулька та Дібрівне (рис. 1, об’єкт 2).
- у покинутому кар’єрі на правому борті балки Могильна на східній околиці с. Курулька
(карбонатний горизонт S3) (рис. 1, об’єкт 3).
В межах Слов’янської брахіантикліналі виходи теригенно-карбонатних порід розташовані на схилах Хрестищенського та Макатихського ярів та кар’єрі Хрестищенського родовища
вапняків на південній околиці однойменного
села («гривки» карбонатних горизонтів S11–S3)
(рис. 1, об’єкт 4). В м. Слов’янськ знаходяться: зона вилуговування НСФ з проявами засолення та розвитком галофільної рослинності,
рештки розсолопромислу Розсільної ділянки
Слов’янського родовища кам’яної солі, чотири
карстові озера, два з яких – Ріпне і Сліпне – є
гідрологічними пам’ятками природи.
В межах Дронівської антикліналі Криволуцького структурного носу розташовані:
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- біля с. Дронівка; каменеломня початку XX
ст.; відслонення теригенно-карбонатних
порід (в інтервалі R1–S2); ділянка природноісторичного сульфатно-карбонатного карсту на правому схилі р. Сіверський Донець
та в гирловій частині р. Бахмутка (рис. 1,
об’єкт 6);
- північніше м. Сіверськ Новокам’янська ділянка Ямського родовища доломіту та відслонення теригенно-карбонатних порід
(в інтервалі Q8–S21) на правому березі р.
Кам’янка (рис. 1, об’єкт 7).

Геотуристичні об'єкти і шляхи

В межах східного борту Криволуцької
синкліналі на правому схилі р. Суха Плотва
між сс. Івано-Дар’ївка та Спірне розташований геологічна пам’ятка місцевого значення
«Івано-Дар’ївський розріз», де на площі 15 га
зі сходу на захід послідовно відслонюються, у
вигляді окремих гряд, сульфатно-теригеннокарбонатні породи в інтервалі Q8–S1 (рис. 1,
об’єкт 8).
Артемівська гіпантикліналь. Між сс. Нагірне та Білогорівка розташоване Нирківське родовище гіпсу – діючий кар’єр та відпрацьована

Рис. 1. Оглядова карта розташування геологічних об’єктів Нижньопермської соленосної формації.
Умовні позначення: 1 – межа ДДз; 2 – тектонічні порушення; 3 – контури поширення микитівської (а),
слов’янської (б), краматорської (в) світ; 4 – геологічні об’єкти; 5 – населені пункти; 6 –гідрографічна мережа; 7 –
тимчасово окуповані території.
Цифрами на карті: 1 – балка Розсоховата, 2 – схили р. Курулька, 3 – Курульський кар’єр, 4 – Хрестищенське
родовище вапняків, 5 – Слов’янське родовище кам’яної солі; 6 – Дронівська каменоломня, 7 – Ямське родовище доломіту; 8 – Івано-Дар’ївський розріз; 9 – Нирківське родовище гіпсу; Шахти Артемівського родовища солі (10–11):
10 – №2, 4, 7; 11 – № 1–3; 12 – Західно- та Східно-Михайлівське родовища гіпсу; 13 – соляна шахта ім. Урицького;
14 – Новокарфагенське родовище кам’яної солі; 15 – печера Трипільська; 16 – Попаснянське родовище гіпсу; 17 – соляна шахта ім. Шевченка; 18 – шахта ім. Володарського; 19 – шахти ім. Артема №1 та №2; 20 – Східно-Покровське та
Пшеничанське родовища гіпсу; 21 – Артемівське родовище гіпсу; 22 – Покровський риф; 23 – Іванградське родовище гіпсу; 24 – балка Лозова; 25 – балка Клебанова; 26 – Михайлівське родовище гіпсу; 27 – ділянка Анінська Гольма
Микитівського родовища доломіту; 28 – родовище гіпсу «Попасні ліски»; 29 – Клебан-Бицьке відслонення; 30 – зона
засолення поблизу с. Алексанро-Калиново.
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шахта з численними карстовими воронками
поблизу (рис. 1, об’єкт 9).
Цікавими геотуристичними об’єктами є шахти Артемівського родовища кам’яної солі, що
знаходяться в межах м. Соледар: №7 та №4 (діючі) та №2 (ліквідована) (рис. 1, об’єкт 10), №1–3
(відпрацьована) (рис. 1, об’єкт 11). Сучасний геотуристичний об’єкт – шахта 1–3 – використовується для розміщення спелеосанаторію, музею
соляної промисловості та проведення екскурсій.
В долині р. Мокра Плотва розташовані численні геологічні об’єкти:
- між м. Соледар та с. Стряпівка – відпрацьований гіпсовий кар’єр Східної та затоплена шахта Північної ділянки Східно-Михайлівського
родовища (рис. 1, об’єкт 12);
- рештки соляної шахти ім. Урицького (рис. 1,
об’єкт 13);
- на південь від с. Володимирівка – залишки
розсолопромислу Новокарфагенського родовища кам’яної солі (рис. 1, об’єкт 14);
- на схід від с. Трипілля – геологічна пам’ятка
природи місцевого значення – карстова
печера «Трипільська» (рис. 1, об’єкт 15)
та кар’єр Попаснянського родовища гіпсу
(рис. 1, об’єкт 16).
Заслуговують уваги поверхневі карстопрояви
на ділянках затоплених соляних шахт: південніше м. Соледар на правому березі р. Бахмутка (ім.
Шевченка) (рис. 1, об’єкт 17); на західній околиці
с. Підгородне (ім. Артема №2) та карстове озеро
на північній околиці м. Бахмут (над шахтою ім.
Артема №1) (рис. 1, об’єкт 19). Також у с. Парасковіївка розташована діюча соляна шахта ім. Володарського (рис. 1, об’єкт 18).
Виходи теригенно-сульфатних порід наявні в
межах підземних виробок та кар’єрів численних
родовищ гіпсу:
- Східно-Покровського та Пшеничанського (с.
Покровське) (рис. 1, об’єкт 20);
- Артемівського (північна околиця м. Бахмут)
(рис. 1, об’єкт 21);

- Іванградського (східна околиця с. Іванград)
(рис. 1, об’єкт 23);
- Михайлівського (на схід від с. Михайлівка 2)
(рис. 1, об’єкт 26);
- «Попасні ліски» (північна околиця смт Зайцеве) (рис. 1, об’єкт 28).
Виходи теригенно-карбонатних порід наявні на ділянці Анінська Гольма Микитівського
родовища доломіту, на північ від смт Зайцеве
(рис. 1, об’єкт 27) та в межах унікального нижньопермського рифу (в інтервалі R1–S3) на східній околиці с. Покровське (рис. 1, об’єкт 22).
Кальміус-Торецька улоговина. На східному
борту Райсько-Калинівської синкліналі виходи карбонатно-теригенних порід закартовані в
межах балок Лозова (в інтервалі R2–S11) та Клебанова (в інтервалі R3–S11), що розташовані на
північній та південній околицях м. Костянтинівка відповідно (рис. 1, об’єкти 24, 25).
Найбільш повний статотипний розріз, геологічна пам’ятка природи загальнодержавного
значення, знаходиться на лівому схилі КлебанБикського водосховища, на південний схід від
с. Алексанро-Калиново в межах однойменного
регіонального ландшафтного парку. На схилах, промоїнах та закинутих кар’єрах можна
побачити теригенно-карбонатні породами, а
в інтервалі Q12–S3 (S4?) з прошарки гіпсу (рис.
1, об’єкт 29). Неподалік, на східній околиці
с. Алексанро-Калиново зафіксована ділянка
зони вилуговування з розвитком галофільної
рослинності (рис. 1, об’єкт 30).
В результаті аналізу геологічних об’єктів НСФ
Бахмутської та Кльміус-Торецької улоговин встановлено, що відносно компактне їх розташування, різноплановий характер та наближеність до
міст регіону дають підстави вважати переважну
їх частину перспективними щодо залучення як
до нових науково-пізнавальних маршрутів, так і
включення до вже існуючих. Для зручності використання побудована карта найбільш привабливих геотуристичних об’єктів регіону.

________________
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Donetsk basin (or Donbas) is a special geological and geographical area in the south of East European Plain that
includes highlands of Donets Ridge and its adjacent territories. Geological environment of Donbas combines not only
a wide array of mineral resources but also a variety of magnificent nature landscapes that occurred as a result ancient
geological processes. Thus unique geo-environment of the area have blended with features of industrial facilities which
had emerged due to wealth of Donbas subsoil riches.

Сьогодні все більшою популярністю користуються так звані зелений та екологічний
туризм, все виразніше заявляє про себе індустріальний або промисловий та урбаністичний
туризм, які раніше були цариною «схиблених
дослідників-одинаків», а тепер швидкими темпами набирають рис масового явища, а також,
хоч і найповільніше, починає розвиватися геотуризм.
Якщо ж спробувати дуже коротко сформулювати перелік проблем, що заважають активному розвиткові індустріального, екологічного
та геологічного туризму в Україні, та постаратися виокремити найголовнішу з них, то на передній план вийде одна: непроінформованість.
При цьому дана проблема є домінуючою як для
самих потенційних замовників аналогічних турів, так і для працівників туристичної індустрії,
котрі через власну слабку обізнаність у цих сферах не спроможні запропонувати якісних програм своїм клієнтам.
Не менш важливою проблемою є відсутність
взаємних комунікацій та грамотної співпраці
між різними регіонами України, мешканці яких
рідко відвідують «чужі» та значно віддалені території. Через це формується невірне стереотипне сприйняття, за яким, наприклад, бажаючі стати учасниками індустріального туризму,
шукатимуть, його найперше, у таких містах як
Запоріжжя чи Кривий Ріг, за екологічними турами, традиційно поїдуть у Карпатський регіон
чи Волинське Полісся, а на запит про геотур,
найімовірніше, будуть скеровані в печери Тернопільщини. Задля справедливості варто сказа152

ти, що давно діючими і відомими є екскурсійні
тури в соляні підземелля м. Соледар Донецької
області, проте їх мало хто ідентифікує як власне індустріальні чи геологічні, бо в уяві людей
за ними закріпилася слава місць з видобування
солі - продукту щоденного споживання кожним із нас, а тому видається чимось надто побутовим і буденним.
Проте, слід наголосити, що саме тема солі
має в Україні одні з найкращих позицій для активного розвитку. Крім значної кількості самих
об’єктів соляного промислу і пов’язаних з ним
галузей, що розміщуються майже по всій країні та дають прекрасні можливості для взаємообміну туристичними потоками, «соляний туризм» може стати об’єднуючим для цілого ряду
різновидів екскурсійних програм, у тому числі
й індустріальних та геологічних турів.
У цьому напрямку, вже традиційно, тримає
першість Львівська область, пропонуючи різний спектр як окремих турів, так і об’єднаних
з іншими. Певні напрацювання з’явилися в
Херсонщини, яка згадала про власний соляний
потенціал і пов’язану з ним культуру українців
- чумакування. Окремі спроби доєднатися до
«соляної теми» робить Прикарпаття. І, мабуть,
мало кому відомо про той потужний потенціал, який у даноми питанні може запропонувати
українському та зарубіжному туристові Донецька область. На сьогоднішній день ми маємо
не лише фактично готові до екскурсійних турів об’єкти, зацікавлених і готових до роботи
людей, професійно розроблені спеціалізовані
тури. У нас за плечима є унікальний скарб - ісGeosites and georoutes
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торія функціонування промислово-геологічної
туристичної індустрії, яка успішно працювала
тут понад сто років тому, і яка сама є предметом
зацікавлення та інтересу.
Донецький басейн (Донбас) - особлива
геолого-географічна зона на півдні СхідноЄвропейської рівнини, що включає підвищений Донецький кряж і безпосередньо оточуючі
його території. Історія систематичних геологічних досліджень Донецького кряжа почалася
з ХVІІІ століття, зі середини ХІХ-го - триває
масштабне промислове освоєння, а Донецький
кам’яновугільний басейн за цей період перетворився на потужний індустріальний район. Так
відбулося поєднання двох абсолютно різних за
суттю понять: геологічного середовища регіону,
яке являє собою не лише набір корисних копалин, але й різнопланові, цікаві науково і неймовірно красиві природні ландшафти, створені
тектонічними й атмосферними процесами, та
об’єктів промисловості, діяльність яких стала
можливою саме завдяки багатству донецьких
надр.
Про цю унікальність Донецького басейну як
природного геологічного об’єкта, що не має аналогів у світі, на початку ХХ ст. відомий геолог,
академік О.П. Карпінський (1847 - 1936) писав:
«Нигде, ни в одной стране неизвестно до сих пор
подобного по продолжительности и полноте
совмещения морских и континентальных осадков, какое наблюдается в Донецком бассейне»
[2] (тут і далі збережено мову автора - М.К.).
Тому немає нічого дивного в тому, що Донбас
завжди приваблював туристів своєю кількістю
різноманітних заводів, фабрик, шахт, що типово
відрізняло його від інших регіонів, а володіючи
власними геологічними особливостями, ставав
ще й базою для геологічних екскурсій. Значні
досягнення краю у розвідуванні корисних копалин відзначалися, до прикладу, вже учасниками екскурсії VII Міжнародного геологічного
конгресу на Донецький кряж (1897 р.). Тоді у
звіті про свою участь в екскурсії знаменитий
французький академік Жан Альбер Годрі змушений був визнати, шо палеозойські відклади
Донецького кряжа настільки детально вивчені,
що кожний геолог, який вивчає палеозой, повинен їздити туди вчитися [1].
Перші документальні свідчення про відвідGeosites and georoutes
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ування промислових об’єктів не фахівцями, а
мандрівниками відносяться до ще більш раннього періоду і датуються початком XIX століття. До таких, що збереглися в письмовому
вигляді та містять неймовірно для нас детальну
та різноманітну інформацію, належать вельми
цікаві описи Лисичанського рудника, які залишив доктор Орест Шуман під назвою «Нечто
о каменно-угольной ломке в Бахмутском уезде
Екатеринославской губернии». Вони були опубліковані в «Украинском вестнике на 1817-й
год», що видавався при Харківському університеті впродовж 1816-1819 рр. Євграфом Філомафітським (1790 - 1831) і Розумником Гонорським (1791 - 1819) за участю Григорія КвіткиОснов’яненка (1778 - 1843).
Д-р О. Шуман описав свої враження від
поїздки, викликаної бажанням покинути на
якийсь час міську атмосферу та насолодитися
принадами сільського життя, поєднавши їх з
власною цікавістю до вугледобування та мрією побачитися «с другом моим Г. де К-ве(Густав
Гесс де Кальве, старший член правління Луганського ливарного заводу 1816-1822 рр., гірський начальник Луганського заводу 1822-1827
рр. - М.К.). Он живет теперь в новом круге действий, в казенном Луганском литейном заводе;
и тому прошло несколько лет, как мы не видали
друг друга. Итак я не нашел лучшего первых весенних дней занятия, как посещение моего друга.
Проехав чрез лесистые места Змиевскогоуезда,
переправясьчрез разлившийся Донецв равнины
Изюмскогои пробравшись по гористым местам
Бахмутскогоуезда, на конец приехал я в Луганский завод, где друга своего однакож не застал.
Сия неприятность вознаграждена была гостеприимствоми новым знакомством с почтеннейшим Директором тамошнего завода Ст. Сов.
Я. К. Н - ом (Яків Харитонович Нілус - М.К.). В
доме сего чиновниками своими и окружающими
соседямилюбимого и почитаемого мужа, в кругу
любезнейшего его семейства провел я несколько
дней и поехал в Лисичий боярак, — откуда доставляется каменный уголь нужный для произведения работ в заводе. Дорога вела вдоль речки
Луганки между скалами и известковыми горами, простирающимися по левому берегу, что
редко бывает в природе. Наконец довольно крепкий серный запах дал мне почувствовать бли153

Розділ 2

зость сего горного заведения. Оно находится на
превысокой горе, с которой глаз обнимает пространство на пятьдесятверст в Воронежской
Губернии. Гордо течет Донец у подошвы горы
с северо-запада к юго-востоку, окруженный по
местам густым лесом. Необозримые песчаные
степи на левой его стороне, между тем как на
правой представляются луга и поля усеянные
курганами и многолюдными селениями. Здесь,
как говорит предание, стояли в древности леса
густые, не проходимые, истребленные переходившими с места на место Татарами. Надзиратель сего заведения Г. Н. К. (Гаврила Микитович
Козін - М.К.), чиновник знающий весьма хорошо
горную часть, принял меня дружески. Я опускался с ним во внутренность земли и нашел, что
сие заведение, единственное в России, заслуживает особенное внимание» [11] (виділення в
тексті мої - М.К.).
Особливо користувався тоді популярністю
індустріально-просвітницький туризм серед
учнівської молоді дореволюційної Росії. Так, наприклад, відомо, що у 1904 році 23-є вихованців різних класів Бахмутської чоловічої гімназії
у супроводі її директора П.І. Бракенгеймера,
інспектора Г.О. фон Гаазе та викладачів М.М.
Смельницького і Г.А. Макагона провели освітню екскурсію за маршрутом: Бахмут - ст. Краматорська - Лозова - Сімферополь - Бахчисарай
- Севастополь - Одеса - Херсон - Олександрівськ
– Бахмут [8]. На місці першої зупинки - станція
Краматорська - екскурсанти детально оглянули
розташований неподалік від вокзалу залізниці
чавуноливарний завод, на що дав дозвіл особисто директор заводу за сприяння начальника
вокзалу, котрий з розумінням і великою увагою
віднісся як до самих учасників мандрівки, так
і до їх потреб. На заводі учням детально розповіли про доменні печі, принципи добування
чавуну зі залізної руди та показали її взірці. Потім на очах відвідувачів було проведено відлив
виробів із чавуну.
Можна лише здогадуватися, який пізнавальний ефект мало усе побачене на уяву молодих
людей, скільки неймовірних емоцій подарувало
кожному з них!
Схожі поїздки організовував і Микола Афанасійович Рєпін - викладач Михайлівського
Воронезького кадетського корпусу. До слова,
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цей навчальний заклад був серед перших у Російській імперії, де почали практикувати доволі тривалі поїздки учнів країною з освітньою
метою. В мандрівці на Південь Росії, Донбас та
Північний Кавказ кадети відвідали завод у Сулині (тепер Красний Сулин Ростовської обл. М.К.), спускалися в шахту з видобутку антрациту, в Луганську побували на патронному заводі,
сталеливарному заводі Гартмана і Юрівському
заводі, де їм були показані різноманітні виробничі процеси: клепання парових котлів, прокат
і литво сталі й чавуну, будову і принцип роботи доменних печей. На заводі Ауербаха, поблизу станції Микитівка, кадетам демонструвався
процес виробництва ртуті. А ще вони оглядали Брянцевську соляну копальню, де «многие
из экскурсантов купили на память вещицы из
плотных кусков соли» [9].
Яка символічна стабільність! Минуло понад
сто років, але й нині туристи можуть зробити
те саме: обрати серед безлічі варіантів сувенірів,
викладених у торгових ятках біля екскурсійної
соляної шахти «Артемсолі», собі «на згадку виріб із щільного шматка солі».
Варто відзначити, що промислові екскурсії
пропонувалися до послуг навіть відпочивальникам Слов’янського курорту в дореволюційний період. Ось як, до прикладу, звучала рекламна пропозиція такої мандрівки у 1914 році:
«Развлечению приезжей на Славянский курорт
публики немало способствуют разного рода
экскурсии в окрестности Славянска., как например: меловые горы по берегу Донца, Святые Горы,
куда путь по Северо-Донец. жел. дор. и 7 верст
трамваем через живописный лесГрафаРибопьера, и церкви на вершинах меловых гор; старинные
пещеры и келии схимников, вырезанные в горах. В Дружковке, в Краматоровке громадные
рельсопрокатные и железоделательные заводы;
в Горловкертутные рудники и каменноугольные
шахты; в Брянцевке(около станции Деконовки)
ломка каменной соли, для гостей — при освещении бенгальскими огнями» [3].
Схожі рекомендації на правах реклами містилися і в тогочасних довідниках залізничних шляхів сполучення. Багато з цих видань,
зокрема, «Спутники по железным дорогам»
обов’язково радили відвідування соляних копалень в околицях Бахмута. Рекламовані в доGeosites and georoutes
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революційних довідниках соляні шахти до
цього часу залишаються туристичною «родзинкою» Донецької області. Вельми цікавим та навіть гідним наслідування прикладом тогочасної
реклами промислового туризму є ще один витяг зі згаданого колійового довідника: «Ежели
вы, путешественник, располагаете свободным
временем, то «Спутник» советует сделать небольшую экскурсию от Попасной в сторону и,
проехав по железной дороге 25 верст до станции Курско-Харьково-Севастопольской ж. д. Деконская, посетите расположенный в двух верстах от станции Брянцевский соляной рудник
«Французского О-ва для разработки каменного
угля и соли в Южной России». Спустившись в
удобной вагонетке по проволочному канату на
6 саженей в глубь земли, вы очутитесь как бы
в заколдованном царстве подземного Плутона. Высокие сводчатые залы, с массою воздуха,
освещенные электричеством, свет которого
отражается в миллионах кристаллов стен
потолка и грандиозной лестницы, высеченной,
как и все здесь находящееся из соли, которой из
одного этого рудника было вывезено в 1898 году
7.722.600 пудов, — буквально достойны удивления» [10].
А те, що подібні екскурсії користувалися попитом та викликали захоплення у відвідувачів,
підтверджують, наприклад, захоплені відгуки
про відвідування соляних рудників, залишені такою відомою особистістю як Д.І. Менделєєв. Він
у 1888 році відвідав Брянцевський соляний рудник, де «спускался сам и ходил вместе с управляющим промыслом, бар. Корфом, по громаднейшим
чудным залам Брянцевской соляной копи» та пророкував у майбутньому створення тут спелеосанаторію: «Здесь, в этих копях Летуновских, Ивановских и им подобных, будут отдыхать когданибудь от рабочего устатка донецкие деятели,
станут, может быть, и лечиться здесь, потому
что тут воздух с температурой, зиму и лето
равной около 10°Ц, пропитан солью, дышится
легко, и будут тут задавать фантастические
подземные пиры в хрустальных сказочных залах
с чудным резонансом. Тут складывать будут и
распивать вина юга России, — лучших погребов
не придумать» [5].
Не виключено, що, опираючись саме на
цю думку світила від науки, перша спроба заGeosites and georoutes
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класти підприємство з виробництва класичного ігристого вина в СРСР була зроблена в
соляних шахтах міста Соледар (тоді містечка
Карл-Лібкнехтівськ - М.К.). Проте, ані видатний хімік, ані тодішні винороби не врахували
агресивності соляного середовища у підземеллі: залізні обручі на дубових бочках «роз’їла»
сіль, і залите у них для витримки вино почало
витікати. Саме це стало причиною перенесення
виробництва до сусіднього Артемівська (тепер
Бахмут - М.К.), де в давніх гіпсових штольнях
у 1950 році заклали першу партію, а в 1954-му
отримали «Артемівське шампанське», смак
якого тоді вразив багатьох знавців та експертів
і продовжує вражати шанувальників ігристих
напоїв до сьогоднішнього дня.
Повертаючись до історії розвитку промислового туризму, варто згадати цікаве з цієї точки зору оповідання С. Меча «Шахта Петр Великий». Сергій Павлович Меч, видатний географметодист, педагог, письменник і публіцист свого
часу, відвідав голандську соляну шахту «Петро
Великий» біля ст. Ступки наприкінці 1890-х
років й опублікував розповідь про Бахмут і детальний опис відвідування цієї шахти в своїй
знаменитій хрестоматії «Россия. Географический сборник для чтения в семье и школе» [12].
Схожі детальні описи Брянцевської соляної
копальні публікувалися в журналах «Юный
читатель», 1899 р., (Кузнецов И., «Брянцевская
соляная копь») [4] і «Географическая хрестоматия для чтения в школе и дома», 1909 р., (Нечаев
О.П., «По морю и суше») [6].
Вартою уваги дослідників є також інформація про відвідини того ж Брянцевського соляного рудника в жовтні 1912 року владикою
Катеринославської єпархії, преосвященним
Агапітом, єпископом Катеринославським і Маріупольським: «Редким по риску, решимости и
самоотверженности является в эту поездку посещение Владыкою Брянцевских соляных копей.
Не слыхано было, чтобы Архиереи спускались
в шахты на значительную глубину. Но, к удивлению всех, наш Владыка совершил и это рискованное дело. (...) ...водили они потом Владыку
по всем своим бесконечным соляным 15-ти саженной высоты галереям; произведенное ими
разноцветными огнями во всех перекрестках и
поворотах освещение и взрывы целых коридоров
155

Розділ 2

Геотуристичні об'єкти і шляхи

соли при бенгальских огнях всем доставили великое удовольствие» [7].
Усі наведені факти - це не лише серйозна наукова база для історичних досліджень. Вони приклад діяльності наших попередників, зразки
для наслідування та, фактично, готове підґрунтя для розвитку туристичної галузі Донеччини
і України. Перші кроки поєднати багатство цікавинок регіону з туризмом уже розпочали місцеві ентузіасти.
Громадські організації «Бахмат» і «Українська
природоохоронна група» виступили з пропозицією створення геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Бахмутська
сіль» та ініціювали з цього приводу громадські
слухання. Площа запланованої підземної заповідної частини складає 6,5 га і являє собою територію відпрацьованих виробіток, виділених
під проведення екскурсійно-туристичної діяльності та оздоровлення. Статус пам’ятки природи захистить її від можливого втручання і руйнування в майбутньому та ймовірної заборони
відвідування якщо підприємство «Артемсіль»
перейде в приватну власність.
Іншим прикладом є спільна діяльність туристичної фірми «Лазурит», ресурсу «Шахты и
рудники Донбасса» (donmining.info) та громад-

ського об’єднання «ЦПГА «Крила», котрими
розроблено і вже пропонуються мешканцям та
гостям Північної Донеччини:
◆ «Шлях, позначений сіллю», туристичний
маршрут з відвідуванням соляної шахти у м.
Соледарі;
◆ «Стежками підземного світу», тур, в програмі якого відвідування закинутих гіпсових
рудників та підземної частини заводу ігристих вин «Артвайнері»;
◆ велотури різної тривалості і складності місцями, пов’язаними з історією соляного промислу Донбасу;
◆ пішохідні маршрути, складені так, що будьякої пори року готові вразити геологічним
різномаїттям краю, знайомлять з унікальною експозицією, створеною на основі приватної колекції мінералів та скам’янілостей
Донбасу;
◆ «Туристична Лиманщина» (greentour.dn.ua),
сайт для інформування та рекламування туристичних принад цього мальовничого куточка України.
Висловлюю подяку за переклад та літературне редагування Оксані Дрогомирецькій, м.
Івано-Франківськ.

________________

1. Бондарчук В.Г. Геологія України — Київ: Видавництво Академії наук УССР, 1959. – С21-22.
2. Карпинский А.П. Памяти Л.И. Лутугина // Поверность и недра. – 1916. – № 5 – С. 204.
3. Коссовский В.Н. Славянский курорт: лечебные грязи, рассолы и его соленые озера / Д-ра Мед. В.Н. Коссовского.
Директора Слав. Мин. Вод. — Славянск: Тип. А.О. Котлярова, 1914. – С.51-52.
4. Кузнецов И. Брянцевская соляная копь // Юный читатель. – 1899. – № 35-36.
5. Менделеев Д.И. Будущая сила, покоющаяся на берегах Донца // Северный вестник. – 1888. – №8 (август). Отдел
второй. – С.72.
6. Нечаев А.П. По морю и суше: Геогр. хрестоматия для чтения в шк. и дома / Сост. А.П. Нечаев. Ч.1. – Москва: тип.
т-ва И.Д. Сытина, 1909. – С. 321-325.
7. Отчет о поездке Его Преосвященства, Преосвященнешего Агапита, Епископа Екатеринославского и Мариупольского, для обозрения церквей, школ и учебных заведений г.г. Ростова на Дону, Луганска, Бахмута и Мариуполя в
октября месяце 1912 г. // Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1913.– №9 (21 марта). – С. 180–181.
8. Смельницкий М.Н. Образовательная экскурсия воспитанников Бахмутской гимназии // Естествознание и география. – 1905. – №2. Февраль. – С. 64.
9. Репин Н.А. Образовательные прогулки по России. 1894-1902 / Сост. Н.Р. - Санкт-Петербург: тип. А.Бенке, 1903.
– 263 с.
10. Родзевич А.И. Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам [в 3 вып.]. Выпуск II. БалашовоХарьковская, Донецкие Каменноугольные, Восточно-Донецкая и Елец-Валуйская линии / Сост. А.И. Родзевич,
коммерч. агент юго-вост. ж.д. – Москва: Издание общества Юго-Восточных железн. дорог, 1900. – С. 204.
11. Шуман Орест. Нечто о каменно-угольной ломке в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии /Доктор Орест
Шуман // Украинский вестник на 1817-й год, издаваемый Евграфом Филомафитским и Разумником Гонорским.
Часть шестая. – Месяц июнь. – Харьков, 1817. – С. 300–315.
12. Stoupky. Четвертое измерение. Издание второе, исправленное и дополненное. — Краматорск: «Печатный дом»,
2018. – С. 39-41, 74-80.
156

Geosites and georoutes

Розділ 4

Охорона геоспадщини, музеї та геопарки

регіональний ландшафтний парк «знесіння»
як потенційний геопарк
Олесь Завадович1, Юрій Зінько2
Регіональний ландшафтний парк «Знесіння», parkzne@gmail.com
Львівський національний університет імені Івана Франка, zinkoyuriy@gmail.com
1

2

REGIONAL LANDSCAPE PARK “ZNESINNYA”
AS POTENTIAL GEOPARK REGION
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1

Article present the generalization of scientific, educational, recreational and tourist value of geological heritage of
the Regional Landscape Park “Znesinnya” in Lviv. It’s nature-protection and recreational status as well as the long history
of use in the role of mining area allows us to carry with success geoprotection, geotourist and geoeducational functions.
Formation of the local geopark concept is explained, being based on the Regional Landscape Park “Znesinnya”. First
steps are planned for designation of the area as geopark, such as: preparing management plan, developing infrastructure
for geoprotection, geoeducation and geotourism, considering active cooperation with local communities.

Європейський досвід створення геопарків
як статусних утворень з функціями збереження геоспадщини, геотуризму та геоосвіти
свідчить про їх формування на базі регіональних або ландшафтних (природних) парків. Це
стосується геопарків різного рівня значимості:
локальних, національних чи учасників мережі
Європейських геопарків ЮНЕСКО. Важливою
передумовою надання статусу геопарків регіональним (природним) паркам є наявність
визначних об’єктів геоспадщини, відповідний
рівень їх науково-освітнього забезпечення та
використання для рекреаційно-господарських
цілей при широкому залученні місцевого населення. При цьому утворення геопарків як статусних об’єктів з визначною спадщиною часто
виступає ініціативою наукових та громадських

організацій при залученні місцевих органів
влади навіть в умовах відсутності спеціальних
державних законодавчо-нормативних документів. Про це свідчить досвід сусідньої Польщі, де статус національного геопарку отримав
ландшафтний парк «Гора св. Анни» та локального геопарку на базі геологічного резервату –
давній кар’єр Кадзєльня в Кєльцах.
Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» у Львові відноситься до природоохоронних територій з визначною геоспадщиною, що
репрезентує з однієї сторони науково-освітні
об’єкти геолого-геоморфологічної історії
Розтоцько-Опільської височини, а з іншої –
етапність розвитку гірничої справи, зокрема
видобутку будівельних матеріалів і демонструє
зразки кам’яного будівництва. Зокрема, на те-

Рис. 1. Гора Лева – геологічна пам’ятка природи в
РЛП «Знесіння»

Рис. 2. Геоосвітні заняття в РЛП «Знесіння» з
демонстрацією гірських порід
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Рис. 3-4. Геологічна експозиція корисних копалин під відкритим небом

Рис. 5-6. Проект інформаційних таблиць для геотуристичної стежки «Камінь і пісок»
риторії парку знаходиться геологічна пам’ятка Знесінні “ламали камінь для направи Високого
«Гора Лева» (рис. 1), що представляє відслонен- і Низького Замків, побудови Ставропігійської
ня морських баденських піщано-вапнякових Успінської церкви, а також церкви Святовідкладів, а також низка збережених геологіч- Онуфріївського монастиря” [1].
них відслонень неоген-крейдового віку у різНайдавніше зображення досліджуваної
них частинах парку (рис. 2). Недавно відкрите території парку фіксуємо на карті Львова Ж.
і детально досліджене унікальне відслонення Дуфі (1766), де територія центральної частини
міоценових палеоорганізмів зі значним видо- парку представлена вираженим розчленовавим різноманіттям та зі збереженим прижит- ним уступом. Уже на штриховій карті Львова
тєвим положенням організмів [2]. Збереглись 1844 року спостерігаємо певні зміни, викликатакож ерозійні форми типу дебр (донних ярів) ні, очевидно, гірничими розробками. Зокрема,
та структурно-денудаційні горби-останці і те- помітні виположені ділянки у передплатовій
раси.
ділянці та вздовж Кривчицького потоку. Уже
Одночасно досить цікавою є гірнича історія на кадастровій карті 1856 року ця територія
цієї території, що нараховує кілька етапів ви- з видобутком каменю отримала топонім «На
добутку основних корисних копалин – міоце- кам’яних горах».
нових пісків та вапняків. Цю історію гірництва
На геоморфологічній карті парку «Знесінможна відтворити на основі аналізу історич- ня» добре виділяється дві генерації техногенних джерел, архівних матеріалів, карт кінця них гірничих форм на північному мезосхилі
XVIII – середини ХХ століття, а також аналізу височини Знесіння (Кайзервальдської). У
гірничого рельєфу цієї території. В архівних привершинній частині фіксуються виражені
документах відмічено, що у XVII столітті на пологонахилені ступені, що облямовуються
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крутими уступами – залишками давніх гірничих розробок. Друга, молодша генерація
гірничих розробок у вигляді двох піщаних
кар’єрів типу амфітеатрів, фіксується під
верхньою генерацією гірничих форм типу
«уступ – площадка». Ці піщані кар’єри розроблялись у 60-70-х роках минулого століття і характеризувались значною динамічністю відкосів. Тепер обидві генерації гірничих
форм знаходяться на стадії стабілізації і характеризуються різним ступенем задернованості і залісненості.
Окрім цього, заслуговують на увагу ще два
об’єкти гірничого типу розміщені на периферії
парку: гора Лева, що зазнала розробки піщаних
товщ на початку ХХ століття і звідки отримала
другу назву – Піщана гора, а також вапняковопіщаний кар’єр керамічної фабрики, що активно розширювався в кінці ХХ століття.
Як уже відмічалось, будівельне каміння
і пісок з гірничих розробок території парку
«Знесіння» використовувалось для розбудови
Львова на різних етапах його розвитку. Одночасно на території парку і його охоронної зони
наявна низка кам’яних будівель і пам’ятних
споруд з використанням вапняків і пісковиків, що були видобуті на гірничих розробках
Розтоцько-Опільської височини. Серед них:
будівлі церков Знесіння, св. Йосафата і всіх
мучеників та надгробні пам’ятники давнього
цвинтаря Знесіння, в т.ч. зі збереженим обеліском Січових Стрільців.
Наявність на території ландшафтного парку низки об’єктів геоспадщини, тривале його
гірниче використання та локалізація шедеврів
кам’яного будівництва створює ресурсні передумови для формування (через надання статусу) геопарку локального (місцевого) значення.
Для набуття статусу геопарку важливим є загальний природоохоронний статус території.
Як свідчить міжнародний досвід, зокрема китайський, де нараховується кілька десятків геопарків, їх створення відбувається на територіях, що мають заповідний статус: від пам’яток
природи і природних парків до національних
парків. Ландшафтний регіональний парк «Знесіння» – один з перших природоохоронних
об’єктів цього типу в Україні. Тривалий період (понад 20 років) його функціонування як
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природоохоронної установи, набутий досвід в
екологічній і освітній сфері дозволяють розробляти менеджмент-план щодо формування на
його базі геопарку місцевого значення. Це слід
розглядати як наукову і громадську ініціативу, що сприятиме у перспективі просуванню і
впровадженню міжнародно визнаної категорії
«геопарк» [7] в національне природоохоронне
законодавство.
У парку нагромаджено багаторічний досвід
здійснення проектних і впроваджувальних заходів щодо виявлення і забезпечення захисту
об’єктів геоспадщини [2; 5] та створення тематичних геологічних атракцій, зокрема, геоскансену [6] та експозиції корисних копалин
під відкритим небом (рис. 3 і 4) [3]. Територія
парку «Знесіння» уже кілька десятиріч є полігоном для геологічних практик студентів
геологічного і географічного факультетів. За
парком закріплений імідж об’єкту геоосвіти в
місцевих науково-освітніх колах. З іншої сторони в рекреаційно-туристичній діяльності
парку активно впроваджуються геотуристичні заняття – як форма пізнавального туризму.
Свідченням цього є розробка геотуристичної
стежки «Пісок і Камінь», в якій передбачено 14
об’єктів геолого-геоморфологічного, гірничопромислового та історико-культурного плану
(рис. 5 і 6) [4]. В розробці цієї стежки приймають участь закордонні фахівці в рамках європейських екологічних програм. Це одна з перших геотуристичних стежок у ландшафтних
парках України.
При розробці менеджмент-планів геопарків значна увага приділяється активному залученню місцевого населення до його
функціонування, а також акцентування на
місцево-регіональних темах збереження і використання геоспадщини. Зокрема, знесінська
громада зацікавлена у спільному використанні кар’єрних техноформ для пізнавальних і
спортивно-відпочинкових цілей та рекультивації порушених земель. Для висвітлення історії забудови міста Львова розроблено проект відкритої експозиції «Алея будівельного
каміння Львова», що розповідатиме про використання порід Розтоцько-Опільського регіону для будівництва визначних споруд міста
[3]. У перспективі її буде доповнено музейною
159

Розділ 4

Охорона геоспадщини, музеї та геопарки

експозицією «Геологія, гірнича справа і кам’яне
будівництво Розтоцько-Опільського регіону»
в проектованому візит-центрі парку.
Для посилення геоосвітньої і геотуристичної привабливості ландшафтного регіонального парку «Знесіння» як перспективного гео-

парку передбачено також розробку проекту і
впровадження геоскансену «Геологічна історія
регіону» з експозицією основних порід Розточчя і Опілля, інформаційного макету геохронологічної таблиці регіону та основних видів його корисних копалин.
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The mysterious Trakhtemiriv is a place of power, a place of Cossack glory, “the gone of the wind”. Here, on a small
plot of land are numerous monuments of archeology, history and nature. Trachtemirov Peninsula has become a refuge
for many species of plants and animals listed in the Red Book.
Geologists are also interested in this place. We come here to collect fossil fauna and get acquainted with the
manifestations of tectonics. We hope this territory will be annexed to the Kanev’s reserved area.
-Не підкажете, як нам потрапити в Трахтемирів?
-Взагалі-то ніяк…
З випадкової розмови з перехожим на дорозі.

В тектонічному відношенні Трахтемирівський півострів відповідає ТрахтемирівськоБучацькому горсту, який займає його центральну та східну частини. В цьому місці долина Дніпра робить крутий вигин, змінюючи
в районі с. Ходорів свій напрямок з південносхідного на північно-східний, далі на ділянці
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Трахтемирів-Зарубинці на широтний, а нижче
за течією долина має меридіональний напрямок (вздовж Канівського розлому). Тут починаються загадкові і унікальні Канівські дислокації, які простягаються на 38 км в північнозахідному напрямку від с. Трахтемирів вниз по
течії до с. Пекарі [1,2] (рис.1).
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Зараз тут тільки вітер бринить, блукаючи
серед лісових хащ, закинутих полів і здичавілих садів. Природа впевнено забирає своє...
Півострів став притулком для червонокнижних рослин, тварин, птахів і комах; а в непрохідних нетрях ховаються дикі кабани і лосі,
яких завезли не так давно для мисливських
втіх «сильних світу сього» (як вони самі про
себе думають).
Важко уявити, що колись тут кипіло життя
і яке! На канівських кручах люди поселялись
ще 120-130 тис. років тому назад; в 15-18 ст.
Трахтемирів (подарований козакам польським
королем Стефаном Баторієм) був неофіційною
гетьманскою столицею реєстрового козацтва.
Від різних епох залишилось 81 археологічна, 9
історичних і 10 природних пам’яток – це, приміром, Трахтемирівське скіфське городище,
стоянка часів мустьєрської культури, рештки
храмів Трахтемирівського монастиря, козацьке кладовище в селі Трахтемирів і багато чого
ще, а серед пам’яток природи на першому місті, зрозуміло, неперевершені Канівські дислокації які значною мірою і зумовили унікальність цього міста.
Півострів Букринський, що навпроти
Переяслав-Хмельницького ще в XVII віці описував французький мандрівник Гійом Левасер
де Боплан. Мовляв, саме тут, серед прірв, оточених неприступними скелями козаки ховають
найцінніший скарб... І дійсно, чого тут тільки
не знаходили – від золотого римського динарія
до працюючого німецького кулемету.

Рис.1. Трахтемирівський півострів
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Ми із студентами, під час навчальної практики, також, по можливості, відвідуємо ці місця. Наша ціль – відслонення складки-діапіру,
яке розташоване в 500 м на північ від східної
околиці с. Григорівка. Місце називається «урочище Ігнатенкова гора». Хвилі водосховища
потроху вимивають з глинистого ядра складки
силу-силенну викопних решток різноманітних молюсків (рис. 2). Студенти знайомляться і з проявом тектоніки, яка стала причиною
утворення Канівських гір, і збирають викопні
рештки.
Правовий безлад, в якому живе країна
останні майже 30 років призводив до того, що
за часів всевладного І. Бакая, який будував в
Трахтемирові свій мисливський маєток нас
двічі затримували молодики з автоматами, які
представлялись охоронцями РЛП «Трахтемирів» і в грубій формі вимагали припинити екскурсію, надати якийсь міфічний «відкритий
лист», відбирали зразки тощо.
Перший інцидент навіть закінчився судовим розглядом під час якого позивачі відізвали свої позивні вимоги і вибачились. Що не
завадило ситуації через два роки повторитись
(охоронці змінились, мабуть). В друге, щоправда, обмежились актом вилучення «знаряддя злочину» (геологічного молотка) і протоколом.
Багато вже води утекло з тих пір, і на згадку залишилась лише труба на місті згорілого
вщент вишуканого міні-замку. Схоже, що це
місце саме обирає своїх прихильників.
Зараз це знову, і достатньо формально – історико-культурний заповідник, який
було створено ще в 1994 році «з метою забезпечення археологічних, історичних і унікальних пам’яток природи» і, крім того, згідно Указу Президента України від 2010 року,
Григорівсько-Трахтемирівський масив (який
фактично включає весь півострів) входить до
переліку земель, які підпадають під розширення території Канівського природного заповідника. Але, у зв’язку з великою кількістю неузгоджених юридичних питань ніяких зрушень
поки що немає.
Та в усьому є свої переваги. Нирківський
водоспад, наприклад, ставши містом масового
відпочинку перетворився на щось середнє між
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Рис.2. Урочище «Ігнатенкова гора». Пошуки фауни студентами.
базаром та смітником. Якщо не враховувати
чорних археологів, зараз Трахтемирів відвідують «прачани»-езотеріки, і нечисленні туристи – любителі природи і історії.
Може і не варто його зараз турбувати -»розвивати», нехай відпочиває місце козацької
слави. Його спокій зараз бережуть останній
житель села Трахтемирівa Олег Петрик в міру
Скіф, дерево-тризуб (рис. 3), а в небі варту несуть орлани-білохвости, найбільші хижі птахи
Рис.3. Груша у формі тризубу [3]
Європи, які тут гніздяться.
________________

1. Геологічні пам’ятки України / В.П. Безвинний, С.В. Белецький, О.Б. Бобров та ін.; за ред.. В.І. Калініна, Д.С. Гурського, І.В.Антакової. Т. 1. – К.: ДІА, 2006. – 320 с.
2. Палієнко, Е.Т., Мороз, С.А., Куделя, Ю.А. (1971). Рельєф та геологічна будова Канівського Придніпров’я. Київ:
Вид-во Київського університету, 95 с.
3. https://ua.igotoworld.com/ru/article/541_trahtemirivpodorozh-v-glibinu-vikiv.htm

ЗНИКНЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ,
ЯК ПРОБЛЕМА ТУРИЗМУ
Катерина Ярошовець
Інститут геологічних наук НАН України, e-mail: katerina.yaroshovetseo_33@ukr.net

DISAPPEARANCE OF WETLANDS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE
AS A PROBLEM OF TOURISM
Kateryna Yaroshovets
Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine, e-mail: katerina.yaroshovetseo_33@ukr.net
The article highlights the problem of extinction of wetlands of international importance due to the impact
of anthropogenic activities, so it is necessary to restore their natural state and protect them from harmful human
intervention. It is established that Ukraine’s participation in the Ramsar Convention plays a special role in the legal
protection of wetlands. It has been established that «Polissya bogs» are on the verge of extinction due to human
activities, and wetlands need protection.

Відповідно до Міжнародної Рамсарської
конвенції (1971) водно-болотні угіддя – це
райони маршів, боліт, трясовин, торфовищ
або водойм, як природних, так і штучних, постійних чи тимчасових, стоячих чи проточних,
прісних, солонуватих чи солоних, включаючи
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морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує 6 метрів [5].
Болотні геокомплекси виконують низку важливих функцій таких, як: екологічну
(водоохоронну й водорегулюючу, кліматорегулюючу, біогеохімічну, протиерозійну);
Geoconservation, museums and geoparks
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санітарно-гігієнічну (сфагнові болота – біологічний фільтр); ресурсну (присутні рідкісні представники флори, фауни та поклади
торфу); лікувальну (деякі види торфу й сапропелів використовують у грязелікуванні,
фармакології та ветеринарії); рекреаційну
(пов’язане мисливство, рибальство, збирання ягід, туризм, відпочинок); наукову
(болота – еталони природних ландшафтів,
місце реліктових, ендемічних і зникаючих
видів флори та фауни); навчальну, загальнокультурну та загально-пізнавальну (болото
– місце проведення екскурсій, навчальних
практик, уроків); природоохоронну у міжнародному плані (болота є місцем гніздування,
відпочинку й притулку рідкісних перелітних
птахів). [2].
Водно-болотні угіддя мають цікаве, багате
історичне минуле, потужний природний потенціал, тому їх використання в цілях рекреації потребує певних регулятивних заходів, з
метою збереження, раціонального використання і відтворення природних комплексів,
ландшафту, стану рослинного і тваринного

світу, культурної і естетичної цінності об’єктів
і територій природно-заповідного фонду [3].
Останнім часом ВБУ використовують для
розвитку еко- та геотуризму, з’явився новий
напрямок – орнітологічний туризм, це можливість задовольнити рекреаційні потреби
у хобі-туризмі, в спортивному полюванні, у
любительській та промисловій риболовлі, використання їх як осередків розвитку пляжнокупального туризму [5].
Осушення, забруднення та нераціональне
використання [4] природних водно-болотних
ресурсів у сільському господарстві та промислових цілях, у поєднанні з процесом урбанізації, призвело до деградації, скорочення загальної площі угідь і зниження їхньої екологічної
якості [2], тому ВБУ вимагають більше уваги
до себе, розробка консервативних заходів їх
збереження, планування господарського використання їхніх ресурсів у такий спосіб, який
не зашкодив би природному екологічному балансу [4].
До водно-болотних угідь, які варто охороняти в першу чергу, слід віднести: верхові

Рис.1. Водно-болотне угіддя «Поліські болота» міжнародного значення
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сфагнові болота; із цінними лікарськими рослинами; із рідкісними та зникаючими рослинами; із високопродуктивними вільховими насадженнями; болота рідкісної або мисливськопромислової фауни; які використовують перелітні птахи; з наявністю лікувальних торфів;
з цілющими водними джерелами; що мають
наукове значення; найдавніші за віком; розміщені в зелених зонах міст; торфові болота
резервного фонду, що мають міжнародне природоохоронне значення [2].
Питанням охорони водно-болотних угідь
зайнялися з 1971 року, в м. Рамсар (Іран), де
була підписана Рамсарська конвенція, яка стала першою глобальною угодою з охорони та
збереження природних ресурсів. Метою угоди
було збереження водно-болотних угідь, як середовище для водоплавуючих птахів, з часом
мета Конвенції була розширена і зараз вона
охоплює всі аспекти збереження та збалансованого використання водно-болотних екосистем [7].
В Україні загальна мережа водно-болотних
угідь міжнародного значення, які належать до
складу національної екомережі, нараховує 33
водно-болотних угідь площею 676,2 тис. га [6].
Серед діючих та майбутніх екотуристичних
центрів з водно-болотних угідь можна назвати дельту Дунаю та Дністра, Тузловську групу
лиманів, Тилігульський лиман, Кінбурнзьку та
Тендрівську коси, Лебядячі острови, Сиваш та
угіддя Азовського узбережжя [4].
Перлиною Житомирщини є водно-болотне
угіддя «Поліські болота», яким в 2004 році надано статус Рамсарських водно-болотних угідь
міжнародного значення, площа яких становить
на 2 145 га., знаходяться болота на території
Поліського природного заповідника. Угіддя є
типовим водно-болотним комплексом, який
включає ділянку верхових і перехідних боліт
Міроші та ділянку перехідних низинних боліт
у заплавах малих річок Болотниці і її притоки
Жолобниці. Водно-болотне угіддя «Поліські
болота» є важливим центром по збереженню
біологічного та ландшафтного різноманіття та
рідкісних видів та рослинних угруповань. Тут
протягом останнього часу відмічено місцезростання цілої низки дуже рідкісних та реліктових видів рослин.
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Численні дослідження встановили, що на
«Поліські болота» та їх гідрологічний режим
негативно вплинули меліоративні роботи на
суміжних територіях. В кінці 60-х років минулого століття, в районі Угіддя, було осушено
більше 5.0 тис. га. перезволожених земель. Меліорація проводилась безпосередньо на землях, які межують із заповідником, або вклинюються в його територію.
Однією із основних загроз верховим болотам Угіддя, які поширені на болотному масиві
«Міроші», є пожежі. Ймовірність виникнення пожеж на таких болотах особливо висока,
оскільки тут нагромаджується велика кількість сухої підстилки. Різною мірою ушкоджуються дерева. Відновлення рослинності на болотах проходить повільними темпами. В перші
два роки частково відновлюється трав’яниста
рослинність, але видовий склад збіднений [1],
тому на базі Поліського заповідника організовано і проведено науково-практичний семінар, під час якого розроблено рекомендації
з подальшого збереження ВБУ міжнародного
значення [6].
Як підсумок, на сьогоднішній день, водноболотні угіддя потребують особливої охорони, оскільки антропогенний вплив може
призвести водно-болотні угіддя до суттєвої
деградації і до втрати екологічних та інших
властивостей, зміни складу біологічного різноманіття. Необхідний комплекс регуляторних та фінансових заходів, спрямованих на
відновлення водно-болотних угідь, що є вразливими внаслідок дії людини, для подальшого
забезпечення належних умов збереження характерної для водно-болотних угідь флори і
фауни та збереження їх екологічних та інших
властивостей. Триває реалізація заходів щодо
забезпечення охорони і збереження водноболотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення. Управління цими територіями організовано так, щоб їхній «екологічний стан» був незмінним.
Водно-болотні угіддя України можуть стати
плацдармом для розвитку екологічного туризму та збільшенню притоку іноземних туристів. У більшості вже існуючих ВБУ працюють
за цими напрямами, прокладені екологічні й
туристичні стежки.
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МІСЦЯ ОГЛЯДУ ПАНОРАМНИХ КРАЄВИДІВ
НА УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ
Галина Савка
Львівський національний університет імені Івана Франка, savka.halyna@gmail.com

PLACES FOR VIEWING PANORAMIC LANDSCAPE
ON OF UKRAINIAN ROZTOCHIA
Halyna Savka
Ivan Franko National University of Lviv, savka.halyna@gmail.com

The landscape structure of the Ukrainian Roztochia is analyzed, the landscape dominants in the region are
determined. With the help of GIS the places of landscape opening of landscapes are determined.

Важливим стратегічним завданням для
України має бути розвиток місцевого туризму. Зважаючи на географічне розташування та
багатство туристично-рекреаційних ресурсів
інтерес до Українського Розточчя як туристичного регіону тільки зростає. Тим паче, що в
останні десятиліття у зв’язку з розвитком цифрових технологій набуває популярності такий
вид відпочинку як фототуризм, який спрямований на фотофіксацію туристом мальовничих краєвидів. Однак через особливості рельєфу території, значне заліснення території, специфіку проходження транспортних шляхів, а
також зростання забудови огляд панорамних
краєвидів поступово стає обмеженим.
Таким чином, метою дослідження є знайдення місць з найкращим оглядом краєвидів
на Українському Розточчі. Поставлено такі заGeoconservation, museums and geoparks

вдання: 1) проаналізувати ландшафтну структуру регіону, визначити серед ландшафтних
одиниць такі, які є домінантами; 2) обґрунтувати вибір місць пейзажного розкриття ландшафтів Українського Розточчя та за допомогою засобів ГІС визначити їхні показники.
Ландшафтні домінанти на Українському
Розточчі ми визначили за допомогою морфометричного аналізу рельєфу регіону [1]. Засобами програмного пакета ArcGis 10.0 створено цифрову модель рельєфу (ЦМР) на основі
синтезованих горизонталей топографічних
карт масштабів 1:10 000 та 1:25 000; закладення горизонталей 1 м і 5 м, розмір пікселя
(15х15 м). Шляхом опрацювання ЦМР створено такі морфометричні карти: ухилу рельєфу, горизонтального розчленування, вертикального розчленування (відносних висот),
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Умовні позначення:
Місця огляду панорамних краєвидів:
1 – гряда Вовковиця, 2 – гряда Потелицька, 3 – уступ ур. Гірки, 4 – пагорб Горинця,
5 – уступ Сорочих Лозів, 6 – гряда Капелюх,
7 – пагорб Принади, 8 – гряда Тучна Гора,
9 – гряда ур. Гори, 10 – пагорб, 11 – пагорб
Гора Танкова, 12 – пагорб Гори Малинова,
13 – гряда Леле-хівки, 14 – пагорб ур. Романівка, 15 – пагорб Добростан, 16 – пагорб,
17 – пагорб Страдчанський, 18 – гряда Жорниськ, 19 – гряда Кожич, 20 – гряда Підрясного, 21 – гряда Старої Скваряви, 22 – гряда Мацошинська, 23 – гряда Мокротинська,
24 – пагорб Червоний Камінь.
Рис. 1. Потенційні місця огляду панорамних краєвидів на Українському Розточчі
експозиції схилів, висотних рівнів, тальвегів, у такій послідовності кроків: 1) на найвищих
вододільних ліній. У результаті нами виді- точках обширних пагорбів, гряд та уступів полено такі одиниці мезорельєфу: горбогір’я, ставлено точки (загалом 24), які вважалися
горбовини високі, горбовини низькі, пагорб, потенційними місцями розкриття ландшафгряда, уступ, подол, рівнина вища, рівнина тів; 2) з цих точок визначено показники видинижча, котловина, долина. Їхня ідентифіка- мості по створеній ЦМР, а також по цифровій
ція підтверджена такими морфометричними моделі з додаванням поверхі лісу; 3) визначено
дескрипторами: площа, відносна висота, про- дальність огляду з кожної точки.
тяжність, середній ухил рельєфу, висотний
Панорами з кутом огляду понад 300 градурівень. Виокремлені одиниці мезорельєфу сів можна побачити тільки з вершинних постали основою для виділення видів ландшаф- верхонь гряд Старої Скваряви, Мацошинської,
тних місцевостей з включенням до їхньої на- Мокротинської, Жорниськ, Кожич, Підряснозви характеристик геологічної будови, ґрун- го, а також пагорбів Гори Танкової та Червотового та рослинного покриву. Для зручності ного Каменю. Зважаючи на наявність лісового
їм присвоєно власні назви.
покриву більшість визначених місць можна
ГІС-аналіз місць пейзажного розкриття використовувати для огляду панорам лише за
ландшафтів Українського Розточчя проведено умови розчищення від перешкод.
________________
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The effective and rare geological samples of museum expositions arouse strive for visit their deposits in nature. Data
about such samples in the exhibition of Natural History museum of V. N. Karazin Kharkiv National University, some
private collections and expositions for sale of precious and decorative stones in Kharkiv were given. The geotour routes
in this region have been proposed.

Експонування привабливих і рідкісних геологічних матеріалів - вдалих за якістю зразків
мінералів, скам’янілостей доброї збереженості
і т. п. - викликає не тільки професійний інтерес і естетичне задоволення, а й бажання відвідати відповідні родовища для ознайомлення
з цими об’єктами безпосередньо у природі і
збирання геологічних колекцій, тобто стимулює геотуристичну діяльність. Такі експонати
є численними у колекціях геологічного відділу
Музею природи Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна, приватних
колекціях, які час від часу експонуються для
широкого загалу, та серед зразків виставокпродаж кольорового і колекційного каміння,
що проводяться у м. Харків регулярно.
Комплектування колекцій, які тепер екс-

понуються у геологічному відділі Музею природи Харківського університету, почалося
майже з самого його відкриття, коли перші
зразки мінералів були придбані ще у 1807 р.
В подальшому багато років відбувалося розширення зібрання, в тому числі найбільш
ефектними зразками мінералів, мінералоїдів,
гірських порід і деяких органічних речовин і
скам’янілостей. Такі зразки виставлені у залах
мінералів, палеонтології, геології Харківщини
і корисних копалин України. Колекції, що експонуються у цих залах, містять як необхідні
звичайні і типові зразки, так і експонати досить великої естетичної привабливості.
Як приклад, назвемо деякі з них, що походять з Харківщини і викликають підвищений
інтерес з боку відвідувачів музею. З палеонто-

Рис. 1. Деякі з вартих уваги палеозоологічних об’єктів Харківщини: 1 - залишки плезіозавра,
сеноманський ярус, м. Ізюм, гора Кремінець; 2 - відбитки двостулкових молюсків Myophorella
sp., оксфордський ярус, с. Мала Комишуваха; 3 - відбиток стулки і внутрішнє ядро молюска
Myophorella sp., те ж саме місцезнаходження; 4 - залишки амоніту Perisphintces sp. Діаметр
близько 40 см, оксфордський ярус, с. Протопопівка
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167

Розділ 4

Охорона геоспадщини, музеї та геопарки

Рис. 2. Варті уваги палеоботанічні об’єкти Харківщини. Залишки мезозойських рослин Ізюмщини: 1 - Lepidopteris toretziensis Stanislavski, норійський ярус, околиці с. Велика Комишуваха;
2 - Clathropteris meniscioides Brongniart, ретський ярус, с. Кам’янка, Протопівська балка; 3 Coniopteris hymenophylloides Brongniart, батський ярус, с. Кам’янка
логічних експонатів - це залишки сеноманського плезіозавра Cimoliosaurus bernardi Owen,
відбитки юрських молюсків з товщі карбонатної юри регіону, у тому числі великих амонітів
(рис. 1), а також рослинні залишки зі складу
тріасової і юрської флор (рис. 2).
З мінералогічних об’єктів назвемо декоративні штуфи піриту з кам’янської світи середньої юри, щітки дрібних кристалів кварцу з
окременілого дерева верхнього карбону, ниркоподібні утворення халцедону і звичайний
опал з сеноманських силіцитів, сталактитоподібні форми халцедону у порожнинах еоценового окременілого дерева, друзи гіпсу з глин
середньої юри та ін. (рис. 3).
Розроблені маршрути геологічних екскурсій, спрямовані на ознайомлення з геологічними пам’ятками Харківщини, розглянуто у
публікаціях краєзнавчого змісту [1-4 та ін.].
Крім геологічних експонатів з Харківщини,
експозиція Музею містить чудові колекції з інших регіонів України. Зокрема, це колекційні
штуфи рудних мінералів з Нагольного кряжу,
зібрані доц. П. Г. Біликом і майбутнім академіком Є. К. Лазаренком наприкінці 30-х років
минулого століття, мінерали Приазов’я, Кривого Рогу та багатьох інших місць Українського щита, Карпат і Закарпаття і ін., які стимулюють геологічні подорожі Україною.
Помітною подією у культурному житті
Харкова наприкінці 2019 - початку 2020 років стала виставка дуже змістовної приватної
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колекції О. Фельдмана, на якій експонувалася
велика кількість чудових колекційних зразків
мінералів і скам’янілостей з відомих родовищ
усього світу. Важливо, що серед цих експонатів
не втратили своєї значущості і зразки з українських родовищ, зокрема мінералів пегматитів Коростеньського плутону. Їх демонстрація
і пояснення екскурсоводів (з числа геологів
Харківського університету) викликали бажання відвідувачів побувати на цьому родовищі
і ознайомитися з видатним за науковим і естетичним значенням музеєм коштовного каміння у смт Хорошів на Житомирщині, який є
одним із найважливіших об’єктів геологічного
туризму в Україні. З не меншою зацікавленістю екскурсанти розглядали чудову колекцію
бурштину з Прибалтики і висловлювали намір відвідати музей українського бурштину у
м. Рівне.
Інтересу до геології і геотуризму сприяють
також виставки-продажі колекційного і коштовного каміння і виробів з нього, які відбуваються у Харкові декілька разів на рік. На них
можна бачити зразки з достатньо доступних
родовищ Донбасу, Українського щита і інших
регіонів країни.
Наприкінці зазначимо, що серед чинників підтримки і розвитку геотуризму певне
місце належить постійним і періодичним
геологічним виставкам, які користуються,
зокрема на Харківщині, достатньо великою
популярністю.
Geoconservation, museums and geoparks

Охорона геоспадщини, музеї та геопарки

Розділ 4

Рис. 3. Варті уваги мінералогічні об’єкти Харківщини: 1 - пірит, батський ярус, с. Кам’янка;
2 - Кварц інкрустацій стінок тріщин окременілого дерева, араукаритова світа, с. Червоний
Оскіл; 3 - халцедон, сеноманський ярус, с. Кам’янка; 4 - халцедон, еоцен, с. Савинці; 5 - опал звичайний, сеноманський ярус, с. Яремівка; 6 - гіпс, середня юра, підлужна світа, с. Червоний Оскіл
________________
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МУЗЕЙ РУДНИХ ФОРМАЦІЙ – УНІКАЛЬНА НАЦІОНАЛЬНА
І НАУКОВО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
Микола Павлунь, Сергій Ціхонь, Лариса Сливко, Олег Гайовський,
Олександр Шваєвський, Тетяна Рева
Львівський національний університет імені Івана Франка, ogayovskyi@gmail.com

ORE FORMATIONS MUSEUM – UNIQUE NATIONAL
AND SCIENTIFIC-CULTURAL HERITAGE
Mykola Pavlun, Serhii Tsikhon, Larysa Slyvko, Oleh Haiovskyi, Oleksandr
Shvaievskyi, Tetiana Reva
Ivan Franko National University of Lviv, ogayovskyi@gmail.com
Ore Formations Museum of the Geological Faculty of the Ivan Franko National University of Lviv is exceptional
in scientific, methodological and teaching-didactic terms. This is due to the fact that there is no similar selection of
genotypic ore samples of different ore formations (more than 2 000 exhibits) in the countries of the post-Soviet space
or in Europe, probably not in the geological institutions of America and Africa. The collected ore samples reflect the
natural set of deposits and ores of the same type, which have been formed in similar geological and physical-chemical
conditions, that is – ore formations.

Музей рудних формацій відкритий для широкого кола відвідувачів. З одного боку він є
навчальним, адже тут наявні систематизовані
колекції руд і картографічні матеріали, необхідні для вивчення курсів «Геологія родовищ
корисних копалин», «Структури рудних полів», «Корисні копалини України», «Ендогенні
рудні формації», «Металогенія», «Економічна геологія» та ін. З іншого боку, експонати
дають змогу геологам і природознавцям, які
працюють у різних куточках світу, ознайомитися з основними геолого-генетичними і
рудно-формаційними типами зруденіння, мінеральними асоціаціями руд та генотипними
родовищами металевих і неметалевих корисних копалин. Екскурсанти в музеї можуть дізнатися, що таке руди, як вони виглядають, які
їхні головні фізичні і хімічні властивості, чим
вони можуть бути корисними для людини і як
та коли виникли, у яких геотектонічних структурах земної кори поширені. Це надважливий
пізнавальний і естетичний аспект, особливо
для шкільної молоді.
Музей рудних формацій організовано у
1984 році при кафедрі геології корисних копалин геологічного факультету ЛНУ імені Івана
Франка з ініціативи завідувача кафедри (тоді
методів пошуків і розвідки родовищ корисних
копалин) професора Є. Лазька. Він структурно належав до навчальної лабораторії мето170

дів вивчення родовищ, проте офіційно зареєстрований як самостійний підрозділ у статусі
громадського музею ЛНУ імені Івана Франка
лише в 2007 році (наказ № 132 від 30 серпня
2007 р.). Експонатами є різноманітні руди, що
характеризують головні типи рудних формацій і значну кількість конкретних родовищ
колишнього СРСР, країн пострадянського
простору, Африки, Америки, Азії, зібраних
співробітниками геологічного факультету і
його випускниками та відповідної кафедри. Із
початку заснування кафедри геології корисних
копалин у 1955 році їх регулярно формували і
поповнювали особистими колекціями рудних
штуфів М. Головченко, Д. Горжевський, Ю. Дорошенко, В. Кирилюк, В. Козеренко, Л. Колтун,
В. Корнілов, В. Куземко, Є. Лазько, А. Лисак,
Ю. Ляхов, Б. Мерліч, Н. Мязь, М. Павлунь, А.
Пізнюр, І. Попівняк, А. Сіворонов, Г. Яценко
та ін.
Усього в музеї налічується більше 5000 експонатів, які виставлені в 19 скляних вітринах
та зберігаються в 11 закритих шафах: у відкритій (демонстраційній) систематичній і навчальній експозиції близько 1200 штуфів, у
закритих (монографічних) тематичних фондах
– більше 3000, які використовують у науковонавчальному процесі та дидактичній роботі.
У 2008 році вартість музейних одиниць переоцінено відповідно до сучасного рівня світоGeoconservation, museums and geoparks
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вих цін, під час якої на баланс університету
поставлено 1707 експонатів.
Уздовж коридору музею сформовано два
експозиційні відділи з окремими монографічними колекціями і систематичними добірками,
а також наявні унікальні закриті фонди, які в
разі втрати поновити неможливо:
1) відділ рудних формацій металевих (рудних) корисних копалин – чорних (і легувальних), кольорових, благородних, рідкісних (і
розсіяних) та рідкісноземельних металів центральних і східних областей України, Карелії,
Уралу, Великого Кавказу і Закавказзя, Середньої Азії, Східного Сибіру, Забайкалля, Далекого Сходу, Зімбабве тощо.
2) відділ рудних формацій неметалевої (або
нерудної) мінеральної сировини – родовищ
корисних копалин західних і північних областей України, Паміру, Східного Забайкалля, Курильських островів тощо.
У Музеї рудних формацій наявні дві відкриті монографічні експозиції. «Золоторудна
експозиція» зібрана професором Ю. Ляховим,
яка містить нині рідкісні штуфи золотовмісних руд родовищ Східного Забайкалля (Балейське, Дарасунське, Ключівське, Тасеївське й
ін.), Східного Сибіру (Сухий Лог), Закавказзя
(Зодське) та ін. «П’єзооптичнокварцова експозиція» сформована професором А. Пізнюром, яка охоплює кварцову кристалосировину
пегматитових родовищ Волині (ВолодарськоВолинська група), а також гідротермальних
родовищ Приполярного Уралу (Пелінгічей, Піраміда, Додо, Пуйва) і Паміру (Одуді).
Дуже ефективна систематична добірка, що
присвячена текстурам і структурам руд. Тут підібрана колекція текстур і структур руд, утворених у різних умовах – від глибинних магм і
гідротерм до сформованих внаслідок процесів
седиментогенезу та звітрювання.
Наявні три великих шафи зі штуфами руд
навчальної колекції, відповідно, текстур і
структур руд, їхнього мінерального складу
родовищ різних генетичних типів (магматичного, пегматитового, гідротермального, метаморфогенного, осадового й ін.) та металевих і
неметалевих корисних копалин.
По-своєму унікальні і цікаві матеріали наявні в закритих фондах. Вони містять частково
Geoconservation, museums and geoparks
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дублікати демонстраційних штуфів руд, а частково – неопрацьовані колекції, зібрані різними
дослідниками. Співробітники музею останніми роками розпочали роботу з перегляду закритих музейних колекцій, комп’ютеризації
каталогів, створення бази даних, працюють
над модернізацією музею.
Уздовж довгої північної (лівої) стінки музею виставлені скляні вітрини відділу рудних
формацій металевих корисних копалин. В його
окремих вітринах наявні експонати родовищ
заліза, мангану, ванадію, хрому, титану, нікелю
і кобальту, вольфраму, молібдену, міді, свинцю, цинку, срібла, олова, ртуті і сурми, бісмуту, які належать до різних геолого-генетичних
типів родовищ і рудних формацій. Лише дві
вітрини присвячені різноманітній мінеральній сировині, яку вивчають студенти і співробітники кафедри геології корисних копалин, і
п’єзооптичній сировині. У найвіддаленішій вітрині вздовж південної (правої) стінки музею
експоновані унікальні й рідкісні кам’яні матеріали з геології родовищ золота Східного Сибіру, Східного Забайкалля, Закавказзя й України
(монографічна золоторудна експозиція професора Ю. Ляхова).
По праву руку коридору музею розташовані вітрини головно відділу рудних формацій
неметалевих корисних копалин. На його скляних вітринах можна побачити експозиції штуфів руд родовищ самородної сірки, флюориту,
фосфатної сировини (апатиту і фосфоритів),
легкорозчинних солей, графіту, хризотилазбесту і амфібол-азбестів, слюд (мусковіту і
флогопіту) тощо.
Музей рудних формацій повсякчас перебуває в стані «реорганізації» з пошуку нових шляхів для розвитку й удосконалення
навчальної, дидактичної, науково-дослідної
та просвітницько-екскурсійної діяльності.
Головними завданнями музею на найближче
десятиліття є повна інвентаризація музейних фондів, їхнє збереження як національної спадщини, поповнення колекції рудними штуфами з новітніх і нетрадиційних для
України родовищ самородної міді, самородного золота, хромітових і поліметалевих руд,
руд рідкісних і рідкісноземельних металів,
алмазної сировини, створення електронного
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каталогу взірців, збір інформації про науковців, які свого часу долучилися до створення
музею рудних формацій. Кожен рік музейні
експозиції поповнюються все новими неор-

динарними взірцями. Уся ця системна праця в
музеї в інтегрованому вигляді – це збереження фондів як унікальної науково-культурної
спадщини.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ
Ярослава Коробейникова
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
кафедра туризму,yaroslava.korob@gmail.com

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER USE AND DRAINAGE IN CONTEXT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONALS
Yaroslava Korobejnykova
Ivano-Frankivsk National Tеchnical University of Oil and Gas, Ukraine,
Department of tourism, yaroslava.korob@gmail.com
Were analyzed quantitative indicators of tourist visiting in Ivano-Frankivsk region, hotels and similar accommodation
establishments. Were analyzed the volume of water usіng by tourists in hospitality establishments according to the
results of research and literature data. In the context of decentralization, organization and functioning utility systems
are solved at the local level. so there is a necessity of developing water supply and drainage programs at the level of
united territorial communites.
Keywords: tourist destinations, tourist flows, hotels, decentralization, united territorial communities.

Туристична галузь є однією із найбільш
динамічних галузей світу та зростає щорічно
приблизно на 4 – 7 %. Наприклад, в 2014 р.
кількість туристичних прибуттів у світі сягнула 1,133 млд, а прибуток – 1245 млрд доларів
[5]. За попередніми даними, у 2019 році туристичний потік вже сягнув 1,5 млд. осіб та продовжує зростати за рахунок «нових» туристичних дестинацій. Прямо пропорційно зростає і
така невід’ємна складова індустрії туризму як
сфера гостинності. В умовах світової екологічної кризи необхідним стає збалансований розвиток туризму та готельної індустрії зокрема,
який здатен не лише задовольнити потреби
туристів та економічні інтереси туристичних
регіонів, але і забезпечити збереження екологічного стану навколишнього середовища.
Головною проблемою в розвитку концепції стійкого розвитку туризму є розробка
та практичне впровадження інструментів
(засобів) реалізації принципів збалансованості на практиці[2].
Системи життєзабезпечення туристичних
комплексів потребують значної кількості водних ресурсів. В результаті функціонування
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об’єктів туристичної інфраструктури відбувається інтенсивне використання водних ресурсів та їх забруднення. Дані ВТО вказують на
значні обсягт споживання води в межах туристичних дестинацій, причому зі збільшенням
категорії (зірковості) готелю витрати води в
розрахунку на одного гостя можуть зростати у
2 – 3 рази. Так, середнє споживання води в щодня становить до 250 л. в добу на одного жителя, в той час, як в туристичних районах середнє добове споживання сягає 600л. Наприклад,
на Мальорці (Іспанія) щоденне споживання
води в сільській місцевості становить 140 л., а
в місті близько 250 л. В той час, в туристичних
комплексах Мальорки використовується приблизно до 880 л. в добу [1].
Збільшення кількості туристів і їх водозабезпечення з одного боку та зменшення водності водотоків та рівня води підземних вод,
як регіональної тенденції в Карпатському регіоні з іншого, поглиблюють екологічні проблеми в туристичних дестинаціях. Наприклад,
туристичні відвідування в Івано-Франківській
області зросли удвічі протягом останніх восьми років, цей показник стабілізувався на рівGeoconservation, museums and geoparks
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ні 2,2 млн. осіб у 2017 та 2018 роках [3]. Регіональний розподіл туристичних потоків в
Івано-Франківській області характеризується
значним переважанням кількості відвідувань
на територіях гірських туристичних дестинацій. Найбільша кількість відвідувань спостерігається на території Яремчанської міської ради – біля 69% всіх прибуттів до ІваноФранківської області. За даними управління
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій (відділ туризму)
Івано-Франківської облдержадміністрації в
області нараховується біля 300 готелів та інших колективних закладів розміщення, хоча
їх реальна кількість більше 700, враховуючи
сільські садиби, через вкрай незадовільний
збір статистичних даних про суб’єкти господарювання та туристичні потоки в області. В
області сертифіковано 42 заклади розміщення,
як правило, це трьохзіркові готелі [4].
Нами проведені дослідження особливостей
водокористування в туристичних дестинаціях області. На сьогодні спостерігаємо значні
проблеми водопостачання та водовідведення в гірських туристичних дестинаціях, які
пов’язані з недосконалим як методичним, так
і інституційним обліком туристичних потоків
та суб’єктів господарювання – закладів гостинності, з недосконалим екологічним контролем та низьким рівнем відповідальності за
екологічні правопорушення.
Вибіркові спостереження показників обсягів водокористування в закладах розміщення
Івано-Франківської області показали, що середнє споживання води в сільських садибах
складає біля 100 л. в добу, готелів без категорії
– від 120 до 300 л. в добу, в зіркових готелях
– більше 300 л. в добу, в залежності від пропозицій готелів щодо оздоровчих та рекреаційних послуг (наявність басейнів, спа-процедур
тощо). Ці результати в повній мірі підтвердили дані ВТО щодо водоспоживання закладів
гостинності: з підвищенням категорії та комфортності ці показники зростають. Більше
того, показники обсягів водокористування туристами в закладах розміщення є вищим за се-

реднє їх споживання населенням туристичних
дестинацій. За приблизними розрахунками,
при середній тривалості перебування туриста
4 дні обсяги туристичного водокористування
.
становлять біля 2,4 млн. м3 .
Великі туристичні комплекси, наприклад,
«Буковель», використовують поверхневі та
підземні води для господарсько-питного водопостачання, виробництва штучного снігу,
що приводить до вилучення значних обсягів
води та гідрологічного дисбалансу. «Буковель»
володіє належною системою водовідведення та очистки стоків, яка здатна очистити всі
стоки у всіх найближчих населених пунктах.
Проблемою залишається відвід стоків з відділених малих готелів та сільських садиб, адже
в переважній кількості гірських туристичних
дестинацій відсутні централізовані системи
водопостачання та водовідведення.
В умовах адміністративної децентралізації всі питання життєзабезпечення вирішуються на рівні об’єднаних територіальних
громад. Сформовані територіальні громади є різними за ресурсним потенціалом та
соціально-економічним станом [5]. Деякі з
них опираються, в основному, тільки на державні субвенції. З іншого боку, фінансова
децентралізація привела до акумулювання в
територіальних громадах більше коштів, які
не завжди раціонально використовуються.
По-друге, величезний тягар проблем життєзабезпечення громад, які не вирішувалися
більше тридцяти років, лягли на плечі новоутворених адміністрацій. По-третє, органи
управління більшості територіальних громад потребують кваліфікованих управлінців
у різних галузях, віддалені громади відчувають нестачу кадрів, які мають вирішувати не
тільки нагальні проблеми життєзабезпечення громади, але і працювати на перспективу,
окреслюючи напрями майбутнього розвитку
громади. Ці обставини вказують на необхідність розробки цілісних програм водо забезпечення та водовідведення в гірських туристичних дестинаціях з урахуванням екологоекономічних чинників.

________________
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ВИКРИСТАННЯ ГЕОСАЙТІВ СУМЩИНИ
У ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ
Владислав Вертель
Природний заповідник «Михайлівська цілина», Суми, e-mail:vertelvladislav@gmail.com

USAGE OF SUMY REGION GEOSITES
IN NATURAL EDUCATION
YVladislav Vertel
Nature Reserve «Mykhailivska Tsilina», Sumy, Суми,
e-mail:vertelvladislav@gmail.com
On the basis of the current geosites in Sumy region methodological recommendations were developed in the form
of interactive map, which can be used in the teaching of the environmental studies of all schools.

Незважаючи на те, що Сумська область не
відрізняється особливою складністю геологічної будови та значною кількістю відслонень,
але вона має ряд важливих геосайтів, які мають потужне дидактичне значення й можуть
бути використані в освітньому процесі. Раніше нами була здійснена спроба узагальнити
дані про наявні на території Сумщини геосайти (перелік містить 22 об’єкти), які можуть
бути використані як опорні точки при розробці геотурів [1–2].
Як відомо, екскурсія є важливою формою
освітньої роботи в закладах освіти різних рівнів. На нашу думку, вона повинна посідати
центральне місце в процесі викладання природничих дисциплін – географії та біології. На
жаль, такою формою освітньої роботи більшість педагогів нехтує, попри її певний відсоток в освітніх програмах. Про це свідчить
аналіз опитування проведеного серед учнів
закладів загальної середньої освіти м. Суми. З
метою визначення місця екскурсій у природу
проведено опитування 200 учнів 9-11 класів.
Учням було запропоновано дати відповідь на
запитання «Чи проводять для Вас екскурсії з
174

природничих дисциплін у школі?». Із опитуваних респондентів 59 % дали відповідь, що взагалі не проводять, 26 % – 1 раз на рік, 12 % – 2-3
рази на рік та 3 % понад 3 разів на рік.
Ми вважаємо, що збільшення інформації
геотуристичного спрямування в першу чергу повинно збільшуватися в освітньому просторі формальної та неформальної освіти.
Першочергово нею повинні бути методично
озброєнні вчителі та керівники гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Тому виникає необхідність включити геологогеографічні та палеонтологічні екскурсії як
одну із форм навчальної роботи до програми
підвищення кваліфікації учителів географії та
біології.
Із метою заповнення інформаційного вакууму та акцентування уваги на необхідності
підвищення геологічної складової в географічній освіті шляхом використання геосайтів в
межах Сумської області розроблено методичні рекомендації у вигляді інтерактивної карти в безкоштовному картографічному сервісі
Google. Із цією картою можна ознайомитися за
посиланням: https://www.google.com/maps/d/
Geotourism and education
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u/0/viewer?hl=ru&mid=10dBB8D2GzeiV8viH3g
0qMH90MBU9vYk2&ll=51.294223057532115%2
C35.72476676874999&z=7.
Вибір картографічного сервісу Google не був
випадковим, оскільки він посідає одне із центральних місць серед соціальних сервісів та й
сама компанія є однією з найпопулярніших у
світі. Застосування сервісу має низку переваг,
а саме: безкоштовність, простота у використанні, вільний та швидкий доступ, можливість
отримання додаткової освіти та організації
спільної роботи педагога й учня, створення
власних освітніх ресурсів.
Карта має на меті допомогти вчителям географії, біології та педагогам-позашкільникам в
організації та проведенні геотурів з освітньою
метою, а також широкого кола тих, хто цікавляться природою Сумщини. Карта є методичним посібником, у якій подано необхідні матеріали щодо проведення геологічних спостережень та основні, найбільш цікаві геологічні
маршрути в межах Сумської області.

Розроблені методичні рекомендації апробовано під час занять гуртка «Загальна біологія з
основами дослідництва» та «Поглиблене вивчення біології» Сумського міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді під
час вивчення програмного розділу «Історичний
розвиток органічного світу» та теми «Природнозаповідний фонд Сумської області». Крім того,
у карту включено матеріали науково-дослідних
та пошукових робіт палеонтологічного та геологічного змісту вихованців, що були відзначені на
конкурсах-захистах за різноманітними багаторічними освітніми програмами та проектами на
регіональному та всеукраїнському рівнях.
Є зрозумілим, що карта включає лише
найважливіші в освітньому плані геосайти
Сумщини та з часом може удосконалюватися
шляхом включення до її складу інших геосайтів та маршрутів. Будемо щиро вдячні за Ваші
зауваження та рекомендації щодо зазначеної
розробки. Зауваження та пропозиції просимо
надсилати на нашу електронну пошту.
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1. Вертель В.В. Геологічні об’єкти природно-заповідного фонду Сумської області та їх геотуристичний потенціал /
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квітня 2018, Львів). – Львів: Каменяр, 2018. – С. 173–175.
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РОЗРОБКА ГЕОТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ ДЛЯ ПРИРОДНИЧОЇ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТА-ГЕОГРАФА
Чабанчук Валентина Юріївна1, Ващук Катерина Миколаївна2
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
1valentyna.chabanchuk@gmail.com, 2adidasik.2935@gmail.com

CONSTRUCTION OF A GEO-TOURISM ROUTE FOR THE STUDENTGEOGRAPHICAL NATURAL PRACTICE
Valentyna Chabanchuk1, Kateryna Vashchuk2
Lesya Ukrainka Eastern European National University,
1valentyna.chabanchuk@gmail.com, 2adidasik.2935@gmail.com
In this article, we have constructed a geo-tourism route for scientific natural practice for students of the Faculty
of Geography. The route passes through the territory of western Ukraine. We choose geo-tourist objects which give
knowledge about the peculiarities of the geological conditions of the territory. Four day-trips are proposed as a training
ground for natural sciences students and as basis for future expansion of geo-tourist network.

Геотуризм є відносно новим напрямком
туризму, але разом із тим на сучасному етапі
Geotourism and education
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туризм» походить від «геологічний туризм»
та передбачає вивчення геологічних матеріальних об’єктів і процесів з отриманням захоплюючих естетичних вражень [2]. Об’єктами
геотуризму у першу чергу є геологічні і геоморфологічні утворення такі як скелі і скельні
стінки, відслонення, урвисті яри, береги рік і
потоків, водоспади, печери, інші природні ресурси ландшафту, що становлять геотуристичну цінність [3].
Геотуристичні об’єкти можуть стати
невід’ємним компонентом при проведенні навчальних природничих практик для студентів природничих спеціальностей. Особливу
цінність становлять ті елементи маршруту,
вивчення яких дозволяє провести палеореконструкцію: дослідити історію геологічного
розвитку цієї території. Локальні виступи дочетвертинних утворень на денну поверхню в
природних відслоненнях мають важливе пізнавальне значення, тому розглядаються як
геологічні пам’ятки природи: стратиграфічні, петрографічні, мінералогічні, гідрологогідрогеологічні, геоморфологічні [3].
Західна Україна має потужний геотуристичний потенціал, представлений печерами

Рис. 1. Схема маршруту
Подільської височини, залишками давнього
Сарматського моря, різновіковими флішовими
відслоненнями, потужними скельними комплексами тощо. Таким чином, для оптимального використання перспективних з наукової та
навчальної точки зору геологічних та геоморфологічних об’єктів, нами запропонований
геотуристичний маршрут комплексної природничої практики для студенів-географів.

Каталог геотуристичних об’єктів маршруту*
№
1.

2.

3.

4.
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Таблиця 1

Назва
Географічне положення Тип об’єкту
Коротка характеристика
геооб’єкту
Ерозійний
околиця
смт.
геологічна
Це кам'яний останець сарматського віку,
останець
Підкамінь,
пам'ятка при- висотою понад 16 метрів та шириною 8-10
морських рифів
Бродівський район
роди
м. Приблизний вік кварцового пісковика
Товтрів
Львівської області
11 млн. років.
комплексна
Це ерозійний останець вапнякових
Триніг (Скепоблизу
с. Черниця і за
пам'ятка припісковиків сармат-ського ярусу (11
ля Кам'яний
3 км на пд-сх
роди
млн років тому). Він має форму плити
Триніг)
від с. Переліски,
розміром 7х4х3 м, яка лежить на трьох
ногах-опорах, що зумовлено дією водної та
Бродівський район
вітрової ерозії.
Львівської області
«Княжі скелі»
біля с. Тишівниця,
туристична
Це ерозійні останці палеогенових
неподалік від
пам’ятка
пісковиків ямненської світи. Висота – пос. Нижнє Синьовидне,
над 40 м. 70 млн. років тому пісковики
Сколівський район
встеляли дно Сарматського моря, після
Львівської області
обміління якого піддалися впливу екзогенних чинників.
«Скелі Довбу3 км від
комплексна Це скелясті виступи пісковиків ямненської
ша»
с. Бубнища Болехівська пам'ятка при- світи верхнього палеоцену висотою до 80
міськрада, Іванороди
м, утворені на дні палеогенового моря.
Франківська область
Кам'яний комплекс має ширину 200 м та
тягнеться зі сходу на захід майже на 1 км.
Geotourism and education
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5.

Водоспад
«Косівський
Гук»

6.

«Писаний
камінь»

7.

м. Косов, ІваноФранківська область

поблизу
с. Верхній Ясенів і с.
Буковець, Верховинський район
Івано-Франківська область
Відслонення
с. Киселиця, Пуфлішового типу
тильський район
«Киселицька
Чернівецької області
стінка»

геологічна
пам'ятка природи
геологічна
пам'ятка природи

геологічна
пам'ятка природи

8.

«Протяте
каміння»

біля с. Хорови, Путильський район
Чернівецької області

геологічна
пам'ятка природи

9.

водоспад
«Королівський»

геологічна
пам'ятка природи

10.

печера
«Оптимістична»

с. Банилів-Підгірний,
Сторо-жинецький
район, Чернівецька
область
біля с. Королівка,
Борщівський район,
Тернопільська область

11.

відслонення
девону в
м. Чортків

м. Чортків,
Чортківський район,
Тернопільська область

геологічна
пам'ятка природи

12.

«Дівочі Скелі»

м. Кременець,
Тернопільська область

геологічна
пам'ятка природи

геологічна
пам'ятка природи

Річка Рибниця утворює кілька каскадів
шляхом розмивання м’яких шарів ґрунту,
зокрема сланців і пісковиків. Поблизу є
цікаві геологічні відслонення, а в окремих
місцях скелі досягають висоти 15 метрів.
Це величезні брили пісковика, що вкриті
петрогліфами і висіченими кам'яними чашами. Висота скель коливається від 2 м до
20 м, розташовані вони на висоті 1221 метр
над рівнем моря. Верх каменів утворює горизонтальну площину.
Це скельного відслонення флішового
типу, що відображає горотворчі процеси у
Покутсько-Буковинських Карпатах. Утворилося на березі р. Путилка під дією водної
ерозії.
Скелі утворені з розчленованих потужних
пластів пісковика, про-низані отворами та
ходами. Під впливом ерозійних процесів,
утворилися кам'яні арки та печери.
Водоспад утворився на місці перетину
річкою Дмитриця, стійких до водної ерозії
пісковиків. Висота падіння води – 3 м.
Найдовща у світі гіпсова печера із довжиною ходів понад 260 км та площею близько
2 га. Ходи залягають на глибині близько
20 м від поверхні. Печера сильно замулена
глиною, зустрічаються сталактити, освіти,
геліктити.
Відслонення складене породами жединського ярусу (тонко-верствуваті
аргіліти з прошарками вапняків, з рештками тентакулітів, остракод, пелеципод)
потужністю близько 40 м.
Скелі з стрімкими вершинами та численними урвищами, брилами, гротами і печерами. Представлені породами вапняків,
глин та піску. У покладах білої крейди виявлено рештки давньої фауни.

*cкладено авторами за даними [1]

Розроблений чотириденний маршрут передбачає відвідування таких об’єктів: ерозійний
останець морських рифів (с. Підкамінь, Львівської області), скеля «Кам’яний Триніг» (с. Черниця, Львівської області), «Княжі скелі» (с. Тишівниця, Львівської області), «Скелі Довбуша» (с.
Бубнище, Івано-Франківської області), водоспад
«Косівський Гук» (м. Косів, Івано-Франківської
області), «Писаний камінь» (с. Буковець, ІваноФранківської області), відслонення флішового
типу «Киселицька стінка» (с. Киселиці, Чернівецької області), «Протяте каміння» (с. Хорови,
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Чернівецької області), водоспад «Королівський»
(с. Банилів-Підгірний, Чернівецької області),
печера «Оптимістична» (поблизу с. Королівка,
Тернопільської області), відслонення девону в
м.Чортків (м. Чортків, Тернопільської області),
Дівочі Скелі (поблизу м. Кременець, Тернопільської області) (рис.1, табл.1).
Загальна протяжність маршруту - 1141 км.
Основні показники маршруту: вид транспорту – автобус, піша екскурсія; вид маршруту –
кільцевий; тривалість туру – 4 дні.
Охарактеризовані геотуристичні об’єкти За177
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хідної України запропонованого маршруту відбиралися з позицій можливості ознайомлення
студентів з значущими та цікавими, проте маловивченими геологічними пам’ятками. Розгляну-

тий нами туристський шлях відповідає вимогам
для проведення практик студентам природничих спеціальностей та є основою для майбутнього розширення геотуристичної мережі.

________________

1. Безвинний В.П., Білецький С.В., Боборов О.Б. Геологнічні пам’яти України: У 4 т. /за ред. В.І.Каланіна, Д.С. Гурського, І.В. Антаковой. Київ, 2006. Т. 1. 320 с.; Т. 2. 320 с.
2. Геологічний словник. [Електронний ресурс]. URL: https://geodictionary.com.ua
3. Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Шевчук О.М. Науково-практичні й освітні аспекти геотуризму. Київ, 2009. Вип. 55.
С. 128-139.

ОСВІТНІЙ ЕКО-МАРШРУТ УРОЧИЩЕМ «ЗМІЇНІ ОСТРОВИ»
КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
Купач Тетяна, Дем’яненко Світлана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, tkupach@gmail.com

EDUCATIONAL ECO-ROUTE TROUGT THE NATURE AREA OF THE ZMIYNY
ISLANDS OF THE KANIV RESERVE
Kupach Tatyana, Demianenko Svitlana
Taras Shevchenko National University of Kyiv, tkupach@gmail.com
Educational eco-routes use a diversity of landscapes to explain the combined effect of many factors simultaneously
affecting the emergence and functioning of landscapes. The route is informative in the history of geocomplexes
formation; attractive – because of the combination of natural and cultural landscapes; accessible to tourists of all ages;
it has educational purposes. The route is included the points of disclosure in landscapes panoramic type, attractions of
natural and cultural heritage.

Геотуризм визначається Національним географічним товариством (NGS) США, як туризм,
що підтримує та/або посилює унікальність географічного характеру місця, зокрема, його естетичної краси, природної та культурної спадщини, усталених форм природокористування
тощо [1]. Геотуризм також вважається різновидом екологічного, оскільки головними його
функціями є: моніторинг об’єктів природної
спадщини; їх збереження, через геоконсервацію
та заповідання; екоосвіта тощо. Він сприяє збереженню гео- та ландшафтного різноманіття,
розумінню складності процесів та явищ, які
відбуваються в природі через оцінку та просвітництво [2,3]. Екоосвітніми інструментами й
способом популяризації знань природничої географії і геології є організовані та не організовані відвідування об’єктів, які відносяться до
природної спадщини – геосайтів, пам’яток геологічної спадщини, унікальних ландшафтів з
використанням екологічних маршрутів, точок
розкриття пейзажів та інше [1,3]. Освітній екомаршрут ділянкою «Зміїні острови» сплановано та прокладено існуючими лісовими дорога178

ми та стежками для збереження природоохоронного режиму і є пішохідним, широко охоплює територію з характерним рельєфом
ускладненим дюнами та кучугурами для ознайомлення із закономірностями формування
природних геокомплексів цієї ділянки. Під час
проходження маршрутом надається можливість
побачити
особливості
хвойношироколистяно-лісових та вторинних степових
ландшафтів, ознайомитися із ландшафтоформуючими чинниками геокомплексів території,
фіксувати і пояснити фізико-географічні процеси, що пов’язані із діяльністю людини: підтоплення, остепнення, заболочення, абразії, руйнування берегів, рухливість пісків, побачити
поховані ґрунти та спостерігати утворення
ґрунтів на початковій стадії тощо. Впродовж
маршруту демонструються результати антропогенного впливу на природні геокомплекси та
пояснюється роль людини у кардинальній зміненості природних геокомплексів цієї ділянки.
Маршрут насичений точками розкриття оточуючих пейзажів, що характеризуються панорамним та секторним кутом огляду (від 30°-120° до
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240°) та глибинно-перспективними багатосюжетними композиціями краєобразів. Силуетність та значна виразність та контрастність меж
пейзажних оглядів Зміїних островів підкреслюється хвилястим дюнно-кучугурним рельєфом
поверхні та чергуванням типів рослинності
(ліс-лучний степ) та акваторією Канівського водосховища. Урочище «Зміїні острови» Канівського природного заповіднику складає 116
гектарів і є його лівобережною ділянкою. У
фізико-географічному плані урочище «Зміїні
острови» представляє собою ландшафти останців першої надзаплавної (борової) тераси р.
Дніпро затопленої водами Канівського водосховища, проте з відчутними змінами в
ландшафтно-морфологічній будові, флористичному та ґрунтовому різноманітті геокомплексів внаслідок інтенсивного антропогенного
впливу. Загалом, в межах ділянки має місце заміщення одних природних процесів іншими
внаслідок інтенсивної господарської діяльності
людини у вигляді затоплення водами Канівського водосховища під час відбудови Канівської ГЕС (1964-1972 рр.). Канівське водосховище заповнювалося послідовно: у 1972 році до
відмітки 85 м і, остаточно, було заповнено у
1976 році до відмітки у 91.5 м. Історично уріз
води в межах заплавної тераси р. Дніпро складав 83-85 м. Заповнення водосховища спричинило затоплення прилеглих територій: під водою опинилися ділянки заплавної тераси та
частково ділянки борової тераси р. Дніпро з висотами нижче рівня затоплення. Затоплення
підвищеної піщаної терасової рівнини призвело до різких змін мікрокліматичних показників
та гідрологічних умов, що відбилося на інтенсивності та напрямках природних процесів, які
або не спостерігалися або були слабко вираженими (підтоплення, заболочування, абразія, еолові процеси: рухливі піски, видування, поховані ґрунти та інше). Як наслідок, відбулися зміни у фітоценотичному різноманітті, видовому
складі фауни ділянки, та у ландшафтноморфологічній структурі, в цілому. В межах
природоохоронного урочища впливи від діяльності Канівської ГЕС на геокомплекси проявляються в неприродньому характері руслових
процесів і режимів скиду води, у високо інтенсивних абразійних та акумуляційних процесах
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вздовж прибережної смуги «Зміїних островів»
та на навітряних схилах знеліснених дюн борової тераси, у змінах рослинності на знижених
ділянках дюн, що викликані підтопленням фільтраційними водами Канівського водосховища
та розростання адвентивних видів (аморфи кущової та клена ясенолистого) на окремих ділянках прибережної смуги водойми та її рукавів,
що утворюють суцільні озера та протоки [4].
Геологічний фундамент урочища «Зміїні острови» сформований перевіяними давньоалювіальними піщаними відкладами, що є субстратом на якому сформовані фонові автоморфні
типи ґрунтів: дернові борові та дерновопідзолисті. Проте, в знижених ділянках внаслідок підтоплення дюн відбуваються процеси
оглеєння та заболочення. Урочище представляє
собою підвищену терасову горбисто-грядову
рівнину. Найвищі відмітки висот тут становлять 115-120 м над рівнем моря, проте уріз води
у водоймі наближується до відмітки 91,5-92 м.
Відклади та підвищений горбистий рельєф ділянки, водойма зумовлюють мікрокліматичну
диференціацію в межах геокомплексів ділянки.
Акваторія водосховища спричиняє формування специфічного вітрового режиму, що в свою
чергу викликає формування процесів утворення хвиль різної сили. Внаслідок водобійної сили
хвиль в сукупності із дією вітру вздовж прибережної смуги урочища виникає сильна абразія
берегів піщаних островів. На локальних ділянках урочища спостерігаються процеси перевіювання піщаних відкладів та рухливість пісків.
В межах урочища геокомплекси характеризуються
домінуванням
лісової
хвойношироколистої рослинності [4]. Основу деревостанів складає сосна (Pinus sylvestris). іноді разом з дубом (Quercus robur) із домішками берези (Betula pendula, B. pubescens), осики (Populus
tremula), липи серцелистої (Tilia cordata). Найвищі ділянки урочища – дюнні підняття, які є
фрагментарними, зайняті чистими сухими борами із слабко вираженим підліском із низькорослого дуба та бруслини бородавчастої
(Euonymus verrucosa), де в ярусі трав значну
участь беруть довго кореневищні та дернисті
злаки і осоки. Для цих лісів характерні геліофільні псамофіти, узлісні та лучно-степові види.
Знеліснені або вкриті рідколіссям ділянки пред179
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ставляють собою псамофітні житньо-типчакові
луки і лучний типчаково-ковиловий степ, де разом з вище перерахованими видами трав зустрічаються рідкісні псамофільні види [4]. Типологічне ландшафтне різноманіття урочища
«Зміїні острови» представлене ландшафтними
урочищами: 1) абразійно-акумулятивних берегових пляжів із зривистими незадернованими
схилами з кліфами під чагарниковими заростями з Amorpha fruticosa L. та/або Acer negundo L.
і штучними насадженнями з Phragmites australis;
2) підвищеної горбисто-грядової піщаної терасової рівнини із дюноподібними та кучугурними формами рельєфу з дерновими боровими та
дерново-підзолистими піщаними грунтами під
рослинністю сухих борів та суборів з Pinus
sylvestris, Quercus robur, Tilia cordata у деревному ярусі, з Euonymus verrucosa в підліску та
Calamagrostis epigeios, Festuca beckeri, Elytrigia
repens, Carex ericetorum, Hierochloa odorata, Poa
nemoralis, Sempervivum ruthenicum, Peucedanum
arenarium та інших видів у трав’яному ярусі; 3)
горбисто-грядової піщаної терасової рівнини із
дюноподібними та кучугурними формами рельєфу з дерново-підзолистими піщаними грунтами під псамофітними житньо-типчаковими
луками і лучними типчаково-ковиловими степами з рослинними видами: Calamagrostis

epigeios, Festuca beckeri, Thymus pallasianus, Th.
tschernjaevii, Centaurea sumensis, C. borysthenica,
Stipa borysthenica, Sempervivum ruthenicum,
Peucedanum arenarium, Thesium ebracteatum,
Jurinea cyanoides, Viola rupestris, Senecio
czernjaevii; 4) знеліснених дюнних та кучугурних піднять з початковим ґрунтоутворенням на
рухливих пісках та розрідженою первинною
рослинністю: Centaurea sumensis, C. borysthenica,
Festuca beckeri, Koeleria glauca; 5) міжгорбових
таміжгрядовихзниженьздерново-підзолистими
глейовими піщаними ґрунтами під дрібнолистяними вторинними лісами з Betula pendula, B.
Pubescens, Populus tremula з Festuca beckeri,
Nardus stricta L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
та з болотними та торфувато-болотними піщаними грунтами під лишайниковими та зеленомоховими сосновими лісами з Pinus sylvestris, B.
Pubescens, Populus tremula та Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn. та мохами.
У висновках також потрібно зауважити, що
маршрут ділянкою «Зміїні острови» є доволі інформативним щодо історії формування й розвитку геокомплексів та способів природокористування в регіоні, привабливим для огляду
через поєднання ділянок натуральних та культурних ландшафтів, доступним для туристів
різного віку та таким, що має освітні цілі.
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The Ukrainian Association of Geologists as a Linked Third Party was involved in the ENGIE (Encouraging Girls to
Study Geosciences and Engineering) three-year project. This activity has received funding from the European Institute of
Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union, under the Horizon 2020, the EU Framework Programme
for Research and Innovation. The main slogan of ENGIE project – empowering girls to become the geoscientists of
tomorrow. The authors of this article work for the implementation aims and tasks of ENGIE project in Ukraine.

Вступ. Громадська організація «Спілка геологів України» (Спілка) – активний дійсний
член Європейської федерації геологів (EFG) з
2014 року. Протягом п’яти років Спілка бере
активну участь у європейських грантових
проєктах як пов’язана третя сторона від EFG.
Цікавим є досвід роботи у проєкті ENGIE
(Encouraging Girls to Study Geosciences and
Engineering) – заохочення дівчат до вивчення
геологічних наук та інженерії. Системна робота з учнівською молоддю – один з пріоритетів
Спілки [1-3].
Діяльність за проєктом ENGIE отримала
фінансування від Європейського інституту інновацій та технологій (EIT), органу Європейського Союзу, в рамках програми «Горизонт
2020», Рамкової програми ЄС для досліджень
та інновацій. ENGIE – трирічний проект, що
координується University of Miskolc (провідний університет Північної Угорщини).
Загальна гендерна структура в геології, зокрема, в секторах розвідки та видобутку корисних копалин, безумовно, є незбалансованою. Вона характеризується досить стійкими
стереотипними уявленнями про місце чоловіків та жінок в професійній спільноті, підприємницькій діяльності, а також в сфері освіти
і академічної науки. Однак, дослідження підтверджують, що об`єднані команди більш
творчі, новаторські і відповідно, успішні. Тому
участь жінок в галузях, пов’язаних з геологією,
Geotourism and education

є необхідною і може розглядатися як один з
елементів успішної стратегії розвитку цих напрямів.
Отже, проєкт ЕNGIE https://www.engieproject.
eu/ має на меті посилити зацікавленість дівчат
до вивчення геознавства та суміжних інженерних дисциплін, сприяти зростанню рівня зацікавленості дівчат та жінок у цій галузі, розширити права і можливості дівчат для свідомого
набуття професії геолога.
У партнерстві беруть участь 3 університети, 2 науково-дослідні центри та професійна
організація Європейська федерація геологів
(EFG), яка має 26 національних геологічних
асоціацій-членів. Заходи здійснюються у 22
країнах.
Ключові зацікавлені сторони/стекхолдери ENGIE:
◆ дівчата від 13 років, оскільки кар’єрні рішення приймаються загалом у підлітковий період;
◆ успішні жінки-геологи та інженери – приклади/взірці для наслідування;

Рис. 1. Логотип проєкту ENGIE.
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◆ вчителі середньої школи;
◆ представники органів, що ухвалюють рішення та відповідають за політику в галузі
освіти та сировини на різних рівнях: регіональному, національному, європейському
та міжнародному;
◆ представники установ, що займаються науковою комунікацією: школи, музеї, університети;
◆ роботодавці майбутніх геологів та інженерів;
◆ лідери галузі;
◆ представники наукових кіл: вчені-геологи,
інженери, гендерні експерти, соціологи;
◆ широка громадськість: діти та батьки.
Оскільки ENGIE має на меті посилити інтерес дівчат до геознавства та геоінженерії,
учениці середніх шкіл (13-18 років) вважаються основною цільовою групою проєкту. Щоб
забезпечити змістовність матеріалів та заходів,
розроблених командою проєкту, сформовано
групу дівчат-волонтерів цієї вікової групи.
Поточна пандемія коронавірусної хвороби
2019 (COVID-19), спричинена SARS-CoV-2, дещо
сплутала плани і графіки виконання робочих пакетів (WP) та завдань (Task) за проектом. Однак,
перше опитування, проведене в лютому та березні 2020 року, дало змогу збирати інформацію
щодо візуальної ідентичності проекту, соціальних медіа та типів інтересів цільової групи. Друге
опитування, проведене в березні 2020 року, дало
можливість визначити кольорову гаму та стиль
написання, які можна використовувати в поєднанні з логотипом (Рис 1.).
Крім того, була створена Консультативна
рада з участю вчених-геологів, дослідників, лідерів галузі та гендерних експертів для надання наукової підтримки та допомоги у взаємодії
із зацікавленими сторонами проєкту.
Особливості виконання завдань проєкту
у нових умовах
Оскільки проєкт трирічний, завдань для
виконання та заходів для реалізації досить багато. Дуже ускладнює роботу неможливість
чіткого планування обов’язкових подій через
карантин в окремих закладах освіти, обмеженість он-лайн формату для масштабних заходів, складність роботи з великою підлітковою
аудиторією одночасно.
Навіть на етапі поширення та збору анкет
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щодо інтересу учениць середньої школи до геознавства виникали труднощі, хоча у дитячих
проєктах Спілки беруть участь сотні школярок. Як виявилось, значно простіше розробити сценарій, організувати та провести оф-лайн
тригодинний захід з сотнею дітей та десятьма
локаціями, ніж провести їхнє он-лайн опитування, яке реально займає п’ять хвилин і не
потребує великих зусиль! Учителі виявились
більш організованими (можливо тому, що робота здійснювалась, зокрема, і через директорів шкіл). Всього в анкетуванні взяло участь
53 учителі. У он-лайн опитуванні взяли участь
115 школярок, паперові анкети заповнили 90
учениць. Дівчата з Києва, Львова, Київської,
Харківської, Львівської областей. Результати
опитування потребують окремого опису та
аналізування.
Під час виконання завдання, що називається Поширення (Dissemination) виявилось,
що наша основна цільова аудиторія майже
не використовує Facebook, а надає перевагу
Instagram, як молодіжному (на даний момент)
соціальному медіа, що ми обов’язково маємо
врахувати в подальшій роботі.
Наступним дуже цікавим і більш звичним
для авторів статті завдання є проведення невеликого заходу в рамках Ночі дослідників. Коли
почали роботу над завданням, з’ясувалось,
що в Україні такі заходи як Ніч дослідників не
проводились взагалі. В рамках «Європейської
ночі дослідників 2020» Європейська Комісія
фінансує 51 проект у 30 європейських країнах, включаючи країни, приєднані до Програми «Горизонт 2020». Європейська Ніч Дослідників є загальноєвропейською публічною
подією, яка має просвітницький характер і
наближає науковців/дослідників до широкої
аудиторії. «Ніч» демонструє різноманітність
науки та її вплив на повсякденне життя громадян, стимулюючи інтерес до наукової кар’єри
– особливо серед молоді. Вчені зустрічаються
з громадськістю та демонструють свою роботу
за допомогою практичних експериментів, наукових шоу, ігор, вікторин, конкурсів, виставок
та цифрових заходів. Діти, молодь та цілі родини відкриють для себе дослідження, науку
та інновації завдяки квестам та вікторинам. У
2019 році цей захід залучив 1,6 мільйона відGeotourism and education
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відувачів у 400 містах Європи та за її межами!
Цього року подія спершу була запланована на
п’ятницю, 25 вересня 2020 р. ( і взагалі раніше
проводилась в такі числа), але через виняткові обставини пандемії COVID-19 вона відбудеться в п’ятницю 27 листопада 2020 р. Ми
обов’язково проведемо невеликі бюджетні заходи, але ще не можемо з упевненістю сказати
у якій формі і з якою аудиторією.
1 березня 2018 року ми організували подібний захід, назвавши його Геофест https://
geologists.org/ua/events/chronicle/geologichniyfestival—geofest. Присвятили захід 100-річчю
створення Геологічної служби України.
Ще один цікавий і захід в рамках визначених проєктом завдань – семінар/круглий стіл
з жінками-геологами, що стали успішними у
професії. Мета семінару – надати можливість
обговорення та обміну досвідом між жінкамипрофесіоналами для досягнення більш глибокого розуміння/усвідомлення гендерного

впливу на трудову діяльність в галузі геології
і інженерії. ENGIE має намір використовувати
знання і досвід цих жінок для кращого розуміння, як треба працювати над розширенням
прав і можливостей дівчат, щоб вони стали
геологами та інженерами завтрашнього дня.
Цільова група семінару – фахівчині, що працюють у галузі геологічних наук або інженерії,
у академічних та наукових колах, в промислових / комерційних організаціях.
Семінар має характер камерного заходу з
невеликою кількістю учасниць (до 7 осіб).
Висновки
Хоча активна фаза проєкту триває не так
довго, спектр заходів, що проводяться в його
рамках, вже відкриває для дівчат захоплюючий
світ геологічних явищ і об’єктів. В межах завдань проєкту ми розповідаємо про прекрасну професію геолога, допомагаємо пізнавати
таємниці природи і планети Земля, навчаємо
і навчаємось самі!

________________
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Geological objects that are bright in geophysical fields deserve special attention. Such objects are exposed on the banks
of the Southern Bug River within the Gaivoron block of the Ukrainian Shield (USH). This publication describes one of
these objects. It is shown how to find in the field the exposure of bodies that form geophysical anomalies. Examination of
the sources of geophysical anomalies in situ occurrence is important for understanding the geological structure of these
areas. It is shown that exposed sources of anomalous magnetic field contain up to 10% of magnetite. These rocks have a
high density. The outcrops described in the publication are optimal for students of geophysical practice.

Вступ. Яскраво виражені у геофізичних
полях геологічні об’єкти відслонюються по
берегах річки Південний Буг в межах Гайворонського блоку Українського щита (УЩ).
Цей блок характеризуюється знакозмінним
аномальним магнітним полем і виразними
аномаліями Буге. Важливим для розуміння
геологічної структури цих територій є обстеження джерел геофізичних аномалій. Але прибережним ділянкам притаманний загальний
недолік побудови геофізичних карт: територія
по берегах річок зазвичай випадає з регулярної мережі зйомки, зокрема у мережі зймки
магнітного поля є «білі плями». Це не дозволяє
безпосередньо пов’язати поведінку магнітного поля, відображену на існуючих картах, зі
структурно-геологічними особливостями відслоненої частини кристалічного фундаменту
по берегам річок.
Під час геологічної зйомки УЩ, зокрема в
рамках ГДП-200, виконувались обстеження і
опис відслонень відбір зразків по берегах річок.
Тобто ми маємо ситуацію, коли відслонення

гірських порід вивчені геологічними методами, зібрані колекції зразків теж досліджуються в першу чергу виходячи з поставлених геологами задач. Магнітні властивості і густина
гірських порід вивчаються відокремленно від
польової геофізичної зйомки. Про джерела
аномалій геофізики здогадуються за результатами узагальнень петрофізичних досліджень.
У місцях виявлення найбільш яскравих геофізичних аномалії виконується буріння і проводиться комплексна інтерпретація результатів
робіт. Але залишаються не задіяними природні наглядні відслонення джерел аномалій геофізичних полів. Такі відслонення є джерелом
інформації для більш якісної інтерпретації
карт геофізичних полів, разом з тим вони є
наочним матеріалом для навчання. Геологічні
тіла, що відслонюються і є джерелом геофізичних аномалій можуть бути виділені як природоохоронні об’єкти.
Ділянка кристалічного фундаменту, що відслонюється по берегам р. Південний Буг у Кировоградській області Гайворонському районі між

Рис.1. а) Схематичний розріз ділянки біля с.Казавчин; б) результати детальної зйомки Т по
профілях 1 та 2. Умовні позначення: 1 – крива Т1, 2 – крива Т2, 3 – Тср для Т1, 4 – Тср для Т2, 5 –
Тпр (приведене) для Т1, 6 – Тпр для Т2.
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Рис.2. Неоднорідний розподіл значень χ∙10-3 од. СІ (χmin-χmax) по вертикальному відслоненню
Шовковиця залізистих порід на правому березі р.Південний Буг.
с. Хащувате та смт. Завалля стала ключовою ділянкою для дослідження геологічної структури
докембрійського фундаменту. В межах ділянки
відслонюються породи кристалічного фундаменту Українського щита майже суцільно по обох
бортах р. Південний Буг. Лазько Є.М. у роботах [1,2] описує породи, що відслонюються на
бортах долини р. Південний Буг між селом Хащувате та смт. Завалля, як такі, що складають
залізорудно-гнейсову формацію Побужського комплексу. Серед гнейсів і кристалосланців цими авторами виділені різновиди порід,
що за складом лягають у ряд від магнетиткварцевого до магнетит-гиперстен-гранаткварцового. Також описані типи перешарувань і потужності шарів і прошарків суттєво
магнетитвміщуючих порід, але не вказане їх
місцерозташування на території досліджень.
Зображені лише угрупування вищого порядку, а саме товщі і пачки. На місцевості важко
уявити характер і місце залягання вказаних
порід з великим вмістом магнетиту і пов’язати
їх з аномальним магнітним полем.
Дослідження таких об’єктів геофізичними методами дозволяє точно визначити місце
положення джерел аномалій. Зокрема комплексне застосування методів магніторозвідки
дозволяє виділити у відслоненнях джерела
позитивних аномалій магнітного поля (Т) [3].
Маршрутна магнітна зйомка вздовж відслонень по берегам р. Південний Буг дозволила
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виявити високо амплітудні аномалії біля с. Казавчин (що знаходиться між селами Хащувате
та Сальково Гайворонського району, Кіровоградської обл.). Саме тут, одне навпроти другого знаходяться джерела геофізичних аномалій
в межах ділянок 1 та 2, їх виявлено на відслоненнях, що умовно названі «Шовковиця» Ш
на правому березі і «Горіх» Г на лівому березі (рис.1.а). Ш – відслонення, з вертикальною
«свіжою» поверхнею, Г – відслонення, місцями
задерноване, з вивітреною поверхнею.
Маршрутна зйомка Т показала візуальну
подібність фрагментів кривої Т отриманих
по паралельних профілях 1 та 2, пройдених
на протилежних берегах річки Південний Буг
(рис.1.б).
Проведені дослідження показали місце розташування відслонень суцільного високомагнітного тіла, котре перетинає русло і породжує
єдину високоамплітудну аномалію магнітного
поля.
Маршрутна капаметрія визначила місця
«сплеску» значень магнітної сприйнятливості χ на обох маршрутах на відслоненнях Ш і Г.
Цим були визначені місця площадної зйомки
χ, результати яких виявили реальний розподіл магнітного матеріалу в приповерхневому
шарі відслонень. Карти χ представлені двома
різними способами: на правому березі (відслонення Ш) – умовним розподілом значень χ по
поверхні стінки відслонення (рис.2, табл.1).
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Таблиця 1

Розподіл χ по стінці вертикального відслонення «Шовковиця»
№ зони
Значення χ∙10-3 од.СІ заміряні по зонах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1,9
1,9
0,87
1,3
2
2,8
6,4
4,3
0,64
0,1
0,16 0,03
3
37
39
1
6
20
17
10
4,8
4
5,2
3,5
0,57
0,73
0,1
5
4,5
0,4
0,6
0,01
0,6
10
7,1
49
11
20
68
11
98
170
160
100
210
12
230
190
300
180
44
350
59
13
280
200
110
36
14
220
200
170
250
170
15
400
420
710
500
640
6
481
160
26
6,9
23
77
120 75
7
37
85
72
31
180
250 620 54
8
280
340
360
340
21
9
26
21
22
24
Примітки: № зони відповідає номерам зон наведеним у рис.2.

Різні способи представлення отриманих даних дозволяють говорити, що на обох відслоненнях магнітні маркери мають неоднорідну
структуру, магнітний матеріал розподілений
нерівномірно.
Важливим є комплексний аналіз петрофізичних характеристик аномалеутворюючих
та оточуючих їх гірських порід відібраних з
вивчених відслонень. Лабораторні аналізи відібраних (за допомогою сонячного компасу)
зразків показали, що аномалеутворюючим породам притаманні високі значення χ та висока
залишкова намагніченість Іn >10 А/м та високі
значення густину 3,1<ρ<3,5 г/см3. Висока густина має відображатися у характері гравітаційного поля на ділянці досліджень і заслуговує уваги як об’єкт демонстрації можливостей
гравірозвідки. Вивчене джерело геофізичних
аномалій сформоване породами магнетитгранат-кварцового складу: гранату 50%, кварц
коливається в межах 20-30%, кількість магнетиту може сягати 10%. Вміщуючи породи майже всі містять більш 40% кварцу, плагіоклазу
(25-40%), буває присутнім орто-клінопіроксен
(0-20%), апатіт (до 2%) в супроводі з біотитом
(до 1%).
Хоча магнетит-гранат-кварцові породи є
знаковими, однак вони залягають у прошарках незначної потужності і тому на існуючих
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10

11

40

45

χ min
12
0,87
0,03
1
0,1
0,01
7,1
98
44
36
170
400
6,9
31
21
21

χ max
13
1,9
6,4
45
5,2
4,5
68
210
350
280
250
710
481
620
360
26

χcep
14
1,5
2,1
22,0
2,0
1,2
31,0
147,6
193,3
156,5
202,0
534,0
121,1
166,1
268,2
23,3

картах масштабу 1:50000 відсутні («провалюються у мережу» карти). Існують неузгодженості і у польових описах, зокрема, на
правому березі описані магнетитові кристалосланці, на лівому – залізисті кварцити.
На карті фактматеріалів відслонення, що за
описом у польових щоденниках відповідають відслоненням Ш і Г вказані осторонь від
свого реального положення, так, що їх місце
розташування не співпадає з місцем розташування аномалій Т. Все це раніше не дозволяло прив’язати аномалії магнітного поля до
задокументованих у польових щоденниках
залізистих порід. Безпосередні польові спостереження у комплексі з лабораторними
аналізами дозволили точно узгодити геологічні та геофізичні данні і виявити джерела
геофізичних аномалій.
Висновки. Об’єкти, що мають яскраву вираженість у геофізичних поля заслуговують на
ретельне вивчення. Вони є зразками аномалеутворюючих джерел у тілі кристалічного фундаменту, які потрібно на практиці показувати
студентам. Саме на таких ділянках найкраще
демонструвати можливості геофізичним методів дослідження Українського щита формувати
вміння та навички роботи, зокрема методами
магніторозвідки у комплексі з петрофізичними дослідженнями.
Geotourism and education
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ГЕОКЕШИНГ ЯК СКЛАДОВА ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
ТА ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Віталій Вишневський, Сергій Садовнік
Українська спільнота геокешерів, vit_vizual@ukr.net

GEOCACHING AS A PART OF COGNITIVE TOURISM
AND STATE ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATOR
Vitaliy Vishnevskey, Sergii Sadovnik
Ukrainian Geocachers Community, vit_vizual@ukr.net
This report is devoted to acquainting the conference participants with the world game «Geocaching» and the disclosure
of those constituent that can be used as part of cognitive tourism. We also consider the development of geocaching in the
country as not a specific indicator of economic development and the European vector of country.

2 травня 2000 року, на наступний день після
скасування Сенатом США загрублення сигналу GPS для цивільних приймачів, Дейв Алмер
(Dave Ulmer) з Портленда (штат Орегон) запропонував своїм друзям нову високотехнологічну гру. Суть гри була в тому, що одна людина створювала схов, публікувала його координати у інтернеті, а інші за цими координатами
пробували знайти цей схов. Того ж дня Дейв
відправився до найближчого лісу і створив
свій перший схов. Ідея гри була швидко підхоплена спочатку в США, а потів і по всьому світові. Згодом гра отримала назву «Геокешинг»,
але днем народження геокешингу вважається
саме 2 травня 2000 року. Отже, в цьому травні
геокешери всього світу будуть святкувати своє
перше двадцятиріччя [1].
В роботі [2] ми вже звертали увагу туристичної спільноти на ту обставину, що гра геокешинг
по своїй суті є складовою пізнавального туризму.
Адже в філософії геокешингу є ключове правило:
«якщо запрошуєш до певного місця іншу людину, то задай собі питання навіщо ти це робиш?».
Отже, більшість геосховів присвячена найбільш
цікавим пам’яткам історії, пам’яткам природи
або просто красивим краєвидам, пізнавальним
загадкам і т.і. Станом на грудень 2019 року на
сайті геокешингу було зареєстровано більше 7
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млн. гравців, які зробили по всьому світові більше 3,5 млн. геосховів. Можна з впевненістю сказати, що переважна кількість з цих 7 млн. гравців
є активними туристами, але вони сприймають
світ та планують свої подорожі за допомогою
«мапи скарбів» геокешингу. Адже розуміють,
що місцеві геокешери надали найбільш цікаві
місця в своїх країнах та містах через описи своїх
різноманітних сховів. Тому у них є можливість
поєднати пізнавальний туризм з захоплюючим
пошуком «скарбів» на місцевості.
Ще раз нагадаємо різноманіття геокешингових сховів [3]:
1. Які містять фізичний контейнер в кінцевій точці на місцевості.
a. Традиційна схованка (Traditional Geocache)
b. Покрокова схованка (Multi-Cache)
c. Квест на місцевості (Wherigo™ Cache)
d. Леттербокс (Letterbox Hybrid)
e. Загадка (Mystery or Puzzle Caches)
2. Які не містять фізичний контейнер в кінцевій точці на місцевості.
a. Геологічна схованка (EarthCache)
b. Віртуальна схованка (Virtual Cache)
c. Вебкамера (Webcam Cache)
3. Соціальні.
a. Зустріч (Event Cache, Mega-Event Cache,
Giga-Event Cache)
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Рис. 1 Мапа геокешингових сховів країн Європи
b. Зустріч екологічна (Cache In Trash Out Event,
CITO)
В цій доповіді хочемо звернути увагу ще
одну рису геокешингу. При тому, що перший
схов в Україні був зроблений іноземним туристом ще у лютому 2002 року, у нашій країні
на цей час існує трішки більше за 1500 сховів.
У порівнянні з Германією (більше 900 тисяч
сховів), Італією (більше 40 тисяч сховів), Польщею (біля 70 тисяч сховів) та іншими країнами
євросоюзу ми виглядаємо як «terra incognito».
Подивимося на мапу геокешингових сховів
Європи (Рис.1).
Навіть «не озброєним оком» видно, що
країни, які були фундаторами європейсього
союзу та мають більш розвинену економіку
(Германія, Франція, Італія і т.і.), демонструють
і більшу кількість геосховів на своїй території.
Про те, країни, що відносно нещодавно при-

єдналися до євросоюзу (страни Балтії, Польща
і т.і.) мають більш розвинений геокешинг ніж
Україна, Росія, Білорусь та Молдова. Отже, всі
країни, що приєднались до євросоюзу та його
цінностей, демонструють стрімкий розвиток і
геокешингу. Тому сам геокешинг та його кількісні статистичні характеристики можна розглядати як певний індикатор європейського
вектору та стану економічного розвитку країни. На наш погляд, такі характеристики значно простіші за економічні індикатори.
Оскільки, європейський вектор зараз закріплено з нашій українській конституції, розвиваючи геокешинг, ми не тільки розвиваємо
пізнавальний туризм в своїй країні, а й просуваємо її до інформаційного простору євросоюзу через учасників захоплючої інтернаціональної гри.
Отже, граймо в геокешинг разом!

_______________

1. https://www.geocaching.com/help/
2. Сергій Садовнік, Тетяна Козлова, Віталій Вишневський. Геокешинг як інструмент пізнавального геотуризму //
Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2018,
Львів). – Львів: Каменяр, 2018. - С.20-22.
3. https://newsroom.geocaching.com/fast-facts/

188

Geotourism and education

Розділ 3

Геотуризм і освіта

ВОЄННО-ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ «ОСТАННЯ СТОЛИЦЯ УНР»
У КАНЬЙОНІ р. СМОТРИЧ
Ігор Смирнов, Джибо Цуй
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Smyrnov_ig@ukr.net

MILITARY-HISTORIC RECONSTRUCTION «THE UNR LAST CAPITAL»
IN SMOTRICH RIVER CANYON
Igor Smyrnov, Gibo Tsuy
Taras Shevchenko National University of Kyiv
The military-historical festival-reconstruction «The Last Capital», dedicated to the Kamyanets era of the Ukrainian
People’s Republic, was held on August 24-25, 2019 after a five-year break. During the festival, there was a reconstruction of
the clashes between the UNR Effective Army and Bolshevik troops, with A. Denikin’s army and N. Makhno’s rebel army.
On the second day of the festival, a tactical game took place - in the canyon of Smotrich river, which was attended by more
than 200 reconstructors from different cities of Ukraine and Bulgaria. Such a festival should attract a lot more tourists than
it used to on the tactical game - so marketing, advertising and promotion measures should be included.

Кам’янець-Подільський, який згадується
першим серед туристичних див України, відомий широкому загалу українських та іноземних туристів передусім своєю історичною
фортецею ХV –XVIII ст. польсько-турецького
походження (правильніше – замком, тому що
за середньовіччя неприступну фортецю являло собою усе місто) [5,418-420]. Але туристичний потенціал міста цим далеко не вичерпується, оскільки Українські визвольні змагання
1917 – 1920 рр. надали йому можливість стати
на досить тривалий час (біля 1 року) столицею УНР з повноцінним виконанням столичних функцій та наявністю усіх відповідних
структур. Практично усі будівлі, де вони знаходились, збереглися в місті до нашого часу і
мають пряме відношення до діяльності найбільш відомих очільників Директорії УНР,
в першу чергу, до Голови Директорії і Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри.
Усі ці факти повинні відбитися на іміджі та
розвитку туристичних потоків та брендів цієї
дестинації, тим більше, що у світовій практиці (США, Китай) туристичні бренди іноді
створюються штучно, міста змінюють назви
відповідно до туристичного попиту [1]. У
Кам’янці-Подільському нічого придумувати
та змінювати не треба – його доба, як столиці
УНР, залишила по собі як фото-документну,
так і матеріально-архітектурну спадщину.
Не використати її для урізноманітнення туристичної пропозиції міста у напрямку пріоритетного розвитку національно- та воєнноGeotourism and education

патріотичного туризму в сучасних умовах незалежної України просто не можна.
Істотне значення для приваблення туристів
до Кам’янця-Подільського, як бувшої столиці
УНР, мають військово-історичні фестивалі
та реконструкції. Взагалі у місті можна рекомендувати щорічно проводити «Дні УНР»
тривалістю декілька днів, мета яких - відтворити події тих декількох місяців 1919 р.,
коли столиця незалежної України містилася
у Кам’янці-Подільському [4]. Це можуть бути
військові паради, вишколи підрозділів армій
УНР та ЗУНР, театральні вистави, виступи
поетів та співаків з аутентичними творами часів УНР, інсценізовані «виступи лідерів УНР»
на мітингах, відтворення боїв силами реконструкторів тощо. Якщо залучити студентів
разом з учнями старших класів та одягнути їх
у військові однострої армій УНР та ЗУНР для
участі в інсценізованих заходах, то усе місто
опиниться в атмосфері «столиці УНР 1919
р.». Для туристів (українських та іноземних)
це був би незабутній фест. Відповідну програму заходів слід підготувати завчасно, надати у друкованих та електронних ЗМІ , прорекламувати в інтернеті, на телебаченні тощо.
Основа для такого фесту вже є – це військовоісторичний фестиваль «Остання столиця»,
присвячений Кам’янецькій добі Української
Народної Республіки, що був проведений 2425 серпня 2019 р. після п’ятирічної перерви.
Під час фесту відбулася реконструкція двох
зіткнень – між Дієвою Армією УНР, збройни189
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ми силами півдня Росії (армія А.Денікіна) та
Революційною повстанською армією Махна.
Захід проходив у парку напроти РЦКіМ «Розмай» на вул.Шевченка - о 16.00 та на площі
Польський ринок - о 17.30. Глядачам під час
цих двох битв усе, що відбувалося, коментував ведучий – відомий київський історик та
геральдист Олекса Руденко. На другий день
фесту відбулася тактична гра – на Польських
фільварках, коли: «Ворог був зовсім близько. Більшовики засіли на сусідньому полі та
хлопці з Чоти пішої розвідки Третьої залізної
дивізії Дієвої Армії УНР про це не знали. Їхній загін розділився: половина рушила лівим
берегом р.Смотрич, а далі перейшла річку
вбрід. Інші відправились дорогою повз Польську браму. Панцерник «Петлюра» їхав слідом за загоном, та потім зупинився, чекаючи
на свій час. Наближення розвідників більшовики бачили і підготувалися: дорогу до поля
забарикадували, у хащах з кущів та дерев підготували три засідки. З кукурудзи стирчали
дула гвинтівок, в очереті часом можна було
помітити кудлату папаху. Постріли луною відбивалися від високих скель каньйону, кулемети панцерника відпльовувались гільзами,
більшовики намагались поцілити у броневик
гранатами. Бій тривав з чверть години: поле
вкрилося тілами полеглих, із більшовицького
загону вижив один лише юнга, а люди, котрі
прийшли на кам’янець-подільський пляж позасмагати, фільмували все на телефони, часом навіть не піднімаючись із розстелених на
березі Смотрича рушників» [3]. Так виглядала тактична гра в останній день військовоісторичного фестивалю. Глядачів (туристів)
на відтворення вуличних боїв зібралося чимало, а от тактичну гру спостерігали, нажаль,
небагато людей, хоча усі події фестивалю були
безкоштовними.
Приймали участь у цьому дійстві більше
200 реконструкторів, у т.ч. члени міського
військово-історичного товариства, Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» (Львів),
ГО «Жива Історія» (Вінниця), Центру історії
Вінниці; ВІК «Захисник» (Одеса); ВІК «172 піхотний полк» (Київ); ВІК «Пластун» (Київ);
ВІК «44 піхотний полк» (Київ), ВІК «Повстанець» (Київ), реконструктори з Хмельниць190
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кого, ВІК «46 Добрчанский полк» з міста Добрич (Болгарія). Серед реконструкторів було
чимало учасників АТО/ООС, які з передової
перейшли на «історичний фронт», відстоюючи позицію незалежності України через
реконструкцію подій Визвольних змагань.
Серед реконструкторів були і жінки, які відтворювали постаті сестер-жалібниць, що надавали першу медичну допомогу під час та
після бою, та «фельчерок». Вулицями міста
їздили три панцерника (кам’янецький «Черник», вінницький «Петлюра» та безіменний
львівський броньовик), антикварного вигляду вантажівка Fiat та кілька легкових автомобілів тієї епохи. У вільний від «бойових дій»
час реконструктори вправлялися у муштрі
та демонстрували табірне життя вояків початку ХХ ст. для усіх гостей Кам’янецького
замку. Фестиваль розпочався з безкоштовного концерту Народного артиста України
Тараса Компаніченка та «Хорєї козацької» у
дворі Старого замку. Колектив привіз програму «Пісні української революції» з творів часу Визвольних змагань 1917-1921 рр.
Кам’янецький захід став «хрещеним батьком»
подібного фестивалю у Вінниці, а у планах організаторів – відтворення подій 1920 р., а саме
епізоду польсько-більшовицької війни [2]. Це
цікава та важлива тема, яка переважній більшості населення України, нажаль невідома.
У планах реконструкторів - також ввести у
фестиваль освітню складову.
У такий спосіб Кам’янець-Подільский відроджує пам’ять про свої столичні часи. Здобутки і втрати Директорії УНР стають темами
військово-історичних фестивалів та реконструкцій («Остання столиця»), публікацій, путівників та екскурсій. Кам’янець поволі пригадує своє минуле і столичний статус, який
він мав за часів УНР, але його туристичний
потенціал у цьому контексті розкритий ще
далеко не повністю. Так, путівник «Кам’янець
– остання столиця УНР», виданий 2011 р. [6],
з тих пір не перевидавався і вже став рідкістю навіть в інтернет-магазинах, а екскурсії
під однойменною назвою не мають належної
реклами в Україні, а тим більше за кордоном,
що відмітила кореспондентка львівської газети «Високий замок» під час відвідання місGeotourism and education
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та, звернувши увагу на пропозицію екскурсії про … відьом. Про військово-історичний
фестиваль – реконструкцію «Остання столиця», який відбувся у Кам’янці-Подільському
у серпні 2019 р. після 5-річної перерви, теж
загальноукраїнської реклами та розголосу
якось не було чутно. В результаті організатори цього дуже цікавого для туристів фесту
похвалилися, що зібрали на ньому понад 200
реконструкторів з України та зарубіжжя, а от
про число туристів промовчали, і хоча більшість подій фестивалю були безкоштовними
для глядачів, на тактичну гру завітали лише
поодинокі випадкові туристи.

Отже, Кам’янцю-Подільському, як важливій туристичній дестинації України, необхідно урізноманітнити свій туристичний імідж,
залучивши до нього столичне минуле міста
за часів Директорії УНР, що є особливо істотним нині для виховання учнівської та
студентської молоді (із урахуванням вимоги
МОН щодо її туристичної мобільності), та
закріпити цей імідж відповідним брендом
(логотипом, гаслом тощо). Як не як, столичний статус до цього зобов’язує. Проведення
у місті військово-історичних фестивалів на
кшталт «Останньої столиці» у цьому контексті буде дуже доречним.

_______________
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THE IMPORTANCE OF SOCIAL NETWORKS FOR THE DEVELOPMENT
OF COGNITIVE TOURISM
Inna Illiashenko
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
inna.illyashenko@gmail.com
The use of social networks directly is one of the most effective means of advertising, it has many advantages, unlike
modern types of advertising and is the most promising of them. To improve the attraction of more tourists and build
their loyalty, it is necessary to create a modern system of promotion on social media. The role of advertising activity for
popularization of tourist services of the destination is analyzed. The effectiveness of modern methods of destination
promotion through the social network Instagram is evaluated.

Використання соціальних мереж на сьогодні
є одним з найбільш ефективних засобів реклами. Такий засіб має велику кількість переваг,
на відміну від інших видів реклами та є найперспективнішим з них. Зокрема, перевагою
реклами в Instagram є вплив на певну цільову
Geotourism and education

аудиторію, усунення певних перешкод між рекламодавцем та туристом. Велика кількість потенційних туристів шукають інформацію про
відпочинок в Інтернеті, який зайняв перші місця у світі рекламно-інформаційних послуг. Соціальні мережі завоювали популярність серед
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користувачів, завдяки залученню мільйонної
аудиторії та використання таргетованої реклами, яка є сильним інструментом просування,
даючи туристичній дестинації швидкий зв’язок
з потенційними туристами, зменшуючи витрати
та збільшуючи прибуток тієї чи іншої дестинації. Такі обставини потребують вивчення можливостей соціальних мереж, зокрема Instagram,
для просування туристичної дестинації в цілях
залучення туристів.
Пізнавальний туризм має на меті ознайомити туриста з традиціями та побутом місцевих мешканців, їх історією та культурою,
антропогенними та природними пам’ятками.
Реалізується така мета за допомогою організації різнопланових подорожей, поїздок, походів
тощо, на яких туристи відвідують центри туризму, регіонів, пам’ятки місцевого та світового масштабу.
Допомогти туристу обрати напрямок подорожі, а дестинації привернути до себе увагу
допомагає рекламно-інформаційна діяльність.
Основна її перевага полягає в забезпеченні
зв’язку між туристичною дестинацією та споживачами. На думку науковців та фахівців, на
сучасному етапі туризму за допомогою реклами,
а особливо маркетингу в соціальних мережах,
підтримується зворотний зв’язок між туристом та дестинацією. Це дозволяє контролювати
просування туристичних продуктів та послуг
на ринку, створювати та підтримувати рекламні напрями, так як вони приносять користь дестинаціям. Разом з тим рекламно-інформаційна
діяльність організовує діалог між туристом та
дестинацією.
З огляду на все вищесказане, зазначимо, що
така рекламно-інформаційна діяльність має
кілька взаємопов’язаних цілей:
- формувати певний рівень знань про туристичний продукт і послугу для туристів;
- формувати попит;
- формувати інтерес та доброзичливе ставлення до дестинації;
- заохочувати туристів;
- заохочувати придбання конкретного туристичного продукту або послуги;
- сприяти продажу;
- прискорити оборот;
- зробити споживача постійним покупцем
192
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продукту, тобто постійним клієнтам;
- формувати імідж;
- допомогати туристам у виборі туристичних
продуктів та послуг.
Велика кількість потенційних туристів шукають інформацію для планування власного
відпочинку в Інтернеті. Він є лідером у наданні рекламної інформації. Також надзвичайно
популярним серед користувачів Інтернету є
соціальна мережа Instagram, яка привернула
мільйонну аудиторію і є потужним інструментом просування. Instagram забезпечує
зв’язок між туристичною детинацією та потенційними туристами, тим самим зменшують популяризуючи локацію та збільшують
поток туристів до неї. Для успішного використання соціальної мережі та формування
певного сценарію необхідне вивчення можливостей Instagram.
Instagram – найбільш швидко зростаюча соціальна мережа. В Україні кількість користувачів соцмережі Instagram з 2018 по 2019 р. зросла
більше ніж на 50 %. Станом на початок березня
2019 року, близько 11 млн українців користуювалися соцмережею Instagram. Мобільний додаток Instagram був №1 в Україні за кількістю
завантажень серед додатків соцмереж у 2018
році. Покоління мілленіалів вибирає місця для
відпочинку по-новому. Раніше, плануючи відпустку, потенціальні туристи керувалися особистими уподобаннями: подивитися архітектуру, дізнатися історію, поніжитися на пляжі.
Тепер популярним є туризм, який отримав
назву геотегінгу, тобто шукаємо напрямок для
поїздки за допомогою геолокаційних відміток в
інстаграмі.
У своєму застосуванні Instagram надає чотири засоби, такі як фотографія, геотег, хештег та
реклама. Для багатьох користувачів, а саме для
туристів, об’єкт фотографії відіграє головну
роль. Він спирається на візуальні ефекти, аудіо,
розповідь та уяву користувача.
Індонезійські експерти визначили, що для
ефективного просування туристичної дестинації потрібна контент-стратегія. Тобто, всі інструменти просування в соціальній мережі, такі
як: фото, відео та хештеги потрібно об’єднати в
одну систему. Фото та відео контент поділити
на рубрики для більшого обсягу цільової аудиGeotourism and education
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торії, а хештеги використовувати лише в туристичних цілях.
На думку експертів, одним з основних методів впливу туристичної дестинації в Instagram
на туристів є не тільки візуальна частина та хєштеги, а і тергетована реклама.
За дослідженнями Логана Мейвіла, більше
половини користувачів Instagram мріють взяти
відпустку під час перегляду своїх новин – навіть, якщо вони ще не планували її. Він вважає
що 55% тих, хто планує відпустку, натискають
стікер «подобається» на Instagram сторінках
дестинацій. В дослідженнях Логана підкреслюється саме цільовій маркетинг. Це означає, що
у сторінках туристичних дестинацій є цінний
шанс націлити мандрівників за допомогою рекламних оголошень у Instagram задовго до того,
як вони забронювали квитки або планували вихідні. Отже, соціальна мережа Instagram – одне
з найкращих місць, куди можна вкласти свої
маркетингові ресурси.
Експерт з таргету зазначив, що при запуску
рекламної кампанії в профілі турстичної дестинаціїї в соціальній мережі, потрібно використовувати функцію «інтереси» Instagram, щоб охопити аудиторію, яка наразі перебуває у певному
місці.
Інтернет надає можливість користувачам
брати участь, розробляти та оновлювати будьяку інформацію. У маркетинговій теорії вона
називається контент. Таргет в свою ж чергу,
надає можливість зібрати більшу кількість потенційних туристів. Функція соціальних мереж
як одного з основних джерел інформації туристичного напряму все більше посилюється.
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Розділ 3

Індустрія туризму в значній мірі освоїла використання Instagram для зростання бізнесу та
інформованості про бренд. Проаналізувавши
Instagram сторінки українських дестинацій, робимо висновок, що головною проблемою дослідження є необізнаність українських дестинацій
в цьому напрямі рекламно-інформаційної діяльності.
Українські дестинації, які на сьогодні потребують залучення нових туристів, мають
використовувати сучасні методи впливу реклами, такі як, соціальні мережі, та особливо
Instagram.
Туристичні напрямки не змінилися і жодна
концепція гостинності не змінилася, але сучасний мандрівник однозначно змінився. Відповідно, змінилася «перспектива» та «ракурс», з
яких мандрівники хочуть вивчити дестинацію.
В свою чергу, на зміни чекають і методи, які використовуються для популяризації дестинацій.
Щоб розробити привабливий та цікавий
імідж дестинації в Instagram, потрібно знайти
цільову аудиторію потенційних туристів, розуміти, який зміст та хештеги можуть виявитись
привабливими для користувачів. Метою такої
роботи в Instagram є яскравий контент, який
запам’ятовується користувачу.
Українські локації та пізнавальний туризм
мають надихати мандрівників, демонструювати
найкращі сторони дестинації. Соціальні мережі
мають велике значення для розвитку туризму в
цілому, вони допомагають створювати загальне
бачення та дозволити окремим туристичним
операторам адаптувати його до своїх послуг та
цільового ринку.
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Пам’яті професора Марека Доктора –
видатного популяризатора геотуризму
Юрій Зінько, Оксана Шевчук
Львівський національний університет імені Івана Франка,
zinkoyuriy@gmail.com , oks.shevchuk@gmail.com
Сумною подією цього літа став відхід з цього світу нашого польського колеги – знаного
геолога проф., д-ра габ. інж. Марека Доктора (Śp. prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Doktor),
керівника Кафедри загальної геології і геотуризму Факультету геології, геофізики і охорони середовища Гірничо-Металургійної Академії ім. Станіслава Сташіца у Кракові (Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w
Krakowie), який помер 19 серпня 2020 року на
71-му році життя.
Професор Марек Доктор з ГірничоМеталургійної Академії імені Станіслава Сташіца у Кракові ніколи не бував на конференціях циклу «Геотуризм: практика і досвід», які
відбуваються що два роки на геологічному
факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Але завжди з приємністю отримував матеріали цих конференцій і висловлював задоволення, що геотуризм
розпочав активний розвиток в Україні. Одночасно запрошував до публікацій в єдиному теренах Центральної і Східної Європи виданні
«Geoturystyka / Geotourism», де він виконував
обов’язки відповідального секретаря. В Україні це видання добре відоме, а деякі українські
дослідники публікували у ньому свої праці.
Власне знайомство з Мареком Доктором
розпочалось з пошуку членів редакційної
групи, що займалась з початку 2000-х років виданням науково-популярного журналу «Geoturystyka / Geotourism». Перша і наступні зустрічі з М. Доктором відбувались в
його робочому кабінеті керівника Кафедри
загальної геології і геотуризму Факультету геології, геофізики і охорони середовища
Гірничо-Металургійної Академії ім. Станіслава Сташіца у Кракові за горнятком гербати.
Дружні розмови стосувались проблематики
геотуризму, її науково-освітніх та практичних
аспектів. Особливо пишався проф. М. Доктор
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геотуристичними практиками, які для своїх
студентів організовувала краківська Гірничометалургійна Академія ім. Станіслава Сташіца
у різних регіонах Європи.
Наші зустрічі завжди завершувались
даруванням чергових випусків журналу
«Geoturystyka / Geotourism» для українських
колег, зацікавлених у розвитку цього на той
час нового науково-практичного напряму у
сфері наук про Землю. Розповідаючи про зміст
чергового видання цього часопису, проф.
М. Доктор завжди акцентував на певних публікаціях, які стосувались практичних аспектів геотуризму, зокрема, підготовки фахівців
з геотуризму та геотуристичного планування.
Позитивно сприймав інформацію про те, що
видання користується популярністю в Україні
та використовується в науково-проектних розробках з геотуризму та для занять зі студентами. Одночасно, знаючи про брак науковоосвітньої літератури з геотуризму (тоді ще не
було таких можливостей оглянути їх в електронному вигляді через Інтернет), професор
охоче копіював для нас деякі важливі видання,
такі як різночасові праці з геотуризму Томаса
Хосе, монографії Мюррея Грея «Георізноманіття: оцінка і збереження абіотичної природи»
(2004) та Девіда Ньюсома і Роса Давлінга «Геотуризм: туризм геології та ландшафту» (2010),
а також найновіші тогочасні опубліковані дослідження на тему геоконсервації і геотуризму.
Також проф. М. Доктор проводив спеціальні
ознайомчі заняття з геотуризму для студентів
напряму «Туризм» з географічного факультету
ЛНУ ім. Івана Франка, які перебували на навчальній практиці в Ойцовському національному парку. Спеціальна презентація проф.
М. Доктора «Що таке геотуризм» зберігається
у Регіональному центрі навчальних матеріалів
з туризму на географічному факультеті.
Багато уваги у цих кількагодинних зустрічах з Мареком Доктором приділяли питанням
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українсько-польської співпраці у сфері геотуризму. Він позитивно оцінив розробку і реалізацію транскордонного геотуристичного шляху «Гео-Карпати» як спільного проекту ЛНУ
ім. І. Франка (Україна) і Державної вищої професійної школи ім. С. Пігоня в Кросно (Польща). М. Доктор заохочував до розробки ще одного спільного (ЛНУ ім. І. Франка та AGH w
Krakowie) проекту – «Геострада Карпат». Цей
проект був орієнтований на автотуристів та
освітні екскурсійні групи і мав на меті популяризувати геоспадщину Польських і Українських Карпат. У Марека Доктора до цього уже
був досвід успішної розбудови геотуристичного шляху – «Судетської геостради». Предметом нашого розгляду була також проблема
створення геопарків – інноваційної категорії в
геотуризмі. Зокрема, проф. М. Доктор активно
просував і впроваджував шлях створення геопарків регіонального і національного значення через активну співпрацю з місцевими органами влади, тобто, підтримував «шлях знизу» для цих природоохоронно-туристичних
об’єктів неживої природи. Одночасно, виходячи з польського досвіду науково-практичного
geotourism. practice and experience

впровадження геотуризму, він акцентував
увагу на необхідності інвентаризації (каталогізації) геотуристичних об’єктів в нашій країні
як першого етапу пощиціонування геотуризму
на ринку туристичних послуг. Зазначимо, що
проф. М. Доктор входив до складу редакційної
групи об’ємного видання «Каталог геотуристичних об’єктів Польщі», виданого у 2012 році
за редакцією проф. Тадеуша Сломки – ректора
Гірничо-Металургійної Академії ім. Станіслава Сташіца у Кракові.
Багато можна розповідати про успішну
професійну діяльність проф. Марека Доктора – про це найліпше засвідчать його праці
і реалізовані проекти. Але не можна не розповісти про нього як про щиру і добру людину, несамовито віддану своїй справі, який
любив студентів і поважав своїх колег, намагався передати своїм учням всі свої знання і
тішився їхніми успіхами. Він вмів надихати,
підтримувати нові ідеї і вселяти впевненість
у своїх силах – ми зустрічалися не так часто, як би хотілося, але кожна зустріч з проф.
Мареком Доктором назавжди залишилась у
пам’яті.
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Пам’яті Олега Яцожинського - товариша та колеги

Від спільноти Geoattractions
Альбертина Бучинська. Тетяна Дворжак, Тетяна Ціхонь
Трохи більше як півтора роки. Саме стільки минуло від того дня, 11 квітня 2019 р., коли
перестав дихати наш колега і друг Олег Яцожинський – геолог, енциклопедист, вікіпедист
і загалом хороша людина.
Народився Олег у м. Сколе Львівської області (17.11.1976 р.), як всі ходив у школу, завершив навчання… А потім став студентом
геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка і
відтоді поєднав своє життя з улюбленою наукою – геологією.
Спочатку студент, потім – аспірант у Інституті геології і геохімії горючих копалин
НАН України, Олег вирізнявся незалежним
характером, умінням захищати власну думку,
прагненням дізнаватись нове та аналітичним
мисленням. Саме такі риси характеру, власне,
необхідні для становлення справжнього науковця у будь-якій сфері. Олег Яцожинський
був ГЕОЛОГОМ. Цій науці він присвятив своє
життя, працюючи у Львівському відділенні
Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ, 2002-2006 рр.),
ДП «Науканафтогаз» (2006-2008, 2010-2011
рр.), ВАТ «Геотехнічний інститут» (2008-2010
рр.). Останні роки життя Олега проминули
у стінах рідної alma mater – геологічного факультету, на посаді завідувача лабораторією
фізики мінералів.
Але тільки роботою – виконанням посадових обов’язків, власними науковими пошука-
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ми, – не обмежувалась діяльність цієї неординарної людини. Любов до геологічної науки,
розуміння її важливості для нормального
розвитку держави – ось чим Олег намагався
зацікавити широкий загал. Саме тому у 20122015 рр. був запрошений працювати експертом у міжнародному проекті «ГеоКарпати»,
мета якого – створення створення польськоукраїнського геотуристичного шляху. Адже у
світі цей напрямок туризму вже досить популярний, люди з задоволенням подорожують
до різноманітних геологічних пам’яток та цікавляться інформацією про них. В межах проекту Олег Яцожинський у складі колективу
авторів працював над створенням путівника
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і мапи геотуристичного шляху, запропонував
цікаві назви геосайтів.
Як логічне продовження ідеї, після завершення проекту у травні 2015 року за участі
Олега було засновано геотуристичну спільноту «Geoattractions». Мета – популяризація
та розвиток геотуризму в Україні. Творча
особистість, Олег є автором назви і логотипу спільноти, які є чинними і дотепер. Проведення геотуристичних конференцій також
неможливо було навіть уявити без його участі. Ідея і розробка багатьох екскурсій спільноти – також у доробку Олега Яцожинського, як і безпосередня участь у їх проведенні.
Неординарна особистість, людина, відкрита
до спілкування, він щиро ділився своїми знаннями з туристами. Веселий, доброзичливий
– створював таку ж атмосферу у екскурсійній групі. У спільноті ми завжди отримували
захоплені відгуки про поїздку, як і про його
науково-популярні лекції на різноманітні геологічні теми.
Окрім геології, Олег Яцожинський захоплювався також історією та краєзнавством.
Глибокі наукові знання – фахові та з історії –
geotourism. practice and experience

та прагнення популяризувати їх серед широкого загалу спонукали його бути не тільки користувачем, але й дописувачем Вікіпедії (під
ніком Helgi): з 2007 року він робив це українською мовою, з 2014 по 2019 рр. був адміністратором. У його доробку вікіпедиста 198
започаткованих статей, понад 14 тис. редагувань, завантажені медіафайли – геологічні
та інші карти Галичини, україномовні схеми,
діаграми, малюнки та ін., – вирізняються високою якістю та інформативністю. Створити
«Українську Вікіпедію» – теж серед ідей Олега
Яцожинського, а 2016 року він був обраний
до Правління цієї організації.
Трохи більше як півтора роки... Саме стільки минуло від того дня, 11 квітня 2019 р., коли
перестав дихати наш колега і друг Олег Яцожинський. Саме так – перестав дихати. Простий фізіологічний процес перервався. Він
– перестав дихати. Але – не жити. Адже так
є – людина живе у друзях і близьких, у справах своїх, у ідеях, які продовжують втілювати
інші.

Саме так і з тобою, Олеже.
Ти – є. Ти з нами. Ти – живий.
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геоТуристичні екскурсії
західною україною
• геотуристичні екскурсії
• платформа для спілкування однодумцівгеотуристів
Тел. моб.: +38 (067) 67 285 35 (Альбертина)
E-mail:
geoattractions@gmail.com
Facebook: geoattractions

Відкриваймо таємниці Землі разом!!!
geoattractions for kids
• шкільні геоекскурсії і походи
• геологічний гурток
• заняття з дітьми в школі і на природі

Тел. моб.: +38 (067) 67 285 35 (Альбертина)
+38 (063) 35 218 65 (Тетяна)
E-mail:
geoattractions@gmail.com
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geoattractions for kids

