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АНОТАЦІЯ 

 

 

Ренда А. Д. Ками Волинського Полісся та їхнє раціональне використання. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія». – Львівський 

національний університет імені Івана Франка МОН України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

 Представлене дисертаційне дослідження присвячене важливій проблемі 

вивчення рельєфу і палеогеографії Волинського Полісся, а саме особливостям 

умов формування та седиментації відкладів камів цієї території під час 

дніпровського зледеніння. За тривалу історію геолого-геоморфологічних 

досліджень Волинського Полісся питання будови й умов формування камових 

форм до тепер залишаються слабо розкритими.   

Ками є найбільше розповсюдженим типом гляціального рельєфу 

Волинського Полісся, мають надзвичайно різноманітну морфологію і знаходяться 

у різних просторово-позиційних співвідношеннях із іншими формами 

льодовикового ряду та нерівностями корінних порід. За час проведення геолого-

геоморфологічних досліджень Волинського Полісся камам приділялося досить 

мало уваги на фоні більш морфологічно ефектних кінцево-моренних форм та озів. 

Також ками є найбільш розкритими у геологічному відношенні формами 

гляціального рельєфу території дослідження через присутність у їхніх межах 

доволі значної кількості техногенних відслонень.  

У дисертаційному дослідженні на основі вивчення морфологічних 

особливостей та аналізу геологічної будови водно-льодовикових і моренних товщ, 

що складають камові форми дніпровського віку на території Волинського 

Полісся, з’ясовано закономірності їхнього поширення, розкрито умови і 

механізми формування.  

В роботі представлено результати досліджень одинадцяти камових форм. 

Вони локалізовані в межах шести ключових ділянок, які відрізняються між собою 
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особливостями рельєфу і  геологічної будови, а також положенням камів відносно 

кінцево-моренних зон.  

Встановлено, що ками Волинського Полісся мають тісний зв'язок із 

нерівностями льодовикового ложа. Вони найчастіше пов’язані із додатніми 

формами дочетвертинної поверхні. Останні впливали на розвиток систем 

тріщинуватості і каналів стоку талих вод льодовика, які були осередками 

зародження форм. Відносно позитивних форм дольодовикової поверхні  ками 

виступають в накладеній або прислонено-накладеній позиції, рідше приурочені до 

проксимальних схилів піднять поверхні корінних порід або до різких перепадів 

льодовикового ложа наприклад похованих бровок річкових долин. В рідкісних 

випадках ками приурочені до днищ або бортів западин в рельєфі порід крейдово-

палеогенового цоколю.  

За допомогою морфометричного і морфологічного аналізів з’ясовано, що 

ками території дослідження відрізняються значним морфологічним 

різноманіттям. Воно обумовлене характером тріщинуватості льодовика та 

особливостями перебігу процесів його дегляціації. Виділено два основних 

морфологічних типів камів. Перший тип – це ізометричні в плані проталинні 

форми різного розміру. Вони розташовані в районах із найвищими показниками 

відносних перевищень в рельєфі льодовикового ложа. Другим типом камів є 

поперечні до руху льодових мас форми, розташовані у відносно вузьких зонах 

безпосередньо на запліччі кінцево-моренних форм або на деякій відстані від них. 

Вони є накладеними або ерозійно врізаними в поверхню проксимальних схилів 

піднять льодовикового ложа. 

Геологічні розрізи камів інтерпретувалися  за допомогою літофаціального 

методу. Переважно дрібнозернистий характер відкладів свідчить про те, що вони 

були відкладені, головним чином, в умовах середовища із низькою енергетикою. 

Це умови застійних чи слабко проточних басейнів, в умовах дрібних дельт, 

конусів виносу, мілких водно-льодовикових потоків із відносно слабкою течією. 

Констатоване значне поширення в тілах камів покривів і лінз грубозернистих 
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абляційних відкладів, які свідчать про відкритий характер проталин, тріщин і 

каверн як ініціальних осередків камової акумуляції. 

Крім камів, на території дослідження виявлені камоподібні форми, які 

мають подібні морфологічні особливості, але за характером седиментації більше 

наближені до озів. В їхній геологічній будові присутні ознаки високої енергетики 

транспортуючого середовища в обстановках основного русла абляційного потоку 

або конусів виносу гравійно-галькового складу. Ці утворення віднесені до форм, 

що є перехідними між камами і озами, або мають ознаки кінцево-моренної 

акумуляції. 

Основну роль в локалізації центрів зародження камових тіл відіграли 

особливості рельєфу льодовикового ложа. Вони мали вплив на фізичний стан 

льоду. Розміщення камів на запліччі валів кінцевих морен дніпровського часу, які, 

в свою чергу, також тісно пов'язані з значними за розмірами підняттями рельєфу 

льодовикового ложа, вказує на те, що умови, сприятливі для формування камових 

накопичень у випадку ареальної дегляціації, мали місце на ділянках льоду, 

збагаченого моренним матеріалом. Їх виникнення є наслідком утворення зон 

стиснення льоду перед перешкодами і формування системи внутрішніх сколів. По 

таких сколах відбувалась доставка моренного матеріалу з підльодовикового 

положення у супрагляціальну позицію та насичення льоду мореною в 

маргінальній зоні льодовикового щита. Ці зони були успадковані від стадії 

стабільного положення краю активного льодовика. 

Виявлено приуроченість поперечних камів до відносно вузьких зон на 

запліччі маргінальних льодовикових утворень. Таке розміщення камів також 

вказує на те, що сприятливі для їхнього формування умови при дегляціації мали 

місце в зонах стиснення льоду, збагачених моренним матеріалом. Водночас, в 

районах високого залягання корінних порід та поширення пасмово-горбистого 

рельєфу ками не мають чіткого зв’язку із маргінальними зонами. 

Розташування камів у вузьких зонах на проксимальних схилах великих 

нерівностей дольодовикової поверхні та пов'язаних з ними великих маргінальних 

зон свідчить про зональність процесів поверхневої абляції. Причиною її 
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виникнення слід вважати тріщинну структуру льоду, успадковану від часу 

трансгресії та стабілізації активного льоду, зумовленого рельєфом ложа. 

Морфологічні та структурно-текстурні особливості камів є результатом 

різних седиментаційних процесів, що відбувалися на різних етапах дегляціації  в 

межах полів мертвого льоду. Головний етап їх формування припадав на фазу 

розпаду полів мертвого льоду через посилення абляції, особливо по лініях 

тріщинуватості в льодах, які слугували шляхами проникнення талих і 

атмосферних вод углиб масиву мертвого льоду, сприяючи проникненню 

теплообміну до його основи. Це сприяло активізації термокарстових і 

термоерозійних процесів, що супроводжувалося зменшенням потужності льоду, 

утворенням крупних термокарстових улоговин і провалів, осіданням поверхні, 

розширенням тріщин і розвитком внутрішньольодовикової флювіальної мережі. 

Усі ці процеси сприяли гравітаційному, соліфлюкційному, делювіальному 

перерозподілу абляційного матеріалу, його переробці  флювіальними процесами і 

накопиченням осадів в умовах низькоенергетичних водних потоків, видаленням 

глинистої складової і її накопиченням в слабо проточних і безстічних 

поверхневих і інгляціальних  басейнах. Саме вони являють собою акумуляції, які 

слід розглядати як основні первинні центри зародження камів. 

Просторова позиція та геолого-геоморфологічні особливості камів 

Волинського Полісся доводять, що процеси руйнування льодових мас мало до 

певної міри упорядкований характер. Це суперечить висновкам про хаотичний 

перебіг поверхневої абляції льоду та пов'язане з ним хаотичне розміщення камів в 

гляціомаргінальних зонах. Руйнування льодових мас мало лінійний або точковий 

характер і концентрувалося вздовж смуг, субпаралельних або субпаралельних і 

перпендикулярних до краю льодовика, що в цілому збігаються із зонами 

тріщинуватості в льодовиковому масиві. 

Основна фаза формування камів пов’язана із етапом стагнації та деградації 

відмерлих льодовикових мас в межах зон підвищеної тріщинуватості льодів. 

Останні були успадковані з етапу активності льодовикового покриву та пов’язані 

із плановою конфігурацією льодовикових структур, а також морфологією 
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нерівностей льодовикового ложа. Не знайшла свого підтвердження концепція 

формування камів в широких зонах відмерлих льодових мас. 

На основі даних по морфології, геологічній будові та сучасному стану 

поверхні камів, розглянуто аспекти їхнього сучасного і перспективного 

використання в гірничій, сільськогосподарській, лісопромисловій, 

природоохоронній та рекреаційній галузях господарства. 

Проаналізовано фактори, які негативно впливають на збереження їхнього 

геоморфологічного різноманіття. Головними серед них слід вважати чинники, 

пов’язані із гірничо-промисловою діяльністю. 

Ками Волинського Полісся можуть розглядатись як потенційно 

алмазоносні, бурштиноносні та фосфоритоносні геологічні тіла із невизначеними 

перспективами, які потребують детального вивчення мінералогічного та 

петрографічного складу відкладів, якими їх побудовано. 

В роботі обґрунтовано важливість збереження камів території дослідження  

як реліктових і типових утворень поліських ландшафтів, що мають значну 

наукову й освітню цінність. Тому в роботі представлено рекомендації стосовно 

їхнього раціонального використання й охорони. Розглянуто можливість 

геоконсервації і охорони окремих форм камового рельєфу та їхніх розрізів у 

вигляді пам’яток природи, а також як комплексних ландшафтних заказників 

місцевого значення. Для цього необхідно провести їхню інвентаризацію шляхом 

паспортизації та врегулювати нормативно-правові питання. 

Зазначено, що ками Волинського Полісся мають значний геотуристичний 

потенціал. Розроблено два геотуристичних маршрути, які демонструють фізико-

географічні особливості природи Волинського Полісся та історію формування 

його поверхні, а також репрезентують ці унікальні водно-льодовикові форми 

рельєфу  як самостійні геотуристичні атракції. 

 Ключові слова: Волинське Полісся, дніпровський льодовиковий покрив,  

дегляціація, ками, седиментація, літофаціальний аналіз. 
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ANNOTATION 

 

 

Rendа A. D. The Kames of Volyn Polissya and their rational use. – Qualification  

scientific research as a manuscript.  

 The dissertation for acquisition of an academic degree of Candidate of 

Geographic Sciences on specialty Speciality 11.00.04 «Geomorphology and 

Palaeogeography». The Ivan Franko National University of Lviv. The Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Kyiv, 2018.  

 This dissertation is devoted to the important problem of study of the relief and 

paleogeography of Volyn Polissya, namely the peculiarities of the conditions of 

formation and sedimentation of the deposits of the kames of this territory during the 

degradation of the Dnieper ice sheet. For a long history of geological and 

geomorphological studies of Volyn Polissya, the problem of the structure and 

conditions of kame formation still remains weakly developed. 

 Kames are the most widespread type of glacial relief in the Volyn Polissya. 

They have an extremely diverse morphology and are in different proportions with other 

forms of the glacial series and inequalities of solid rocks. During geological and 

geomorphological studies of Volyn Polissya the kames were not given enough attention 

like to more spectacular end-moraine forms and eskers. The kames are the most 

geologically discovered forms of glacial relief of the presented territory because of the 

presence within them of quite a significant amount of man-made оutcropping. 

 This dissertation describes the patterns of kame forms distribution, conditions 

and mechanisms of their formation in Volyn Polissya on the basis of long term studying 

of morphological features and geological structures of glaciofluvial and moraine 

deposits of kame forms of Dnipro ice cover. 

   The dissertation presents the results of research of eleven kame forms. The 

forms are located within six key areas with different of the relief and geological 

structures and kame location relative to end-moraine areas.  
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It was revealed that the kames of Volyn Polissya have a close connection with the 

irregularities of the glacial bed. Kames most often associated with elevations in the 

surface of the glacial bed. This irregularities had influenced on development of 

fracturing and flows of melt water into the body of the glacier. They were centers of 

appearance of kames. In relation to the positive forms of the bed, the kames are in an 

overlay or lean-over-imposed position, rarely confined to the proximal slopes of raising 

the surface of the rocks or to abrupt changes of the glacial bed, for example, the hidden 

gullies of the river valleys. In rare cases, kames are confined to the ends or sides of the 

valleys in the relief of the rocks of the Cretaceous-Paleogene cap.  

 Using morphometric and morphologic analysis we had found that kames have 

strong morphological diversity. It is caused by the fracture and deglaciation processes. 

There are two main morphological types of kames. The first type - is isometric in plan, 

the melted ice shapes of different sizes. They are located in areas with the highest rates 

of relative exceeding of relief glacial bed. The second type of kames is transverse to the 

movement of ice wall forms located in relatively narrow zones directly on the shoulders 

of regional forms or at some distance from them. They are imposed or erosion 

embedded in the surface of proximal slopes of glacial bed raisings.  

 Geological sections of kames had been studied by using lithofacies analysis. 

The analysis suggests mostly fine-grained nature of sediments. They were postponed in 

environmental conditions with low energy. These conditions were characterized as 

stagnant or poorly flowing pools, in condition of small deltas, outwash fans and water-

glacial streams with relatively weak flows. We had described that kames included 

coatings and lenses of coarse ablative sediments, which indicate the open melt character, 

cracks and small deformations as centers of kames accumulation.  

We had revealed the presence of kame forms, similar in style of sedimentation to 

the eskers. In their geological structure, signs of high energy of the transport medium in 

the conditions of the main channel of the ablation stream or cones of gravel and pebble 

removal are revealed. These formations are classified into forms that are transitional 

between the kames and eskers, or have signs of end-morainic accumulation. 
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 The main role in the localization of centers of the initial accumulation of kame 

bodies was played by the peculiarities of the irregularities of the glacial bed. They had 

an impact on the physical condition of the ice. Placement of kames on the ramparts of 

the end moraines of the Dnipro age, which in turn are also closely connected with large 

relief irregularities, points, that conditions favorable for the formation of kame 

accumulations in the case of areal deglaciation, had place in the ice areas enriched with 

the moraine material. Their occurrence is the result of formation of ice compression 

zones in front of obstacles, formation of a system of chips. In such circles the delivery 

of moraine material from the subglacial position to supraglacial and saturation of ice in 

the marginal zone of the ice sheet was going on. These zones were inherited from the 

phase of stable position of the edge of the active glacier. 

Investigations also revealed confinement of transverse kame accumulations to 

relatively narrow zones on the wharf of marginal ice formations. This placement of 

kames also indicates that favorable conditions for their formation during the glazing 

occurred in the zones of ice compression enriched with moraine material. At the same 

time, in areas of high occurrence of indigenous rocks and the spread of hilly relief, the 

clusters do not have a clear connection with the marginal zones. 

 The location of kames in narrow zones on proximal slopes of large inequalities 

of the pre-glacial surface and its associated large marginal zones is evidence of the 

zonality in surface ablation processes. The reason for its occurrence should be 

considered the cracked structure of ice inherited from the time of transgression and 

stabilization of active ice, predefined by the bed relief.  

    The different morphology of kames, as well as the different genesis of the 

deposits that they are composed of, is the result of sedimentation processes that took 

place within the fields of dead ice. The main stage of their formation falls on the phase 

of decay of the fields of dead ice due to the amplification of ablation, especially in the 

lines of ice crackingness, that served as ways of penetrating the activity of the thaw and 

atmospheric waters into the massif of dead ice, contributing to the revival of heat 

exchange up to its base. This contributed to the activation of thermocarst and 

thermoerosion processes. This was accompanied by a decrease in ice capacity, the 
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formation of large thermocarvest basins and dips, surface deposition and failure 

formation, expansion of cracks with the development of inglacial fluvial network. All 

these geomorphological processes contributed to gravitation, solifluctium, deluvial 

redistribution of ablative material, its processing by fluvial processes and accumulation 

in low-energy water flows, removal of the clay component and its accumulation in the 

low-speed and insoluble superficial supra- and inglacial sedimentation basins. They are 

the accumulations that should be considered as primary focal points of the origin of the 

kames. 

 Planned localization and geological-morphological features of kames prove that 

the processes of destruction of ice masses have proceeded to a certain extent in an 

orderly manner. This contradicts the conclusions of the chaotic course of surface 

ablation of continental ice and associated with the disorderly placement of kames in 

marginal zones. The destruction of the ice masses has a linear or point character, 

localizing along the strips of sub-parallel or sub-parallel and perpendicular to the edge 

of the glacier, generally coinciding with the zones of fracture in the glacial massif. 

The main phase of formation of these forms is connected with the stagnation 

stage and degradation of dead ice masses within the zones of increased ice crackingness. 

The latter were inherited from the stage of the activity of ice cover and associated with 

the planned configuration of ice structures, as well as morphology of the irregularities 

of the glacial bed. The concept of forming kames in wide areas of dead ice masses has 

not been confirmed. 

Based on morphology, geological structure and current state of the kame surface 

we had considered the aspects of their current and future usage in mining, agriculture, 

forestry, environmental and recreational industries. Based on morphology and 

geological structure of kames we had substantiated that kames are very valuable as a 

relict formations and typical Polissya landscape for the scientific and educational value.  

The factors that has negatively effect on preservation of  geomorphology and 

morphological diversity of kames had been analyzed. The main factors among them are 

mining related activities. 
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The kames of Volyn Polissya can be considered as potentially diamond-, amber- 

and phosphate-bearing geological bodies that should be considered as objects with 

uncertain prospects and requiring a detailed study of mineralogical and petrographic 

composition of sediments that they are composed of. 

The paper substantiates the value of the kames of the territory as relict and typical 

formations of Polissya landscapes with significant scientific and educational value. 

Therefore, the paper presents recommendations for rational use and protection of 

kames. 

The possibility of geoconservation and protection of some forms of kame’s relief 

and their geological section as a natural monuments of local importance, as well as 

integrated landscape reserves of local importance had been described.  

To do this, it is necessary to conduct their inventory by means of certification and 

regulation. 

We had indicated that kames of Volyn Polissya have a significant geotourism 

potential.  

Two tourist routes of significant scientific, educational and cognitive value have 

been developed, in particular, they demonstrate the physical and geographical features 

of the nature of Volyn Polissya and the history of its territory formation. The kames can 

also be self-contained geo-tourist attractions. 

Key words: Volhynian Polissia, Dnipro ice cover, deglaciation, kame, 

sedimentation, lithofacies analysis. 
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ВСТУП 

 

 

 
За тривалу історію геолого-геоморфологічних досліджень Волинського 

Полісся питання будови й умов формування льодовикових форм залишаються 

слабо розкритими. Вивчено, головним чином, загальні риси геологічної будови і 

морфології найбільш репрезентативних льодовикових форм дніпровського 

зледеніння, передусім кінцево-моренних. До 60-х років ХХ століття ками на 

території Волинського Полісся майже не згадувались у наукових працях. Хоча 

академіком П. А. Тутковським ще наприкінці ХІХ ‒ початку ХХ ст. вказувалось 

на присутність на цій території форм льодовикового рельєфу, в ядрі яких є тонкі 

піщані та піщано-глинисті відклади, що перекриті піщанистими несортованими 

моренними утвореннями зі значною кількістю грубоуламкового матеріалу. 

Згодом такі утворення інтерпретувалися дослідниками як рештки озів, як форми, 

пов’язані з акумуляцією основної морени, або як площі постгляціальних піщаних 

відкладів тощо.  

Актуальність теми дисертації обумовлена її теоретичним і практичним 

значенням. З одного боку, роботу присвячено дослідженню одних із найменш 

вивчених форм льодовикового рельєфу – камів, при цьому на території, де вони 

мають значне поширення. Як самостійний тип льодовикового рельєфу на 

території Волинського Полісся ками вперше були виділені Б. Криговським у праці 

«Kamesartige Hügel im südlichen Polesien (Prypećbecken)» (Krygowski, 1936). Проте 

в подальшому ками в якості самостійних форм виділялися дуже рідко. Вони 

побіжно згадувались при загальній характеристиці рельєфу території вивчення, 

частіше розглядаючись дослідниками як форми основної морени й ози, або 

картувались як «флювіогляціальні полого-хвилясті і горбисто-пасмові вододільні 

рівнини» чи як частини «горбисто-пасмового водно-льодовикового рельєфу» в 

широкому трактуванні без виділення окремих форм. Лише у кінці 1980-х років 

окремі камові форми на теренах Волинського Полісся зафіксовано й описано у 

геологічних звітах та палеогеографічній літературі. Проте системних досліджень 
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камів, зокрема особливостей їхнього поширення, морфології та геологічної 

будови, не було. З іншого боку, саме специфічне просторове розташування цих 

форм рельєфу посеред заболочених рівнин стало причиною їхнього інтенсивного 

використання як селітебних, лісо- і сільськогосподарських територій, і, таким 

чином, викликало потребу у розробці підходів до раціонального використання. 

Необхідність вивчення камів викликана: 

- потребою в уточненні та доповненні даних щодо геологічної будови 

четвертинного покриву Волинського Полісся, особливостей його рельєфу і 

історії формування;  

- зростаючим науковим інтересом до дегляціації льодовиків у минулому і 

пов’язаних з нею процесів морфолітогенезу у контексті актуальних змін 

клімату та деградації сучасних льодовиків на Землі; 

- розглядом камів як геологічних тіл, що можуть вміщувати такі корисні 

компоненти як алмаз, бурштин, фосфати, золото; 

- значним антропогенним навантаженням, передусім розробкою відкладів 

камів, що зумовлює їхнє повне чи часткове знищення; 

- проблемами охорони камів як типових і водночас унікальних форм 

льодовикового рельєфу.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі геоморфології і палеогеографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка та тісно пов’язане з її 

науково-дослідницькою проблематикою, зокрема з держбюджетною темою 

ВГ 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в 

Україні” (№ 0110U001358, 2010–2012), а також кафедральними темами 

“Морфогенетичні особливості рельєфу Українських Карпат і Волино-Поділля” 

(№ 0108U009542, 2008–2010), “Етапи формування рельєфу Українських Карпат і 

Волино-Поділля” (№ 43U02070987, 2011–2013).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розкриття умов і механізмів 

формування камів Волинського Полісся на підставі вивчення їхньої морфології та 

структурно-текстурних ознак їхніх відкладів, з’ясування закономірностей 
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поширення камів та обґрунтування важливості їх охорони та збереження як 

об’єктів природної спадщини.   

 Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

1. встановити закономірності поширення камів на території 

дослідження; 

2. виявити особливості морфології камів Волинського Полісся; 

3. на основі вивчення геологічної будови форм та їх літофаціального 

аналізу змоделювати можливі механізми їхнього утворення; 

4. провести класифікацію камових форм території дослідження; 

5. виконати аналіз несприятливих впливів на сучасний стан камів як 

геолого-геоморфологічних пам’яток і запропонувати заходи щодо їхнього 

раціонального використання. 

 Об’єктом дослідження є ками в межах Волинського Полісся. Предметом 

дослідження – закономірності поширення, літологічні особливості водно-

льодовикових, озерно-льодовикових та моренних відкладів камів, чинники 

їхнього формування, а також напрямки раціонального використання та 

збереження камів.  

Основними методами досліджень для вивчення морфології камів 

слугували: дешифрування топографічних карт та матеріалів аерокосмічної 

зйомки, морфологічний та морфометричний, морфолітогенетичний аналізи, метод 

польових, маршрутних спостережень із додатковим використанням порівняльно-

описового, геоморфологічного картографування із застосуванням ГІС-технологій 

тощо. Особливе місце серед геологічних методів дослідження займає 

літофаціальний метод, який застосовувався для інтерпретації геологічних 

розрізів.  

 Наукова новизна одержаних результатів.  

 В дисертаційній роботі  вперше:   

- встановлено закономірності розташування камів, складено картосхему 

їхнього поширення; 
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- на основі літофаціального аналізу відкладів, якими складено ками, 

встановлено умови і механізми їхнього формування; 

- проведено класифікацію камових форм території; 

- обґрунтовано наукову і пізнавальну цінність камів Волинського Полісся та 

необхідність комплексного підходу до їхньої охорони, запропоновано заходи для 

раціоналізації використання камів.  

Удосконалено методики аналізу сучасного стану форм рельєфу, зокрема 

камів як геолого-геоморфологічних пам’яток, та оцінки несприятливих 

антропогенно обумовлених впливів на збереження цих форм. 

Набуло подальшого розвитку вивчення геоморфологічних і геологічних 

особливостей льодовикових форм території, зокрема: 

- уточнено межу максимального просування материкових льодів 

дніпровського зледеніння у межах Волинського Полісся; 

- підтверджено роль камів як індикаторів ареальної дегляціації; 

- підтверджено розташування камів в межах крупних маргінальних зон, що 

відображає зональність і певну упорядкованість у перебігу абляційних процесів.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження застосовані при геолого-зйомочних роботах, оціночних роботах 

камів як джерела будівельного матеріалу і при пошуках розсипних проявів 

алмазу, бурштину та фосфатних пісковиків, що проводяться Рівненською 

комплексною геологічною партією. Також матеріали дослідження можуть бути 

використані у навчальному процесі: спецкурсах з геоморфології, палеогеографії 

плейстоцену, геології, у краєзнавчій роботі, при укладанні путівників-довідників, 

формуванні екологічних стежок, туристично-ескурсійних маршрутів тощо. 

Результати вивчення камів зумовлюють можливість включення досліджуваних 

об’єктів до природно-заповідного фонду, розробці рекомендацій з їхньої охорони.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто отримано значний об’єм 

фактичного матеріалу по вивченню особливостей поширення камів території 

Волинського Полісся, їхньої морфології та геологічної будови. Особисто описано 

31 розріз камів та камоподібних форм, по 13 з них проведено літофаціальний 
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аналіз, 11 з яких приведено в дисертаційному дослідженні. Усі результати 

дисертації, що складають положення наукової новизни, належать особисто автору 

і отримані під час власних досліджень.   

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

представлялися на міжнародній конференції «Osady, struktury deformacyjne і formy 

warciańskiej strefy glacjomarginalnej na Nizinie Podlaskiej. Warsztaty terenowe» 

(Люблін – Мельнік, 25-29 вересня 2000 р.), а також у рамках ХІІІ міжнародного 

семінару «Гляціал і перигляціал Волинського Полісся» (Шацьк, 11-15 вересня 

2005 р.), ХІV міжнародного семінару «Проблеми середньоплейстоценового 

інтергляціалу» (Луцьк, 12-16 вересня 2007 р.), ХVІІ міжнародного семінару 

«Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття» (Самбір, 15-18 вересня 

2011 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 9 наукових статтях, 8 із них одноосібні. 7 статей опубліковано у 

вітчизняних наукових фахових виданнях; 1 стаття ‒ у закордонному  виданні.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (194 

найменування), проілюстрована 71 рисунком, містить 7 таблиць та 3 додатки. 

Текст основної частини роботи викладений на 188 сторінках. Загальний обсяг 

роботи становить 230 сторінок.  

Сердечно дякую науковому керівнику професору кафедри геоморфології і 

палеогеографії А. Б. Богуцькому, доцентам А. М. Яцишину, Р. Я. Дмитруку за 

допомогу під час написання даної праці, а також професору університету Марії 

Кюрі-Склодовської у Любліні (Республіка Польща) С. Терпіловському за 

неоціненні поради під час інтерпретації геології розрізів.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ КАМІВ 

 

 

 

1.1. Аналіз підходів до вивчення геолого-геоморфологічних процесів в 

областях зледеніння 

  

 

Накопичена дослідниками за десятки років спостережень інформація 

стосовно проходження процесів льодовикового морфогенезу привела до виробки 

двох головних напрямків. За О. М. Татарніковим, при вивченні територій 

плейстоценових зледенінь головним напрямком є вивчення форм рельєфу, їхньої 

стратиграфії та літології відкладів, якими їх складено. Єдина 

гляціолітоморфосистема розглядалась з погляду на вивчення окремих її 

елементів, стадій їхнього розвитку, якісні і кількісні характеристики. Виділення їх 

як самостійних форм гляціального ряду є наслідком морфогенетичного  підходу 

при вивченні систем форм льодовитого комплексу, котрий описаний 

О. Татарніковим у вигляді наступної схеми [106]: форми рельєфу, які 

спостерігаються → характер відкладів, якими їх складено → генезис форм 

рельєфу. 

Саме такий підхід до вивчення льодовикових форм рельєфу призвів до 

вироблення типологічних категорій рельєфу, які використовуються дослідниками 

до нині. Серед них присутні і ками.  

В подальшому детальні дослідження льодовикового рельєфу виявили, що 

присутні значні відмінності між формами рельєфу, які спостерігаються із 

виділеними раніше категоріями рельєфу. Так, наприклад, до камів стали 

відносити форми, складені навіть грубоуламковим, аж до валунної розмірності, 

матеріалом, нівелюючи таким чином зв’язок між морфологією форми та її 

складом і генезисом [55]. Спроби якось класифікувати такі категорії рельєфу 

призвели до появи «проміжних»  морфогенетичних термінів типу «камо-ози» чи 

«озо-ками» [72, с. 61], камоподібних форм та камоїдів [89].  
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В 60-80 роках ХХ ст. зросла кількість інформації стосовно проходження 

геолого-геоморфологічних процесів в межах областей сучасного зледеніння, 

будови і літології свіжих форм та безпосереднього спостереження за їхнім 

утворенням. Такі спостереження, поряд із власне гляціологічними дослідженнями 

призвели до ширшого розуміння льодовиків як єдиних гляціолітоморфологічних 

систем та використання методу актуалізму. Загалом, схема досліджень в цьому 

випадку виглядає наступним чином: відклади (фації) → їхній генезис → форма 

рельєфу → її генезис. Такий підхід шляхом розробки нових схем льодовикових 

фацій призвів до вироблення літогенетичного підходу [106]. Він дає змогу глибше 

розуміти багатогранність процесів гляціального морфолітогенезу із можливістю 

наступного розширення номенклатури категорій  гляціального рельєфу. 

 Підхід до вирішення вище означеного ланцюжка завдань є 

найрізноманітнішим. На даний час у світі розроблено значну кількість методик 

розчленування та співставлення літологічно монотонних та палеонтологічно 

німих осадових товщ, в основі яких лежить виділення окремих літологічних 

фацій. На території колишнього СРСР найбільш потужною була литовська 

седиментологічна школа, котра включала групу видатних дослідників, що 

працювали в цьому напрямі: А. Юргайтіс, А. Мікалаускас, Р. Крупіцкас, 

Г. Юозапавічюс, А. Гайгалас, Ч. Кудаба, Л. Мікутене та ін. В основу розробленої 

ними фаціальної схеми для водно-льодовикових відкладів було покладено 

морфологічну класифікацію седиментаційних текстур, розроблену 

Жемчужніковим Ю. О. [36], Хабаковим О. В. [115], Ботвінкіною Л. Н.  [6; 7]. 

Дослідниками виділенні кілька фацій у складі аналізованих водно-льодовикових 

товщ – опливневої, плоскої, дюнної із двома субфаціями, антидюнної та 

лускуватої [18; 19; 73‒77; 79; 129; 130; 132]. Ця схема поділу водно-льодовикових 

та власне льодовикових відкладів іноді використовувалась і пізніше [70]. Однак ці 

схеми характеризувались слабкою розробкою літолого-генетичних питань 

стосовно фаціально різноманітних флювіогляціальних товщ. Наприклад, 

практично не зверталась увага на походження, а, відповідно, і на виділення різних 

типів абляційних утворень.  
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Одним із підходів до розробки багаторівневої класифікації фацій 

льодовикових відкладів було розроблено в країнах Західної Європи та США в 

1970‒1980-х роках. Вона полягає в аналізі відкладів форм та символьному 

кодуванні літофаціальних одиниць, і дозволяє відтворювати середовище 

седиментації відкладів в кожному конкретному випадку, поступово визначаючи 

генезис конкретної форми, і проводити достовірні палеогеографічні та 

палеогляціологічні дослідження. Така методика носить назву літофаціального 

аналізу.  

В основу даного методу покладено принцип виділення окремих 

літологічних одиниць (прошарків, шарів, серій), які відрізняються між собою 

характером структур і текстур, а, відповідно, і генезису. Вони носять назву 

літофацій. Літофація при літофаціальному аналізі є виразом седиментаційного 

ефекту окремої елементарної форми, наприклад, дна водного потоку, морфологія 

якого складається із суми достатньо значної кількості окремих елементарних 

форм (насипи, донні дюни, дрібні накопичення типу брижів течії, гравійні 

ерозійні поверхні тощо), що разом виступають на відносно невеликих ділянках 

русла [190]. При вивченні розрізів літофації кодуються буквеними символами 

латиниці. 

 Ранні версії літофаціального коду були розроблені A. D. Miall у 1977-78 

роках для характеристики седиментаційних процесів у флювіальних системах 

[166‒169]. З того часу код підлягав неодноразовим модифікаціям, його 

неодноразово розширювали і переробляли пристосовуючи до гляціального, 

флювіогляціального, еолового середовищ седиментації, використовуючи його при 

дослідженнях як пухких, так і літифікованих порід різного віку та генезису [126; 

143; 147‒150; 157; 163‒165; 187‒191; 193; 194]. 

В роботі використано буквений код Т. Зелінського. Особливістю його коду 

є триступеневий поділ літофаціальних одиниць [190]. Окрім власне літофацій як 

одиниць найнижчого рангу, у випадку їх об’єднання в певні групи на основі 

особливостей седиментації виділяється асоціація літофацій. Остання є 

літофаціальною одиницею другого порядку. На її підставі визначаються 
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особливості гідродинаміки, транспорту та динаміки акумуляції осаду, морфологія 

дна на обмеженому просторі, а також реконструюється седиментаційне 

субсередовище. Асоціації літофацій, котрі знаходяться поруч як по латералі, так і 

по вертикалі  в межах окремого розрізу відкладів, утворюють літофаціальний 

комплекс, котрий є одиницею третього ряду. Його утворення обумовлене 

відносно сталими або консеквентно змінними умовами накопичення. Оскільки 

седиментаційне субсередовище окреслене на підставі аналізу асоціації літофацій, 

то, відповідно, літофаціальний комплекс окреслює седиментаційне середовище.  

В даній роботі зроблено літогенетичний підхід є основним. Однак автором 

зроблено спробу збереження морфогенетичного підходу як традиційного для 

української геоморфологічної школи і який дає можливість корегувати процес 

ідентифікації тої чи іншої форми льодовикового ряду, тим більше, що останні на 

території дослідження характеризуються гарною збереженістю. 

 

 

 

1.2. Стан вивченості камів території досліджень 

 

 

 

 Розвиток уявлень про морфологічні особливості, внутрішню будову та 

умови формування камів тісно пов’язаний з багатолітньою історією вивчення 

антропогенового покриву Волинського Полісся загалом і льодовикових утворень 

зокрема. В історії становлення ідей і поглядів на льодовиковий морфогенез 

території можна виділити кілька етапів, які охоплюють часовий інтервал з кінця 

ХІХ ст. по сьогодення. 

 Перший етап в історії геологічних досліджень Волинського Полісся 

(середина ХІХ ст. ‒ початок ХХ ст.) слід характеризувати як період початкового 

накопичення фактів і окремих теоретичних узагальнень. У цей період 

проводились рекогносцировочні маршрути і спостереження на розрізнених 

ділянках. Роботи цих років мали яскраво виражений описовий та літолого-

палеонтологічний характер. В цей час сформульовані загальні принципи будови 
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четвертинних відкладів, котрі через їх повсюдне поширення і складну історію 

формування є важливим елементом геологічної будови Волинського Полісся. 

Зокрема, відзначено поширення у межах Волинського Полісся льодовикових 

утворень. У першу чергу це стало можливим завдяки роботам М. Барбота-де-

Марні, А. Гедройца [2] та ін.  

 Важливою віхою у вивченні геоморфології і геологічної будови 

Волинського Полісся були роботи по створення геологічної карти Європейської 

Росії в масштабі 1:420 000 Російським Геологічним Комітетом. Серед 

співробітників Геологічного Комітету був один із самих видатних дослідників 

Волинського Полісся – Павло Аполлонович Тутковський, праці якого внесли 

багато нового в пізнання геології та геоморфології Волинського Полісся. 

 У найбільш повному обсязі П. А. Тутковським були вивчені четвертинні 

відклади, які він розчленовував на дольодовикові, льодовикові й післяльодовикові 

з більш дрібним поділом у межах кожного класу. Результати вивчення порід 

власне льодовикового комплексу було приведено П. А. Тутковським у низці 

праць [108‒110; 112]. 

П. А. Тутковським вперше відзначалась присутність на теренах 

Волинського Полісся форм, ядро яких складене недеформованими тонкими 

відкладами та перекрите плащем із несортованого матеріалу із значною кількістю 

уламкового матеріалу [112].  

 Другий етап у вивченні геолого-геоморфологічної будови Волинського 

Полісся й комплексу льодовикових форм зокрема, пов’язаний із роботами на його 

теренах в 1930-х роках видатних польських дослідників, котрі входили до складу 

Бюро з меліорації Полісся. Фактично саме ними було започатковано систематичне 

вивчення рельєфу території дослідження, в тому числі й форм льодовикового 

генезису. Було опубліковано велику кількість наукових праць, значна частина із 

яких присвячена утворенням антропогену. Роботи таких видатних польських 

геологів та геоморфологів як Е. Рульє та Б. Криговського до цієї пори не втратили 

свого значення, а деякі із них і на сьогодні є неперевершеними [158; 174‒177]. 

Слід зазначити, що саме Б. Криговським в праці «Kamesartige Hügel im südlichen 
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Polesien (Prypećbecken)» 1936 року вперше були виділені ками як самостійний тип 

льодовикового рельєфу в межах Стохід‒Стирського межиріччя [158, с. 5]. 

 В період 1960-1980 років (третій етап) геологічна будова західних 

областей УРСР у зв’язку із розвідкою та пошуками корисних копалин вивчається 

низкою геологічних організацій. Активізується наукова база. В 1962 році 

П. Н. Цись публікує роботу, в якій розглядаються особливості рельєфу території 

України [120]. Одночасно геоморфологією Волинського Полісся займався 

О. М. Маринич [66]. Саме ними розроблені схеми геоморфологічного 

районування згадуваної території, які використовуються при геолого-

геоморфологічних роботах до тепер. 

 Протягом 1960–1970 років у першу чергу Львівською та Рівненською 

геологічними експедиціями проведено дрібно- та середньомасштабні геологічні та 

інженерно-гідрогеологічні зйомки, а з кінця 1970-х років провадяться і 

крупномасштабні роботи, що супроводжуються значними об’ємами буріння. У 

них беруть участь такі видатні геологи-четвертинники, як Г. Г. Грузман, 

І. І. Залеський [3; 14; 25; 37]. Результатами даних робіт є уточнення стратиграфії 

антропогену Волинського Полісся, розкриття будови його рельєфу, 

співвідношення сучасної морфології поверхні з особливостями рельєфу 

дочетвертинного зрізу та тектонічною будовою. Л. М. Дорофєєвим, 

В. П. Палієнко, А. Б. Богуцьким, А. В. Матошко та ін. публікується низка 

наукових праць, які присвячені проблемі льодовикового морфогенезу, кількості 

зледенінь, питанню їх дегляціації, будові та закономірностям поширення 

льодовикових форм, співвідношенню гляціального рельєфу та неотектоніки [4; 

26; 33‒35; 70; 81; 82; 85]. 

 У 1987 році І. І. Залеським зроблено узагальнюючу роботу [39], яка 

стосувалась стратиграфії четвертинних відкладів Волинського Полісся. На основі 

ревізії бурового матеріалу, набутого у попередні роки, ним було проведено 

палеогеоморфологічні та палеоландшафтні реконструкції для цілої низки часових 

зрізів антропогену. Завдяки цьому виділено ряд етапів у розвитку рельєфу 
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території, а також три палеогеографічні рівні, які відрізняються цілим рядом 

особливостей геологічної будови та рельєфу, як сучасного, так і похованого. 

 Протягом цього часу питанню морфології, геології та генезису камів 

відводиться небагато уваги порівняно із більш репрезентативними й ефектними 

кінцево-моренними та озовими формами. В переважній більшості вказувалось на 

присутність камів як таких. При цьому геологічна будова та морфологічні 

особливості згадувалось побіжно. Прикладом є згадки Г. Г. Грузманом умов 

залягання різного роду абляційних утворень на тонкозернистих відкладах в 

басейнах Стоходу та Стиру [3; 14]. При складанні геоморфологічних карт і схем 

ками  включались у збірні назви типу «рівнин водно-льодовикової акумуляції» чи 

«нерозчленованих водно-льодовикових поверхонь», зрідка і поверхнево 

згадуючись при геоморфологічній характеристиці району проведення геологічних 

робіт [3; 14; 20; 21–23; 25; 37; 41; 51; 59; 83; 88; 104; 105; 117]. 

 Сучасний, четвертий, період почався з проголошенням незалежності 

України. Незважаючи на складне і важке становлення української геології, 

дослідження четвертинного покриву Волинського Полісся продовжується в 

першу чергу завдяки роботам, котрі проведено міжнародною групою українських, 

польських, білоруських, литовських спеціалістів в галузі  геології антропогену, 

серед котрих А. Б. Богуцький, І. І. Залеський, Л. Лінднер, Ю. Войтанович, 

М. Ланчонт, П. К. Волошин, С. Ф. Зубович, С. Терпіловський, Р. Добровольський, 

А. Гайгалас та ін. Дослідження були скеровані на уточнення стратиграфії 

середнього плейстоцену Волинського Полісся та особливостей формування його 

сучасного рельєфу. Наслідком проведених досліджень стали колективні 

монографії та значна кількість наукових робіт, опублікованих в інших виданнях. 

Під час згаданих міжнародних досліджень звертається увага на широке 

розповсюдження камових акумуляції на теренах Волинського Полісся. Робиться 

також спроба переінтерпретації генези Волинського кінцево-моренного пасма з 

огляду на широке поширення в його межах камових акумуляцій [5; 39; 138‒140; 

144; 145; 161]. 
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 Окрім цього, Рівненською геологічною експедицією продовжуються 

середньо- та крупномасштабні геолого-зйомочні роботи під керівництвом 

Зелінського В. Г., Гречка Ф. О., в рамках яких проходить перегляд раніше 

здобутих даних з геології антропогену Волинського Полісся та їхня 

переінтерпретація. При цьому основою є вивчення матеріального складу 

льодовикових форм. Причини та умови їхнього формування при цьому не 

розглядаються взагалі [22–23; 41]. 

Таким чином, протягом більш як столітньої історії досліджень геології 

антропогену та геоморфології Волинського Полісся камам як формам 

льодовикового ряду не надавалось значної уваги. Наразі вони є найменш 

вивченим елементом межирічних просторів льодовикового походження 

Волинського Полісся. 

 

 

 

1.3. Типізація камів 

 

 

 
В сучасній науці під камами («kemm» ,«kemy», «kame») розуміють 

льодовикові акумулятивні горбисті форми рельєфу, які хаотично розкидані у 

вигляді округлих куполів, розділених пониженнями, складені відсортованими 

гравієм, пісками і супісками із горизонтальною і косою шаруватістю, а також 

горизонтальною шаруватістю озерного типу [52, с. 303]. Найчастіше вони 

розглядаються як форми, характерні для внутрішнього боку льодовикового краю, 

утворення яких пов’язане із процесами розпаду та деградації полів мертвих льодів 

[55; 68; 69; 70; 89; 98; 152; 156; 160]. В. К. Гуделіс відносив ками до 

зафронтальних крайових утвореннь мертвого льоду [27], а К. К. Марков – до 

комплексу форм рельєфу крайової зони мертвого льоду [68, с. 79]. Місцем 

формування камів розглядаються тріщини в тілі мертвого льоду або проталини на 

його поверхні. Хоча іноді камам приписують формування у крайніх маргінальних 

партіях активних льодів, котрі зазнають фронтального відступу (радіальні ками) 
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[58; 89; 99; 100], або приурочені до зон підвищеної тріщинуватості між полями 

омертвілих і активних льодів (маргінальні ками) [55-57], і які включаються до 

кінцево-моренних зон [1; 56; 99]. 

У літературі, присвяченій льодовиковому морфогенезу, зустрічаються два 

підходи стосовно типізації камів – літологічний та морфологічний.  

Наявність або відсутність руху водного середовища як середовища 

накопичення впливає на характер відкладів каму, а відповідно і його генезис. В 

літературі розрізняють ками флювіогляціальні (складені з піщаних та піщано-

гравійних накопичень), ками лімногляціальні (складені дрібнозернистими 

пісками, супісками і суглинками) та ками змішаного генезису [53; 55; 57; 68-70; 

89; 160]. Зазначимо, що такий підхід у типізації камів є дуже спрощеним. Значно 

частіше усі літологічні відміни в камах знаходяться у складних співвідношеннях, 

тому в деяких роботах, присвячених дегляціації певних територій, вище згадувані 

літогенетичні типи камів не вирізняються [152; 173]. За співвідношеннями між 

різними літологічними відмінами серед форм складного генезису В. Влодарський 

(W. Włodarski) виділяє форми із простим, проградаційним, складеним, складено-

шевроновим та складено-проградаційно-простим заляганням літологічних 

одиниць [185]. Як різновиди також зрідка виділяються форми із моренним чохлом 

(повністю і частково перекриті абляційними покривами) та без нього [58].  

За морфологією найчастіше дослідниками виділяються куполовидні,  часто 

ізометричні в плані пагорби, горби та плато [99; 100]. В районах останнього 

зледеніння вони часто мають горизонтальну поверхню центральних частин, що 

відповідає седиментаційній поверхні на дні відповідних материнських 

льодовикових басейнів акумуляції [67, с. 56]. З. Клайнертом (Z. Klajnert) для 

району м. Лодзь такі форми виділені під назвою камових озер («jezory kemowe») 

[153‒155]. 

Рідше вирізняють валоподібні форми. Наприклад, такі утворення були 

виділені в басейні Равкі З. Клайнертом (Z. Klajnert). Серед них він виділяв камові 

«язики» («кame tongues») та камові «лапи» («кame paws») [153; 154], формування 

яких З. Ржаний (Z. Rdzany) пов’язував з функціонуванням дрібних 
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флювіогляціальних потоків, які утворювали конуси виносу [173]. Пізніше серед 

них були виділені дельтові та озерно-льодовикові форми [152; 181]. Валоподібні 

форми виділялись С. Терпіловським (S. Terpiłowski) в басейні Мухавкі [180; 183]. 

Э. Э. Ряхни, А. Раукас, А. Конт та К. Ф. Каяк зауважували на широке поширення 

валоподібних камів в північній Естонії, розрізняючи їх за положенням відносно 

напрямку руху льоду і положенням льодовикового краю на радіальні та 

маргінальні, розглядаючи останні як акумуляції, накопичені перед льодовим 

краєм [55-57; 99; 100].  

Різноманіття морфології і геології камів в літературі пояснюється 

різноманітними умовами седиментації: в супрагляціальних пониженнях, 

льодовикових щілинах або ін- та субгляціальних кавернах, сформованих під час 

абляції стагнуючих чи відмерлих частин покривного льодовика. При цьому форма 

пониження, котре існувало у льоді, впливала на морфологію каму: внаслідок 

льодової інверсії в щілинах утворюються камові вали, тоді як у заглибинах льоду 

– пагорби, а в крупних проталинах – камові плато, котрі іноді сягають кількох 

квадратних кілометрів [68; с. 79]. Ками рідко зустрічаються окремо, частіше 

утворюючи скупчення, які носять назву «камових полів».  

В даній роботі як ками розглядаються форми, винятково різноманітні за 

своєю морфологією: від нерегулярних пагорбів до пов’язаних у вали, від 

неорієнтованих, наближених до ізометричних чи ізометричних до укладених  

згідно і/або поперечно до руху льодових мас, від слабо виражених у рельєфі 

піднять до виразних горбів, що домінують над навколишніми просторами. За 

особливостями геологічної будови до камів віднесено форми, складені відкладами 

гранулометрично дрібними: від глинистих до піщаних та піщано-гравійних. 

Присутність грубих гравійно-гальково-валунних сумішей пов’язана лише із 

наявністю гравітаційних спливів абляційних мас. Саме такий підхід у виділенні 

камів використано С. Терпіловським в роботі, присвяченій камам Підляської 

низовини [184]. Інші утворення, схожі на ками за формою, однак, складені 

грубозернистим матеріалом, віднесені до камоподібних форм або камо-озів [72, с. 

61]. Льодовикові форми подібної морфології, наприклад, останці донної морени 
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на денудаційних поверхнях, чи напірні куполи, що носять назву камоїдів, 

«горбилів» [57; 89], в роботі не представлені. 

Ками Волинського Полісся зустрічаються на різних гіпсометричних рівнях 

дольодовикової поверхні. Такі особливості дозволяють виділити гляціоелеваційні 

та гляціодепресійні форми.  

Розміри камів на території Волинського Полісся змінюються в межах від 

300 – 500 м до 1,5–2 км в поперечнику. Висота їх над прилеглими рівнинами – від 

2–3 м до 10–15 м. 

Загалом, ками типізують наступним чином [54; 89; 184]: 

1. За походженням та складом відкладів: флювіогляціальні (складені з піщано-

гравійних утворень), лімногляціальні (складені дрібнозернистими пісками і 

суглинками) та ками змішаного генезису. 

2. За співвідношенням із нерівностями дольодовикового рельєфу: 

гляціоелеваційні та гляціодепресійні. 

3. За походженням: проталинні та щілинні. 

4. За морфологією: куполоподібні і валоподібні; 

5. За морфологією в плані: ізометричні чи наближені до ізометричних, слабо 

витягнуті по одній осі, витягнуті; 

6. За вираженістю в рельєфі: добре та слабо виражені у рельєфі;  

7. За розмірами: дрібні (до 1 км
2
), крупні (до 10 км

2
)

 
та камові плато (˃10 км

2
);  

8. По відношенню до напрямку руху льодовикових мас: повздовжні та поперечні 

форми.  

Таким чином, під камами як геоморфологічними формами в роботі 

розуміються ізольовані, переважно ізометричні у плані, горби або специфічні 

комплекси, що складаються із пагорбів та западин, платоподібні височини із 

горбів, що злились, або валоподібні витягнуті форми, які утворились 

внаслідок акумуляції водно- та лімногляціальних відкладів у тріщинах, 

проталинах та пустотах пасивного чи мертвого льоду [72, с. 61]. 
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Висновки до розділу першого.  

Підсумовуюючи викладене вище можна зробити наступні висновки. 

1) Сьогодні у світі існують два підходи до вивчення льодовикових форм 

рельєфу, зокрема, морфогенетичний, який дає змогу ідентифікувати форми на 

основі їхньої морфології, та літогенетичний, за яким походження форм 

визначається на основі літологічних (структурно-текстурних) особливостей 

відкладів, якими їх складено. 

2) В історії досліджень льодовикового морфогенезу Волинського Полісся 

можна виділити чотири етапи, які відображають етапність у формуванні поглядів 

на розвиток зледеніння і морфолітодинамічні процеси, пов’язані із присутністю 

льодовикових покривів на території досліджень.  

Перший (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) пов’язаний із ім’ям 

П.А. Тутковського, який вперше ідентифікував на теренах Волинського Полісся 

форми, ядро яких складене недеформованими тонкими відкладами та перекрите 

плащем несортованого матеріалу із значною кількістю грубоуламкового 

матеріалу. 

Другий   етап  (20-30 роки  ХХ ст.)  дослідження Волинського Полісся 

пов’язаний із вивченням рельєфу і геологічної будови польськими вченими. 

Вперше ками на території Волинського Полісся були виділені Б. Криговським 

(Krygowski B.) у праці «Kamesartige Hügel im südlichen Polesien (Prypećbecken)» 

1936 року. 

Третій етап (1960-1980 роки ХХ сторіччя). Протягом  1960-1980-х під час 

проведення геологічних робіт та геолого-геоморфологічних наукових 

дослідженнях ками згадувались побіжно, головно, в загальній характеристиці 

території. Проте вивченню їхніх морфологічних особливостей і геологічної 

будови приділялось мало уваги, головно, як джерелу будівельних корисних 

копалин. 

Четвертий (сучасний) етап (з початку ХХІ ст. і до сьогодні). 

Застосовуються сучасні методи картографування та дослідження камів, 

стверджується їх значне поширення. Дослідниками звернено увагу на широке 
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розповсюдження камових акумуляції на теренах Волинського Полісся. Робиться 

також спроба переінтерпретації генези Волинського кінцево-моренного пасма з 

огляду на широке поширення в його межах камових акумуляцій.  

3) В сучасній науці під камами розуміють льодовикові акумулятивні 

горбисті форми рельєфу, які хаотично розкидані у вигляді округлих конусовидних 

куполів, розділених пониженнями, складені відсортованими гравієм, пісками і 

супісками із горизонтальною і косою шаруватістю, а також горизонтальною 

шаруватістю озерного типу. Ками відносимо до зафронтальних крайових 

утворень мертвого льоду, з розпадом і деградацією якого пов’язане їхнє 

формування. Місцями утворення камів є тріщини в тілі льодовиків та проталини 

на його поверхні.  Різноманіття морфології і геології камів визначено 

різноманітними умовами седиментації: в супрагляціальних пониженнях, 

льодовикових щілинах або ін- та субгляціальних кавернах, сформованих під час 

абляції стагнуючих чи відмерлих частин покривного льодовика. 

4) На основі морфологічних і літологічних ознак в літературних джерелах 

ками типізують за походженням та складом відкладів, за співвідношенням із 

нерівностями дольодовикового рельєфу, за походженням, за морфологією, за 

морфологією в плані, за вираженістю в рельєфі, за розмірами, по відношенню до 

напрямку руху льодовикових мас. 
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РОЗДІЛ 2 

                                  МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

 
При деградації дніпровського льодовикового покриву на території 

Волинського Полісся склались умови для широкого розвитку камів. Їх 

поширення, форма і геологічна будова визначається локальними особливостями 

процесів дегляціації в межах окремих льодовикових структур і має враховуватись 

на певних етапах досліджень.  

Виокремлюються три головних етапи досліджень камового морфогенезу в 

межах Волинського Полісся. 

Метою першого етапу  досліджень є просторовий аналіз поширення камів, 

оцінка їхнього позиційного знаходження в сучасному і палеорельєфі території. 

Важливою методичною проблемою даного етапу є ідентифікація камів від форм 

іншого походження. Така розбраковка в переважній більшості випадків може 

проводитись лише в польових умовах на основі вивчення геологічної будови 

виділених об’єктів. Результатом першого етапу є побудова картосхеми 

поширення камів на території досліджень та вибір ключових ділянок дослідження 

камових форм. Ключові ділянки виділялись на основі: 

1) індивідуальних особливостей у морфології камів, їхній позиції відносно 

крайових льодовикових утворень та нерівностей льодовикового ложа (останні 

встановлювались на підставі доступного фондового матеріалу і літературних 

джерел);  

2) в межах окремої ключової ділянки ками повинні характеризуватись 

схожістю ознак (морфологічно, позицією відносно крайових утворень та відносно 

нерівностей льодовикового ложа). 

На другому етапі досліджень є детально вивчалась геолого-

геоморфологічна будова виділених ключових ділянок. Це допомогло у 

виокремленні камів від інших форм льодовикового генезису в межах ділянки, у 

вивченні морфології камів, сприяло аналізу взаємного просторового розміщення 
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льодовикових форм і їхнього розташування відносно нерівностей льодовикового 

ложа, і, відповідно, виділенню етапності у формуванні як всього льодовикового 

комплексу, так і окремих камів. На цьому етапі важливою є розробка класифікації 

камів за морфологічними ознаками та за співвідношенням до нерівностей 

дольодовикової поверхні. Характерною особливістю цього етапу є поєднання 

методів дешифрування рельєфу по картах крупних масштабів і польових 

маршрутних спостережень. 

Завершується даний етап вибором форм для подальших досліджень. 

Третій етап досліджень передбачає вивчення структурно-текстурних 

особливостей відкладів конкретних форм, їхньої стратиграфічної послідовності та 

їхній літофаціальний аналіз в межах геологічних розрізів в польових умовах. Це 

дало змогу провести детальний аналіз седиментаційних процесів під час 

накопичення відкладів ключових форм і реконструювати ймовірний перебіг 

геологічних процесів. 

Аналогічну етапність мало вивчення сучасного господарського 

використання камів для його характеристики і раціоналізації, виявлення процесів, 

особливо антропогенно обумовлених, які негативно впливають на збереження 

форм і розробки рекомендацій стосовно їхньої охорони. Цей напрямок 

дослідження камів проводився одночасно із геоморфолого-палеогеографічним, 

що забезпечило комплексність дослідження. 

 

 

 

2.1. Методика дослідження поширення та морфології  камів 

 

 
 

При морфологічній і просторово-позиційній оцінці камів на території 

Волинського Полісся процес дослідження включав кілька кроків. На першому 

етапі основою було дешифрування рельєфу на основі вивчення 

крупномасштабних топографічних карт. Аналіз морфологічних особливостей 

території досліджень відбувався за допомогою топографічних карт масштабів 



 36 

1:200 000, 1:100 000 та, частково, 1:50 000, в тому числі польських і радянських 

карт зразка 1927 – 1937 років. В окремих випадках також використовувались 

карти масштабів 1:25 000 та 1:10 000.   

Разом із додатковим використанням морфологічного аналізу дешифрування 

топооснови дало змогу виділити комплекс форм рельєфу із морфологічними 

критеріями, характерними для камів. В межах Волинського Полісся ці форми 

мають різний ступінь збереженості, що пояснюється як різними умовами 

формування, так і, можливо, різним віком форм. При дослідженні цих форм 

головна увага була сконцентрована на виділенні куполовидних чи 

«чайникоподібних», із м’якими обрисами, округлих в плані або слабо витягнутих 

по одній осі та валоподібних об’єктів, різного розміру і планової конфігурації, 

оконтурених замкнутими та частково замкнутими горизонталями.  

Використання при дешифруванні космофотографічного матеріалу (дані 

інтернет-ресурсу Google Earth) було обмеженим, оскільки було помічено, що 

акумулятивні льодовикові форми в межах території досліджень загалом 

характеризуються рівномірним одноманітним фототоном і слабо відрізняються 

від навколишніх рівнин в межах межирічних просторів, за винятком заболочених 

площ та територій поширення перевіяних еолових акумуляцій (рис. 2.1; 2.2).  

Наступним кроком була завірка виділених форм на місцевості під час 

польових маршрутних спостережень та при вивченні геологічної будови 

виділених об’єктів в польових умовах в межах відслонень, виходів порід на 

поверхню в місцях проявів ерозійних процесів і на розораних полях (особливо в 

весняний і осінній період). Рідше виділені форми як ками завірялись ручним 

бурінням, дуже рідко – на основі фондового бурового матеріалу. Завірка 

виділених під час дешифрування топокарт об’єктів в польових умовах дала змогу 

відбракувати форми, які морфологічно нагадують ками, але складені, наприклад, 

породами верхньої крейди і є ерозійними останцями. При відбраковці 

куполоподібних останців порід верхньої крейди, особливо не вкритих лісовою 

рослинністю, частково використовувались космознімки, оскільки поверхня 

денудаційних останців часто  
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а) 

 

 

б) 

Рис. 2.1. Ками (а) та особливості фототону їхньої поверхні (б). Район 

с.с. Колодяжне та Волошки 
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а) 

 

б) 

Рис. 2.2. Крейдовий пагорб (а) та особливості фототону його поверхні (б). 

Район с. Куснища 
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має специфічний рисунок, складений із неправильної форми слабо орієнтованих 

світлих до білого плям на загальному зеленкуватому чи сірому тлі. 

Виділені  під час дешифрування об’єкти, які були на основі вивчення їхньої 

морфології і геологічної будови ідентифіковані як ками, виносились на 

картографічну основу. На її основі з використанням ГІС-технологій (MapInfo 

Professional; версії 10.0, 12.0) було складено карту поширення камів Волинського 

Полісся. 

 

 

 2.2. Ключові ділянки та їхнє геоморфологічне вивчення 
 

 

 

Основними методами досліджень морфології камів в польових умовах 

слугували морфологічний та морфометричний, із додатковим використанням 

порівняльно-описового, що допомогло виявити особливості геоморфології камів, 

обумовленої локальними умовами перебігу абляційних процесів. На основі 

отриманих в польових умовах даних було виділено шість ключових ділянок: 

«Гута-Камінська-Брониця-Фаринки»; «Замостя-Карасин-Серхів»; «Запруддя-

Тойкут»; «Камінь-Каширський»; «Ковель»; «Любомль». Головним критерієм 

їхнього виділення була різниця у геоморфології камів на різних ділянках, їхньої 

різної позиції відносно крайових льодовикових утворень та нерівностей 

льодовикового ложа. Водночас, в межах ділянки ками повинні були 

характеризуватись схожістю ознак (морфологічно, позицією відносно крайових 

утворень та відносно нерівностей льодовикового ложа). Винятком є ключова 

ділянка «Камінь-Каширський», де найкраще виражена зональність в морфології 

камів відносно до віддаленості їх до крайової зони. 

Зважаючи на різну морфологічну вираженість камів в межах ділянок, 

основним методом вивчення геоморфологічних особливостей ключових ділянок 

був метод маршрутних спостережень. В їхніх межах маршрути закладались, 

головно, по ортогональній системі, при цьому охоплювались зони зчленування 

форм із навколишніми поверхнями, а також їхня вершинна частина. В разі 
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необхідності таких маршрутів було кілька. Також за потреби проводились кругові 

обходи по нижній частині схилу форм. Такі маршрути сприяли уточненню 

просторового положення об’єктів, їхнього співвідношення із іншими формами 

рельєфу. При проведені маршрутів особлива увага зверталась на ознаки, що 

допомагають встановленню генезису та планового положення форми: характер 

ґрунтового покриву, наявність висипок грубокластичного та піщанистого 

матеріалу, присутність промоїн, зміни в геоботанічній обстановці тощо. При 

цьому також використовувались морфологічний метод, для визначення 

зовнішніх ознак форм і типів рельєфу, та морфометричний метод, котрий 

використовувався у комплексі з морфологічним і дав уяву про розміри і 

геометричні особливості форм.  

Доповняльним критерієм виділення ключових ділянок була їхня розкритість 

в геологічному відношенні (2–3 розрізи і більше): райони поширення камів в 

околицях Любомля, Ковеля, Каменя-Каширського, Гути-Камінської та Бронниці. 

Разом з тим вирішено схарактеризувати будову форм в межах районів із 

поодинокими репрезентативними розрізами, навколо яких присутня значна 

кількість дрібних старих та сучасних відслонень водно-льодовикових відкладів 

(райони Запруддя‒Тойкут та Замостя–Карасин–Серхів).  

 

 

 

2.3. Методика вивчення геологічних розрізів і метод літофаціального 

аналізу 

 

 

 
Виділення певної категорії льодовикового рельєфу, і не лише камів, на 

основі геологічної будови є головною науково-методичною проблемою, яка 

виникає під час вивчення льодовикового морфогенезу. Для її розв’язання на 

основі досвіду і підходів С.Терпіловського попередньо було визначено, що до 

камів при дослідженнях рельєфу території відносять форми, відклади яких 
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накопичувались у спокійних або низькоенергетичних умовах, що відносно чітко 

відрізняє ками від інших акумуляцій маргінальних льодовикових зон [183]. 

При польових маршрутних спостереженнях, а також під час спеціально 

спланованих виїздів в межах відслонень проводились детальні геологічні 

дослідження. Головним чином, будова форм презентованого району через його 

геологічну закритість вивчалась у межах техногенних розрізів (кар’єрів). Для 

вивчення обирались ділянки розрізів із найменшою потужністю осипів, в межах 

котрих здійснювались зачистки відкладів до максимально можливої глибини. 

Підготовка розрізів (стінок відслонень) проводилась згідно стандартних методик 

[24; 71; 72].  

При документації відслонень особлива увага зверталась на: 1) механічний 

склад відкладів; 2) колір; 3) потужність шарів та прошарків; 4) характер границь і 

контактів шарів, взаємовідношення із підстильними і перекриваючими 

відкладами, наявність прошарків; 5) структуру шару, особливо на характер 

обкатаності  зерен; 6) текстурні особливості шару, як первинного, так і 

вторинного, постгенетичного, походження; 7) син- та постгенетичні мінеральні 

включення [24; 71; 72; 80; 103]. Завдяки цьому в кожному розрізі 

задокументовано особливості первинних ознак літологічних одиниць, зокрема 

їхня потужність, механічний склад, седиментаційні текстури та характер 

контактів. Окрім цього зроблено спробу прослідкувати зміни літологічних 

одиниць як у вертикальному напрямі, так і по латералі. Зважаючи на закритість 

території, вивченню, по можливості, підлягали навіть найменші більш-менш 

придатні для цього відслонення. 

На основі даних геологічних звітів, зокрема описів розрізів бурових 

свердловин, пройдених у різні роки, форми, стверджені як ками, вивчались з 

урахуванням топографії льодовикового ложа. Також зверталась увага на їхнє 

положення відносно комплексів крайових льодовикових форм. Вивченню з 

геоморфологічної та геологічної точки зору підлягали оточуючі форми рельєфу, 

що дало змогу провести інтерпретацію просторових зв’язків між окремими 

одиницями льодовикового рельєфу та дати певні висновки стосовно 
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палеогеографії території вивчення на регіональному рівні. Загалом вивчено і 

проаналізовано будову 31 розрізу четвертинних відкладів, котрими складено 

акумулятивні форми льодовикового рельєфу ‒ ками. 

Наступним кроком було виділення із набутого масиву інформації розрізів, 

які характеризують форми різної морфології, положення відносно маргінальних 

форм і відносно нерівностей льодовикового ложа. Загалом, було виділено 13 

розрізів, які були повторно вивчені із використанням літофаціального аналізу. 

Результати по одинадцяти із них наведені в даній роботі. 

Основою літофаціального аналізу є виділення елементарних літофацій і 

кодування їхніх гранулометричних та текстурних особливостей буквеними 

символами. Для позначення головних відмін механічного складу уламкових порід 

використовуються початкові букви слів англійської мови. Наприклад, S – sand 

(пісок), G – gravel (гравій). Поряд з цим впроваджено складені символи 

(наприклад, SG – пісок гравелистий) з метою більш точного опису та визначення 

літофацій. Окрім типових глинистих морен (діаміктитів – D), виділено також 

відміни несортованих пісків або гравію, які містять значні домішки глинистої 

фракції, котрі є слабко перемитими моренними відкладами. Такі утворення 

представлені як пісок або гравій діаміктитові та позначені як SD (GD). 

Застосування складних позначень несортованих (діаміктитових) відкладів 

(наприклад, GD, SD) допомагає під час описів текстурно монотонних 

нагромаджень, особливо проксимальних фацій кінцевих морен, зандрів, озів. 

Застосування таких позначень дозволяє виділити в розрізах, де окрім власне 

флювіогляціальних та гляціальних, присутні відклади, що сформувались у 

наслідок ефекту часткової реседиментації власне моренних відкладів (наприклад, 

морена спливу). В разі потреби допускається застосування одиниць коду, котрі 

складаються з трьох літерних символів. Наприклад, застосування символу SGD 

рівнозначне виділенню глинистих несортованих гравелистих пісків, тобто породи, 

в якій піщані зерна є домінуючими, а тому осад не може бути класифікованим як 

власне глинистий діаміктит. 
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В роботі за основу використано версію коду застосовану в роботах 

Т. Зелінського (T. Zieliński) та С. Терпіловського (S. Terpiłowski) [184; 188-190]. 

Слабким місцем даної версії є відсутність у її складі кодів для грубоуламкових 

відкладів, зокрема валунно-галькового складу. Для слабо сортованих утворень це 

компенсувалось можливістю використання дво- та трилітерового кодування. При 

кодуванні гравійних відкладів використано рекомендації T. Zieliński та 

M. Pisarska-Jamrožy, викладених в роботі [194], щодо віднесення до єдиного 

буквеного коду G (gravel) відкладів, розміром 2–256 мм, із додаванням інших 

літологічних символів для позначення їхньої крупності, наприклад, GB (bouldery 

gravel – гравій валунно-гальковий) чи GS (sandy gravel – гравій піщанистий). Для 

тонкозернистих глинистих відкладів та глинистих і глинисто-піщаних діаміктитів 

використано кодування, запропоноване Т. Зелінським (T. Zieliński) раніше [188-

190]. Літологічні та текстурні символи, використані в даній роботі, наведені в 

таблицях 2.1 та 2.2. 

Таблиця 2.1 

Літофаціальний код, літологічні символи 

Код Літологія 

GB Гравій валунно-гальковий (bouldery gravel) 

GS Гравій піщанистий (sandy gravel) 

G Гравій, галька (gravel) 

SG Пісок гравійний (gravelly sand) 

S Пісок (sand) 

SF Пісок тонкозернистий, глинистий (sand with fines) 

FS Супіски (sandy fines) 

F Суглинки і  глини (fines, silt) 

D Несортовані відклади (діаміктит) (diamictite) 

 Таблиця 2.2  

Літофаціальний код, текстурні символи  

Код Літологія 

m Масивна текстура, massive structure 

h Горизонтальна шаруватість, horizontal lamination 
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Продовження таблиці 2.2 

 
w Шаруватість хвиляста, wavy lamination 

f Флазерна текстура, flaser lamination 

r Коса шаруватість знаків брижів течії, ripple cross-lamination 

rc Шаруватість знаків брижів течії типу climbing ripple cross-lamination 

l 
Коса слабо нахилена (субгоризонтальна) шаруватість, low-angle (<15°) cross-

stratification 

p 
Коса плоскопаралельна шаруватість (табулярна та клиноподібна), 

planar cross-stratification 

t Коса мульдоподібна шаруватість, trough cross-stratification 

i Крупна коса, дуже нахилена шаруватість, inclined stratification 

v Стрічковий (варвовий) ритм, varves 

s Смугаста текстура, stratified structure (лише для діаміктитів) 

е Ерозійна текстура значної потужності, erosional scour fill 

d Деформована текстура, deformed structure 

Асоціацію літофацій характеризують домінуючі літофації, котрі є 

основними. Наприклад, складний  символ Sp, St, Sh окреслює асоціацію, складену 

трьома основними типами літофацій, котрі беруть участь у будові даної одиниці у 

приблизно рівних пропорціях. Часто існують випадки, коли в будові асоціації, 

окрім головних, беруть участь другорядні (індексові) літофації, які мають 

підпорядковане значення. Символи останніх показуються в дужках, наприклад, 

Sp, Sh, (Fh). Літофації, які фіксуються спорадично, не вказуються у символах 

асоціацій, але документуються при детальних описах відслонень. Літофаціальні 

комплекси також мають власні позначення: G – гляціальний; А – абляційний; F – 

флювіогляціальний; L – лімногляціальний. У разі документації кількох 

комплексів схожого походження вони отримують нумерацію, згідно свого 

положення в розрізі. 

Для характеристики геологічних особливостей будови приведених в даній 

роботі форм на основі праць Т. Зелінського та С. Терпіловського [184; 188; 189] 

розроблено систему умовних позначень для перерізів камів, котрі дозволяють 

більш наочно їх презентувати (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Умовні позначення до геологічних розрізів  
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Прийнято такий поділ при визначенні потужностей серій: до 6 см – мала 

потужність; 6-30 см – середня; більше 30 см – значна. Даний показник грає 

визначальну роль при інтерпретації середовища седиментації літофацій. 

Наприклад, накопичення відкладів літофації St (SGt) малої та частково середньої 

потужності пов’язане з формуванням дрібних форм типу донних дюн, а значної – 

з присутністю процесів локального розмиву та акумуляції матеріалу у від’ємних 

формах дна. Водночас, дуже схожі на них утворення літофації SGe, що зібрані в 

серії потужністю понад 0,6 м і шириною 5-10 м є типовими утвореннями крупних 

головних флювіальних русел, а їхнє формування пов’язане із значним розмивом 

дна потоку із наступним заповнюванням від’ємних форм косошаруватими 

відкладами мігруючих акумулятивних форм дна [182; 189; 192]. 

 

 

 

2.4. Оцінка камів як об’єктів неживої природи з метою їхнього 

раціонального використання 

 

 

 

Як зазначалось вище, ками є найбільш поширеними формами 

льодовикового рельєфу на території досліджень. Водночас, віднесення їх до 

домінуючих [43] наразі видається проблематичним, як і усіх льодовикових форм 

загалом, за виключенням широко поширених, морфологічно одноманітних водно- 

та озерно-льодовикових рівнин.  

Широке поширення камів, особливості їхньої морфології, геологічної 

будови, наявність специфічних седиментаційних і деформаційних текстур, 

співвідношення камових форм з іншими утвореннями льодовикового ряду, дає 

змогу віднести їх до типових і водночас рідкісних чи навіть унікальних об’єктів 

неживої природи території, які є ключем до пізнання перебігу 

палеогеоморфологічних та палеогляціологічних процесів на етапі дегляціації 

материкових льодів на межирічних просторах Волинського Полісся.  
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Вивчення камових форм стосовно розробки пропозицій щодо їхнього 

раціонального використання є неможливою без усестороннього і комплексного 

дослідження. При маршрутних спостереженнях документувались присутні в межах 

форми у вигляді антропогенних виїмок і насипів, історико-архітектурні об’єкти, 

історичні пам’ятки, закинуті виробки, що вказують на напрямок господарського 

використання форми в минулому. Також проводились геоботанічні та загальні 

біологічні спостереження для встановлення сучасного стану екосистем в межах 

камових форм. При визначенні геоботанічних формацій та асоціацій 

використовувалась їхня систематика, викладена у працях [31; 40; 119; 133]. При 

визначенні видового складу флори та фауни використовувались роботи [67; 121; 

122]. Такі дослідження дали змогу дати характеристику сучасному стану камів в 

аспекті їхнього господарського використання і в аспекті камів як основи 

екосистем Полісся. 

Ками, як і інші акумулятивні форми межирічних просторів зазнають 

значного антропогенного впливу, що приводить до зменшення їхньої стійкості. 

Одним із аспектів дослідження камів території було вивчення антропогенних 

ризиків, що можуть вплинути на збереження цих об’єктів, оскільки тривале 

господарське використання може привести до незворотних змін, у першу чергу, 

морфологічних рис камів. Як геологічні тіла та частини поліських ландшафтів 

вони є доволі чутливими стосовно їхнього господарського використання, 

зазнаючи деструктивних впливів. Зважаючи на дослідження Ю. В. Зінька [44; 50], 

власне деструктивність взаємовідношення природокористування і 

георізноманітності камових форм пов’язана з видобутком піщано-глинистого 

матеріалу для житлового, промислового, дорожнього будівництва, використанням 

під сільськогосподарські та лісогосподарські угіддя, виникнення і розширення в 

межах камів населених пунктів. Наслідком цього спектру господарської 

діяльності є знищення окремих форм і їхніх комплексів, вилучення корисних 

компонентів, ліквідація цінних геологічних розрізів тощо. 
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Загалом, головні причини морфологічних змін камів є подібними для інших 

геоморфологічних районів заходу України [49]. Певні загрози камовому рельєфу 

можуть нести наступні види господарської діяльності: 

- гірничий, внаслідок якого відбувається перетворення рельєфу через 

видобуток будівельних пісків, що призводить до часткового або повного 

знищення камів як форм рельєфу; 

- урбано-промисловий через зміни у рельєфі при підготовці до 

будівельних робіт, що розуміє під собою його вирівнювання внаслідок 

зрізання і засипання первинних нерівностей рельєфу; 

- сільськогосподарський внаслідок активізації ерозійних процесів на 

схилах форм; 

- лісогосподарський через формування негативних лінійних техногенних 

форм рельєфу (лісовозні дороги); 

- меліоративний через спотворення морфології нижніх частин форм 

внаслідок прокладання меліоративних каналів. 

 У науковому контексті проблему взаємовідносин між господарською 

діяльністю та льодовиковими формами Волинського Полісся загалом в рамках 

проблеми збереження і раціонального використання георізноманіття в кількох 

головних аспектах. Зокрема, це оцінювання значимості форм рельєфу (наукова, 

освітня, економічна, екологічна тощо) та головних загроз для їхнього збереження, 

які випливають із господарської діяльності людини, розробка планувальних і 

конструктивних підходів стосовно збереження георізноманітності  [43; 46; 47].  

Для досліджень та оцінки камів як геолого-геоморфологічних об’єктів 

пропонується стандартна схема дослідницьких операцій, котра включає 

картографування й опис геолого-геоморфологічної будови; інвентаризація 

головних видів геолого-геоморфологічних утворень; оцінка шляхом паспортизації 

унікальних та типових об’єктів геоспадщини; оцінка можливих загроз їхньому 

існуванню та розробка рекомендацій щодо охорони і регульованого використання 

[42; 47; 125]. 



 49 

В даній роботі зроблено аналіз ступеню впливу низки вище зазначених 

факторів на ками як на об’єкти геоспадщини, що мають науково-освітню, 

екологічну та туристичну цінність. Тому на перший план виходить питання 

збереження унікальних і рідкісних форм камового рельєфу та їхньої консервації, 

що передбачає набір заходів із їхнього збереження. Вибір таких об’єктів наразі 

ґрунтується на їхній неповторності та репрезентативності. Неповторність 

виділяють на основі структурних критеріїв (особливості будови), 

репрезентативність – на оцінці спектру різноманітності геолого-

геоморфологічних об’єктів [11; 46; 50; 123; 124]. 

Для геоконсерваційного підходу важливим є питання виділення (селекції) 

об’єктів і їхнього опису. Така селекція проводиться на основі паспортизації. 

Фахівцями Львівського національного університету ім. Івана Франка розроблені 

паспорти геолого-геоморфологічних об’єктів (відслонень гірських порід, 

скельних утворень, печер тощо) для території заходу України [8–12; 42; 123–125]. 

У таких паспортах зафіксовано дані за наступними позиціями: назва об’єкта, його 

розташування в межах адміністративно-територіальних одиниць та в системі 

геоморфологічного районування, географічні координати, геоморфологічне 

положення, генезис, морфологічні та морфометричні показники, характеристика 

прилеглої до об’єкту території. Зазначено наукову цінність об’єкта, режим 

охорони і використання, історію та ступінь вивченості, а також дату заповнення й 

автора паспорта [11; 43]. Такі паспорти геоморфологічних об’єктів дозволяють їх 

порівнювати, ранжувати та розробляти рекомендації щодо охорони і 

раціонального використання форм. 

В роботі приведено проект паспорту, що може використовуватись для 

класифікації, селекції і виділення особливо цінних (рідкісних та унікальних) 

льодовикових форм Волинського Полісся, включно із камами (таблиця 2.3).  

При розгляді льодовикових форм і їхньому ранжуванні є два аспекти. Це 

морфологічний підхід, який включає у себе морфолого-морфометричну 

характеристику,   що   має   на   увазі   вирізнення   окремих   форм  рельєфу  із  
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Таблиця. 2.3 

Паспорт льодовикової форми (каму) 

 

Назва основна, відома серед місцевого населення (за 

наявності) 

Фотографія загального плану  (за можливості) 

Адміністративне положення область, район, населений пункт 

Географічні координати  

Положення в системі геоморфологічної 

регіоналізації 

геоморфологічна область, район 

Фізико-географічне положення  

Особливості розташування осібне, групове 

Морфологічний тип  

Морфометрія  

Короткий опис відслонення (за 

наявності) 

абсолютна висота поверхні, площа, літологія, 

потужність відслонених відкладів, особливості 

текстури, присутність деформацій тощо 

Цінність  форми наукова, естетична, культурно-історична, 

археологічна, рекреаційна, екологічна, 

природоохоронна 

Історія та ступінь вивченості  

Підстави для охорони  

Доступність та оглядовість 

 

наявність прямого під’їзду до об’єкта, місця для 

паркування транспорту; можливість огляду 

одного чи всіх цінних аспектів форми 

Форма власності 

 

державна чи приватна, землевласники чи 

землекористувачі 

Збереженість стан об’єкту та загрози його руйнування 

 

Охоронний статус 

 
наявність офіційного оформлення як об’єкту 

природнозаповідного фонду; пропонований 

охоронний статус 

Рекомендації до використання  
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неповторними рисами зовнішнього вигляду і нестандартними морфологічними 

особливостями. 

При розгляді льодовикових форм і їхньому ранжуванні є два підходи. Це 

морфологічний підхід, який включає у себе морфолого-морфометричну 

характеристику, що має на увазі вирізнення окремих форм рельєфу із 

неповторними рисами зовнішнього вигляду і нестандартними морфологічними 

особливостями. Серед останніх важливу роль грають показники абсолютної 

висоти, відносних перевищень, крутизни і довжини схилів, а також планова 

морфологія форм, що на фоні загальної рівнинності поверхні Волинського 

Полісся грає головну роль в естетичній привабливості і пейзажній цінності 

об’єкту. На останні також часто вливає співіснування камів поряд із 

навколишніми формами рельєфу, часто іншого генезису, що підвищує їхню 

цінність. 

Другим аспектом є присутність в межах розрізів, котрими розкрито 

геологічну будову льодовикових форм, типових та унікальних текстур та 

структур, присутність незвичайних деформаційних феноменів, що містять цінну 

наукову інформацію (палеогеографічну, палеогляціологічну, палеогідрологічну 

тощо). Такий підхід використовується при класифікації розрізів як геологічних 

пам’яток [125]. 

Загалом слід зауважити, що як клас рельєфу ками є типовими формами 

рельєфу території. Водночас, кожна форма є до певної міри унікальною через 

неповторний перебіг процесів дегляціації в кожному конкретному районі 

Волинського Полісся, а, відповідно, і седиментаційних процесів. 

Окремо зазначимо, що у графі «Підстави для охорони» слід наводити 

інформацію про наявність в межах тої чи іншої форми історичних, археологічних, 

природоохоронних об’єктів, що слугує підставою для її подальшого 

всестороннього вивчення. 

Виділення і селекція льодовикових форм території на основі паспортів, в 

даному конкретному випадку камів, дає змогу класифікувати їх за типологією 
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(типові, рідкісні, унікальні), ступенем збереженості (добре збережені, частково 

зруйновані, дуже зруйновані, знищені), інтенсивністю сучасних деструктивних 

процесів, активністю господарського використання і його напрямками (гірничо-

промислове, сільсько- та лісогосподарське). На основі цього можливим видається 

виділення камів за функціональністю: господарською; науково-пізнавальною; 

освітньою; екологічною; природоохоронною; туристично-рекреаційною. В 

подальшому таке розрізнення дасть змогу полегшити розробку рекомендацій 

стовно раціонального використання камів як об’єктів господарювання. 

Виділення окремих форм льодовикового рельєфу як особливо цінних, дає 

підстави для використання їх у природоохоронній і заповідній справі, наприклад, 

як пам’яток природи місцевого і регіонального значення. При цьому їх можна 

розглядати як самостійні природоохоронні об’єкти, так і комплексні. В разі 

виділення як самостійних об’єктів, їх можна віднести до суто геоморфологічних 

пам’яток неживої природи льодовикового генезису, при виділенні як об’єктів, що 

підлягають охороні лише репрезентативних розрізів камів – до геологічних 

пам’яток [28], а у випадку заповідання форм із унікальними розрізами – до 

геолого-геоморфологічних об’єктів, оскільки в такому випадку маємо поєднання 

геологічної та геоморфологічної сутності [11]. За класифікацією В. П. Брусака 

такі пам’ятки за змістовністю повинні відноситись до морфоскульптурних 

реліктових, а за пізнавальною значимістю до типових й унікальних об’єктів 

типологічного та регіонального рівня [8; 10; 11]. 

При комплексному підході ками як пам’ятки льодовикового минулого 

території повинні розглядатись на фоні присутності у їхніх межах історико-

архітектурних, археологічних та природоохоронних об’єктів. Останнє є 

надзвичайно важливим, оскільки ками часто є локалітетами типових і рідкісних 

геоботанічних угруповань, місцезнаходженнями представників рідкісних видів 

флори і фауни, що може сприяти виділенню їх як важливих об’єктів досліджень у 

заповідній справі.  
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Висновки до розділу другого.   

Викладене вище дає змогу зробити наступні висновки. 

1) Ідентифікація камів є складною проблемою геоморфологічних і 

палеогеографічних досліджень. ЇЇ вирішення можливе на підставі комплексного 

дослідження камів, зокрема вивчення їхньої морфології, просторово-позиційного 

розміщення в рельєфі та щодо інших льодовикових форм, а також застосування 

сучасних літологічних методів вивчення їхніх відкладів.   

2) Алгоритм дослідження камів передбачає три головні етапи, залежно від 

цілей та завдань досліджень. Метою першого етапу  досліджень є просторовий 

аналіз поширення камів, оцінка їхнього позиційного знаходження в сучасному і 

палеорельєфі території. Важливою методичною проблемою даного етапу є 

ідентифікація камів від форм іншого походження. 

На другому етапі досліджень головним є детальне вивчення геолого-

геоморфологічної будови виділених ключових ділянок, що дає змогу виокремити 

ками від інших генетичних форм рельєфу, вивчити їхню морфологію. 

Третій етап досліджень передбачає вивчення структурно-текстурних 

особливостей відкладів конкретних форм, їхньої стратиграфічної послідовності та 

їхній літофаціальний аналіз в межах геологічних розрізів в польових умовах. 

Кожному етапові відповідає певний спектр методів дослідження, залежно 

від мети і завдань дослідження. 

 3) При вивченні геологічної будови камів було досліджено і проаналізовано 

будову 31 розрізу цих форм, з яких було виділено розрізи, які характеризують 

форми різної морфології, положення відносно маргінальних форм і відносно 

нерівностей льодовикового ложа. Загалом, було вибрано 13 розрізів, які були 

повторно вивчені із використанням літофаціального аналізу. Останній 

ґрунтується на виділенні елементарних літофацій і кодування їхніх 

гранулометричних та текстурних особливостей буквеними символами, що дає 

змогу детально вивчити розріз форми і провести достовірні палеогеографічні 

реконструкції. Результати літофаціального аналізу по одинадцяти розрізах 

наведені в даній роботі. 
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4) Алгоритм вивчення сучасного господарського використання камів 

включає також три етапи і є подібним до загального алгоритму вивчення камів. 

Важливою складовою цього алгоритму є паспортизація камових форм з метою 

раціонального використання та розробки рекомендацій стосовно їхньої охорони. 

Цей напрямок дослідження камів проводився одночасно із їх геоморфолого-

палеогеографічним вивченням, що забезпечило комплексність досліджень. 

5) Створення бази даних на підставі паспортизації дає змогу виділити 

окремі із них як цінні наукові об’єкти і окреслити їх як  геолого-геоморфологічні 

пам’ятки неживої природи чи як комплексні природоохоронні об’єкти. Загалом 

ками слід розглядати як важливий елемент рельєфу межирічних просторів 

Волинського Полісся, що потребує збереження і охорони. 
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РОЗДІЛ 3 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ КАМІВ  

 

 

 
Розгляд питання формування і поширення камів Волинського Полісся є 

неможливим без характеристики природних чинників, що впливали на їхнє 

утворення і поширення. Більшістю дослідників ками розглядаються як форми, 

сформовані в межах зони мертвого льоду. За О. М. Татарніковим, під мертвими 

льодами слід розуміти ізольовану ділянку льодовикової системи, в межах якої 

активні льодовикові маси через динамічні і кліматичні причини втратили 

здатність до поступального руху. Головною причиною утворення ділянок мертвих 

льодів він розглядає встановлення довготривалого періоду із від’ємним балансом 

всередині льодовикової системи, в наслідок чого зменшується потужність льодів, 

проходить зміна фізичного стану льодовикових мас та посилення негативного 

впливу на них особливостей рельєфу льодовикового ложа [106].  

Аналогічними причинами відмирання блоків та смуг льодовикових мас 

вважав К. Клімек (K. Klimek), додавши також до цього списку різницю в 

потужностях льодів у межах різних ділянок льодовикового покриву [156]. 

Іще одним фактором, котрий міг впливати на формування камів території 

досліджень слід вважати тектонічний. Наразі питання зв’язку між вертикальними 

і горизонтальними тектонічними рухами, які були обумовлені нерівномірним 

льодовиковим навантаженням, і льодовиковими формами на території 

Волинського Полісся є слабо вивченим і залишається відкритим. В першу чергу, 

такий стан речей склався через слабку ідентифікацію розривних порушень при 

вивченні керну свердловин у однорідних, літологічно монотонних, карбонатних 

породах верхньої крейди, особливо водонасичених, проведення бурових робіт 

взагалі без підйому керну з цих інтервалів, недостатній увазі до цих порід тощо. 

Хоча зв’язок між розташуванням льодовикових форм і тектонічних порушень для 

сусідніх території Житомирського Полісся ідентифікується досить чітко [60]. 
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 Зважаючи на це, короткої характеристики потребують особливості 

геологічної будови і рельєф додніпровської поверхні, історія її формування і 

вплив на дегляціацію дніпровського покривного льодовика. Також короткої 

характеристики потребує і сам процес деградації материкових льодів в межах 

території досліджень. 

 

 

3.1. Рельєф поверхні льодовикового ложа 

 

 

 

Різноманітні за генезисом (льодовикові, флювіальні, карстові, еолові) та за 

віком форми рельєфу утворюють доволі одноманітну та монотонну сучасну 

поверхню Волинського Полісся із перевищеннями, що складають перші метри, і 

які лише в районах поширення крупних льодовикових та еолових накопичень 

зростають до 15-25 м. Виразне зростання градієнтів відносних перевищень 

спостерігається у південній та південно-західній частині території, де присутні 

ерозійно-денудаційні форми рельєфу палеоцен-пліоценового віку, представленого 

підняттями корінних порід, надбудованими дніпровськими гляцігенними 

акумуляціями.  

 Характер нерівностей сучасної поверхні загалом визначається рисами 

морфології дочетвертинного зрізу. Дані по характеристиці дочетвертинної 

поверхні отримані, головним чином, на основі аналізу колонок свердловин, а 

також виходів корінних порід на сучасну поверхню. Складена вона, переважно, 

породами карбонатно-теригенної товщі верхньокрейдового (сеноман‒маастріхт), 

віку. Це білі та світло-сірі до білих крейдоподібні мергелі із стяжіннями кременів 

темно-коричневого, іноді сірого та чорного кольорів. Підпорядковану роль грають 

теригенні морські та континентальні породи еоцен-олігоцену [64]. Виходи на 

дочетвертинну поверхню більш древніх порід відомі у тальвегових частинах 

перезеглиблень та зонах розмиву в межах річкових долин. Зокрема, це вулканіти 

волинської серії нижнього венду та морські теригенні утворення стохідської світи 

нижнього кембрію [3; 14; 21; 41; 51; 83; 104].  
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 Перша карта рельєфу дочетвертинної поверхні була опублікована Е. Рульє 

[174]. У 1980-х роках І. І. Залеським було складено значно повнішу карту рельєфу 

поверхні корінних порід, що охоплювала усе Волинське Полісся [38; 39; 145], 

(рис. 3.1). Значна увага вивченню дочетвертинної  поверхні приділяється при 

геолого-зйомочних роботах останніх років [22; 23; 41]. Завдяки згадуваним 

працям з’ясовано, що поверхня крейдово-палеогенового цоколю є досить 

розчленованою і має значні коливання відміток, які місцями перевищують 100 м. 

Також виявлено, що її загальні риси доволі чітко співпадають із структурно-

тектонічним планом території, зокрема древніх довгоживучих крупних розломних 

зон глибокого закладання SW-NE (Вижівсько-Мінська, Стохідсько-Могилівська) 

та SE-NW (Центральна) орієнтації. Також доволі чітко прослідковується зв’язок 

головних рис рельєфу корінних порід із ортогональною системою розломів 

герцинського віку та активованих у цей час порушень більш древнього 

закладання, особливо широтного простягання, серед яких виділяються 

Володимир-Волинський, Північно- та Південно-Ратнівський розломи [15; 16; 97; 

144; 145].  

Серед додатніх форм вирізняються крейдові пагорби різного розміру та 

ступеню вираження у сучасному рельєфі, які несуть на собі релікти древніх 

поверхонь вирівнювання: Ростаньський, Гутинський, Шацький, Острівський, 

Полапський, Любомльський, Машівський, Олесько-Перевальський, 

Головнянський, Старовижівський, Дубечнянський, Луківський, Буцинський, 

Сошичнівсько-Обзирський, Маневицький, Чорніївсько-Туричанський, 

Кременецький, Озютинсько-Маковичівський, Стенжаричівський, Тростянецький, 

Велицько-Угольський та ін., виділені І. І. Залеським у своїй масі в південно-

поліський палеогеографічний рівень [38; 39]. Завдяки своєму зв’язку із 

згадуваними вище розривними порушеннями, існує думка про їхнє тектонічне 

походження [144]. Абсолютні висоти пагорбів коливаються в межах 180‒220 м, 

відносні перевищення над навколишніми рівнинами сягають 10‒30 м. 
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 Рис. 3.1. Гіпсометрія рельєфу ложа антропогену Волинського Полісся та 

розривні порушення мезо-кайнозойського комплексу, виділені на основі 

геологічно-геоморфологічних критеріїв [144]. 

Вік поверхонь вирівнювання на цих пагорбах досі є спірним питанням. 

Частіше зустрічається думка про їхній пліоценовий вік [143; 144]. Однак 

присутність в межах їхніх вирівняних привершинних частин останців відкладів 

еоцен-олігоценового віку і літологічні особливості останніх вказують на те, що 

принаймні в головних рисах, вони були сформовані в палеоцені. Вірогідно, в цей 

час були закладені і долиноподібні пониження, котрими розчленовано схили 

крейдових піднять. Вони мають, вірогідно, ерозійно-карстове походження і 

формують специфічний пасмовий тип рельєфу, який інколи сприймався 

дослідниками за кінцево-моренний [4]. Подібні зауваження відносно віку 

стосуються також крейдового плато, яке оконтурює вище згадувані крейдові 

пагорби і особливо добре виражене уздовж правого борту долини палео-Прип’яті, 

де розташоване в межах висот у 170‒130 м і яке було виділено І. І. Залеським у 

центрально-поліський палеогеографічний рівень [38]. 
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 Серед від’ємних елементів рельєфу дочетвертинної поверхні є глибокі, в 

кілька десятків метрів, ерозійні заглиблення. Їхній генезис трактується по-

різному. Як правило, у більшості випадків вони інтерпретуються як поховані 

річкові долини, закладені в зонах тектонічних розломів, перероблені внаслідок 

екзараційного впливу покривних льодовиків та субгляціальної водно-

льодовикової ерозії. Такі форми, перетворені у долини льодовикової ерозії та 

розмиву, на території Волинського Полісся були найбільш повно 

схарактеризовані І. І. Залеським [38; 39]. Окрім них, особливо в північній частині 

території, зустрічаються значні за розмірами, глибокі (до 60 м), ізометричні у 

плані, поховані пониження, які, у більшості своїй, є карстовими западинами. 

Окремі западини мають майже прямолінійні південні та південно-західні борти, 

що добре видно на новіших картах дочетвертинної поверхні [23], і, очевидно, 

мають тектонічне походження як опущені крила дрібних тектонічних блоків 

нижчих рангів, в котрих місцями збереглись відклади палеогену, неогену та 

еоплейстоцену. 

 Розчленований дочетвертинний рельєф був значно перетворений в 

антропогені. Головним чином, він був вирівняний внаслідок переважання 

акумулятивних процесів. Четвертинні відклади представлені утвореннями 

еоплейстоцену, плейстоцену та голоцену. Особливо активно переробка рельєфу 

території йшла протягом нижнього плейстоцену. В цей період територія пережила 

низку ерозійно-акумулятивних циклів, серед яких виділяються періоди 

присутності нижньоплейстоценових (двох – чотирьох (?)) покривних льодовиків 

та їхньої деградації [5; 26; 38; 39; 144; 160; 161; 174; 175]. Внаслідок деградації 

одного із них (окського, сан-2) накопичились значні товщі водно- та озерно-

льодовикових відкладів, котрі дещо згладили екзараційний рельєф, залишений 

цим льодовиком [5; 38; 144]. Акумуляція відкладів продовжилась і протягом 

«великого» завадівського міжльодовиківʼя. Особливо цікавим є факт накопичення 

карбонатних сизувато-сірих суглинків («мергелів»), які мають регіональне 

поширення, і, вірогідно, співвідносяться з охарактеризованими фауністично 

відкладами із розрізу Калинівка, малакофауна і фауна остракод в яких вказує на 
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доволі прохолодні умови їхнього формування. Зауважимо, що подібні відклади як 

в корінному заляганні, так і у вигляді відторженців, описувались у розрізах 

Любомль [32], Калинівка [138; 140; 161], а також присутні у розрізах Люблинець-

2, Серкизів, що вказує на широке поширення цих відкладів в межах південно-

західної, підвищеної частини Волинського Полісся. Таким чином, на момент 

охоплення даної території дніпровським зледенінням, її рельєф виглядав 

монотонно, мало відрізняючись від його сучасного вигляду, за винятком долини 

Пра-Прип’яті, днище якої знаходилось на 10-12 м нижче, ніж тепер [39]. 

 

 

 

3.2 Дніпровське зледеніння території і його деградація 
 

 

 

Питання максимального поширення на Волинському Поліссі 

середньоплейстоценового (дніпровського) льодовикового покриву до цього часу 

залишається відкритим. Різними дослідниками ця границя проводилась по-

різному, але загалом в межах двох зон – це південні схили Волинського чи 

Любомльсько-Столинського кінцево-моренного пасма [1; 33; 85; 106], або 

північні схили Волинської лесової височини в районі м. Володимир-Волинський і 

далі по лівому борту долини р. Стохід до південних схилів Маневицького 

крейдового підняття [26; 69; 82; 160, с. 523-526]. Найпівденніше межу поширення 

середньоплейстоценових материкових льодів посунув І. І. Залеський [39], 

провівши її вздовж долини р. Серна по північному уступу Волинської лесової 

височини. 

 Детальні дослідження, що провадяться автором в останні роки, дали змогу 

уточнити межу максимального просування материкових льодів в межах 

Волинського Полісся в середньому плейстоцені [94]. Вона проходить приблизно 

по лінії  південніше с. Залужжя – с. с. Ворчин, Білин, Охнівка – південніше с. 

Верба – Овадне, Жовтневе. В долині р. Турія ситуація не дуже ясна, але наявність 

виповнених флювіогляціальними відкладами прохідних Локачинської і 
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Кисилинської долини із переливами в районі абсолютних висот в 213–217 м, що 

слугували каналами стоку талих вод із басейну Бугу у східному напрямку, 

свідчить про прокинення льодів по ній принаймні до с. Озютичі. Далі межа 

проходить дугою на с. Мочалки, уздовж лінії Осекрів, Маковичі, Липа – західніше 

с. Ловища – південніше с. Вітоніж на Ясенівку, Немир, Тихотин, Любче, Козин, 

Пожарки, Оленівка – дугою уздовж долини Стиру до с. Сокіл. Як далі проходила 

границя дніпровського зледеніння – не зовсім зрозуміло. Однак плановий рисунок 

льодовикових форм північніше долини р. Стохід вказує на можливе проникнення 

льодів в межі спільної пра-долини Стиру та Стоходу до району с.с. Навіз, 

Грузятин, Граддя, Софіянівка. 

Слід зазначити, що максимальна межа дніпровського льодовикового 

покриву в межах західної та центральної частин Волинського Полісся є 

різновіковою і сформована у різні етапи (стадії чи фази) його розвитку, що чітко 

встановлюється геоморфологічними методами. Так, наприклад, відклади з району 

півночі межиріччя Луги та Золотухи з Турією є, вочевидь, старшими за кінцеві 

морени районів Стенжарич та Макович, а ті, в свою чергу, за накопичення 

поблизу сіл Серкизова, Дожви, Солотвина. Аналогічна ситуація в районі Немирів 

– Тихотин і Пожарки, слабо виражені форми якого є, ймовірно, старшими за 

гляціомаргінальні накопичення Ясенівки–Райміста і Сокола. Наймолодшим 

відтинком є найбільш східна частина до с. Софіянівка, краєві форми котрої 

корелюються із Білашовсько–Радошинською маргінальною зоною. 

Характер просторового положення крайових зон вказує, що деградація 

льодів мала пульсаційний, повторюваний характер на фоні постійного скорочення 

площ активних льодів (рис. 3.2). При цьому досить виразно проявляється 

тенденція до ускладнення структури льодовикового покриву, що пояснюється 

більш виразною реакцією льодів на особливості рельєфу ложа, що є характерним 

загалом для деградуючих полів материкових льодів [17; 29; 106; 130; 146; 162; 

172]. 

В рельєфі Волинського Полісся, особливо його західної та центральної 

частин (Буг-Стохілського межиріччя), доволі добре вирізняються кілька етапів 
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деградації дніпровського зледеніння. В долині Середнього Стиру та його допливів 

Кормина, Оконки та Чернявки виділено 4 етапи розвитку маргінальних форм. Їхня 

кореляція із формами Буг-Стохідського межиріччя доволі складна та потребує 

подальших досліджень. 

Виділяється кілька стадій, фаз і осциляцій як регресивного, так і повторно-

трансгресивного характеру (див. рис. 3.2): 

- Овадненсько–Пожарсько–Сокільська (максимальна стадія) (1). 

- Маковичівсько–Немирівська фаза (2). В долині Середнього Стиру їй, 

вірогідно, відповідає Куклівська маргінальна зона. 

- Стенжаричівсько–Серкизівська фаза (3). Ймовірний відповідник в долині 

Середнього Стиру – маргінальна зона Чернявки (Кам’янухівська кінцева 

морена) 

- Олесько–Турійсько–Білашівсько–Радошинська фаза (4) із кількома 

осциляторними етапами в долині Стоходу: Арсоновичівський, 

Кашівський, Заячівський (Чарторийська маргінальна зона в долині 

Середнього Стиру (?)). 

- Ковельсько–Повурсько‒Володимирецька фаза (5) із кількома 

осциляціями (до 3 в долині Середнього Стиру: кінцеві морени в районі 

Велика Ведмежка–Цміни–Хряськ–Козлиничі–Балаховичі–Ст. Рафалівка). 

- Головнянсько–Буцинсько–Кухотськовольська (перша постмаксимальна 

стадія) (6). Повторно-трангресивні насуви: 

Згорансько‒Любохинсько‒Дошнянський на правобережжі р. Припять, 

Заболотівський (маргінальна зона гори Йосипової; можливо, 

корелянтними останньому є слабо виражені форми району південніше 

Шацька). Окремо слід виділити сліди діяльності окремих активних 

мікроязиків в долині Вижівки (район Лесняки–Стара Вижва) та Турії 

(Тойкут‒Запруддя) у вигляді дугоподібно побудованих маргінальних 

зон. 

-  Ростансько–Малоритська (друга посимаксимальна) стадія (7) із 1-2 

осциляціями.  
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Рис. 3.2. Схема стадій та фаз деградації дніпровського льодовикового 

покриву та території Волинського Полісся. Пояснення в тексті 

Крайові форми представлені, головним чином, бічними кінцево-моренними 

акумуляціями через розмив їхніх фронтальних частин, а також внаслідок 

присутності безпосередньо перед ними прильодовикових підпірних мілководних 

озерних басейнів, що залишили після себе значні за розмірами озерно-

льодовикові рівнини, особливо в південній частині території, де їхньому 

утворенню сприяли особливості додніпровської поверхні. Це, зокрема, загальний 

зустрічний руху льодовика ухил території, наявність напівзамкнутих улоговин, 

розділених крупними крейдовими підняттями. Кінцево-моренні накопичення 

мають переважно напірний та насипний генезис. Вірогідно, також присутні 

морени видавлювання, а також утворення складного генезису.  

Загальна конфігурація крайових зон визначалась особливостями 

додніпровської поверхні, зокрема присутністю широких меридіонально 

орієнтованих річкових долин, а також підвищених крейдово-палеогенових 

піднять, які відігравали роль льодорозділів. Це особливо яскраво відобразилось на 
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етапі деградації льодового покриву, коли ці форми льодовикового ложа визначали 

структуру льодовикового покриву, впливаючи, зокрема, на формування язиків та 

мікроязиків, що надавало маргінальним зонам фестончастого характеру, і що, 

відповідно, відбивалось на конфігурації зон тріщинуватості і зон мертвих льодів.  

Загалом, в межах окремих гляціоструктур на етапі стаціонарного положення 

краю покривних льодовиків, як це було показано О. М. Татарніковим [106], зони 

омертвіння льодовикових мас закладаються в їхніх передніх та бічних ділянках, а 

під час регресивної фази – в передніх, бічних та льодороздільних ділянках язиків 

(лобів) льодовикової системи. При цьому формується відносно широка смуга 

льоду, затиснута між крайовими утвореннями попереднього етапу активізації і 

новою лінією активного льоду. Формування таких смуг під час регресії льодових 

мас може бути пов’язаним як із поступовим пасивним відступом фронту активних 

льодів [58], так і внаслідок їхнього повторного авансу внаслідок пульсації 

льодовикового краю [184, с. 79-81]. 

В умовах регресії льодів та дегляціації території Волинського Полісся, 

зростав вплив на структуру льодового покриву нерівностей ложа. Цей вплив 

сприяв розвитку зон тріщинуватості не лише успадкованих з етапу активного 

льоду, а й зон, закладених над кульмінаціями дольодовикового рельєфу, в першу 

чергу, над позитивними формами в поверхні корінних порід. Цьому сприяло 

також зменшення потужності льодів на фоні збільшення абляції. Сформована в 

таких умовах тріщинуватість в загальних рисах повторювала конфігурацію 

льодового краю та піднять цоколю, що «просвічували» через льодовиковий 

покрив, загалом сприяючи закладанню системи суб-, ін- та супрагляціальних 

каналів стоку талих льодовикових вод, впливаючи на розвиток суб-, ін- та 

супрагляціальних напівзамкнутих басейнів та на процеси нерівномірного осідання 

льодової поверхні через нерівномірне накопичення абляційного матеріалу. Такі 

умови сприяли формуванню первинних осередків акумуляції водно- та озерно-

льодовикових відкладів, на основі яких, зрештою і були сформовані ками 

Волинського Полісся. 
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3.3. Особливості поширення камів на території дослідження 

 

 

 

 В межах Волинського Полісся ками складають вагому частину позитивних 

форм льодовикового генезису межирічних просторів (Додаток Б). Аналіз рельєфу 

території, а особливо гляціальних утворень, дає змогу стверджувати, що ками є не 

менш поширеними, аніж інші льодовикові накопичення. Вони представлені 

переважно в центральній широтній смузі Волинського Полісся, що, очевидно, 

спричинено денудаційними процесами. Так, ками практично відсутні уздовж 

максимальної межі поширення материкових льодів дніпровського зледеніння, де 

збереглись незначні за потужністю накопичення озерно- та водно-льодовикових 

відкладів, що утворюють слабко виражені у рельєфі позитивні форми, часто 

насаджені на підняття цоколю. Такі форми задокументовано, наприклад, в районі 

північніше Володимира-Волинського, Овадного, Оси, Боблів. Більш широко ками 

представлені в проксимальній частині пізніших фаз, осциляцій і насувів 

максимальної стадії. Також вони відсутні в межах алювіальних рівнин (долина 

Прип’яті), в північних частинах межирічних просторів між долинами Стоходу, 

Стиру та Горині. 

В інших частинах території поширення камів також має певні особливості. 

В межах більш підвищеної західної і південно-західної частини ками приурочені 

до підвищень крейдово-палеогенового цоколю. Тут вони пов’язані із вершинними 

поверхнями пасом, котрі ускладнюють крила крейдових пагорбів. Представлені 

як поодинокими формами, головно, крупними ізометричними, в тому числі і 

камовими плато (наприклад, утворення сіл Машів, Зілове, Пісочне, Ситовичі, 

Великий Обзир, Стобихва), так і дрібними акумуляціями, що утворюють ланцюги, 

витягнуті уздовж вододільних частин пасом (наприклад, ками в районі Облап, 

Скиб, Борок тощо). Усі вони відносяться до групи гляціоелеваційних форм. 

 В розширеннях міжпасмових понижень, які, вірогідно, мають карстове 

походження, також трапляються невеликі і невиразні гляціодепресійні форми. 

Вони приурочені до піднять і перегинів у повздовжньому профілі долин. Такі 
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утворення поширені, зокрема біля населених пунктів Окунин, Мощена. Вони 

трапляються доволі рідко і є унікальними. 

 Зв’язок з позитивними формами поверхні корінних порід, хоч і не такий 

явний, прослідковується і в межах вирівняних ділянок цоколю. Тут вони 

представлені крупними невиразними нерегулярними слабо вираженими у рельєфі 

утвореннями, які накладені на невеликі за розмірами крейдові пагорби. Зокрема, 

такі ками присутні біля сіл Колодяжне, Будище, на південно-східній околиці 

м. Ковель, в районах сіл Ниці, Комарово, Любче. Вони також трапляються доволі 

рідко. 

В північній частині території досліджень ками зустрічаються як окремо, так 

і групами в межах польодовикових височин, їхніх схилів, понижень, улоговин, 

відділені один від одного западинами, утвореними внаслідок танення залишкових 

брил мертвого льоду. Такі групові нагромадження камів формують камові поля, 

поперечні до загального руху льодовикових мас, витягнуті у субширотному 

напрямку. Представлені ці акумуляції валоподібними або витягнутими по одній 

осі куполоподібними формами, часто з чіткими обрисами, що виразно відділяє їх 

від ізометричних накопичень. Ці групи камів пересікають вододіли правих 

допливів Прип’яті. Зокрема, вони наявні у північній частині межиріччя Цир – 

Стохід і Стохід – Стир.  Форми часто поєднуються із витягнутими валоподібними 

звивистими утвореннями, що за морфологією близькі до озів. Зауважимо, що 

подібні поєднання камів та озів в межах одного ланцюга водно-льодовикових 

форм відомі і на інших територіях поширення камового рельєфу [1; 79; 99]. За 

даними геологічних зйомок дані камові поля приурочені до перегинів у поверхні 

корінних порід, які сприяли розвитку зон інтенсивної тріщинуватості. Наприклад, 

камове поле в північній частині межиріччя Цир–Стохід приурочене до бровки 

похованої долини Пра-Прип’яті [22; 113; 117]. 

Окремо зазначимо, що валоподібні поперечні форми в межах районів з 

підвищеним заляганням корінних порід поширені мало. Зокрема, вони присутні в 

районі села Мельниця, де морфологічно пов’язані із Байківським водно-
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льодовиковим валом. Дані форми є унікальними для цієї частини Волинського 

Полісся. 

 Дрібні ізометричні форми в північній частині території досліджень 

поширені лише зрідка. Зокрема, вони присутні в районі м. Камінь-Каширський, 

с. Карасин Маневицького району тощо. Можливо, що значна їхня частина наразі є 

похованою під полями дюн, що тут широко представлені, або частково 

перероблена з поверхні еоловими процесами, а тому у сучасному рельєфі ці 

форми морфологічно невиражені. 

 

Висновки до розділу третього.  

На підставі узагальнення викладеного вище можна зробити такі висновки. 

1) Формування камів пов’язане із охопленням території Волинського Полісся 

середньому плейстоцені дніпровським льодовиковим покривом. 

Конфігурація межі його максимального просування і структура льодовика з 

виділенням окремих язиків визначалась рельєфом льодовикового ложа. 

Дніпровське зледеніння вкривало значну частину Волинського Полісся, за 

винятком її південно-східних районів. У розвитку дніпровського зледеніння  

виділяються головна (максимальна) та дві постмаксимальні стадії із 

значною кількістю фаз, осциляцій та дрібних повторних насувів, якими 

сформовано складну систему маргінальних зон. 

2) Максимальна межа поширення дніпровського зледеніння   у  західній  і  

центральній частинах Волинського Полісся є різновіковою і сформована у 

різні етапи (стадії чи фази) його розвитку. Характер просторового 

положення крайових зон вказує, що деградація льодів мала пульсаційний, 

повторюваний характер на фоні постійного скорочення площ активних 

льодів. 

3)  Конфігурація межі максимального просування і структура льодовика з 

виділенням окремих язиків (лобів) визначалась дольодовиковим рельєфом, 

який, незважаючи на те, що у неоплейстоцені відбулося кілька ерозійно-

акумулятивних циклів і покривних зледенінь, мало відрізнявся від 
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сучасного. На етапі деградації дніпровського льодовикового покриву 

нерівності поверхні льодовикового ложа впливали на загальний план 

льодовикового краю, що мав складну фестончасту планову морфологію, 

грали головну роль в оформленні окремих гляціоструктур та впливали на 

розвиток систем тріщинуватості і площ мертвих льодів, в межах яких 

пізніше закладались осередки акумуляції камів. 

4) Ками на території Волинського Полісся є розповсюдженим типом 

гляціального рельєфу. Найширше вони представлені в центральній частині 

території досліджень та мають значну різноманітність у морфології і 

геологічній будові. Загалом, для південно-західної частини території 

досліджень, головні риси рельєфу якої визначають підняття крейдового 

цоколю, характерні слабо виражені куполоподібні ізометричні та слабо 

витягнуті по одній осі форми, тоді як у північно-східній частині 

переважають валоподібні накопичення і нерегулярні пагорби. 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОЛОГОГІЧНІ ТА ЛІТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАМІВ  

 

 

 
Розкриття питання умов і механізмів формування камів та перебігу процесів 

дегляціації території Волинського Полісся в середньому плейстоцені є 

неможливим без характеристики їхньої геоморфологічної та геологічної будови. В 

розділі наведено морфологічні особливості та особливості седиментації водно- та 

озерно-льодовикових відкладів камів у межах ключових ділянок як основу для 

подальших палеогеографічних реконструкцій.  

 

 

 

4.1. Форми ключової ділянки Гута-Камінська – Брониця – Фаринки 

 

 

 
Як ками презентовані форми були вперше описані під час геологічного 

картування листа М-35-ІІ (Любешів) під керівництвом Г. А. Уженкова у 1963 році 

[113]. Також як ками ці форми трактувались А. Матошком та Ю. Чугунним [69, с. 

124] та В. Зелінським [22]. 

Представлене поле камів розташоване безпосередньо на запліччі 

субширотно витягнутих кінцево-моренних форм першої постмаксимальної 

(Головнянсько-Буцинської) стадії дніпровського зледеніння між м. Камінь-

Каширський та смт. Любешів. Визначальним фактором у розміщені даної 

крайової зони й пов'язаного з нею поля камів є характер рельєфу корінних порід. 

За даними геологічних зйомок [22; 113], тут виділяються кілька піднять крейдово-

палеогенового цоколю, зібраних в єдиний субширотний вал, котрий простягнувся 

уздовж правого борту долини р. Прип’ять. Це підняття в околицях сіл Ворокомле, 

Діброва, Витуле із відгалуженням в бік с. Залаззя, а також поховані крейдові 

пагорби в районах сіл Клітицьк, Гута-Камінська, Брониця, Фаринки. Абсолютні 

висоти даних піднять дочетвертинної поверхні знаходяться в межах 130 – 140 м, 
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підвищуючись у південно-західному напрямі до 150 м (околиці с. Гута-Камінська) 

(рис. 4. 1). 

 

Рис. 4.1. Схема геоморфологічної будови околиць с.с. Гута-Камінська і    

Брониця  

1 – днища річкових долин і заболочені днища улоговин; 2 – кінцево-моренні 

форми; 3 – ками; 4 – ози; 5 – моренно-зандрова рівнина; 6 – озерно-льодовикова 

рівнина; 7 – денудаційні поверхні на виходах корінних порід; 8 – еолові форми; 9 

– межі стадій (фаз) дніпровського зледеніння; 10 – розрізи: А – Гута-Камінська; Б 

– Брониця 

4.1.1. Розріз Брониця. Геолого-геоморфологічна ситуація. Презентований 

розріз каму розташований на північній окраїні с. Брониця (рис. 4.2) в межах 

камового поля Гута-Камінська – Брониця – Фаринки, де кар’єром розкрито 

будову добре вираженої в рельєфі, витягнутої в субширотному напрямі 

куполоподібної форми з абсолютними відмітками вершинної поверхні у 168 м. 

Для неї характерні значні, як для Полісся, ухили схилів, котрі сягають 7–9°. 



 71 

Перевищення над навколишніми моренними рівнинами та поверхнями біогенної 

акумуляції коливаються в межах 12–15 м. 

 

Рис. 4.2. Топографічна ситуація околиць розрізу Брониця (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);        ‒ положення розрізу 



 72 

Представлена форма входить у субширотну смугу подібних утворень, 

шириною 4–7 км, котра розташована північніше зони кінцево-моренних 

акумуляцій Головнянсько‒Буцинсько-Кухотськовольської (І постмаксимальної) 

стадії дніпровського льодовика, і яка співпадає із уступом в рельєфі порід 

верхньої крейди. Останній є границею між Камінь-Каширським підняттям 

дочетвертинних порід та палеодолиною р. Прип’ять. Загалом, в межах згадуваної 

смуги можна достатньо чітко виділити дві системи поперечних форм.  

Характеристика відкладів. При вивчені геологічної будови форми було 

виявлену її значну складність, виділено кілька літофаціальних комплексів водно-

льодовикового та абляційного походження. 

Базальну частину відкладів каму формують водно-льодовикові утворення 

літофаціального комплексу F1, котрий представлений добре перемитими та 

сортованими середньозернистими з домішкою крупнозернистих пісками, 

зібраними у серії, потужністю до 20–30 см, для яких характерна горизонтальна 

шаруватість; індексовими є серії з косою плоскопаралельною (табулярною) 

шаруватістю, із ввігнутою формою прошарків. У підошві серій достатньо часто 

відмічаються скупчення дрібного гравійного матеріалу. Відклади формують 

основу форми з виразною випуклою поверхнею. Видима потужність утворень 

комплексу – 1,8–2,2 м (рис. 4.3; 4.4). 

На відкладах комплексу F1 залягають водно-льодовикові утворення 

комплексу F2, якими складено основну частину тіла форми. У складі відкладів 

комплексу достатньо виразно вирізняються дві пачки. Нижня складена крупно-

середньозернистими та крупнозернистими до гравійних пісками із косою 

мульдоподібною шаруватістю. Для базальної частини пачки характерні текстури 

виповнювання широких (до 7–8 м по латералі) і глибоких ерозійних розмивів, 

виповнених піщано-гравійним матеріалом, що зібраний у серії із крупною 

(потужність серій до 0,6–0,7 м) мульдоподібною (хвилястою) косою шаруватістю, 

які зрізують одна одну. Для серій виділеної пачки відкладів характерний 

нормальний фракціональний розподіл зерен: піски грубозернисті з розпорошеним 

гравійним матеріалом → піски крупно- та середньозернисті. Вверх по розрізу для 
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утворень товщі характерне зменшенням розмірів серій та загальне зменшення 

розміру матеріалу (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.3. Схематичний розріз каму біля с. Брониця (1 – гумусовий горизонт 

сучасного ґрунту; 2 – абляційні відклади (піщанистий діаміктит); 3 – піски 

горизонтальношаруваті;  4 – піски з плоскопаралельним типом косої шаруватості; 

5 – піски із мульдоподібним типом косої шаруватості; 6 – виповнювання 

ерозійних каналів; 7 – крупні диз’юнктивні порушення; 8 – осип) 

Для верхньої частини розрізу відкладів комплексу основними 

літофаціальними одиницями є серії слабко глинистих пісків середньо-

дрібнозернистих, горизонтально шаруватих. Акцесорно присутні малопотужні 

серії пісків із слабко вираженою нахиленою шаруватістю та косою шаруватістю 

типу брижів течії (рис. 4.6).  

У південній периферійній частині відклади комплексу F2 перекриваються 

абляційними утвореннями, котрі представлені піщано-глинистими несортованими 

(діаміктитовими) відкладами з розпорошеним зерновим скелетом. Абляційна 

морена невиразно смугована, серії інтенсивно плікативно деформовані. 
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Рис. 4.4. Профіль відкладів розрізу Брониця. Умовні позначення див. на рис. 

2.3 

 

Рис. 4.5. Характер контакту між літофаціальними комплексами F1 

(асоціація Sh (Sp)) і F2 (асоціація SGe, Gm) розрізу Брониця 
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Рис. 4.6. Характер шаруватості відкладів верхньої частини комплексу F2 

(асоціація Sh, (St)) розрізу Брониця 

Деформаційні текстури. Загалом представлені двома типами порушень, 

котрі пов’язані із процесами танення льоду і льодової інверсії тіла каму. В першу 

чергу, це куполоподібне вигинання серій і шарів комплексу F1. При цьому 

відсутні будь-які розривні порушення, тобто деформація відкладів комплексу має 

зв’язний характер. Розривні порушення, при тому доволі крупні, характерні для 

відкладів комплексу F2. Вони присутні в південній частині розрізу, де розбивають 

товщу на всю потужність комплексу. Загальна амплітуда скиду – до 15-20 см. 

Супроводжуються ці розривні порушення також дрібними скидами із амплітудою 

до 2 см. 

 Інтерпретація палеосередовища. Відклади комплексу F1 з переважанням 

плоскої фази седиментації інтерпретовані як акумуляції асоціації літофацій Sh, 

(Sр). Їхнє формування є наслідком накопичення в неглибоких потоках із значними 

часовими змінами рельєфу піщаного дна та незначними ухилами русла [178; 179; 

188, с. 64-69; 189, с. 63-65]. У глибших частинах русла та при вищій енергетиці 

вод утворювались поперечні форми із дистальним приростом (Sp), головно, під 

час збільшення рівня паводку. На прилеглих прибортових відмілинах русла 

припливами, значно наближеними до надкритичних, нагромадження матеріалу 

проходило в умовах верхнього плоского дна – Sh [188, с. 63; 189, с. 67]. 
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 Піщано-гравійні і піщані водно-льодовикові відклади з косою 

мульдоподібною шаруватістю значних за розмірами та потужністю серій нижньої 

частини комплексу F2 інтерпретуються як утворення головного русла 

флювіогляціального потоку із значними глибинами та швидкостями припливів. 

Особливості високоенергетичних паводково-меженних циклів представлені 

асоціацією літофацій SGe (St). Седиментація асоціації проходила в умовах 

стрижневої частини русла, для якої характерним було функціонування глибоких 

ерозійних каналів. Причиною їхнього формування була значна турбулентність 

потоку в зоні сепарації припливу. Такі ерозійні форми дна згодом засипались 

матеріалом мігруючих разом із течією донних форм у зоні їхнього фронту 

накопичення, формуючи потужні серії літофацій SGe. Сліди ерозійних процесів 

задокументовані в присутності в основі цих серій прошарків, потужністю до 7 см,  

гравійно-галькового матеріалу із щільно укладеним зерновим скелетом (літофація 

Gm). Зменшення енергетики потоку зумовлювало до поступових змін в стилі 

акумуляції матеріалу і утворення донних форм типу дюн, витягнутих, із крутими 

боковими схилами (St) [137; 179; 180; 182; 183; 184, с. 39; 189, с. 60; 191]. 

 Для верхньої частини відкладів комплексу F2 характерним є переважання 

седиментації фації верхнього плоского дна, котра проходила в полірусловій 

неглибокій флювіальній системі при порівняно незначних показниках витрати 

вод. Мало місце значне коливання останніх, що пов’язане з добовими ритмами 

абляції. При збільшення припливу в глибших частинах русел проходило 

утворення дрібних форм дна типу дюн, а при зменшенні – до формування плоских 

піщаних поверхонь (літофація Sh) чи площ дна, котрі покривались дрібними 

брижами течії (літофація Sr) [179; с. 56-59; 189, с. 70-71]. 

Загалом відклади комплексу F2 відображають поступове зменшення 

енергетики абляційного струменю і завмирання акумулятивних процесів у його 

руслі через зменшення об’ємів води. Це пов’язане, швидше за все, з падінням 

темпів абляції. Наслідком стала акумуляція абляційних піщанистих, очевидно, 

частково перемитих, несортованих відкладів. Накопичення останніх проходило 

переважно у повільний (пластичний) спосіб при незначних вмістах води 



 77 

(літофація SDs), та полягало у завмиранні спливів в результаті втрати води, або 

зменшенні загального ухилу ложа [179; 188, с. 47-51; 191; 192].  

Особливістю геологічної будови форми з огляду на її генезис є присутність 

у її будові серій відкладів, формування котрих проходило у високоенергетичному 

водному (русловому) середовищі, що характерніше для озів, хоча в літературі 

відомі випадки трактування зафронтальних флювіогляціальних форм, складених 

ще більш грубим матеріалом, як камів [89; 100]. Ймовірно, що локалізація даної 

форми в ланцюзі подібних акумуляцій в центральній, а, відповідно, в транзитній 

його частині, дає змогу інтерпретувати її як поперечну водно-льодовикову форму 

із проградаційним укладом літофаціальних комплексів, перехідну за походженням 

між камами і озами (камо-оз). 

4.1.2. Розріз Гута-Камінська. Геолого-геоморфологічна ситуація. 

Презентований розріз розташований в 4,5 км східніше м. Камінь-Каширський, у 

західній частині камового поля Гута-Камінська – Брониця – Фаринки. Тут 

розкрито куполоподібну, слабко виражену у рельєфі форму, практично 

ізометричну, дещо витягнуту на північний схід. Ширина її в основі до 500 м, 

абсолютна висота ледве перевищує 165 м, відносні перевищення над 

навколишніми моренно-зандровими рівнинами – до 5–6 м (рис. 4.7).  

Описувана форма представляє собою крайню південно-західну ланку 

ланцюга аналогічних поперечних камів, котрий закладений субпаралельно 

Головнянсько-Буцинській крайовій зоні дніпровського зледеніння. Відклади, 

котрими складено форму, представлені літофаціальними комплексами  

гляціального (комплекс G), дельтового (D) і абляційного (А) генезису. Окрім 

цього, задокументовано озерно-льодовикові відклади комплексу L. 

 Характеристика відкладів. Найстаршими утвореннями в межах даної 

форми є відклади гляціального походження (комплекс G) (рис. 4.9), які 

представлені відторженцями накопичень озерного (озерні мергелі та суглинки) та 

льодовикового (глиниста основна морена) генезису, причому останні,  ймовірно,  

є   старшими   за   дніпровські,  а  також  кварц-глауконітовими  дрібнозернистими  
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Рис. 4.7. Топографічна ситуація околиць розрізу Гута-Камінська (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);     ‒ положення розрізу 

 



 79 

пісками палеогену. Відклади інтенсивно і дуже складно деформовані, та втиснуті 

в утворення, які залягають вище. 

Відклади озерно-льодовикового походження (комплекс L) представлені 

горизонтально шаруватими суглинками з прошарками супісків. Іноді текстура 

виражена нечітко. У нижній частині лімногляціальних накопичень присутні 

лінзовидні вкладки несортованого матеріалу з переважанням піщанистої 

складової у матриксі, потужністю до 0,4 м. Подекуди в складі відкладів присутній 

грубоуламковий матеріал (дропстоуни) (рис. 4.8; 4.9). Для верхньої частини товщі 

комплексу характерне виразне збільшення піщанистої складової: присутні тонкі 

прошарки глинистих дрібнозернистих пісків. 

 

Рис. 4.8. Профіль відкладів південно-західної частини розрізу Гута-

Камінська. Умовні позначення див. на рис. 2.3 

Комплекс D представлений пісками середньо- крупнозернистими зі 

значною домішкою дрібного гравію кварцу, котрий більш-менш рівномірно 

розпорошений по розрізу, утворюючи незначні скупчення в підошві прошарків. 

Утворення літофації зібрані в потужні, більше 1 м, серії, для яких характерні 

значні кути падіння прошарків – 25–35°, які дещо виположуються до підошви 

серій (рис. 4.10). Накопичення комплексу D залягають безпосередньо на відкладах 

комплексу L. Контакт подекуди підкреслюється скупченнями гравійного 

матеріалу.  

Відклади комплексів G і D перекриті накопиченнями абляційного 

походження  –  комплексом  А.  Це  несортовані масивні (діаміктитові) гравійно- 
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Рис. 4.9. Озерно-льодовикові відклади комплексу L 

 

Рис. 4.10. Характер шаруватості водно-льодовикових відкладів комплексу D 
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галькові відклади з розпорошеним, в нижній частині із щільно укладеним 

зерновим скелетом; міжзерновий простір виповнений різнозернистим піщано-

глинистим матеріалом. 

Деформаційні текстури. Як зазначено вище, для основи каму характерна 

присутність складно плікативно деформованих пачок додніпровських відкладів. 

Верхній контакт цих деформованих товщ має характер ін’єкцій. Подібні 

порушення приурочені, головно, до пачок глинистих порід (рис. 4.11, а). Процес 

взаємопроникнення, вочевидь, мав поетапний і повторюваний характер, що 

зафіксовано у складній дрібній реформованості лобових частин ін’єктивних тіл 

(рис. 4.11, б). 

      

                                  а)                                                              б) 

Рис. 4.11. Умови залягання ін’єктивного тіла глинистих відкладів у розрізі 

Гута-Камінська (а – загальний вигляд його південно-східної частини; б – характер 

плікативних деформацій у фронтальній частині ін’єктивного тіла, складеного 

озерними мергелями) 

Інтерпретація палеосередовища. При розгляді відкладів озерно-

льодовикового комплексу L в його складі більш-менш виразно виділяються дві 

пачки. Нижня, представлена переважно горизонтально шаруватим глинистим 

матеріалом (асоціація літофацій Fh, FSh), характеризує умови субаквальної 

седиментації в умовах застійного басейну озерного типу із додатковим привносом 

дрібнозернистого піщанистого матеріалу, що дозволяє розглядати їх як відклади, 
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сформовані в межах підводного схилу дельти [142, с. 174-175]. На ранніх стадіях 

накопичення цієї товщі час від часу відбувались спливи перенасиченого водою 

абляційного матеріалу, що зазнавав повторного часткового перемиву (присутність 

літофації SDs) [184, с. 28; 188, с. 55].  

Для інтерпретації умов накопичення верхньої, більш піщанистої товщі (Sh, 

SFh), головним чинником є її залягання безпосередньо під відкладами комплексу 

D. Гіпсометрична позиція даних відкладів відносно утворень останнього, а також 

особливості механічного складу дають змогу інтерпретувати їх як утворення 

нижньої частини дельти. Існування ритмічно повторюваних тонких, до 1 см, 

ритмічних седиментаційних одиниць Sh→SFh дозволяє пов’язати їх з існуванням 

циклів накопичення матеріалу із дуже низькоенергетичних потоків із 

переважанням перекочування окремих частинок (літофація Sh), модифікованих 

паралімнічною акумуляцією (літофація SFh) [181; 184, с. 37]. 

Визначальною для генетичної характеристики дельтового комплексу D є 

присутність крупних однонаправлених серій із косою шаруватістю – літофація 

SGi. Кути нахилу прошарків в межах її серій відповідають кутові натурального 

осипання піщаного матеріалу у водному середовищі. Присутність у прошарках 

нормального фракціонального розподілу зерен визначалась їх накопиченням під 

впливом гравітаційного фактору. Механізм утворення асоціації літофацій SGi 

комплексу D вказує на седиментацію матеріалу в умовах проградуючої, із 

достатньо крутою поверхнею дельти, субсередовище схилу котрої власне і 

презентує ця літофація. Характерним є переважання серед утворень схилу дельти 

крупнозернистих піщаних фракцій, що не властиво для дельт як дистальних 

утворень [152; 181; 184, с. 60]. Орієнтація текстурних одиниць дає змогу 

реконструювати процес виповнювання озерного басейну матеріалом, 

транспортованим потоком талих льодовикових вод із півдня та південного заходу. 

Поступове завмирання темпів танення льодів задокументовано відкладами 

абляційного комплексу А, які інтерпретуються як утворення літофації GDm і 

сформовані внаслідок повільного, зернового спливу матеріалу по поверхні дельти. 

Останній походив із поверхні льоду: це була частково промита, збагачена 
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уламковим матеріалом супрагляціальна морена [142, с. 189-194, 346-349; 188, 

с. 47; 190].  

Цікавим стосовно палеогеографічних і палеогляціологічних реконструкцій є 

присутність в основі каму дислокованих утворень. Морфологічно вони є 

подібними до деформацій шарів геологічних порід, зокрема, зі складками 

нагнітання. Поява подібних діапіроподібних утворень зумовлена статичним 

навантаженням льоду в бортах форми. Втиснення матеріалу відбувалося в 

тріщини, тунелі та інші порожнини у льоді, які одночасно слугували басейнами 

нагромадження водно-льодовикового матеріалу. За Е. Левковим, виникнення 

подібних ін’єктивних тіл є характерною особливістю неактивної, омертвілої 

частини льодовикового покриву [63].  

Відзначимо, що витискування порід у випадку із характеризованою формою 

могло проходити лише у відкриту тріщину чи каверну (присутність абляційних 

накопичень), розкриту до самої основи льодовика, що вказує на потужність льоду 

не вище за 30-40 м, оскільки за вищої потужності пустоти в льоді мають 

тенденцію до закриття внаслідок статичного навантаження на нижні частини 

покриву [84, с. 277]. Наразі такі крупні складки навантаження в камовому тілі є 

унікальними для Волинського Полісся. 

Особливості будови літофаціальних комплексів презентованої вище 

льодовикової акумуляції, а також їх просторове співвідношення дають змогу 

охарактеризувати дану форму як кам із змішаним, лімногляціальним і дельтовим 

типом седиментації із складним укладом літофаціальних одиниць. 

 

 

 

4.2. Форми ключової ділянки Замостя – Карасин – Серхів 

 

 

 
Ками як акумулятивні форми, що поширені на території цієї ключової 

ділянки вперше були виділені Б. Криговським в 40 – х роках ХХ ст. [164, с. 52]. 

Пізніше як ками виділялись Г. А. Уженковим [113]. Г. Г. Грузманом вони 
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розглядались як камові і кінцево-моренні накопичення флювіогляціального типу 

рельєфу (рельєф рецесуючого льодовика) [3; 14]. Як ками ці форми трактувались 

А. Матошком та Ю. Чугунним [70, с. 123]. 

Яскраво виражені в сучасному рельєфі ками околиць сіл Карасин та Замостя 

належать до поля поперечних камів (рис. 4.12). Воно витягнуте в північно-

східному напрямі від району сіл Замостя, Серхів, Галузія до долини р. Стир 

(район сіл Борове, Мульчиці, Більська Воля, Собіщиці), в межах котрого 

достатньо чітко вирізняються три основні системи камів із відгалуженнями: 

південна по лінії с. Галузія – с. Березина – с. Більська Воля – с. Собіщиці; 

центральна з району оз. Охнич і с. Замостя – с. Серхів – район с. Березина – 

східний берег  оз. Біле –  с. Журавлина –  с. Мульчиці та північна, котра 

простягнулась приблизно по лінії з району оз. Охнич – с. Серхів – с. Озерці – с. 

Борове. Виділені ланцюги камів розділені заболоченими на сучасному етапі 

розвитку постгляціальними улоговинами, найбільші з яких розташовані між 

с. Серхів та с. Галузія, а також між оз. Біле та с. Озерці. За відношенням до форм 

крайової акумуляції  ці  льодовикові  утворення розташовані далеко на запліччі 

         

Рис. 4.12. Схема геоморфологічної будови околиць с. Замостя. Умовні 

позначення на рис. 4.1; А – розріз Замостя 



 85 

потужних кінцево-моренних накопичень району селища Маневичі. Загалом, 

напрям їхнього простягання співпадає з загальним укладом нерівностей 

дочетвертинного рельєфу, який має характер системи субпаралельних валів 

загальної північно-східної, а західніше оз. Білого – субмеридіональної орієнтації 

[83; 104]. Абсолютні висоти нерівностей поверхні корінних порід складають 130–

140 м. Окрім того, при аналізі співвідношення розташування камових акумуляцій 

та особливостей рельєфу ложа прослідковується приуроченість перших до 

відносно різкого перепаду висот в рельєфі корінних порід, виділених 

І. І. Залеським як границя між північно- та центральнополіським 

пелеогеографічними рівнями [38]. 

4.2.1. Розріз Замостя. Геолого-геоморфологічна ситуація. Розріз 

репрезентує геологічну будову чітко вираженого в рельєфі форми з абсолютною 

висотою 193,8 м, яка розташована північно-східніше с. Замостя. Вона 

куполоподібна, слабко витягнута в північно-східному напрямі, довжиною до 

1,5 км, шириною основи до 1 км, дещо асиметрична в поперечному перерізі, із 

більш крутим схилом південно-східної експозиції. Відносні перевищення над 

навколишніми моренно-зандровою рівниною та поверхнями біогенної акумуляції 

перевищують 20 м (рис. 4.13).  

Форма рельєфу біля с. Замостя входить до складу поля подібних 

поперечних утворень, котре витягнуте в північно-східному напрямі від району сіл 

Замостя, Серхів, Галузія до долини р. Стир (район сіл Борове, Мульчиці, Більська 

Воля, Собіщиці).  

Представлена форма має низку нехарактерних для форм території рис. 

Зокрема, її тіло залягає на кульмінації корінного рельєфу. Породи 

верхньокрейдового віку, котрими її складено, утворюють основу форми і 

виходили на денну поверхню в нижній частині кар’єру (станом на літо 2006 р.). 

Представлені мергелями крейдоподібними, білими, серед яких зустрічаються 

різноманітної форми гнізда пористих опокоподібних порід. Окрім цього, на їхній 

нерівній поверхні залягають зеленкувато-сірі глауконіт-кварцові 

субгоризонтально шаруваті супіски, ймовірно, палеогенового віку. 
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Рис. 4.13. Топографічна ситуація околиць розрізу Замостя (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);      ‒ положення розрізу 



 87 

Характеристика відкладів. В складі відкладів форми виділено три 

літофаціальні комплекси. Відклади водно-льодовикового комплексу F1, якими 

складено західну частину розрізу, представлені пісками дрібнозернистими, з 

незначною домішкою середньозернистих, горизонтально шаруватими, зібраними 

в малопотужні, рідше середньої потужності, серії. Останні часто представляють 

собою нижні частини ритмітів, верхні частини яких складені пісками 

тонкозернистими, тонко-горизонтально шаруватими із тонкими (до 5 см), 

проверстками супісків, місцями масивними. Інколи верхні частини серій 

побудовані піщаними відкладами із косою шаруватістю типу брижів течії. Заміри 

напрямів падіння шаруватості вказують на відплив талих вод у північно-східному 

напрямі, приблизно співпадаючи із загальним простяганням осі каму (рис. 4.14, 

4.15). Для серій характерний нормальний фракціональний розподіл матеріалу. 

Водно-льодовикові відклади комплексу F2 поширені в східній частині 

відслонення та відрізняються від вище описаних значно грубішим механічним 

складом. Утворюють його піщано-гравійні флювіогляціальні акумуляції, видима 

потужність яких перевищує 8 м. Для даного літофаціального комплексу 

характерною рисою є часте і ритмічне чергування витягнутих по латералі серій 

піщаного та піщано-гравійного складу з горизонтальною шаруватістю. Зрідка 

трапляються тонкі, до 12 см потужності, серії із косою шаруватістю типу брижів 

течії, які мають лінзовидне залягання, та збереглись переважно у верхній частині 

розрізу. Серед виділених піщано-гравійних серій із горизонтальним заляганням 

прошарків виразно домінують одиниці із нормальним фракціональним 

розподілом матеріалу. Слід зауважити, що кожний ритм розпочинається 

прошарком грубих піщано-гравійно-галькових відкладів, в багатьох випадках із 

масивною текстурою, і який вище по розрізу переходить в горизонтально 

шаруваті грубопіщані відклади (рис. 4.16). Зрідка вище згадувані відклади в 

грубій частині ритму містять слабо обкатані уламки, розміром до 0,40 м, 

вивітрілої, дуже тріщинуватої і деформованої крейди.  
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Рис. 4.14. Профіль відкладів водно-льодовикової товщі розрізу Замостя. 

Умовні позначення див. на рис. 2.3 

 

Рис. 4.15. Характер шаруватості флювіогляціальних відкладів комплексу F1 
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. 

Рис. 4.16. Ритмічний характер шаруватості водно-льодовикових відкладів 

верхньої частини комплексу F2  

Заміри напрямів падіння елементів шаруватості та довгих осей уламкового 

матеріалу показали, що відплив талих вод відбувався у північно–північно-

західному напрямі під кутом 35–40° до осі підняття. 

Відклади водно-льодовикового комплексу F3 складають верхню частину 

розрізу презентованої форми. Представлені вони слабо сортованими відкладами, 

зерновий скелет яких складений гравієм та незначною кількістю кутуватих 

уламків кременів та поодинокою галькою фосфатних пісковиків і ератиків. 

Зерновий скелет є розпорошений, хоча в межах поодиноких прошарків іноді 

щільно укладений. Матрикс представлений піщанистим матеріалом, котрий 

виразно домінує над глинистою складовою. Утворення мають невиразну слабко 

нахилену (субгоризонтальну) косу шаруватість, часто зустрічаються масивні 

відміни. Вони виповнюють ерозійні канали шириною до 6–12 м. Потужність серій 

до 1,5–2 м. В основі постійно присутній шар крупноуламкового матеріалу, 

потужністю до 0,3 м. Він складений переважно кутуватими, щільно укладеними 
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(«брук») уламками кременів, розміром 0,05–0,35 м (рис. 4.17). 

  

                          а)                                                                     б)  

Рис. 4.17. Грубозернисті відклади комплексу F3 (а – загальний вигляд 

ерозійного каналу; б – характер виповнювання палеоформи) 

Деформаційні текстури. Представлені, головно, системою розривних 

порушень, що носять характер скидів-сколів. Ними ускладнена будова відкладів 

комплексу F1. Порушення різнонаправлені, площини зміщення мають північно-

західну та південно‒південно-східну орієнтацію. Сколи пересікаються між собою, 

формуючи в розрізі складну систему неправильних ромбів, що особливо 

характерно для верхньої частини літофаціального комплексу (рис. 4.15). Сколи 

доволі протяжні, вони прослідковуються на кілька метрів, нерівні, іноді 

співпадають з границями серій, підкреслені озалізенням. 

Загалом, характер цих розривних порушень вказує на процеси розсідання 

уже мерзлої пачки відкладів внаслідок відступу стінок льодової тріщини, що 

вказує на відкритий характер останньої. 

Інтерпретація палеосередовища. Відклади, розкриті в розрізі Замостя, є 

складними з точки зору їхнього генезису, а, відповідно, важким є відтворення 

історії формування презентованої форми. Наприклад, не зовсім зрозумілим 

залишається співвідношення між комплексами F1 і F2. 

Дрібнозернисті піщані відклади комплексу F1, на нашу думку, утворюють 

основу (ядро) форми. Формування їх є наслідком акумуляції матеріалу з 
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неглибоких розливів талих льодовикових вод із малою енергетикою. Під час 

піднять рівня вод залежно від глибини потоку відбувалось накопичення піщаного 

матеріалу у стані верхнього плоского дна (середовище формування 

тонкошаруватих піщанистих відкладів літофації Sh), іноді в конфігурації брижів 

течії – літофація Sr. Припливи мали виразний циклічний і короткотривалий 

характер, та іноді відносно значну енергетику, коли піщаний матеріал міг 

переноситись не лише шляхом перекочування чи сальтації, а й у завислому стані. 

Різке падіння швидкостей припливу давало поштовх до різкого його випадання – 

умови формування серій із масивною текстурою (Sm). З короткочасними 

періодами часткової або повної стагнації вод пов’язана седиментація завислого 

тонкозернистого матеріалу (SFh). Загалом, середовище нагромадження утворень 

комплексу F1 інтерпретується як дистальна частина конусу виносу талих 

льодовикових вод [184, с. 57-59; 188, с. 64-65]. 

Процес зростання темпів абляції і розширення льодових тріщини, яке 

задокументоване системою скидів-сколів товщі відкладів F1, знайшло вияв у 

характері седиментації піщано-гравійних відкладів комплексу F2. Вони були 

транспортовані та акумульовані в мілких і широких потоках, перевантажених 

піщано-гравійним матеріалом (асоціації літофацій Gm, GSh, Sh, (GDm). Значна 

розтягнутість серій відкладів по латералі з радіальноподібним розкладом напрямів 

палеоприпливів, незначна потужність серій, практична відсутність відкладів із 

косим типом шаруватості, присутність масивних гравійних серій та серій з 

характером ритміту вказує на накопичення їх в умовах значної нестабільності 

режиму потоків талих вод, котрі носили, очевидно, характер високоенергетичних 

паводків. Функціонування подібних потоків, очевидно, зумовлене добовими 

циклами акумуляції в межах крутонахиленого конусу винесення [188, с. 57-58; 

189, с. 51-57]. Практично повний спад припливів на заключних етапах паводку, 

майже повна зупинка у флювіальному накопиченні матеріалу та акумуляція в 

слабо проточному мілководному басейні задокументована присутністю серій 

тонкозернистих відкладів – SFh, FSh. Їхнє формування пов’язане з 

нагромадженням дрібного піщаного матеріалу за присутності слабких 
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низькоенергетичних рухів водного середовища, в яких перенесення дрібних 

піщинок відбувалось завдяки перекочуванню, а також із накопиченням завислого 

матеріалу. Ці серії відповідають або періодам зниження абляції, або періодам 

підтоплення водами мілководного озерного басейну периферійних частин конусу 

винесення [184, с. 53-55; 188; с. 69-71]. 

 Цікавою з огляду на генезис відкладів і форми загалом є присутність у 

складі її кластики уламків порід верхньої крейди. Цілком ймовірно, що вони 

представляють собою наслідок дезінтеграції та перенесення матеріалу крупних 

блоків глинисто-карбонатних порід, початково відірваних від ложа й перенесених 

по площинам сколів у тіло льодовика, при чому відстань їхнього транспорту мала 

становити лише кілька сотень метрів. На етапі танення льодів такі брили могли 

або транспортуватись в межі конуса виносу у складі абляційних мас, або випадати 

зі стінок чи перекриття льодовикової тріщини та в подальшому перемиватись. 

 Формування відкладів комплексу F2, найвірогідніше, слід пов’язувати з 

проградацією конуса виносу талих льодовикових вод углиб льодовикової щілини 

чи каналу внаслідок її розширення та збільшення темпів абляції. На користь цього 

свідчить більш проксимальний характер відкладів комплексу F2 порівняно з 

утвореннями комплексу F1. 

Відклади комплексу F3 інтерпретовані нами як утворення асоціації 

літофацій GDl (GDm). Їхньому накопиченню передувала фаза інтенсивної ерозії, 

котра призвела до формування глибоких ерозійних каналів. Ерозійна фаза 

зафіксована наявністю гравійно-гальково-жорствяних серій літофацій Gm (GBm). 

Такі процеси належить пов’язувати з умовами високоенергетичного, 

катастрофічного припливу талих вод. Виповнювання каналу припадало на ранню 

фазу спаду рівня і швидкості потоку. Несортований характер відкладів вказує на 

те, що ці накопичення є чимось середнім між спливами мас і відкладами, 

осадженими в гідравлічному потоці. Приплив був із значною концентрацією 

матеріалу, де усі фракції разом з гравієм і дрібною галькою транспортувались в 

завислому стані. Значна концентрація матеріалу призводила до того, що навіть за 

незначного зниження швидкості потоку відбувалась раптова його акумуляція 
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(формування літофації GDm). Присутність пачок із невиразною 

субгоризонтальною шаруватістю (літофація GDl) вказує на те, що відбувалось і 

більш впорядковане засипання каналу матеріалом, котрий переносився потоком 

[192]. Відклади комплексу тяжіють до периферійних частин каму. Подібна 

ситуація могла виникнути лише за поступового відступу льодових стін та 

розширення флювіального каналу в тілі льодовика. Потоки мали свого роду 

обсеквентний характер відносно стінок каналу стоку, завдяки чому збереглась 

частина розрізу, що представлена відкладами комплексу F1.  

Потрібно зазначити, що спосіб седиментації відкладів комплексу F3 не є 

характерним для поперечних камових акумуляцій, наприклад, Підляшшя, хоча тут 

на заключних етапах формування камів також присутні руслові літофації [180; 

183; 184, с. 37-41]. Акумуляції комплексів F2 і F3 притаманніші для кінцевих 

морен, які відповідають літотипам кінцевоморенних конусів виносу Р-2а та Р-3 

Т.Зелінского (T. Zieliński) [159; 171; 188; 189]. Тому презентовану форму можна 

інтерпретувати як поперечний флювіокам, перехідний до озів, із складним 

укладом літофаціальних комплексів. 

 

 

 

4.3. Форми ключової ділянки Запруддя – Тойкут 

 

 

 

Площа поширення камових форм в районі сіл Запруддя й Тойкут 

приурочена до центральної зони значного за розмірами льодовикового язика в 

долині Середньої Турії і її безпосереднього оточення. Його південна і східна 

границі реконструюються орієнтовно по лінії с. Доротище – північніше оз. Сомин 

– с. Стобихівка – с. Карасин – с. Сошичне по зоні поширення віддешифрованого 

по топокартах крупного масштабу концентрично побудованого, дугоподібно 

вигнутого в південно-східному напрямі мікрорельєфу, який представлений 

низькими, слабо вираженими пасмами (рис. 4.18). Їхнє походження, ймовірно, 

слід трактувати як наслідок терміногляціальної акумуляції матеріалу 
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безпосередньо в прильодовиковій зоні за слабкого темпу фронтальної регресії 

льодового фронту, який був перериваний періодами стаціонарного положення 

його краю, з періодичним повторенням цих циклів.  

Ками району своїм положенням практично повторюють загальний вираз 

концентричного рисунку зони льодовикового язика. Їхній ланцюг дугоподібно 

вигнутий у південно-східному напрямі по лінії с. Тойкут – західніше с. Радошинка 

– с. Запруддя – с. Личини. Морфологічно форми представляють собою витягнуті 

валоподібні підняття з перевищеннями до 4–10 м і абсолютними висотами в 

межах 170–179 м. Складені переважно середньо- та дрібнозернистими піщаними 

відкладами, іноді присутня покрівля піщанистих несортованих абляційних 

утворень.  

 

Рис. 4.18. Схема геоморфологічної будови околиць с. Запруддя і Тойкут. 

Умовні позначення на рис. 4.1; А – розріз Запруддя 

Представлені форми як ками раніше не виділялись; при геолого-зйомочних 

роботах інтерпретувались як утворення «звалочно-насипної морени» [87] або 

включались до складу збірної назви «водно-льодовикового типу рельєфу» [23]. 

4.3.1. Розріз Запруддя. Геолого‒геоморфологічна ситуація. 

Презентований розріз знаходиться у безпосередній близькості до правого борту 

середньої частини сучасної долини р. Турія в межах західної частини 

Турія‒Стохідського межиріччя (рис. 4.19). 
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 Рис. 4.19. Топографічна ситуація околиць розрізу Запруддя (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);        ‒ положення розрізу 
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Розрізом розкрито будову розлогої, низької, достатньо слабо вираженої у 

рельєфі льодовикової форми із пологими, до 5°, схилами, поверхня якої з 

північного заходу ускладнена еоловими формами типу слабо збережених 

параболічних дюн. Абсолютні висоти підняття ледве перевищують 180 м, 

перевищення над поверхнею навколишньої озерно-льодовикової рівнини 

коливаються у межах 3–5 м. 

Описувана форма входить до складу комплексу подібних утворень, 

поширених на правобережжі долини Середньої Турії, які знаходяться у межах 

зафронтальної частини Турійського льодовикового мікроязика Головнянсько-

Буцинсько‒Кухотськовольської стадії дніпровського зледеніння. 

У складі флювіогляціальних утворень, якими збудована дана форма, 

виділено два комплекси відкладів, котрі різняться механізмами свого формування. 

Нижню частину форми репрезентує комплекс водно-льодовикових утворень F. 

Верхня частина складена рештками абляційного комплексу A. 

Характеристика відкладів. Відклади основної частини розрізу каму 

представлені пісками комплексу F, переважно середньозернистими, добре 

промитими, у верхній частині з незначною кількістю глинистого матеріалу, 

горизонтально шаруватими (рис. 4.20; 4.21; 4.22). Іноді присутні прошарки, 

збагачені дрібним гравійним матеріалом. Шаруватість підкреслена смугами 

інтенсивного озалізнення. Прошарки витримані за простяганням, потужністю  до  

3–4 см, горизонтальні, іноді, особливо у верхній частині розрізу, слабко нахилені 

на південний схід. Досить чітко спостерігається зменшення потужності прошарків 

до верху розрізу товщі. 

Серед піщанистих акумуляцій комплексу зрідка спостерігаються пачки 

відкладів, складених гравійно‒дрібногальковими сумішами, міжуламковий 

простір в яких заповнений бурим різнозернистим несортованим глинисто-

піщаним матеріалом. Крупна кластика представлена в основному кременями, 

рідше магматичними породами (рис. 4.22). У нижній частині розрізу спорадично 

фіксуються серії з косою плоскопаралельною (табулярною) шаруватістю, 

потужністю до 0,25 м, а також поодинокі прошарки супісків, потужністю до 2 см. 
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Рис. 4.20. Розрізи відкладів водно-льодовикової товщі розрізу Запруддя. 

Умовні позначення див. на рис. 2.3 

 

 

Рис. 4.21. Характер шаруватості відкладів каму біля с. Запруддя.  
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Рис. 4.22. Характер шаруватості відкладів каму. Розріз Запруддя.  

Абляційний комплекс репрезентований піщанистими масивними 

несортованими (діаміктитовими) відкладами, представленими пісками 

різнозернистими, переважно дрібно- та середньозернистими, глинистими, з 

домішкою розпорошеного по усій товщі дрібного гравійного матеріалу. Зрідка 

зустрічаються дрібні кутуваті уламки кременів, розміром до 2–5 см. 

Деформаційні текстури. Для відкладів каму характерна майже повна 

відсутність у породах товщі розривних порушень. Дуже рідко зафіксовані дрібні 

мікросколи з амплітудами зміщення до 1,5 см. Також у верхній частині комплексу 

F присутні дрібні плікативні порушення у заляганні порід, очевидно, пов’язані з 

процесами накопичення відкладів комплексу А, які залягають тут у вигляді 

кишень в поверхні водно-льодовикової пачки. 

Інтерпретація палеосередовища. Представлені флювіогляціальні 

накопичення комплексу F є цікавими з огляду практично повної їх 

монолітофаціальності: асоціація літофації Sh. Нагромадження даних відкладів 

проходило за плоскої фази седиментації, в умовах периферійної частини 

абляційного струменю, для режиму якого була характерною незначна енергетика 

припливу талих вод. Зважаючи на слабку вертикальну зміну механічного складу 
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водно-льодовикових відкладів, ймовірним є припущення, що їхнє нагромадження 

відбувалось протягом одного крупного седиментаційного циклу. На це також 

вказує практично повна відсутність розривних порушень, а, відповідно, 

відсутність мерзлих порід. Свідченням останнього також є зв’язний тип 

деформацій пачки водно-льодовикових відкладів при процесах льодової інверсії 

тіла форми. 

Подібний розріз водно-льодовикових відкладів є особливим і зустрічається 

достатньо рідко. Т. Зелінський подібні утворення трактує як утворення, 

сформовані у високоенергетичних, із швидкостями припливів близьких до 

критичних, але дуже мілких блукаючих руслах, і які є перехідними до  

безруслових потоків [189, с. 63-65].  

Поступове зменшення швидкостей, а відповідно й енергетики водного 

джерела, відобразилось у зменшенні зерен й поступовому завмиранні піщанистої 

акумуляції, наслідком чого була акумуляція частково реседиментованого 

абляційного матеріалу. 

Ймовірно, що вище згадувані флювіогляціальні утворення розрізу Запруддя 

формувались, зважаючи на практично повну відсутність постседиментаційних 

деформацій, в прогляціальній зоні, а саме в межах систем маргінальних тріщин у 

периферійній частині неактивних льодовикових мікроязиків. Представлений кам 

можна інтерпретувати як поперечну водно-льодовикову форму з простим укладом 

літофаціальних одиниць. 

 

 

 

4.4. Форми ключової ділянки Камінь – Каширський 

 

 

 
Вперше як ками форми ділянки виділені під час геологічної зйомки 

В. Г. Зелінським в 2005 році [41]. Територія поширення камового рельєфу в 

околицях м. Камінь-Каширський займає частину маргінальної зони першої 

постмаксимальної або Головнянсько-Буцинсько-Кухотськовольської стадії 
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дніпровського зледеніння загального південно-західного-північно-східного 

простягання (рис. 4.23). Форми розташовані на запліччі ланцюга кінцевих морен, 

проксимальна границя яких проходить орієнтовно по лінії с. Сошично – 

південніше сіл Залісся і Яловацьк. Краєві акумуляції виступають у прислонено-

накладеному положенні стосовно окремих піднять поверхні порід верхньої 

крейди та палеогену, розташованих в районах сіл Качин, Олександрія, Сошично. 

Найбільш високі краєві форми району постають північно-східніше цих 

нерівностей дочетвертинної поверхні. Складені вони піщано-гравійним 

матеріалом з блоками карбонатних порід ложа і мають напірний генезис [22]. 

 

Рис. 4.23. Схема геоморфологічної будови околиць м. Камінь-Каширський. 

Умовні позначення на рис. 4.1; А – розріз Залісся; Б – розріз Камінь-Каширський  

Представлені камові форми утворюють ізольовані та напівізольовані 

пагорби переважно неправильної, слабо видовженої в субпаралельному до 

загального простягання крайової зони напрямі. Відносні перевищення їх над 

навколишніми моренно-зандровими і заболоченими поверхнями, а також над 

долиною р. Цир коливаються від 2–3 до 10–13 м. Складені ками переважно 



 101 

тонкозернистим матеріалом, інколи присутні вкладки крупнозернистих пісків та 

несортованих абляційних відкладів. 

Окрім вище згадуваних форм, територія поширення камів в околицях 

м. Камінь-Каширський включає групу форм, розташованих у центральній частині 

постгляціальної улоговини, південна границя якої дугоподібно вигнута в 

південному напрямі (околиці сіл Нуйно і Залісся). Улоговина не має чіткого 

вираження в дочетвертинному рельєфі. Її західна частина обумовлена відкритою в 

північному напрямі западиною в породах верхньої крейди, яка локалізована 

східніше с. Підріччя. Східна частина приблизно співпадає із древньою долиною 

льодовикового виорювання та розмиву. Вісь її проходить приблизно по лінії 

південніше м. Камінь-Каширський – с. Клітицьк – північна околиця с. Залісся [22; 

23]. Південною границею згадуваної форми є підняття корінних порід в районі сіл 

Олександрія і Сошично. 

Напівпоховані в пізніших наносах камові форми, що вкладені в улоговину, 

приурочені до найбільш високої частини своєрідного перешийку між улоговиною 

біля с. Підріччя та згадуваною вище долиною льодовикового виорювання. 

Абсолютні висоти поверхні корінних порід у його межах поступово зростають у 

південному напрямі із 140–143 до 150–155 м. Виразом перешийка в його 

південній частині є валоподібна форма меридіонального простягання південніше 

с. Нуйно. Складені ками переважно дрібнопіщанистим матеріалом з лінзами 

крупноуламкових відкладів абляційного походження. 

4.4.1. Розріз Залісся. Геолого-геоморфологічна ситуація. Розріз 

розташований на східній околиці с. Залісся, де кар’єром розкрита південно-

західна частина куполоподібної, витягнутої в субширотному напрямі форми, з 

абсолютною висотою 177,6 м (г. Волока). Перевищення над навколишніми 

заболоченими рівнинами – 10–18 м. Представлена форма рельєфу вінчає 

проксимальну частину витягнутої в південно-східному напрямі ділянку водно-

льодовикової рівнини, котра сформована безпосередньо на запліччі крайової зони 

Головнянсько-Буцинсько-Кухотськовольської (І-ї посмаксимальної) стадії 
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дніпровського зледеніння (рис. 4.24). Форма складена озерно-льодовиковими, 

флювіогляціальними та абляційними утвореннями. 

 

Рис. 4.24. Топографічна ситуація околиць розрізу Залісся (А) та 

морфологічні особливості форми  (Б);      ‒ положення розрізу 

Характеристика відкладів. Основа презентованої форми складена озерно-

льодовиковими суглинистими відкладами з видимою потужністю до 1,7 м 

(озерно-льодовиковий комплекс L). У комплексі виділено дві пачки (рис. 4.25). 

Нижня, потужніша, представлена невиразношаруватими суглинками. З чітким 

ерозійним контактом на них залягають суглинки з прошарками сірих 

тонкозернистих пісків, іноді супісків, загальною потужністю 0,6 м. 

Відклади комплексу А1, що залягають вище, мають загальну потужністю до 

1,2 м. Вони представлені несортованими смугованими глинисто-піщаними 

(діаміктитовими) утвореннями із розпорошеним зерновим скелетом і зібрані у 

серії потужністю до 0,4 м, котрі перешаровуються із тонкими лінзоподібними 

прошарками пісків дрібнозернистих, глинистих, горизонтально шаруватих.  

На відкладах комплексу А1 з чітким ерозійним контактом залягають широко 

розповсюджені в північно-західній та центральній частинах форми накопичення 

комплексу F, який виразно ділиться на дві пачки. Нижня, загальною потужністю 

до 1,2–1,5 м представлена середньозернистими пісками із косою мульдоподібною 

(хвилястою) шаруватістю, зібраними в серії потужністю 0,2–0,4 м та шириною по 
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латералі до 1,5 м. В нижніх частинах серій іноді зустрічаються зерна дрібного 

гравію, котрий часто утворює окремі тонкі прошарки, особливо у нижніх партіях 

серій. Акцесорно присутні піщанисті відклади з горизонтальною шаруватістю, із 

потужністю серії до 0,3–0,4 м. 

 

Рис. 4.25. Профіль відкладів розрізу Залісся. Умовні позначення див. на рис. 

2.3 

Верхня пачка має потужність до 2,7 м. У нижніх частинах її відклади мають 

характер ритмітів. Базальна частина ритмів складена неясно горизонтально 

шаруватими гравелистими пісками, потужністю до 0,2 м, котрі достатньо швидко 

переходять в горизонтально шаруваті дрібно-середньозернисті, а вище – в тонко-

дрібнозернисті піски з косою шаруватістю брижів течії, потужністю до 0,5 м. Для 

останніх характерна флазерна текстура, зумовлена підкресленням контактів між 

окремими похованими мікроформами тонкими лінзоподібними проверстками 

темного супіску. 

Вище по розрізу водно-льодовикові відклади представлені тонкозернистими 

горизонтально шаруватими дрібно-середньозернистими, іноді середньо-

крупнозернистими з домішкою дрібного гравію пісками. Окрім цього, в 
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утвореннях товщі акцесорно присутні лінзовидні вкладки глинистого 

тонкошаруватого матеріалу. У периферійних частинах презентованого комплексу 

присутні розтягнуті по латералі лінзи масивних піщанистих несортованих 

(діамектитових) накопичень незначної (до 0,2 м) потужності. 

Завершує розріз абляційна морена (комплекс А2), потужністю 0,5–1,2 м. 

Збудована вона несортованими (діаміктитовими) гравійно-гальковими відкладами 

на глинисто-піщаному матриксі, які вверх по розрізу поступово переходять у 

більш піщанисті, та вміщують значну кількість гравійно-галькового матеріалу. 

Відклади комплексу поширені в основному лише в південно-західній частині 

розрізу. 

Деформаційні текстури. Для розрізу характерна присутність плікативних 

порушень у нижній частині розрізу форми ‒ озерно-льодовиковий комплекс L. 

Зокрема крупна, висотою до 1,3 м нахилена складка з азимутом нахилу ядра у 

160–170º. Окрім цього, для верхньої частини відкладів комплексу характерна 

інтенсивна плікативна дислокованість у вигляді дрібних нерегулярних 

мікроскладок висотою до 8 см.  

Для верхньої частини розрізу комплексу водно-льодовикових відкладів 

комплексу F характерна наявність дрібних мікросколів з амплітудами зміщення у 

кілька см. 

Інтерпретація палеосередовища. Розріз є одним з найбільш складних, 

наведених у даній роботі. Комплекси відкладів характеризуються значними 

відмінами в своїх текстурно-структурних, гранулометричних особливостях, а, 

відповідно, й в генезисі. 

Для лімногляціальних відкладів нижньої частини товщі комплексу L, 

інтерпретованих як утворення літофації Fh, характерна різка домінація глинистої 

складової в їхньому механічному складі. Їхня неясно шарувата текстура є 

свідченням середовища, в котрому основним седиментаційним процесом була 

акумуляція завислого глинисто-алевритового матеріалу, що в свою чергу вказує 

на досить значну віддаленість місця його нагромадження від берегової лінії та 

незначне привнесення мінеральної складової. Збільшення надходження 
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останнього, що, можливо, супроводжувалось обмілінням застійного басейну, 

задокументовано в особливостях механічного складу верхньої пачки відкладів 

комплексу – асоціація літофацій Fh, FSh. Загалом, для умов формування товщі 

відкладів комплексу L характерне переваження акумуляції завислого матеріалу 

[142, с. 410-417]. 

Припинення паралімнічної акумуляції внаслідок накопичення абляційної 

морени комплексу А1 інтерпретується як наслідок скорочення темпів абляції та 

переважання акумуляції в субаеральних умовах, котра носила характер масових 

спливів насиченого водою немерзлого абляційного матеріалу, маргінальні 

частини язиків якого зазнавали часткової переробки в субаквальних умовах 

(утворення асоціації літофації Ds, (Sh) [188, с. 27]. Активний механічний вплив 

абляційних мас на незамерзлі породи комплексу L задокументовано у вигляді 

нерегулярної дрібної складчастості у верхній частині пачки останніх. 

Наступна різка зміна умов накопичення пов'язана з седиментацією відкладів 

водно-льодовикового комплексу F. Середовищем акумуляції нижньої частини 

утворень комплексу (асоціація літофацій St (Sh)), очевидно, було достатньо 

глибоке русло проградуючого абляційного потоку з піщаним дном, де внаслідок 

переобтяження матеріалом придонних частин потоку та за рівноваги між його 

кількістю та енергетикою середовища проходили процеси локальної ерозії й 

акумуляції з паралельним утворенням донних форм типу дюн [179; 189, с. 60-61]. 

Поступове зменшення енергетики талих вод задокументовано у відкладах 

верхньої частини комплексу. Їхні текстурно-структурні особливості вказують на 

спокійну циклічну седиментацію в мілких блукаючих руслах (літофації Sh,Sr), яка 

на початкових етапах достатньо часто переривалась короткотривалими, мілкими й 

енергетично активними припливами талих вод із характером безруслових потоків. 

Внаслідок цього відбувалась спорадична і раптова акумуляція тонких піщано-

гравійних донних покривів (умови утворення літофації SGh) [188, с. 67]. 

Співвідношення вище означених літофацій має характер ритмітів із правильною 

градаційною зміною зернистості матеріалу в межах ритмів SGh→Sh→Sh, (SFh); 

SGh→Sh→Sh, SFrс. Дані ритміти характерні для відкладів дрібних зандрових 
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конусів виносу, накопичених внаслідок повторюваних циклів седиментації в 

дрібних мілководних флювіальних системах [170; 192]. 

 Подальше зменшення енергії припливів проявилось у зміні вище згадуваної 

асоціації літофацій на асоціацію Sh,(SGh), в якій акцесорно присутні лінзи 

тонкозернистого матеріалу – SFh. Такий набір літофаціальних одиниць вказує на 

постійні короткотривалі зміни флювіальних умов накопичення в дрібних і 

неглибоких потоках периферійної частини незначного за розмірами пологого 

конуса виносу талих льодовикових вод.  

Поступове зниження темпів абляції на пізніх етапах деградації льодових мас 

призвело до формування спливів матеріалу, що витанув, по поверхні конусу 

виносу. Грубозернистий характер відкладів комплексу А2 (GDm, SGDm) вказує на 

водну переробку даних накопичень. Такі гравійно-галькові відклади, розпорошені 

в глинистому і глинисто-піщаному матриксі, характерні для найбільш 

проксимальних зон гляціальних конусів винесення [188, с. 47-51]. 

Аналогічно, як і для розрізу Гута-Камінська, присутність плікативних 

порушень типу складок нагнітання в основі відкладів каму, а саме в базальній 

частині комплексу L, а також пачок абляційних відкладів, вказує, що 

седиментація відкладів майбутнього каму могла проходити у відкритій тріщині 

(каналі) з висотою льодових стін не більш, аніж 30-35 м [84, с. 277]. Зазначимо, 

що подібні крупні деформації в базальній частині льодовикових форм 

зустрічаються доволі рідко [151].  

Спираючись на вище приведені дані, презентовану форму можна 

охарактеризувати як повздовжній відносно руху льодових мас каму зі складним 

укладом літофаціальних комплексів. 

4.4.2. Розріз Камінь-Каширський. Геологічно-геоморфологічна  

ситуація. Презентований розріз розкриває будову пологого куполоподібного, 

майже ізометричного в плані, легко витягнутого в північно-східному напрямі 

підняття. Абсолютна висота форми – 162,1 м, відносні перевищення над 

навколишніми заболоченими рівнинами складають 5–8 м (рис. 4.28).  
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Рис. 4.28. Топографічна ситуація околиць розрізу Камінь-Каширський (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);       ‒ положення розрізу 
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Форма розташована майже у центрі значної за розмірами постгляціальної 

депресії, південна межа якої у сучасному рельєфі практично співпадає із 160-

метровою горизонталлю, а з північного та північно-західного боків оконтурена 

групою підвищень, збудованих водно-льодовиковими відкладами, що перекриті з 

поверхні перевіяними еоловими пісками. Форма входить до групи подібних, слабо 

виражених у рельєфі нерівностей поверхні, які розташовані між селами Довга 

Нива, Нуйно, Підцир’я та м. Камінь-Каширський. 

Розріз – це значний за розмірами піщаний кар'єр. Розкрита потужність 

відкладів каму становить близько 5,1 м. В свердловині № 8164, котра закладена в 

днищі кар'єру, зустрінуто перешарування проверстків кварцових пісків різного 

гранулометричного складу, від тонко- до крупнозернистих, забарвлених до 

глибини 10,5 м в яскраві бурувато-жовті кольори, нижче – жовті і блідо-жовті 

[22]. Піски вміщують в незначній кількості гравій і, рідше, жорству кварцу, 

польових шпатів, кварцитовидних пісковиків, кременів, вивітрілих кристалічних 

порід. Загальна потужність флювіогляціальних відкладів складає 21,8 м, хоча, на 

нашу думку, не вся розкрита свердловиною № 8164 товща представляє власне 

відклади даної форми. 

У будові презентованої акумуляції беруть участь кілька літофаціальних 

комплексів, представлених утвореннями флювіогляціального, лімногляціального 

та абляційного походження. 

Характеристика відкладів. Відклади водно-льодовикового комплексу F 

чітко розрізняються на дві пачки (рис. 4.29). Нижня частина товщі представлена 

серіями пісків середньозернистих до крупнозернистих із домішкою гравійного 

матеріалу, які зібрані у серії потужністю до 0,4 м, для яких характерна коса 

плоскопаралельна шаруватість, рідше присутній її мульдоподібний тип. 

Акцесорно присутні тонкі лінзовидні прошарки дрібнозернистих горизонтально 

шаруватих пісків, роль яких зростає в периферійних частинах форми.  

Верхня частина розрізу комплексу, що розкрита в південно-східній частині 

форми, репрезентована, головно, серіями піщано-гравійного складу (піски 

середньо- та крупнозернисті з значною домішкою дрібного гравію), потужністю 
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до 0,1 м, для яких характерна горизонтальна шаруватість. Вони є нижніми 

членами ритмітів, верхні частини яких представлені горизонтально шаруватими 

глинистими дрібнозернистими пісками, іноді супісками. Серед виділених серій 

виразно домінують одиниці з нормальним фракціональним розподілом матеріалу. 

По всьому інтервалу відмічено крупну гальку й валуни, іноді до 0,3 м у 

поперечнику (дропстоуни). Загальна видима потужність відкладів комплексу до 

3,8 м. 

Озерно-льодовиковий комплекс L з чітким контактом залягає на вище 

згадуваних утвореннях. Його презентують супіски середні та важкі, іноді до 

суглинків, з незначною домішкою тонкого піщаного матеріалу, тонко 

горизонтально шаруваті, а також присутні лінзовидні прошарки деформованих 

дрібнозернистих глинистих пісків. Відклади комплексу поширені в південно-

східній та центральній частинах презентованої форми. Їхня потужність не 

перевищує 1,2 м.  

 

Рис. 4.29. Профіль відкладів розрізу Камінь-Каширський. Умовні 

позначення див. на рис. 2.3 

У північно-західній частині презентованого розрізу на рівні відкладів 

комплексу L задокументовано абляційну морену комплексу А, відклади якої 

також виразно розділяються на дві пачки. Нижня представлена несортованими 

масивними гравійно-гальковими сумішами із щільним зерновим скелетом у 

переважно різнозернистому піщано-глинистому матриксі, в яких іноді 
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відмічаються лінзовидні прошарки більш піщанистих відмін. Для орієнтації 

довгих осей кластичного матеріалу характерна значна дисперсія, однак переважає 

північний – північно-західний напрям.  

Окрім цього, до комплексу А відносяться пачки інтенсивно деформованих, 

подекуди з реліктами горизонтальної шаруватості, різнонозернистих до гравійних 

пісків із галькою кристалічних порід і жорствою кременів (рис. 4.30). Вони 

залягають окремими пачками серед серій абляційного походження, сягаючи 

потужності 1 м.  

Для загального залягання відкладів абляційного комплексу А характерний 

слабкий ухил підошви до центру презентованої форми із одночасним 

збільшенням їх потужності ‒ від 1,3 м в периферійній частині каму до 2,2 м у 

центрі. 

        

Рис. 4.30. Характер контакту двох пачок літофаціального комплексу А 

(асоціації літофацій GDm і SDs, Sh, Sd) 

Деформаційні текстури. Представлені, головно, нерегулярними, дуже 

дрібними, із амплітудами зміщенні до 0,5 см мікросколами, які присутні у 

піщаних відкладах комплексу А. Складне поєднання цих розривних порушень із 

дрібними, нерегулярними, різноманітними за морфологією і розмірами, 
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мікроскладками, призвело до того, що дані відклади є дуже інтенсивно 

деформованим, первинні седиментаційні текстури в них змінені. 

Інтерпретація палеосередовища. Нижню частину відкладів комплексу F, 

трактовану як асоціацію Sp, (St), характеризують руслові обстановки 

накопичення. Найбільш характерними утвореннями є середньо-крупнозернисті 

піски з домішкою гравію, зібрані в серії з косою плоскопаралельною шаруватістю 

– Sp. Вони є наслідком утворення й міграції донних форм, типових для потоків з 

піщаним дном – насипів із крутим фронтальним краєм. Незначну частину дна, 

головно, в зоні стержня потоку, між вище означеними акумуляціями займали 

круті донні дюни (мегаріплемарки) – генезис літофації St. В неглибоких 

прибережних частинах за умов енергетики потоку наближеній до критичної 

виступало верхнє піщанисте плоске дно – літофація Sh [179; 188, с. 22].  

Асоціація літофацій SGh, Sh, SFh, (FSh) плоскої фази накопичення, яка 

характеризує верхню частину комплексу F, вказує на зміну середовища 

седиментації. Акумуляція матеріалу характеризувалась циклічністю 

осадонагромадження. Умови з вищою енергетикою потоку задокументовані 

асоціацією SGh, Sh, котра домінувала в потоках з ритмами підняття (асоціація 

літофацій SDh, Sh) і спаду (літофація SFh) припливу аж до практично повного 

його завмирання (літофація FSh). Незначні ухили укладу прошарків пачки 

вказують на пологий характер акумулятивної поверхні, що разом із 

особливостями механічного складу відкладів приводять до висновку про їхнє 

накопичення в межах дрібного конусу виносу, збудованого неглибокими, 

ефемерними потоками. Присутність утворень літофації FSh вказує на існування 

слабо проточних розливів талих вод в пониженнях поверхні конусу в періоди 

спаду паводків, хоча і не виключається можливість підтоплення периферійної 

його частини водами неглибокого озера. Останнє підтверджується зростанням 

ролі глинистих прошарків у верхній частині розрізу комплексу F, а також заміною 

флювіальних обстановок нагромадження матеріалу на паралімнічні (комплекс L, 

асоціація літофацій Fh, FSh, (Sd)) [189, с. 47-48, 69-71]. Паралельно з акумуляцією 

в умовах застійного басейну в північно-східній частині форми проходило 
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нагромадження субаеральних відкладів, пов'язаних із грубокластичними 

спливами абляційних мас по поверхні конуса виносу (GDm).  

На заключних етапах акумуляції абляційного матеріалу переважало 

нагромадження переважно несортованих піщанистих діаміктитів, характерних для 

периферійних частин абляційних шлейфів [188, с. 51; 190] Останні зазнавали 

часткового перемиву слабкими потоками (асоціація SDs, Sh, (Sd)), а також 

значних деформацій внаслідок промерзання і загального гравітаційного руху 

абляційних мас. 

Виходячи з вище наведеного матеріалу, ймовірно, що даний кам слід 

охарактеризувати як проталинну водно-льодовикову гляціодепресійну форму із 

складним укладом літофаціальних комплексів. 

 

 

 

4.5. Форми ключової ділянки Ковель 

 

 

 

В околицях м. Ковель камові форми були виділені І. І. Залеським при аналізі 

будови форм біля селища Люблинець і північної околиці міста Ковель [4]. При 

пізніших роботах ці форми як самостійні не виділялись, об’єднуючись із іншими 

утвореннями льодовикового походження у збірну назву «рівнини водно-

льодовикової акумуляції» [37; 103]. 

Басейн Середньої Турії є одним із типових районів камового рельєфу на 

теренах Волинського Полісся. Тут ками широко представлені як гляціоелеваційні 

форми, пов'язані з місцями високого залягання корінних порід, так і 

гляціодепресійні утворення, приурочені до западин у крейдово-палеогеновому 

цоколі. Планове розміщення нерівностей поверхні дочетвертинних порід та їхня 

морфологія тісно пов'язані зі складним поєднанням тектонічних порушень, котрі 

входять до складу розломних зон глибокого закладання, зокрема 

Заболотівсько‒Бужської північно-західного, Стохідсько‒Могилівської північно-

східного та Радехівської меридіонального простягання [15; 16; 97; 98; 105]. Саме 
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ними обумовлені пасмоподібна форма піднять цоколю, наявність  пагорбів-

останців, загальна планова конфігурація міжпасмових понижень та широкий 

розвиток в їхніх днищах карстових процесів на лівобережжі Турії, а також 

загальний рівнинний характер рельєфу правобережжя (рис. 4.31). 

Найвищі абсолютні висоти (понад 190 м) в межах даного району приурочені 

до субмеридіонально витягнутих острівних піднять лівобережжя р. Турія, з якими 

пов'язані гляціоелеваційні камові накопичення. Їхні відносні перевищення над 

днищами сусідніх міжпасмових понижень та заплавою р. Турія складають 20–27 

м, над рівниною правобережжя – до 15–20 м.  

        

Рис. 4.31. Схема геоморфологічної будови околиць м. Ковель. Умовні 

позначення на рис. 4.1; А – розріз Люблинець; Б – розріз Ковель-1; В – розріз 

Вербка 

Окрім камів, накладених на підняття дочетвертинної поверхні, в районі 

Середньої Турії присутні також дрібні камові акумуляції, пов'язані з 

прибортовими частинами днищ міжпасмових понижень (ймовірно, розчленовані 

пізнішими ерозійними процесами камові тераси), а також форми, приурочені до 

тальвегових частин днищ. Останні пов'язані з місцями підвищеного залягання 

порід верхньої крейди між крупними карстовими улоговинами типу польїв, які 
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розвинуті, наприклад, північніше с. Довгоноси, південно-східніше с. Мощена, на 

західній околиці м. Ковель. Ками слабко виражені в рельєфі, їхні відносні висоти 

не перевищують 2,5–3 м над навколишніми заболоченими поверхнями. Складені 

вони, за даними вивчення нечисленних геологічних розрізів (східніше зал. ст. 

Черкаси), переважно, озерно-льодовиковими відкладами. 

Ками правобережжя представляють собою значні за площею форми, які 

також слабко виражені в сучасному рельєфі. У плані переважають накопичення 

практично ізометричної форми, зрідка присутні утворення у формі конусів виносу 

чи дрібних дельт (східна околиця міста). Ближче до сучасної долини р. Турія ками 

набувають конфігурації, видовженої в субмередіональному напрямі. Тут також 

зафіксовані значні відмінності в їхній морфології. У межах Ковеля це валоподібне 

слабко виражене підняття, для якого характерна присутність відкритих у східному 

напрямі дрібних конусів виносу, тоді як південніше міста – достатньо чітко 

виражена в рельєфі розгалужена з боку долини річки озоподібна форма. 

Геологічна будова камів правобережжя Турії практично невідома, за винятком 

кількох свердловин ручного буріння. Ситуація ускладнюється присутністю на них 

рештків покриву з молодших озерно-льодовикових накопичень, пов'язаних, 

ймовірно, з підпором талих та екстрагляціальних вод в долині Пра-Турії під час 

першої постмаксимальної стадії дніпровського зледеніння, і які доступні для 

безпосереднього обстеження та вивчення в масі пунктів правобережжя, в 

основному по берегам меліоративних каналів по східній околиці міста. Ками, 

приурочені безпосередньо до правого борту долини річки, за даними вивчення 

нечисленних розрізах в кар'єрах (південно-західна околиця с. Воля Ковельська) та 

котлованах новобудов, складені лімно-, іноді флювіогляціальними 

накопиченнями. 

В межах району вивчення більш репрезентативними та чисельними є 

розрізи гляціоелеваційних камів лівобережжя, аналіз котрих приведено нижче. У 

їхній будові беруть участь озерно- та водно-льодовикові утворення, а також 

відклади абляційного походження. 
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4.5.1. Розріз Люблинець. Геолого-геоморфологічна ситуація. Даний розріз 

водно-льодовикових відкладів знаходиться в північно-східному секторі кар’єру, 

закладеного в привершинній частині камової акумуляції, насадженої на підняття 

поверхні верхньокрейдових порід південно-західніше м. Ковель (рис. 4.32).  

 

Рис. 4.32. Топографічна ситуація околиць розрізу Люблинець (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);       ‒ положення розрізу 
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Форма куполоподібна, округла в плані, дещо витягнута у північно-східному 

напрямі, з абсолютними висотами до 196,2 м. Зі сходу форма обмежена сучасною 

долиною р. Турія і міжпасмовими зниженнями з півдня і півночі. Від основної 

частини Калинівського крейдового пасма її відділяє Люблинецька прохідна 

долина та Довгоноська древньоозерна улоговина карстового походження. 

Відносні перевищення підняття над навколишніми пониженнями рельєфу 

складають 30–35 м. 

Схили згадуваної форми ускладнені слабко вираженими в рельєфі 

поверхнями озерно-льодовикового походження (розріз Городилець–1), а також 

флювіогляціальними (розріз Городилець–2) та еоловими акумуляціями. На 

східній околиці с. Городилець (південно-східні схили підняття) спостерігаються 

рідкісні для Волинського Полісся ерозійні форми, представлені короткими, до 200 

м, балкоподібними утвореннями із виробленим повздовжнім профілем та 

пологими схилами, глибиною до 3,5 – 4 м. 

В будові форми беруть участь комплекси відкладів водно- та озерно-

льодовикового походження. 

Характеристика відкладів. Аналіз літологічних особливостей водно-

льодовикових відкладів, що відслонюються в згадуваній частині кар’єру дає змогу 

вирізнити три комплекси відкладів льодовикового ряду різного походження (рис. 

4.33).  

Водно-льодовиковий комплекс F1 утворює нижню, базальну частину 

форми. Поширений лише в крайній північно-східній частині відслонення. 

Представлений гравієм та гравелистими крупнозернистими пісками, добре 

перемитими, із крупною мульдоподібною косою шаруватістю. Відклади 

виповнюють ерозійні розмиви глибиною до 0,6–0,8 м та до 2–2,5 м у поперечному 

профілі. Окрім вище згадуваних літофацій, спорадично присутні верстви 

масивних гравійних відкладів із щільно укладеним зерновим скелетом, 

міжзерновий простір яких заповнений різнозернистим піщаним матеріалом, та 

гравію запіскованого, із неясно вираженою слабо нахиленою 

(субгоризонтальною) шаруватістю. 
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Рис. 4.33. Профіль відкладів розрізу Люблинець. Умовні позначення див. на 

рис. 2.3 

Флювіогляціальний комплекс F2 поширений на значно більшій площі. 

Представлений пісками різнозернистими, переважно дрібно-середньозернистими, 

зібраними у серії із косою мульдоподібною шаруватістю, потужністю 0,2–0,35 м. 

Іноді в нижніх частинах прошарків спостерігається домішка дрібного гравію та 

крупного піску. Другорядними літофаціями виступають піски різнозернисті 

горизонтально шаруваті, для яких притаманне подрібнення механічного складу 

вверх по розрізу. Окрім цього, присутні серії несортованих (діаміктитових) 

акумуляцій, представлених жорствою, гравієм та галькою із щільно укладеним 

зерновим скелетом у дрібнозернистому глинисто-піщаному матриксі. Серії 

середньої потужності – до 30 см (рис. 4.34). 

Флювіогляціальна частина розрізу, поверхня якої в поперечному перерізі 

має легко випуклу форму, плащеподібно перекрита озерно-льодовиковими 

відкладами комплексу L. Лімногляціальні акумуляції в нижніх партіях 

представлені перешаруванням суглинків із супісками та тонкозернистими 

пісками. Іноді вони мають масивну текстуру або інтенсивно деформовані. В товщі 

деформованих суглинків присутні окремі достатньо крупні валуни сіро- та 

рожевоколірних дрібнозернистих гранітоїдних порід (до 10–20 см в поперечнику) 
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(рис. 4.35). Верхні частини розрізу комплексу складені більш піщанистими 

літофаціальними одиницями з чітко вираженим ритмічним характером укладу 

верств. Пачка в значній мірі зазнала впливу пізніших постседиментаційних 

кріогенних процесів та педогенезу: шаруватість, особливо у верхніх частинах 

розрізу, часто невиразна, лінзовидна, або відсутня взагалі. 

 

Рис. 4.34. Характер шаруватості верхньої частини комплексу F2 (St) та 

пачка абляційних відкладів розрізу Люблинець (SGDm (Sh)) 

 

Рис. 4.35. Умови залягання відкладів комплексу L (розріз Люблинець) 

Деформаційні текстури. Приурочені, головним чином, до глинистої 

частини озерно-льодовикового комплексу. Представлені вони у вигляді складних, 
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часто грибоподібної, діапіроподібної, із роздувами нерегулярних складок, 

висотою до 0,3 м. Внаслідок цього в окремих серіях зафіксовано майже повну 

втрату первинних текстурних особливостей відкладів, в інших первинна тонка 

горизонтальна шаруватість набула ознак лінзовидної чи навіть пунктирної (рис. 

4.36). 

 
Рис. 4.36. Деформації глинистих озерно-льодовикових відкладів асоціації 

літофацій SFh, Fh, (Fd) 

Формування подібних деформацій є наслідком постседиментаційних 

діагенетичних процесів, пов’язаних із доущільненням та дегідратацією глинистої 

складової розрізу. Наслідком цього був розвиток процесів постгенетичного 

взаємовитискання прошарків порід із різною питомою вагою та їхньої деформації 

[91; 181], «знаки навантаження» Л. М. Ботвінкіної [6, с. 420; 7, с. 114]. 

Інтерпретація палеосередовища. Загальна взаємозаміна по вертикалі і по 

латералі у водно-льодовиковій частині розрізу літофаціальних комплексів F1→F2  

вказує на поступову регресивну зміну більш проксимальних умов седиментації на 

дистальні. Ця зміна обумовлена, ймовірно, деградацією водно-льодовикового 

конусу винесення в північно-східному напрямі.  

Присутність серед утворень комплексу F1 гравійних відкладів, 

інтерпретованих як накопичення літофації GSt, є наслідком процесів, пов'язаних 

із підвищенням і спаданням рівня талих паводкових вод в глибоких флювіальних 

руслах. Свідченням значної ерозійної діяльності потоку талих вод під час 
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паводкових піднять рівня вод є наявність глибоких ерозійних борозен, котрі 

утворювались в центральних частинах русла, для яких характерні найвища 

потужність струменю й турбулентність. Раптова акумуляція матеріалу при 

різкому спаді рівня, а відповідно і швидкості води, призвела до формування 

гравійно-піщанисті відкладів, що виповнюють розмиви. У наближених до берегів 

частинах русла, а при відносно низьких станах рівня вод і по усій поверхні дна, 

утворювались великі гравійно-піщані донні форми типу дюн (мегаріплемарків), 

котрі збурювали вири та сприяли проявам вторинної ерозії дна (наявність серій 

літофації GSt середньої потужності) [189, с. 56].  

 Присутність як акцесорних масивних гравійних серій незначної потужності 

(літофація GSm) вказує, що іноді для водотоку була характерна певна 

зрівноваженість потоку: кількість матеріалу, який переносився, урівноважувалась 

з енергією струменю. Як наслідок, сформувались локальні гравійні ерозійні 

поверхні. Домінуючим видом транспорту гравійного матеріалу у руслах, глибина 

яких при паводках могла сягати 1–3 м, була його сальтація. Піщаний матеріал 

переносився, в основному, у завислому стані [189, с. 57-58]. 

Поступове зниження транспортуючої здатності потоку, котре було, в першу 

чергу, пов'язане з падінням швидкості води через розбиття головного русла на 

рукави, призвело до поступової зміни проксимального середовища акумуляції на 

дистальне. При загальному збереженні гідрологічного режиму талих 

льодовикових вод для рельєфу дна русла стали характерні піщані, рідше піщано-

гравійні донні форми типу дюн із крутими схилами (серії косошаруватих пісків 

середньої потужності ‒ літофація St) [189, с. 60-61]. Подальше зменшення 

інтенсивності процесів абляції записане в присутності верстви несортованих 

(діамектитових) гравійно-піщаних абляційних відкладів, потужністю до 50 см. 

Переважання грубої кластики свідчить про часткову його реседиментацію в 

аквальних умовах – літофація GDm [188, с. 47-50; 189, с. 129-133, с. 139]. 

Достатньо швидка зміна характеру акумуляції з флювіальної на 

паралімнічну зафіксована ритмом Sh→SFh у покрівельній частині водно-

льодовикової частини розрізу. Присутність відносно глибоководних за генезисом 
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лімногляціальних відкладів (асоціація літофацій Fm, (Fd)) безпосередньо над ним 

вказує на дуже швидке наповнення басейну акумуляції талими водами та 

перекриття ними поверхні флювіогляціального конусу виносу, котрий, очевидно, 

мав характер субаквального на кінцевих етапах свого функціонування [142, с. 

413-417; 188, див. рис. 41]. 

Наявність крупного кластичного матеріалу в тонких озерно-льодовикових 

акумуляціях є свідченням того, що процеси седиментації вище означених 

літофаціальних комплексів проходили у значній за розмірами проталині, 

можливо, з нависаючими льодовими стінами. Тому наведені дані дають змогу 

зробити висновок, що презентована льодовикова форма є гляціоелеваційним 

проталинним камом складного генезису із складним співвідношенням між 

літофаціальними комплексами [97]. 

4.5.2. Розріз Ковель-1. Геолого-геоморфологічна ситуація. Розріз 

находиться в межах розлогого пасма, витягнутого в субмеридіональному напрямі, 

котре знаходиться на західній околиці м. Ковель. Абсолютні висоти підняття 

сягають 193 м, відносні перевищення над навколишніми заболоченими 

пониженнями та сучасною долиною р. Турія – 23–28 м (рис. 4.37). 

Схили форми ускладнені озерно-льодовиковими поверхнями (на позначках 

185 м та 175 м), краще вираженими з боку долини р. Турія. З півночі та північного 

заходу наявні невеличкі конуси виносу, розкриті у бік згадуваного пасма, а також 

озоподібна водно-льодовикова акумуляція довжиною до 250 м та шириною 

основи до 100 м. На тепер вона практично повністю знищена кар’єрними 

роботами, що активно проводились у 70-80-х роках ХХ ст. 

Плейстоценовий покрив на південно-східних схилах пасма місцями майже 

повністю зденудований. Поверхня крейди тут утворює чітку, слабо нахилену до 

долини Турії поверхню, ускладнену карстовими формами. Інтенсивна розробка 

пісків та своєрідна техногенна препарація дочетвертинного рельєфу в кар’єрі, 

котрий розташований у привершинній частині підняття, дала змогу відтворити 

загальний вигляд поверхні порід верхньої крейди. Для останньої характерна 

наявність трьох незначних за розмірами останців, локалізованих у південній, 
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центральній та південно-східній частинах вершинної поверхні. Поверхня крейди 

інтенсивно закарстована. Карстові палеоформи представлені, головним чином, 

дрібними, до 20-25 м в поперечнику і до 2,5 м глибини, лійками. 

 

Рис. 4.37. Топографічна ситуація околиць розрізу Ковель-1 (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);         3 ‒ розчистки та їхній номер 

У східній частині знаходиться витягнута похована, можливо ерозійна, 

форма, глибиною до 3‒5 метрів. У ній збереглась пачка глауконіт-кварцових 

зелено-сірих пісків обухівської світи еоцену. Не виключено, що вони є 

перевідкладеними. Їхня видима потужність до 2 м. Згадувана форма також 

виповнена додніпровськими схиловими відкладами та педоседиментом викопного 

ґрунту. Породи палеогену збереглись також в окремих карстових лійках. Місцями 
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у їхній покрівлі відмічались поодинокі морозобійні тріщини, глибиною до 0,6 м 

[89]. 

Характеристика відкладів. У товщі відкладів форми виділено кілька 

літофаціальних комплексів (рис. 4.38). 

Водно-льодовиковий комплекс F1 представлений пісками різнозернистими, 

переважно середньозернистими, слабко глинистими, рідше з незначною 

домішкою дрібного гравію. Для цих відкладів характерна коса мульдоподібна 

шаруватість з потужністю серій 15–25 см. Рідше спостерігається коса 

плоскопаралельна (табулярна) однонаправлена шаруватість, з прямими чи слабо 

провисаючими швами прошарків. Ці відклади утворюють субширотно 

орієнтовану систему розкритих у східному напрямі не дуже протяжних у 

поперечному перерізі викопних конусів виносу талих льодовикових вод, для яких 

характерні значні кути нахилу поверхні (до 15°). 

У межах озерно-льодовикової пачки достатньо чітко виділяються дві товщі 

відкладів, розділені між собою перервою в осадонакопиченні ‒ верхня пачка 

озерно-льодовикових відкладів (комплекс L2) залягає із незначною кутовою 

незгідністю на утвореннях нижньої товщі (комплекс L1). 

Озерно-льодовикові відклади комплексу L1 репрезентовані тонким 

перешаруванням супісків, суглинків запіскованих та пісків дрібно- 

тонкозернистих, глинистих. По латералі, до центральної частини форми, згадувані 

лімногляціальні відклади змінюються суглинками масивними, які іноді 

перешаровуються з супісками більш світлих відтінків та тонкозернистими 

пісками. Перешарування тонке, подекуди набуває характеру тонких ритмів 

стрічкового типу. Відклади озерно-льодовикового комплексу плащеподібно 

перекривають утворення комплексу F1. 

Верхня частина озерно-льодовикової товщі (комплекс L2) складена 

горизонтально шаруватим більш піщанистим матеріалом із прошарками супісків. 

Зрідка спостерігаються малопотужні лінзи тонкозернистих пісків з тонкою 

субгоризонтальною (косогоризонтальною) шаруватістю.  
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Водно-льодовикові відклади комплексу F2 поширені в межах центральної та 

східної частин форми. Представлені вони пісками різнозернистими, переважно 

дрібнозернистими, слабко глинистими, зібраними в серії із косою 

мульдоподібною та горизонтальною шаруватістю. Потужність серій згадуваних 

утворень не перевищує 0,3 м. В південно-східній частині пасма до них додаються 

відклади із косою табулярною (плоскопаралельною) однонаправленою 

шаруватістю. Потужність серій до 0,1–0,2 м. 

Водно-льодовикові відклади комплексу F2 поширені в межах центральної та 

східної частин форми. Представлені вони пісками різнозернистими, переважно 

дрібнозернистими, слабко глинистими, зібраними в серії із косою 

мульдоподібною та горизонтальною шаруватістю. Потужність серій згадуваних 

утворень не перевищує 0,3 м. В південно-східній частині пасма до них додаються 

відклади із косою табулярною (плоскопаралельною) однонаправленою 

шаруватістю. Потужність серій до 0,1–0,2 м. 

Перекриваються описувані вище водно- та озерно-льодовикові акумуляції 

абляційним комплексом А, який поширений переважно в центральній та північній 

частинах форми. Абляційна морена представлена смугованим глинисто-піщаним 

діаміктитом із незначною домішкою гравію та гальки, що рівномірно розпорошені 

в загальному матриксі із виразною домінацією глинистої фракції. Осад щільний, у 

сухому стані дуже твердий. Смугованість пов’язана з нерівномірним, 

смугоподібним розподілом піщанистої складової. У нижній частині присутні 

тонкі (до 5 см) серії горизонтально шаруватих глинистих пісків. 

Для абляційних утворень характерна наявність деформованих, перем'ятих 

блоків порід верхньої крейди та олігоцену, переважно крейдоподібних мергелів та 

глауконіт-кварцових пісків. Часто абляційний покрив сформований виключно з 

такого роду «міксту» перевідкладених корінних порід. Рідше присутні 

асимільовані в загальну абляційну масу пачки піщанистих масивних 

несортованих (діаміктитових) відкладів. Достатньо чітка орієнтація уламкового 

матеріалу в останніх є ознакою їхнього субгляціального походження.  
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Деформаційні текстури. Відклади форми характеризуються надзвичайною 

різноманітністю деформаційних текстур як сингенетичних, так і епігенетичних 

[90, 91]. До перших відносяться плікативні деформації у пачках абляційних 

відкладів, генезис яких слід пов’язувати із процесами зв’язного гравітаційного 

зміщення матеріалу, що витанув (рис. 4.39; 4.40).  

            

Рис. 4.39. Плікативні порушення в товщі абляційного матеріалу (літофація 

SDs) 

 

Рис. 4.40. Складна плікативна деформованість абляційної пачки (літофація 

SDs). Присутня значна домішка слабо асимільованого глауконіт-кварцового 

матеріалу з порід ложа (палеоген) 

До порушень в нормальному заляганні відкладів, пов’язаних із сповзанням 

абляційних мас також відносяться плікативні деформації у вигляді різноманітного 

зминання і вигинання прошарків озерно-льодовикових відкладів комплексу L1, 

які супроводжують досить крупні (до 1 м в поперечнику) неправильної форми 

блоки-ксеноліти. Складені вони інтенсивно деформованими глинисто-піщаними 
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несортованими відкладами (діаміктитами), для яких характерна практично повна 

відсутність грубої кластики (рис. 4.41).  

             

Рис. 4.41. Плікативна деформованість відкладів літофаціального комплексу 

L1 внаслідок обвалювання блоків абляційного матеріалу  

До цієї ж групи слід занести і систему регулярних складок, висотою до 0,4 

м, у відкладах комплексу L2, що поступово затухають у південно-східному 

напрямку. Їхнє утворення їх пов’язувати із свого роду напірним ефектом 

внаслідок дії фронту абляційних утворень комплексу А на озерно-льодовикові 

відклади (рис. 4.42). Слід відзначити, що межею проникнення згадуваних складок 

углиб є контакт між двома лімногляціальними комплексами. До згадуваної 

границі приурочені також крупні псевдоморфози по полігонально-жильних 

льодах (епігенетичні деформації), представлені крупними клиноподібними 

текстурами, глибиною до 2,5 м, які виповнені тонким глинисто-піщаним 

матеріалом. 

            

Рис. 4.42. Контактова частина між літофаціальними комплексами L1 і L2. 

Видно плікативну деформованість відкладів комплексу L2 
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Інтерпретація палеосередовища. Обидва водно-льодовикові комплекси 

(F1 і F2) характеризують дистальне середовище седиментації. Записом 

функціонування глибших частин потоків, основними формами дна яких були 

дрібні дюни, є серії із косою мульдоподібною шаруватістю – літофація St. 

Присутність піщаних відкладів із косою плоскопаралельною шаруватістю  

літофації  Sp, особливо характерних для комплексу F2, вказує на мілководність 

вказаних русел, принаймні у периферійних частинах. Їхній рельєф визначали 

поперечні до напряму потоку донні форми із дистальним приростом. 

Співіснування піщаних відкладів двох різних субсередовищ, а саме глибшого та 

мілкого русла потоку талих льодовикових вод, вказує на дистальний характер 

умов акумуляції матеріалу [188, с. 64-69; 188, с. 60-63], вираженням якої стало 

формування конусів винесення із крутими, до 15–20°, схилами. Не виключено, що 

вони мали характер субаквальних [188, с. 45-46]. 

Зафіксоване для комплексу F1 візуальне зменшення гранулометричного 

складу відкладів вверх по розрізу, що супроводжується зменшенням потужності 

серій, вказує на поступову деградацію конусів виносу углиб поля стагнуючих 

льодів, що, у першу чергу, було пов'язане з підвищенням рівня вод у закритому 

басейні паралімнічної седиментації. 

Для середовища накопичення озерного підпірного басейну характерною 

рисою є вище згадувана поступова зміна по латералі піщанистих асоціацій на 

більш глинисті (заміна літофацій Sh, SFh, (Fm) → Fh, Fm, Fv, (Fd)). Такі зміни 

пов'язані зі зміною відстані від джерела зносу углиб акваторії басейну з 

паралельним зростанням глибини останнього [187, с. 49]. Крайнім виразом таких 

змін у бік зменшення темпів акумуляції принесеного матеріалу було формування 

стрічкових відкладів – літофація Fv [142, с. 327-334].   

Присутність блоків піщано-глинистих діаміктитів в складі комплексу L1 

свідчить, що принаймні акумуляція нижньої лімногляціальної товщі проходила у 

межах басейну, котрий мав характер проталини з навислими над нею льодовими 

стінами. 
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Процеси абляції, посиленої впливами термоабразії, та пов’язаний з ними 

відступ льодовикових стін призвів до часткового спуску та обміління озерного 

басейну седиментації, а промерзання товщі донних відкладів – до формування 

клинів багаторічних льодів. У зв’язку із зниженням рівня вод відбулось 

нагромадження в межах акваторії переважно піщано-супіщаного матеріалу 

(комплекс L2). Причиною цього явища могло бути збільшення у розмірах та 

поступова проградація углиб акваторії басейну конусів винесення талих 

льодовикових вод та формування літофаціального комплексу F2. 

Фінальним етапом процесів седиментації в межах описуваної форми було  

накопичення гравітаційно перевідкладеного глинистого абляційного матеріалу, 

котре мало характер густого спливу – cohesive flow, mudflow в англомовній 

термінології (умови формування презентованої літофації Ds) [191, с. 124-129]. 

Цей процес проходив за незначної обводненості поверхневої морени, повільно і 

пластично. Переміщення матеріалу заледве досягало кількох десятків метрів, а 

акумуляція полягала в різкому завмиранні спливу внаслідок ефекту втрати води 

або зменшення ухилу ложа (субсередовище седиментації SDs). Переміщення 

матеріалу супроводжувалось формуванням ритмічних симетричних складок, 

висотою до 0,6 м у верхній, вочевидь, найменш літифікованій, частині 

лімногляціальної товщі комплексу L2.  

Вище наведені дані дають змогу зробити висновок, що презентована форма 

є гляціоелевеційною камовою акумуляцією із змішаним, водно- та озерно-

льодовиковим генезисом відкладів, якими її складено, із складним укладом 

літофаціальних комплексів. 

4.5.3. Розріз Вербка. Геолого-геоморфологічна ситуація. Розташований в 

північній частині м. Ковель на лівому березі р. Турія. Розріз представляє собою 

нерозібраний кар'єрними роботами останець під колишнім триангопунктом (рис. 

4.43). Абсолютна висота – 190,8 м. Перевищення над навколишніми моренно-

денудаційними поверхнями до 10–15 м, над рівнем заплави р. Турії і над 

заболоченими поверхнями міжпасмових понижень – більше 35 м.  
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Розрізом розкрито геологічну будову центральної частини розлогого 

камового пасма, витягнутого в субмеридіональному напрямі, основою якого 

служить пагорб, складений глинисто-карбонатними породами верхньокрейдового 

віку. Останні виходять на денну поверхню в багатьох пунктах на схилах 

згадуваного підняття. У складі утворень, котрі відслонюються в межах даного 

розрізу, виділяються два літофаціальні комплекси озерно-льодовикового (L) та 

абляційного походження (А). 

 

Рис. 4.43. Топографічна ситуація околиць розрізу Вербка (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);      ‒ положення розрізу 
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Характеристика відкладів. Паралімнічна товща каму виразно ділиться на 

три частини (рис. 4.44; 4.45). 

Нижня представлена ритмічно побудованою тонко- горизонтально 

шаруватою товщею, для котрої характерне варвоподібне чергування прошарків 

супіщаного та суглинистого складу. Відклади карбонатні. Потужність прошарків 

– 2–10 мм (рис. 4.44, 4.46, а). 

 
 

Рис. 4.44. Загальний вигляд північної стінки відслонення розрізу Вербка  

 

Рис. 4.45. Профіль відкладів розрізу Вербка. Умовні позначення на рис. 2.3 
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Вище по розрізу залягає пачка відкладів, представлених супісками 

карбонатними, середніми, запіскованими, які зібрані в серії, потужністю 7–10 см, 

і для яких характерна тонка слабко нахилена (субгоризонтальна), у верхніх 

частинах серій горизонтальна, шаруватість. Потужність товщі в північно-західній 

частині відслонення до 1 м, зменшується в східному напрямі до 0,2 м. Верхній 

контакт чіткий, підкреслений смугою інтенсивного озалізнення (рис. 4.46, б). 

Перекриваються згадувані відклади ритмічно побудованою карбонатною товщею, 

представленою тонкими прошарками супісків та суглинків. 

 

    

                                       а)                                              б) 

Рис. 4.46. Текстурні особливості  озерно-льодовикових відкладів комплексу 

L (а – нижня паралімнічна товща; б – верхня частина «брекчії», утворення 

асоціації літофацій FSr, (FSh) та характер контакту між ними) 

Завершує розріз товща вже абляційного походження, представлена 

несортованими гравелистими глинистими різнозернистими пісками, загальною 

потужністю до 2,3 м, (рис. 4.47). 
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Рис. 4.47. Відклади абляційного комплексу А. Загальний вигляд 

Деформаційні текстури. У верхній частині нижньої лімногляціальної 

товщі присутня брекчієподібна текстура, що залягає горизонтально. Походження 

її ідентифікувати не вдалось (рис. 4.46, б). Вона представлена стяжінням округлих 

уламків товщі, яка залягає нижче, розміри яких зменшуються вниз по розрізу. 

Прослідковуються достатньо чіткі переходи текстур первинного походження від 

одного уламка до іншого. Міжуламкові інтервали заповнені непластичною, 

аргілітоподібною глиною; нижній і верхній контакти чіткі. Складається враження 

розбиття частково літифікованого осаду системою субгоризонтальних тріщин із 

зминанням відкладів в горизонтальному напрямку.  

Інтерпретація палеосередовища. Нижня частина відкладів комплексу L 

презентує найбільш глибоководні умови застійного басейну седиментації, для 

яких було характерним накопичення завислого мінерального матеріалу – 

асоціація літофації Fh. Текстурні особливості пачки і її дрібнозернистий склад 

свідчить про незначний привніс останнього в область акумуляції ззовні. Певні 

зміни в паралімнічній акумуляції задокументовано відкладами верхньої частини 
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озерно-льодовикової товщі, котра має крупніший грансклад відкладів, що її 

складають, аж до появи зерен піщаної розмірності (асоціація літофацій FSh, Fh). 

Подібні зміни пов'язуються із поступовим обмілінням озерного збірника талих 

вод, можливо із накладанням седиментації в межах крайніх маргінальних частин 

поступово проградуючих дрібних субаквальних конусів виносу абляційних 

потоків (середня пачка паралімнічної товщі; асоціація FSr (FSh)) [142, с. 321-324]. 

Кардинальна зміна умов нагромадження матеріалу пов'язана з формуванням 

відкладів комплексу А, котрими завершуються процеси накопичення товщі 

форми. Характер їхнього механічного складу вказує на те, що акумуляція 

матеріалу проходила в периферійній частині тіла поверхневої морени (покриву), 

що зазнала гравітаційного переміщення шляхом спливу (асоціація SDm, SDs) 

[191, с. 133-134].  

Вище наведені дані дають змогу зробити висновок, що презентована форма 

є гляціоелевеційною камовою акумуляцією з озерно-льодовиковим генезисом 

відкладів, із простим укладом літофаціальних комплексів. 

 

 

 

4.6. Форми ділянки Любомль  

 

 

 
Околиці м. Любомль характеризуються широким поширенням камових 

накопичень, приурочених, як правило, до кульмінацій сучасного рельєфу. Як 

ками ці форми раніше не виділялись. 

Основною морфоскульптурою, яка визначає загальну геометрію рельєфу в 

плані є улоговина Верхньої Гапи. Вона представляє собою практично ізометричну 

в плані та розкриту в бік долини Західного Бугу западину в рельєфі порід верхньої 

крейди. Виповнена вона озерними (озерно-льодовиковими) дніпровського 

горизонту та озерно-болотними і болотними відкладами голоцену. Абсолютні 

відмітки її днища складають 183–185 м. Улоговина дренується в західному 

напрямі річкою Гапою та її притоками, русла яких є каналізованими (рис. 4.48). 
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Підняття поверхні дочетвертинного цоколю, якими оконтурюється 

згадувана западина, загалом мають характер окремих витягнутих у південно-

східному напрямі частково ізольованих пасом. Серед міжпасмових понижень 

достатньо чітко вирізняється прохідна долина, котра з'єднує улоговину Верхньої 

Вижівки із басейном Західного Бугу в околицях с. Скиби. Абсолютні відмітки 

зони переливу її коливаються в межах 187–188 м.  

Абсолютні висоти поверхні корінних порід в межах вище згадуваних пасом 

складають 185–200 м. Вони відслонюються в низці пунктів на схилах цих 

підвищень, іноді утворюючи денудаційні поверхні, як це має місце на північній 

околиці с. Машів. Проксимальні частини пасом, розташованих північніше 

улоговини Верхньої Гапи, несуть сліди гляціотектонічного впливу у вигляді 

значної кількості відторженців корінних порід різного розміру. 

Потужності четвертинних відкладів в межах привершинних поверхонь 

піднять корінних порід становлять 0,5–15 м. Найбільш потужні їхні акумуляції 

задокументовано в районах сіл Борки та південно-східніше с. Скиби.  

 

Рис. 4.48. Схема геоморфологічної будови околиць м. Любомль. Умовні 

позначення на рис. 4.1. Розрізи: А –Борки; Б – Машів-2 



 136 

Четвертинний покрив в їхніх межах представлений утвореннями дрібних 

слабко нахилених, майже плоских конусів виносу талих льодовикових вод, власне 

лімногляціальними утвореннями, а також відкладами флювіогляціальних дельт. 

Іноді в прибортових частинах присутні відклади абляційного походження, 

представлені перевідкладеними несортованими піщанистими абляційними 

нагромадженнями. 

4.6.1. Розріз Борки. Геолого-геоморфологічна ситуація. Презентований 

розріз водно-льодовикових відкладів знаходиться в межах центральної частини 

Бузько-Вижівського межиріччя північно-східніше м. Любомль. Розташований 

безпосередньо в межах вершинної поверхні достатньо значного за розмірами (до 

3,5 км у довжину) валоподібного за морфологією пагорба. Абсолютні висоти 

даної форми перевищують 205 м, а перевищення над навколишніми пониженнями 

складають 20–30 м (рис. 4.49).  

Підняття складене карбонатними породами верхньої крейди (писальна 

крейда та крейдоподібні мергелі), які відслонюються в центральних частинах 

схилів північної (проксимальної) експозиції. 

Верхня частина утворень верхньої крейди деформована гляціотектонічними 

процесами. У днищі кар’єру південно-східніше села Борки відслонюються 

інтенсивно перем'яті породи цоколю, що містять у вигляді лінз, прошарків та 

кишень відклади донної морени, представленої піщано-гравійними сумішами та 

сірими важкими суглинками з гравієм та галькою місцевих і ератичних порід, 

переважно гранітоїдів та кварцитовидних пісковиків. 

Крейдовий цоколь форми надбудований пачкою водно-льодовикових 

відкладів, якою побудовані два сусідніх між собою пологих підняття. 

Характерною особливістю їхньої будови є наявність гляціодельтових утворень у її 

складі (комплекс D). У кількох пунктах південніше Борківського підняття 

задокументовано відклади паралімнічної акумуляції (комплекс L) [93]. 

Характеристика відкладів. Літофаціальною особливістю гляціодельтових 

утворень комплексу D є присутність у їхньому складі двох пачок відкладів, котрі 

заміщують одна одну вверх по розрізу (рис. 4.50). 
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Рис. 4.49. Топографічна ситуація околиць розрізу Борки (А) та морфологічні 

особливості форми (Б);         ‒ положення розрізу 
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 Відклади нижньої товщі представлені тонким ритмічним перешаруванням 

пісків тонкозернистих, глинистих, горизонтально шаруватих із легкими 

супісками. Шаруватість полого нахилена в південному напрямі; для прошарків 

характерне слабо виражене, часто ледве помітне, виклинювання в напрямку 

загального ухилу піщаних прошарків, що залягають вище. 

Верхня (головна) пачка представлена пісками дрібнозернистими, з 

домішкою середньозернистих, косошаруватими. Шаруватість тонка, градаційна, з 

провислими субпаралельними швами, характерною рисою яких є наявність 

незначної домішки тонкого глинистого матеріалу у верхніх частинах проверстків 

та виположування останніх до підошви серій. Кут нахилу прошарків коливається 

у межах 15–30°. Піски об’єднані в серії, потужністю 0,6–0,8 м, котрі 

субпаралельно перекривають одна одну. 

 

Рис. 4.50. Профіль відкладів розрізу Борки. Умовні позначення див. на рис. 

2.3 

Деформаційні текстури. Текстур, котрі порушують нормальне залягання 

відкладів форми не виявлено.  

Інтерпретація палеосередовища. Наведені вище особливості дельтових 

відкладів, які складають комплекс D, є характерними для літофації Si, котра є 

визначальною для його генетичної інтерпретації. Кути нахилу прошарків у межах 

її серій відповідають кутові натурального осипу піщаного матеріалу у водному 
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середовищі [152; 181; 187, с. 60-63]. Присутність у прошарках нормального 

фракціонального укладу зерен вказує на зв'язок причин їх формування із 

гравітаційною седиментацією дрібного піщаного матеріалу, що постійно і 

ритмічно повторювалась. 

 Особливості літологічних, текстурних характеристик та умов залягання 

нижньої товщі, а також її просторове співвідношення з верхньою пачкою 

комплексу D, вказують на зміну умов акумуляції у водному басейні. Присутність 

тонких (до 2,5 см), седиментаційних одиниць, що постійно повторюються в 

розрізі (Sh→SFh), дає змогу пов'язати умови їх накопичення з короткотривалими, 

циклічними седиментаційними процесами, які були наслідком діяльності низько 

енергетичних потоків, направлених уздовж підводної поверхні дельти (літофація 

Sh), модифікованих парапелагічною акумуляцією тонкої завислої складової 

принесеного матеріалу (літофація SFh) в зоні полого нахиленого дна басейну [184, 

с. 60].  

Механізм формування асоціацій літофацій Si та Sh, SFh комплексу D вказує 

на зв'язок із двома субсередовищами проградуючої, із достатньо крутою 

поверхнею, дельти. Субсередовище схилу (лобу) дельти, репрезентує літофація Si, 

а субсередовище продельти  – асоціація Sh, SFh [152; 181].  

Особливості умов седиментації презентованої форми дають змогу 

розглядати її як гляціолеваційний проталинний гляціодельтовий кам із простим 

укладом літофаціальних комплексів [93]. 

4.6.2. Розріз Машів–2.  Геолого-геоморфологічна ситуація. Розріз 

знаходиться в 1,5 км північно-східніше розрізу Машів-1 і розкриває будову 

периферійної південно-західної частини розлогої та значної за розмірами камової 

форми з абсолютними висотами до 209,00 м, розташованої північніше с. Машів. 

Довжина – 3,5–3,7 км, ширина в основі – 1,5–1,7 км (рис. 4.53).  

У  стінках кар’єру, яким розкрито крайню південно-західну частину пасма, 

чітко виділяються два літофаціальні комплекси озерно-льодовикового (L) і 

флювіогляціального (F) походження. 

 



 140 

 

Рис. 4.53. Топографічна ситуація околиць розрізу Машів – 2 (А) та 

морфологічні особливості форми (Б);      ‒ положення розрізу 
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Характеристика відкладів. Озерно-льодовиковий комплекс L складає 

основу каму і задокументований в розрізі, найбільш наближеному до центральної 

частини форми. Представлений суглинками та супісками, дуже глинистими, 

неясно горизонтально шаруватими, в нижній частині розбитими 

різнонаправленими сколами із амплітудами зміщення до 4–5 см. Вище по розрізу 

дані відклади переходять в пачку, потужністю до 1 м, складену тонким 

перешаруванням (потужність прошарків до 1–1,5 см) вище описаних тонких 

глинистих акумуляцій та пісків дрібнозернистих, глинистих. Верхній контакт 

порід комплексу чіткий, нерівний, іноді ускладнений постседиментаційними 

ін’єкцієподібними текстурами. Видима потужність відкладів комплексу L – до 1,7 

м (рис. 4.54). 

Флювіогляціальний комплекс F, відкладами якого складено верхню частину 

розрізу, виразно розділяється на дві пачки відкладів. Для нижньої характерна 

присутність пісків дрібно-середньозернистих, слабо глинистих, достатньо добре 

сортованих, горизонтально шаруватих, із потужністю серій до 0,3–0,4 м. Окрім 

цього, присутні серії пісків аналогічного механічного складу із 

субгоризонтальною шаруватістю та глинистих дрібнозернистих пісків із косою 

шаруватістю брижів течії. Також задокументовані окремі серії пісків дрібно-

середньозернистих із косим плоскопаралельним (табулярним) типом шаруватості. 

Другорядну роль у комплексі відіграють серії горизонтально шаруватих 

тонкозернистих глинистих пісків та супісків. Спорадично зустрічаються серії 

дрібнозернистих пісків із косою шаруватістю брижів течії, тонкі, до 5 см, серії 

глинистих пісків із шаруватістю типу симетричних хвилеприбійних знаків і 

хвилястою шаруватістю. Співвідношення між вище перерахованими літофаціями 

носять чітко виражений характер ритмів (рис. 4.55). 

Для верхньої пачки характерне переважання горизонтально шаруватих 

добре промитих дрібно-середньозернистих, іноді до крупнозернистих пісків, а 

також серій пісків аналогічного гранскладу із косою плоскопаралельною 

шаруватістю (рис.4.56). Другорядними є серії середньо-крупнозернистих пісків, в 

базальних частинах інколи із зернами дрібного гравію, з косим мульдоподібним 
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Рис. 4.54. Профіль відкладів розрізу Машів – 2. Умовні позначення див. на 

рис. 2.3 

 

 

Рис. 4.55. Характер шаруватості нижньої частини комплексу F. Асоціація 

літофацій Sh,Sl,Sr (SFh,Fh). Розріз Машів-2 
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Рис. 4.56. Характер шаруватості у відкладах верхньої частини 

флювіогляціальної товщі (комплекс F) розрізу Машів-2 

 

укладом прошарків. Спорадично присутні лінзовидні серії з косою шаруватістю 

брижів течії. Потужність серій – 20–45 см. 

Деформаційні текстури. Представлені розривними порушеннями типу 

скидів із амплітудами зміщення до 2,5 см. Порушення прослідковуються на 

значну потужність, принаймні до 2,5 м; площини скидів мають південно-

південно-східну орієнтацію. 

Інтерпретація палеосередовища. Відклади комплексу L є прикладом  

циклічної водної седиментації у мілких, майже стоячих водах із переважанням 

акумуляції дрібнозернистого матеріалу (літофація SFh), яка іноді переривалась 

короткотривалими періодами накопичення піщаних акумуляцій внаслідок впливу 

низькоенергетичних потоків із переважанням перекочування зерен як типом 

транспорту. Потоки були направлені уздовж підводної поверхні периферійної 

частини субаквального конусу виносу (літофація Sh). Літологічні особливості 

згадуваних відкладів, а також умови їхнього залягання дають змогу 

інтерпретувати умови нагромадження як зону переходу між крайньою 

маргінальною частиною пологого конусу виносу талих льодовикових вод і мілким 
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ефемерним озерним басейном [184, с. 55, 59; 188, с. 46]. Напрям ухилу прошарків 

вказує на наростання конусу у східному напрямі.  

Відклади літофаціальної асоціації Sh, Sl, Sr (SFh, Fh) нижньої частини 

комплексу F накопичувались в умовах малої енергетики припливів талих вод, для 

яких було характерним значне коливання видатку потоку (можливо, добові 

абляційні цикли) в межах дистальної частини конуса виносу. Із цими ритмами 

було пов'язане формування мілких безруслових потоків із піщаним дном (умови 

формування асоціації літофацій Sh, Sr), а також мілководних застійних басейнів 

седиментації, для вод яких характерна була значна концентрація завислого 

матеріалу (SFh, Fh, рідше FSr, FSrc). Загалом в розрізі можна виділити наступні 

типи циклотем: Sh→SFh, Sl→Sh→SFh, Sr→Sh→FSh (Fh), Sl→Sr→Sh→FSrc→Fh. 

Слід зазначити, що так побудовані ритмові одиниці є найбільш характерними для 

незначних за розмірами, мілких флювіальних систем із піщаним характером дна 

русел, зокрема, в межах дистальних частин зандрів [170, с. 9; 188, с. 70-74; 193]. 

Умови накопичення відкладів верхньої частини комплексу 

характеризуються вже власне русловими фаціями. Присутність пачок із косою 

плоскопаралельною шаруватістю, а також їхнє співіснування з серіями пісків, 

укладених горизонтально, є вказниками седиментації в мілкому флювіальному 

руслі. В глибших його частинах утворювались поперечні донні форми із 

дистальним приростом (Sp). Водночас у межах відмілин формувалось верхнє 

плоске дно (Sh). Записом функціонування глибших русел є літофація St, 

формування якої пов'язується з присутністю незначних за розмірами донних форм 

типу дюн [188, с. 60-61]. 

Загалом, наведені вище текстурно-структурні особливості відкладів каму 

дають змогу інтерпретувати їх як утворення пологого проградуючого 

субаерального конусу виносу талих льодовикових вод, розвинутого в 

прибережній частині проталинного озерного басейну, води котрого час від часу 

підтоплювали його маргінальні частини. Вище наведена геологічна будова форми 

характеризує її як гляціоелеваційний кам змішаного походження з простим 

укладом комплексів відкладів флювіо- та лімногляціального походження. 
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Висновки до розділу четвертого. Підсумовуючи вище сказане, можна 

стверджувати наступне. 

1) Морфологія камів є різною й зумовлена особливостями дегляціації 

дніпровського льодовика та локальним перебігом процесів акумуляції відкладів. 

Аналіз відкладів ключових форм підтвердив існування прямої залежності між 

морфологією досліджуваних форм і механізмами седиментації відкладів з яких 

вони утворені. 

2) Ками території Волинського Полісся значно корелюють із додатними 

нерівностями рельєфу дольодовикової поверхні, що зумовили зони напруження в 

тілі дніпровського льодовика і формували зони підвищеної тріщинуватості  льоду, 

в яких, за відповідних умов, утворювалися ками. Так, у південній і південно-

західній її частинах території досліджень визначальним фактором у розташуванні 

камів є наявність піднять крейового цоколю. 

3) Ками не завжди є тісно пов’язаними із крайовими маргінальними зонами 

дніпровського льодовика. Такий тісний зв'язок прослідковується лише в північній, 

вирівняній частині території. Щодо співвідношення нерівностей  рельєфу  

дольодовикового ложа дніпровського зледеніння,  ками є у  накладеній чи  рідше 

прислонено-накладеній позиціях.  

4) Літофаціальний аналіз одинадцяти наведених вище розрізів камів дає 

змогу стверджувати, що для них характерні певні унікальні риси геологічної  

будови. Більшість із виділених форм має дрібнозернистий механічний склад 

відкладів. Зокрема, для ізометричних форм характерне переважання в будові 

лімногляціальних відкладів та утворень дрібних конусів виносу і гляціодельт. Для 

поперечних форм характерним є присутність руслових фацій, поява яких 

пов'язується з еволюцією суб-, ін.- та супрагляціальних флювіальних систем і 

спуском ініціальних замкнутих басейнів седиментації. Зрідка серед камоподібних 

форм  передусім  поперечних камів, присутні форми, у складі яких присутні 

відклади, сформовані у високоенергетичних умовах, вірогідно, за існування 

катастрофічних короткотривалих паводків. Ці акумуляції за морфологією дуже 
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схожі на типові поперечні ками. Подібні акумуляції слід відносити до 

камоподібних накопичень, що є перехідними до озів. 

5) Ками території досліджень головно є формами із складними 

співвідношеннями між літофаціальними комплексами і утвореннями змішаного 

генезису. 
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                                                    РОЗДІЛ 5 

ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ           

КАМІВ 

 

 

 

Аналіз морфології та літології камів вказує на виняткову наукову 

важливість цих форм, оскільки вони є свого роду ключем до відтворення 

палеогеографічних та палеогляціологічних умов часу деградації дніпровського 

зледеніння на теренах Волинського Полісся. Морфологічні та літолого-фаціальні 

особливості камів дають змогу охарактеризувати певні аспекти їхнього 

формування.  

 

 

5.1. Перебіг абляційних процесів і їхній вплив на формування камів  
 

 

 

Як зазначалось вище (Розділ 2), місцем формування камів переважно 

розглядаються тріщини в тілі мертвого льоду або проталини на його поверхні. 

Л. Рожко (L. Roszko), аналізуючи процеси деградації останнього льодовикового 

покриву в Польщі, навіть виділила окремий тип дегляціації території, пов’язаної 

із мертвими льодами. Це дегляціація через розпад крайової зони на брили (плато) 

мертвого льоду, виникнення якої спричиняли різноманітні локальні чинники. 

Результатом такого типу дегляціації є утворення камового типу гляціального 

рельєфу, через що такий тип деградації льодових мас отримав назву камової 

дегляціації („deglacjacja kemowa") [172, с. 89]. 

На питання часу закладання камів існують різні погляди. К. Клімек 

(K. Klimek) вважав, що головний етап формування комплексу камів та найвищих 

камових терас в межах північної частини Шльонско-Краківської височини 

припадав на початковий етап дегляціації. При цьому ками, головним чином, 

зосереджені в межах льодороздільних міжязикових частин [156, с. 95-96]. 
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А. Юргайтіс вказував, що формуванню камів як форм виповнювання 

западин і тріщин сприяло зростання ролі талих вод як седиментаційного фактору 

на етапі збільшення поверхневої абляції та омертвіння периферійних частин 

льодовикових покривів [131]. 

За А. Матошком, головний етап формування камів Придніпров’я припадає 

на другу фазу стагнації, яка пов’язана з розпадом льодовикового покриву на 

окремі брили та проникненням фронту абляції в товщу мореновміщуючого льоду 

та експонуванням форм льодовикового і дольодовикового рельєфу [70, с. 157-

158].   

О. Татарніков вважав, що формування форм мертвого льоду під час 

останнього зледеніння на території північної частини Східно-Європейської 

платформи, у тому числі і камів, припадає на стадію «молодості» мертвих льодів, 

яка за своїм набором геолого-геоморфологічних процесів відповідає другій фазі 

стагнації А. Матошка. Для неї, зокрема, характерне переважання термокарстових і 

флювіальних морфолітогенетичних процесів. В цю фазу поверхневі та талі води 

вже отримують можливість руслового стоку і циркуляції всередині 

мореновміщуючого льоду, в першу чергу, по системах тріщинуватості [106].  

Дещо інакші погляди на формування камів має С. Терпіловський 

(S. Terpiłowski). Характеризуючи умови формування камів Підляшської низовини, 

він вважає, що закладання й початкові етапи формування камів проходили в 

кінцеві стадії існування активного режиму льодових мас та в ініціальні етапи 

їхньої стагнації, обґрунтовуючи це тим, що формування камів могло проходити 

лише в разі наявності значної маси уламкового матеріалу на поверхні льодів та 

постійного його надходження із субгляціальної позиції в супрагляціальну, що в 

свою чергу, могло відбуватись лише в умовах активного льоду в його 

маргінальних частинах [184, с. 92-94]. 

Ками Волинського Полісся мають низку особливостей в будові, морфології, 

плановому розміщені. При загальному огляді планового розташування камових 

побудов на території Волинського Полісся виявляється певна закономірність у 

їхньому розміщенні, а саме приуроченість цих форм до нерівностей 
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льодовикового ложа взагалі й рельєфу корінних порід зокрема. Таке 

співвідношення добре виражене не лише для територій із високим 

гіпсометричним рівнем заляганням крейдово-палеогенового цоколю (центральна і 

південна частини межиріч Західного Бугу і Турії, Турії і Стоходу), а й у межах 

площ із значними потужностями четвертинних відкладів, котрі розташовані в 

безпосередньому сусідстві з долиною р. Прип'ять. 

Значна частина камів приурочена до маргінальних зон. Розміщення 

поперечних камів на запліччі кінцевих морен дніпровського віку, в свою чергу 

також тісно пов’язаних із крупними нерівностями рельєфу ложа, вказує на те, що 

сприятливі для формування первинних камових акумуляцій умови мали місце в 

зонах стиснення льоду, розбитих сколами-насувами і, відповідно, збагачених 

моренним матеріалом. Із внутрішніми процесами деформації льоду було зв’язане 

в більшій чи меншій мірі виразне «гофрування» льодовикової поверхні, котре 

проявлялось у чергуванні абляційно зумовлених піднять (зони збагачені на 

мінеральний матеріал) та понижень (зони збіднені на мінеральний матеріал), як це 

має місце на сучасних льодовиках. Останні сформувались у зв’язку із різними 

темпами абляції на ділянках перекритих поверхневою мореною та поверхнях 

льоду із відсутністю такої. Різниця у темпах танення льодовикової поверхні 

сприяла формуванню початкових нерівностей поверхні льоду, достатніх для 

зародження камових акумуляцій, приурочених до термокарстових знижень між 

моренно-льодовими валами (рис. 5.1) [141]. Саме з подібними ініціальними 

зниженнями на поверхні материкового льоду пов’язував формування початкових 

камових акумуляцій С. Терпіловський [184, с. 70-71]. 

Однак, видається мало ймовірним, що такі первинні акумуляції збереглись в 

подальшому під вливом  гравітаційного та флювіального перерозподілу матеріалу 

протягом наступних етапів деградації льодовикового покриву і що саме вони 

слугували початковими вогнищами седиментації камів. 

Вище згадувані зони стиснення льоду на території Волинського Полісся 

існували і безвідносно від крайових зон. Про це, наприклад, свідчать ками району 

Замостя – Карасин – Серхів. Очевидно, що головну роль в розташуванні зон 
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компресії льоду відігравав вплив на структуру льодового покриву кульмінацій 

льодовикового ложа, в першу чергу, корінних порід. А це, відповідно, вказує на 

дуже різноманітні умови формування зон льодів, збагачених на мінеральну 

складову. 

 

Рис. 5.1. Супрагляціальний потік та термокарстові западини в маргінальній 

частині льодовика Holmstrømbreen, Шпіцберген [141]. 

Вище сказане дає змогу зробити висновок, що фактором формування камів 

окрім наявності льодів із значною домішкою моренного матеріалу, є присутність 

зон інтенсивної тріщинуватості. Вони складались із систем тріщин різного 

походження, головним чином,  успадкованих із етапу активного руху льодових 

мас. Серед них можна виділити системи тріщин, паралельних руху льодів, 

утворених внаслідок нерівномірного горизонтального блокового руху льодових 

мас, систем субпоперечних до руху льоду тріщин, утворених внаслідок 
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горизонтальних деформацій (розтягування) льоду при огинанні ним перепон, та 

системи тріщин, сформованих внаслідок перетину льодами більш-менш крупних 

позитивних нерівностей льодовикового ложа. Перші два типи тріщинуватості 

утворювались в межах окремих льодовикових структур (язиків, мікроязиків), 

загалом повторюючи в плані їхній край, останній тип формувався безвідносно до 

крайових зон.  

Системи тріщинуватості на пізніших етапах дегляціації (друга фаза 

стагнації А. Матошка чи етап «молодості» мертвих льодів О. Татарнікова) 

слугували шляхами проникнення талих і атмосферних вод углиб масиву мертвого 

льоду, сприяючи пожвавленню теплообміну аж до його основи. Це сприяло 

активізації термокарстових і термоерозійних процесів, що супроводжувалось 

зменшенням потужності льоду, формуванням крупних термокарстових улоговин, 

осіданням поверхні та утворенням провалів, розширенням тріщин і розвитком 

внутрішньольодової флювіальної мережі. Усі ці геоморфологічні процеси сприяли 

гравітаційному, соліфлюкційному, делювіальному перерозподілу абляційного 

матеріалу, його переробці русловими процесами, в тому числі часткового 

сортування, та акумуляції в умовах низькоенергетичних водних потоків, 

винесення глинистої складової та акумуляції її в слабопроточних і безстічних 

поверхневих проталинних та інгляціальних басейнах седиментації. Саме такі 

акумуляції слід розглядати як первинні осередки зародження камів. Такі процеси 

наразі широко поширені в дистальних частинах сучасних льодовиків (рис. 5.2), на 

що вказував К. Марков [69, с. 182-184]. 

За межами зон стиснення льодові маси були позбавлені такої кількості 

поверхневої морени. Відсутня тут також була і розвинута система тріщин. 

Основне нагромадження матеріалу проходило в субгляціальних умовах і тут, як 

наслідок, формувались моренні рівнини. Про це яскраво свідчить відсутність 

камів на вирівняних ділянках льодовикового ложа в північній частині 

Волинського Полісся, прилеглій до долини Пра-Припяті. Наприклад, північна 

частина Вижівсько-Турійського межиріччя. 
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  а)   

  б) 

Рис. 5.2. Прояви термокарстових процесів та озера в термокарстових 

депресіях в маргінальних частинах сучасних льодовиків: а) льодовик Муксу 

(Федченко), Памір; б) льодовик Imja Tse, Гімалаї. Джерело: Google Earth 

Вірогідно, ті ж чинники впливали на формування ізометричних камів 

районів із високим заляганням цоколю корінних порід. Тут можна виділити певну 

зональність у розміщенні камів. Вона проявляється у їхньому зосередженні на 

флангах крейдових піднять південно-західної частини Волинського Полісся (ками 

в околицях м. Любомль, в районах сіл Озерне, Ситовичі, Мирин, Пісочне, Облапи, 

Журавлине, Хворостів, Глинянка, Великий Обзир, Тоболи) і практично повній 

відсутності таких в межах їхніх найбільш піднятих частин. Таку закономірність 

треба пов'язувати із значними відносними перевищеннями в рельєфі цоколю, 
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зумовлену найбільшим врізом нижніх частин міжпасмових понижень в породи 

ложа. Саме цей фактор сприяв розвитку локальних ділянок стиснення льодових 

мас на проксимальних схилах пасом цоколю, а відповідно і збільшенню в їхніх 

межах живлення верхньої частини льодового тіла кластичним матеріалом із його 

базальних частин. Відносно незначними перепадами висот та відсутністю 

компресійних зон можна пояснити практично повну відсутність льодовикових 

акумуляцій в районах найбільш високого залягання порід верхньої крейди в 

районах Куснищ, Лукова, Торговищ. Тому на прикладі цих камів можна 

стверджувати, що лише поєднання зон стиснення льоду, збагачених моренним 

матеріалом, та розвинутої системи тріщин могло призвести до формування камів. 

Можна також стверджувати, що ками Волинського Полісся є 

седиментологічним і морфологічним проявом ареальної дегляціації, які з 

палеогляціологічної позиції є свідченням компресійного руху льоду та його 

високої активності на етапах, що передували інтенсивній абляції. Стан стиснення 

льоду за стаціонарного положення його краю був предекспонований нерівностями 

в рельєфі ложа на етапах його трансгресії та стабілізації. Існування тісного зв’язку 

поперечних камових форм із маргінальними акумуляціями не підтверджує 

широко розповсюдженого твердження про формування камів в межах широких, 

до кількох десятків кілометрів поясів пасивного льоду після досягнення 

льодовиком своєї крайньої межі поширення за умови відносно вирівняного ложа 

[1; 152; 155; 156].  

Із запропонованої вище схеми розпаду дніпровського льодовикового 

покриву в межах його маргінальних зон на території Волинського Полісся в 

період формування камів витікає, що процеси руйнування льодових мас протікали 

до певної міри упорядковано, що протирічить висновкам про хаотичний перебіг 

поверхневої абляції материкових льодів і пов’язаних із ним неупорядкованим 

розміщенням камів в гляціомаргінальних зонах. Руйнування льодових мас мало 

лінійний або точковий характер, локалізуючись вздовж смуг субпаралельних чи 

субпаралельних та перпендикулярних до краю льодовика, загалом співпадаючи із 

зонами тріщинуватості в льодовиковому масиві.  
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Вище викладене дає змогу констатувати, що закладання й початкові етапи 

формування камів проходило під час деградації полів мертвих льодів, для яких 

характерними були достатній розвиток на- та внутрішньольдовикової 

флювіальної мережі при достатній потужності льоду, котра сприяла формуванню 

проталин та западин на його поверхні. Покрив поверхні льоду потужним плащем 

абляційної морени не обмежував діяльність потоків талих вод, але ці потоки були, 

як правило, низькоенергетичними, хоча іноді могли набувати характеру 

катастрофічних. Із них акумулювались переважно дрібнозернисті відклади, що 

відносно чітко відрізняє акумуляції камів від утворень насипних кінцевих морен 

та проксимальних частин зандрів [159; 188; 189; 191; 193]. Для розвитку камів 

характерна, можливо, неодноразово повторювана, фаза завмирання темпів абляції 

у зв’язку зростанням потужностей поверхневого моренного покриву.  

Цілком логічним є твердження, що формування камів продовжувалось і в 

найбільш пізні етапи дегляціації аж до інверсії акумульованого матеріалу та 

утворення власне камів. Із перебігу седиментаційних процесів, випливає, що під 

час фінального етапу деградації таких льодів слід очікувати ще меншої ролі 

флювіальних процесів, зумовлених талими водами, й домінування різного роду 

спливів мас. Це були умови мало сприятливі для формування нових тіл камів, і в 

даний період проходили переважно процеси утворення моренної рівнини. Однак 

присутність у депресіях дольодовикового рельєфу дрібних ізометричних у плані 

форм вказує на те, що утворення камових акумуляцій все ж продовжувалось у 

межах незначних за розмірами неглибоких непроточних чи слабо проточних 

басейнів седиментації, з переважанням акумуляції завислого матеріалу (дрібні 

гляціодепресійні ками в околицях м. Ковель). Це можливе в умовах існування 

похованих товщ льоду протягом кількох сотень, чи навіть тисяч років [54], 

протягом яких проходило поступове перемивання абляційної товщі. Останнє 

супроводжувалось винесенням глинистої складової в дрібні басейни седиментації.  

 Як зазначалось вище, утворення та розвиток камів Волинського Полісся як 

самостійних льодовикових акумуляцій пов’язане з процесами ареальної 

дегляціації мертвих льодових мас дніпровського льодовикового покриву в 



 155 

середньому плейстоцені. Перебіг абляційних процесів у межах полів мертвих 

льодів був обумовлений особливостями рельєфу ложа, а конкретніше – його дуже 

різноманітною морфологією.  

 

 

 

5.2. Моделі формування камів 

 

 

 

 Особливості морфології, планового розміщення та геологічної будови камів 

Волинського Полісся дають змогу реконструювати палеоумови їхнього 

формування. 

Ками району Гута-Камінська–Брониця. Загальні особливості морфології 

форм рельєфу цього камового поля вказують на приналежність означених водно-

льодовикових акумуляцій до групи поперечних камів та камоподібних форм. 

Генезис цих форм пов’язується із процесами седиментації матеріалу у відкритих 

льодовикових щілинах (розріз Гута-Камінська) і на лініях субгляціального 

дренажу (розріз Брониця). У першому випадку основним чинником формування 

вогнища камової седиментації є утворення та розвиток поперечно орієнтованих 

до загального напряму руху льоду зон тріщінуватості в периферійній частині 

стагнуючого покриву над кульмінаціями дольодовикового рельєфу. Розвинуті тут 

тріщини мали слабкий зв’язок із основною системою тріщин, щілин та каналів, і 

слугували своєрідними збірниками талих льодових вод у верхів’ях 

флювіогляціальних систем. Заповнювання проталин, що виникали через 

розширення щілин і тріщин, проходило за рахунок акумуляції озерно-

льодовикових і дельтових відкладів, або внаслідок спливу абляційних мас (рис. 

5.3). 

 Зовсім в інших умовах проходила акумуляція в центральних частинах вище 

згадуваних флювіальних систем (розріз Брониця). У першу чергу, форми цієї зони 

камового поля виступають в іншій позиції  відносно кульмінацій  

дольодовикового   рельєфу.   Вони   розташовані   в  межах  їхніх   проксимальних  
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Рис. 5.3. Модель формування поперечних камів району Гута-Камінська–

Брониця 
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схилів. Окрім того, на основі аналізу нечисленних розрізів свердловин, котрі 

розкрили будову поперечних камів району зроблено висновок, що камові тіла є 

врізаними у відклади ложа, а це вказує на умови їхнього формування в тріщинах, 

що досягали льодовикового ложа. Вірогідним часом їхнього закладання є 

початкові періоди стагнації, коли відбувалась інтенсивна ерозійна діяльність в 

каналах на лініях субгляціального дренажу. У подальшому наступала друга фаза 

осадонагромадження, пов’язана безпосередньо з накопиченням матеріалу, яка 

була викликана посиленням абляційних процесів, подібно до того, як це подає 

С. Терпіловський для поперечних камів району лобу Мухавки зледеніння варти 

[180, 181, 184].  

Седиментація камів у верхів’ях дренажних систем була, головно, 

низькоенергетичною. Проходило формування, головним чином, піщаних конусів 

виносу, а також накопичення матеріалу в умовах застійних вод та дрібних дельт. 

У центральній частині поля камів накопичення матеріалу проходило у руслах із 

піщанистим дном, відносно спокійна седиментація в яких іноді переривалась 

катастрофічними паводками, пов’язаними з абляційними ритмами, можливо, 

сезонними. Загалом вимальовується досить чітка картина певної зональності в 

осадонакопиченні поперечної прогляціальної гляціофлювіальної системи, 

сучасними реліктами котрої є ками району. 

 Ками району Замостя–Карасин–Серхів. Особливості морфології і 

геологічної будови камових акумуляцій межиріччя річок Стохід та Стир і Стир та 

Горинь вказують на значну подібність моделі їхнього формування до концепції 

утворення поперечних камів району Гута-Камінська – Брониця – Фаринки. 

Відмінністю камів району є їхнє співвідношення із крайовими формами однієї із 

фази (стадії ?) розвитку дніпровського льодового покриву, розташованих 

північніше селища Маневичі, а саме їхня значна віддаленість від означених 

акумуляцій (10–12 км). Загальне простягання ланцюгів камових акумуляцій не є 

паралельним чи субпаралельним до напрямку поширення маргінальних утворень, 

але достатньо чітко пов’язане з укладом валоподібних, витягнутих у північно-

східному напрямі похованих піднять корінних порід (рис. 5.4).  
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Рис. 5.4. Модель формування поперечних камів району Замостя–Карасин–

Серхів 

Вище викладене дає підстави вважати, що причиною виникнення камів 

району є зони стиснення та тріщинуватості льоду на проксимальних схилах 

піднять льодовикового ложа. Наслідком цього є виникнення концентрації стоку в 

середніх та нижніх частинах субгляціальних дренажних систем, переважно на 

запліччі піднять дольодовикової поверхні, та формування внутрішньо- та 
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підльодовикових каналів. Зважаючи на аналіз свердловин в районі презентованого 

камового поля, седиментація матеріалу форми носила, принаймні на певних 

етапах розвитку, спокійний низькоенергетичний характер. Грубозернисті відклади 

зустрічаються рідко і приурочені, як правило, до базальних частин розрізів 

камових акумуляцій [51; 87; 104]. Присутність в геологічній будові камів доволі 

грубих нагромаджень, характерних для проксимальних частин конусів виносу 

(розріз Замостя) є скоріше винятком. Подібний тип седиментації не є характерним 

для високоенергетичних дренажних флювіальних систем, які функціонують в 

умовах активного льоду із стаціонарним положенням краю [188]. 

Ками району Запруддя ‒ Тойкут. Планове положення камів ділянки дають 

змогу ідентифікувати їх як поперечні форми, загальне простягання яких є 

субпаралельним до зони концентрично побудованого, дугоподібно вигнутого в 

південно-східному напрямі мікрорельєфу. Останній представлений низькими, 

слабо вираженими водно-льодовиковими валами. Ними оконтурено край 

льодового язика І-ї постмаксимальної стадії дніпровського зледеніння, котрий  

глибоко вдавався вверх по долині р. Турія. Можна припустити, що 

першопричиною їхнього формування була висока поперечна тріщинуватість у 

льодовому тілі безпосередньо над нерівностями рельєфу корінних порід в 

периферійній частині язика (зона стиснення). Цілком ймовірно, що даний фактор, 

а також нерівномірна абляція поверхні льоду, підвищена в смугах, збіднених на 

моренний матеріал, сприяли формуванню ініціальних вогнищ камової акумуляції 

(рис. 5.5).  

Заповнення щілин проходило внаслідок водної седиментації матеріалу 

(накопичення флювіогляціальних відкладів), а також субаеральних спливів 

абляційних мас. Для водно-льодовикових відкладів камів району характерні 

загалом низькоенергетичні умови седиментації. Ймовірно, що однією з причин 

такого явища був підпір талих льодовикових вод ін– та субгляціальних потоків 

водами прильодовикового озера, які активно підживлювались відносно теплими 

екстрагляціальними потоками (Л. Лінднер (L. Lindner), 2000 р. (усне 

повідомлення)).  
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Рис. 5.5. Модель формування поперечних камів району Запруддя ‒ Тойкут 

Ками околиць Каменя–Каширського. Ками південно-західних околиць 

м. Камінь-Каширський можна поділити на дві зони. Перша з них простягається 

субпаралельно до кінцево-моренних форм першої постмаксимальної стадії 

дніпровського зледеніння і складається із ізометричних, слабо виражених у 

сучасному рельєфі форм. Утворення цих камів слід пов’язувати з поступовою 
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поверхневою дезінтеграцією льодового покриву. Незважаючи на достатньо низькі 

температури, пов’язані з сусідством деградуючих льодових мас, термічний вплив 

талих вод призводив до танення льоду. Ці процеси спряли виникненню нових та 

поглибленню успадкованих заглиблень, що, в свою чергу, спричинило застій у 

них талих вод і формування озерних басейнів. Останні ще більш посилювали 

танення внутрішніх частин льодового покриву аж до порід ложа, а також 

збільшення площі проталин. Подібні умови сприяли нагромадженню матеріалу в 

низькоенергетичних умовах, але при цьому акумульовані відклади 

характеризуються значною літофаціальною різноманітністю. Вона зумовлена 

значною відмінністю середовищ седиментації. Це піщано-глинисті утворення, 

накопичені в субаквальних умовах слабо проточних та застійних озерних 

басейнів, піщанисті відклади субаеральних конусів винесення і проточних 

обстановок руслових і безруслових потоків. Окрім цього, мали місце й 

субаеральні спливи абляціних мас (розріз Камінь-Каширський) (рис. 5.6). 

Стосовно другої, південної, зони камових форм, виділеної в межах околиць 

м. Камінь-Каширський, то для неї характерні переважно форми, які витягнуті по 

двох ортогонально орієнтованим напрямам. Частина з них є поперечними до 

напряму руху льодовика, а інші мають повздовжню орієнтацію. Вони розташовані  

безпосередньо на запліччі потужного паса кінцево-моренних форм. Їхнє 

утворення слід пов’язувати з тріщинами, які виникли в зоні найбільших 

горизонтальних напружень, викликаних розтіканням льоду перед підняттям 

корінних порід в районі  с. с. Нуйно – Залісся – Яловацьк. Це спричинило до 

формування двох окремих льодових язиків, один із них проникав у долину 

Середньої Турії, інший огинав згадуване підняття із північного сходу, що 

призвело до утворення системи радіальних і паралельних краю льодовика тріщин. 

Ймовірно, що основна фаза розвитку обумовлених ними проталин як осередків 

седиментації майбутніх камів пов’язана з етапом стагнації і омертвіння льодів. 

Седиментація матеріалу камів мала переважно низькоенергетичний характер. 

Відбувалась вона з русел незначних розмірів, на що вказує відносно 

дрібнозернистий характер відкладів, і мала циклічний характер.  Доходило навіть  
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Рис. 5.6. Модель формування камів району Каменя–Каширського  
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до повної зупинки потоків і акумуляції матеріалу в застійному середовищі. На 

супрагляціальні умови розвитку форм вказують грубозернисті відклади 

абляційного походження, а також утворення дрібних пологих конусів виносу 

талих вод, побудованих спорадично виникаючими безрусловими потоками (розріз 

Залісся). 

Ками околиць Ковеля. Морфологія гляціоелеваційних камів околиць 

Ковеля дуже відрізняється від вище описаних форм і є унікальною для території 

Волинського Полісся. Це витягнуті уздовж лівого борту долини р. Турія пагорби 

й пасма, субпаралельні загальному напрямку руху льодових мас. 

Визначальними у формуванні означених камових акумуляцій слід вважати 

особливості поверхні й геологічної будови ложа. У першу чергу, це наявність 

витягнутих уздовж лівобережжя Турії окремих елевацій корінних порід. Ними, 

вочевидь, були зумовлені зони значної тріщинуватості льодів у прибортових 

партіях прадолини, особливо по її лівому схилу, подібно як це вказував Р. Флінт 

для долин у передгір’ї Північних Апаплач [114]. На це вказує зміщення камових 

тіл району у бік долини відносно осей крейдових піднять. Окрім цього, на стан 

льодових мас і розвиток зон тріщинуватості мав вплив і тектонічний фактор. 

Причиною цього явища могла була гляціоізостазія. На вплив тектоніки ложа 

опосередковано вказує приуроченість камових форм до ліній тектонічних 

розломів (розривні порушення переважно північно-східного простягання). 

Іще одним із факторів формування даних форм слід вважати достатню 

кількість матеріалу, доставленого із підошви льодовика в супрагляціальну і 

інгляціальну позицію. Цьому мало сприяти формування зон локального 

стиснення, розвиток комплексу сколів-насувів в тілі льоду, по яким проходило 

транспортування матеріалу в тіло льодовика і на його поверхню. Головною 

причиною формування таких зон стиснення слід вважати морфологічні 

особливості нерівностей ложа, а саме останцевий характер піднять крейдового 

ложа та відносні перевищення, достатні для формування зон компресії, які 

закладались, головним чином, на північних та північно-західних схилах 

крейдових пагорбів, про що свідчить присутність тут дислокацій та відторженців 
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порід ложа. Останній факт встановлений на основі аналізу розрізу форм 

згадуваного вище ланцюга розташованих західніше і північніше м. Ковель (рис. 

5.7) [97]. 

 

Рис. 5.7. Модель формування гляціоелеваційних камів району Ковеля 
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Вірогідним є, що зони тріщинуватості над крейдовими останцями 

лівобережжя мали конфігурацію, близьку до концентричної, яка в плані 

повторювала форму останця. Цей висновок випливає із просторового розміщення 

озу і дрібних камів на північних і східних схилах крейдового підняття на західній 

околиці Ковеля (рис. 5.7). 

Характер відкладів гляціоелеваційних повздовжніх камів вказує, що їхня 

седиментація проходила переважно в застійних і слабо проточних обстановках 

озерних басейнів, яка зрідка змінювалась акумуляцію матеріалу в межах конусів 

виносу талих льодовикових вод.  

Ками околиць Любомля. Зважаючи на значну віддаленість від 

маргінальних зон, першорядним фактором у їхньому формуванні слід вважати 

вплив на фізичний стан льодових мас особливостей рельєфу ложа, зокрема 

достатньо значні, як для Волинського Полісся, показники відносних перевищень в 

рельєфі льодовикового ложа. Завдяки останнім, зони найбільших напружень у 

льоді мали концентруватись уздовж проксимальних частин субширотних піднять 

цоколю і прилеглих до них частин схилів (зона стиснення). Свідченням цього є 

сліди активного гляціотектонічного впливу у вигляді значної кількості дрібних 

відторженців, що в кінці 1990-х років добре було видно в стінках верхніх частин 

меліоративних канав. Окрім цього, нерівності льодовикового ложа впливали на 

розподіл потужностей льодів, які зростали в межах депресій, і значно 

зменшувались над кульмінаціями льодовикового ложа (рис. 5.8). 

Розвиток системи тріщин над підняттями ложа наступив, очевидно, іще на 

етапі активних стаціонарних льодів через їхню нижчу потужність над ними. На 

етапі омертвіння ці щілини поступово виступали як головні шляхи міграції талих 

вод, а їхнє розширення та руйнування перекриття каналів призводило до 

формування комплексу проталин та западин (поєднання «проталинного» та 

«западинного»  типу  руйнування  льоду  С.  Терпіловського  [184, с.86-88]). Ками 

(пагорби, вали) району  Любомля  утворювались  на  стадії  розпаду  льодів  над 

гляціоелеваціями   при   виповнюванні   тріщин,  проталин  в   супрагляціальних 
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Рис. 5.8. Модель формування гляціоелеваційних камів району Любомля 
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умовах. Вони виповнювались акумуляціями флювіогляціальних потоків, конусів 

виносу, флювіогляціальних дельт та відкладами, які відкладені в паралімнічних 

умовах. 

Наразі в будові камів району не зафіксовано відкладів абляційної морени, 

що може вказувати на незначну кількість матеріалу в льодах, що не сприяло 

формуванню субаеральних спливів навіть на пізніх етапах утворення камів 

території. 

 Формування камів, яке пов’язане з процесами утворення щілин, проталин та 

западин в тілі льодового покриву під впливом піднять ложа було широко 

розповсюджене в районах Волинського Полісся з високим заляганням порід 

цоколю. Зокрема це стосується значних за розмірами форм, що знаходяться в 

околицях сіл Озерне, Ситовичі, Мирин, Пісочне, Облапи, Журавлине, Хворостів  

[93]. 

 

 

 

5.3. Класифікація камів 
 

 

 

В результаті здійсненого аналізу морфологічних і літологічних 

особливостей камів Волинського Полісся була укладена їхня класифікація з 

урахуванням різних ознак та критеріїв, головним чином, літолого-

геоморфологічних особливостей і особливостей просторового розміщення камів 

території. 

При її розробці використані типи камів за наступними критеріями: 

- відношенням до крайових зон льодовикового покриву; 

- відношенням до нерівностей ложа; 

- положенням відносно основного напрямку руху льодовика; 

- за морфологією; 

- морфологією в плані; 

- за переважаючими типами седиментації. 
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По відношенню до крайових зон виділені форми, які у своєму формуванні 

були тісно пов’язані із маргінальними зонами льодовикового покриву 

(зафронтальні ками).  

До таких камів відносяться поперечні до руху льоду форми, розташовані у 

відносно вузьких зонах безпосередньо на запліччі крайових утворень або на 

певній віддалі від них. Серед них можна виділити такі геоморфологічно-

геологічні відміни: 

 – ланцюги валоподібних поперечних, іноді поперечних та повздовжніх 

щодо руху льодових мас форм, котрі або накладені, або ерозійно врізані в 

поверхні проксимальних схилів нерівностей ложа безпосередньо на запліччі 

маргінальних зон.  

– нерегулярні, слабо виражені куполоподібні форми, розташовані 

безпосередньо на запліччі маргінальних зон, можливо пов’язані із локальними 

підняттями в рельєфі льодовикового ложа.  

Відносно до нерівностей ложа серед камів, що не пов’язані із 

маргінальними зонами виділяються гляціоелеваційні куполоподібні форми, які 

частіше виступають у накладеній до кульмінацій піднять позиції, значно рідше 

вони є прислонено-накладеними. Серед них можна виділити:  

– дещо витягнуті згідно загального простягання приверинних частин 

піднять цоколю, а відповідно субпоперечні до руху льоду, розлогі 

гляціоелеваційні форми, площею до десятка квадратних кілометрів (камові 

плато); 

– субпаралельні до руху льоду відносно крупні гляціоелеваційні утворення, 

дещо зміщені відносно осьових вододільних частин цих піднять. 

Окрім цього, серед форм не пов’язаних із крайовими зонами можна 

виділити ками, розташовані в зниженнях дольодовикової поверхні. Перш за усе, 

це різного розміру куполоподібні ізометричні в плані гляціодепресійні проталинні 

форми. Для них характерний зв’язок із підвищеннями у рельєфі цоколю, які 

наявні в межах днищ гляціодепресій, наприклад, пагорби з порід верхньої крейди, 

які відокремлюють карстові котловини і полья. За морфологією серед них 
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виділяються дрібні, площею в сотні квадратних метрів, ізометричні, іноді 

практично округлі в плані, гляціодепресійні форми, приурочені до тальвегових 

частин міжпасмових понижень.  

Окремо слід відмітити наявність серед камів території досліджень форм, які 

віддалені від зон маргінальних зон і в утворенні яких головну роль відігравала 

наявність крупних додатних похованих нерівностей в рельєфі корінних порід, які 

майже не відображаються в рельєфі льодовикового ложа через те, що вони вкриті 

товщею молодших відкладів. Це ланцюги валів та нерегулярних пагорбів, 

поперечних до руху льоду, ерозійно врізаних в поверхні проксимальних схилів 

нерівностей ложа, що розташовані на певній відстані від крупних крайових зон і 

пов’язані із субпоперечно витягнутими валоподібними підняттями рельєфу 

корінних порід. Такі форми поширені в центральній частині Стохід-Стирського 

межиріччя.  

Наведені вище дані стосовно особливостей геологічної будови вказують, що 

відклади камів Волинського Полісся були нагромаджені в обстановках незначних 

за розмірами низькоенергетичних флювіогляціальних систем, озерно-

льодовикових обстановках та перехідних між ними умовах гляціодельт, дрібних 

конусів виносу або так званих недорозвинутих дельт [77]. Тому серед камів 

виділяються форми із переважанням водно-льодовикового, озерно-льодовикового 

та гляціодельтового стилів седиментації відкладів. Зважаючи на співвідношення 

між літофаціальними комплексами ками території слід відносити до форм 

змішаного походження із складним укладом літофаціальних одиниць. 

Різні за стилем седиментації форми характерні для різних мофологічних 

типів. Наразі більш-менш впевнено можна сказати, що для гляціодепресійних 

камів більшим поширенням характеризуються форми, складені 

лімногляціальними накопиченнями. Зв’язок різних типів седиментації з різними 

морфологічнми типами камів території потребує подальших детальних 

досліджень.  

Класифікація камів Волинського Полісся наведена в таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1. 

Класифікація камів Волинського Полісся 
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Продовження таблиці 5.1. 
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Продовження таблиці 5.1. 
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Набір літофацій у камах є подібним до такого ж в інших формах 

льодовикового комплексу. Однак, вони мають деякі особливості у вертикальній та 

просторовій послідовності, що має визначальний вплив на ідентифікацію камів та 

вказує на унікальні умови їхнього формування. Для насипних кінцевих морен 

характерною є генеральна зміна середовищ седиментації у вигляді: гравійні 

відклади проксимальної частини конуса виносу талих вод → піщані відклади 

центральної частини конуса виносу талих вод → піщано-глинисті відклади 

дистальної частини конуса виносу талих вод [188]. Для камів зафіксовано брак 

розвитку проксимальних (гравійних) літофацій, що характеризують обстановки 

седиментації головних флювіальних систем (за виключенням нижньої частини 

розрізу Люблинець; комплекс F1), а ті, що задокументовано в розрізі Замостя 

(комплекс F2) тяжіють до літотипів центральної частини конусів виносу.  

Подібним до седиментації в кінцевих моренах є широке поширення в межах 

камових осередків відкладів абляційної морени, в тому числі ресидементованих. 

Однак останні поширені переважно лише в периферійних частинах камових 

побудов і відносно рідко утворюють потужні покриви (розріз Ковель–1, Гута-

Камінська, Шкурат, Клевецьк). Ймовірним є факт формування абляційними 

відкладами достатньо чітко виражених локальних надбудов на камових тілах, як 

це має місце в районах поширення останнього зледеніння [107], на даний час 

частково чи повністю зруйнованих ерозіними процесами. Для озів, розташованих 

на території дослідження і будова яких розкрита кар’єрами, зафіксовано 
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переважання літофацій, характерних для проксимального або наближеного до 

нього типу акумуляції (ози околиць с. с. Нові Кошари, Сільця, Седлища, Черкас), 

які, як зазначалось вище, є не характерними для камів. Найбільше схожості в 

стилі флювіальної акумуляції матеріалу при формуванні камів та зандрів, в 

головній своїй масі складених набором літофацій із дистальним характером умов 

формування. Однак в камах у значно меншій мірі зустрічаються проксимальні 

літофації, а значною відмінністю є присутність в їхній будові абляційних 

акумуляцій [92; 189]. 

 

Висновки до розділу п’ятого. 

1) Головну роль у локалізації осередків ініціальної акумуляції камових тіл 

відігравали особливості нерівностей льодовикового ложа, які впливали на 

фізичний стан льоду. Розміщення камів на запліччі кінцевих морен, в свою чергу 

також тісно пов’язаних із крупними нерівностями рельєфу ложа, вказує, що 

сприятливі для формування камових акумуляцій умови при ареальній дегляціації 

мали місце в зонах льоду, збагачених на моренний матеріал. Їхнє виникнення є 

наслідком формування зон стиснення льодів перед перепонами, утворення 

системи сколів, по яких йшла доставка моренного матеріалу із субгляціальної 

позиції в супрагляціальну та насичення ним льодів в маргінальній зоні 

льодовикового покриву. Ці зони були успадковані з фази стабільного положення 

краю активного льодовика. 

 2) Розташування камів у вузьких зонах запліччя значних за розмірами 

нерівностей дольодовикової поверхні та пов’язаних з нею значних з розмірами 

маргінальних зон є свідченням певної зональності в поверхневих абляційних 

процесах. Причиною її виникнення слід вважати успадковану з часу трансгресії і 

стабілізації активного льоду структуру льоду, предекспоновану рельєфом ложа. 

 3) Різна морфологія камів, а також різна потужність та літогенез відкладів, 

якими їх складено, є наслідком седиментаційних процесів, які проходили в межах 

полів мертвих льодів. Головний етап їхнього формування припадає на фазу 

їхнього розпаду внаслідок посилення абляції, особливо по лініях трішінуватості в 
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льодах, які слугували шляхами проникнення діяльності талих і атмосферних вод 

углиб масиву мертвого льоду, сприяючи пожвавленню теплообміну аж до його 

основи. Це сприяло активізації термокарстових і термоерозійних процесів, що 

супроводжувалось зменшенням потужності льоду, формуванням крупних 

термокарстових улоговин та провалів, осіданням поверхні, розширенням тріщин і 

розвитком внутрішньольодової флювіальної мережі. Усі ці геоморфологічні 

процеси сприяли гравітаційному, соліфлюкційному, делювіальному 

перерозподілу абляційного матеріалу, його переробці русловими процесами, 

включаючи часткове сортування та акумуляцію в умовах низькоенергетичних 

водних потоків, винесення глинистої складової та відкладання її в 

слабопроточних чи безстічних поверхневих та інгляціальних басейнах 

седиментації. Саме такі акумуляції слід розглядати як первинні осередки 

зародження камів. 

 4) Планова локалізація та геолого-морфологічні особливості камів доводять, 

що процеси руйнування льодових мас протікали до певної міри упорядковано. Це 

протирічить висновкам про хаотичний перебіг поверхневої абляції материкових 

льодів і пов’язаних з ним неупорядкованим розміщенням камів в 

гляціомаргінальних зонах. Руйнування льодових мас мало лінійний або точковий 

характер, локалізуючись вздовж смуг субпаралельних чи субпаралельних та 

перпендикулярних до краю льодовика, загалом співпадаючи із зонами 

тріщинуватості в льодовиковому масиві.  

5) Геолого-геоморфологічні особливості камів дають змогу констатувати, 

що закладання й початкові етапи формування камів проходили під час етапів 

деградації полів мертвих льодів, для яких характерними були достатній розвиток 

на- та внутрішньольдовикової флювіальної мережі при достатній потужності 

льоду, котра сприяла формуванню проталин та западин на його поверхні. Покрив 

льоду потужним плащем абляційної морени не обмежував діяльність потоків 

талих вод, але ці потоки були, як правило, низькоенергетичними.  

6) Одним із вагомих факторів слід вважати наявність зон льоду, які були 

збагачені на моренний матеріал. Такі зони приурочені до зон стиснення в тілі 
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льодовика, які формувались в перед підняттями ложа, в межах яких формувались 

системи сколів-насувів, по яким моренний матеріал транспортувався із 

субгляціальної позиції в ін- та супрагляціальну. Наявність в складі льодів значної 

кількості матеріалу сприяла його акумуляції в проталинах і тріщинах льодів. 

7) В результаті здійсненої морфологічної і літологічної типізації камів 

території досліджень ками території віднесені до двох основних типів: 

зафронтальні форми і форми, не пов’язані із маргінальними зонами льодовика. 

Усі ками території у тій чи іншій мірі пов’язані із підняттями порід ложа, 

відносно яких за їхнім розміщенням виділяються гляціоелеваційні, 

гляціодепресійні і форми, розташовані на проксимальних схилах піднять ложа. 

Відносно нерівностей поверхні ложа ці форми є: накладеними, прислонено-

накладеними і врізаними. В кожному із цих типів за морфологією виділяються 

куполоподібні і валоподібні, в плані ізометричні, близькі до ізометричних слабо 

витягнуті по одній осі, витягнуті і Т-подібні форми із субпоперечною, 

субпаралельною орієнтацією відносно до основного напрямку руху льодовикових 

мас і без чіткої орієнтації. Серед кожного підтипу за умовами акумуляції 

відкладів виділено форми із переважанням флювіогляціального чи 

лімногляціального типу стилю седиментації, а  також гляціодельтові форми. 
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РОЗДІЛ 6 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА КАМІВ  

 

 

 
Перспективи раціонального використання камів слід розглядати в кількох 

площинах. З одного боку, ками мають значний вплив на економічний розвиток 

регіону як основні джерела будівельних матеріалів, з іншого – вони є унікальними 

та реліктовими утвореннями, котрі мають значний науково-пізнавальний інтерес. 

Для території України подібне різноманіття добре виражених у сучасному рельєфі 

і різних за походженням, будовою та морфологією форм на порівняно незначній 

за площею території є унікальним. Розробка рекомендацій щодо перспектив 

раціонального використання цих форм неможлива без всеохоплюючого вивчення 

господарського, природоохоронного, науково-освітнього, краєзнавчого, 

рекреаційного значення камів.  

 

 

 

 6.1. Особливості сучасного використання камів 

 

 

 
Вивчення особливостей сучасного використання камів території досліджень 

є основою для вироблення засад по раціоналізації використання даних форм в 

рамках уже існуючих і перспективних напрямків господарювання та 

екстраполяції на інші площі поширення камів в межах Волинського Полісся. На 

теперішньому етапі використання камів має кілька напрямків, які ностять певні 

регіональні особливості, які залежать від їхнього географічного положення, 

механічного складу відкладів, віддаленості від крупних неселених пунктів тощо.  

Селітебний напрямок полягає у використанні камів як основи для 

формування і розростання населених пунктів, особливо в північній частині 

території досліджень, де ці форми домінують над навколишніми болотистими 

рівнинами. Практично усі населені пункти, знаходяться, переважно у нижніх 
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частинах схилів цих форм. Морфологія камів території обумовлює загальний 

плановий рисунок населених пунктів, які або витягнуті уздовж схилів більш 

крутих форм (села Брониця, Кримне, Городок), або займають усю поверхню, що є 

характерним для форм, наприклад, біля с.с. Воєгоща, Залаззя, Винімок, Хутомир, 

м. Камінь-Каширський. В центральній частині Волинського Полісся ками також 

здавна використовуються в якості місць виникнення поселень. Яскравим 

прикладом є гляціодепресійні акумуляції Любомльської улоговини, де це 

підтверджено археологічними знахідками бронзової доби (лужицька культура), а 

також розташуванням давньослов’янського (урочище «Шести») та 

давньоруського (урочище «Замчище») городищ м. Любомль у їхніх межах [62]. 

На камах як на сухих підвищеннях серед боліт розташоване м. Ковель. З інших 

відомих сільських населених пунктів, що розташовуються в межах камових форм, 

слід назвати с. Колодяжне. 

Іншим важливим напрямком використання камів слід назвати гірничий. 

Ками території здавна широко використовуються як джерело піщаного матеріалу. 

Практично біля кожного населеного пункту наявний кар’єр із його видобутку. В 

межах майже кожної форми наявні сліди давніх виробок, матеріал з яких у різні 

періоди використовувався для побудови різноманітних насипів, у тому числі 

автодоріг і залізниць, дамб, гатей, вимощування частин населених пунктів тощо. 

Багато родовищ піщаного матеріалу, особливо в південній і південно-західній 

частині Волинського Полісся на теперішній час є виснаженими. Наслідком 

видобування матеріалу камів є значна зміна у їхній морфології. Деякі із них 

майже повністю зникли. Так, практично знищений кам біля с. Вербка, який 

активно використовувався в післявоєнний період, а також на початку ХХІ ст. В 

результаті розробки піску також практично знищений кам на західній околиці м. 

Ковель (розріз Ковель-1).  

У сільсько- і лісогосподарському використанні камів північно-східної та 

південно-західної частин Волинського Полісся існують певні відміни. На півночі 

значна кількість камів є залісненими. Основна частина поверхні форм території 

наразі зайнята лісами, головно, лісовими культурами із сосни звичайної, іноді із 
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домішкою дуба, рідше – граба. В сільському господарстві використовуються 

незначні території в безпосередній близькості до населених пунктів, які зайняті 

ділянками, що належать переважно до індивідуальних господарств, поля яких 

розташовані в нижніх частинах схилів форм. Значні площі на вершинах камів 

зайняті трав’янистими пустищами і використовуються як пасовища, або зайняті 

самосівами лісової рослинності.  

В південно-західній частині території досліджень як сільськогосподарські 

землі територія в межах камових форм наразі практично не використовується. 

Лише навколо поселень розвинуте сільське господарювання, головним чином, у 

вигляді обробки індивідуальних ділянок, рідше полів фермерських господарств. 

Значні площі вкриті трав’янистими пустищами на місці полів, що пояснюється 

малою родючістю розвинутих на відкладах камів ґрунтів. Лісами зайняті незначні 

ділянки. Вони носять переважно острівний характер, зрідка об’єднані у більш-

менш крупні лісові масиви.  

 

 

 

6.2. Питання раціоналізації господарського використання 

 

 

 

6.2.1. Гірничі аспекти використання камів. Осадові утворення, які 

зобов’язані своїм формуванням гляціальним процесам, на теренах Волинського 

Полісся здавна були об’єктом підвищеної уваги, перш за усе як легкодоступне 

джерело будівельних матеріалів: пісків, піщано-гравійних сумішей, суглинків та 

глин. З початком запровадження систематичних геологічних зйомок відклади 

льодовикового ряду вивчались саме з позиції їхньої придатності в якості 

будівельної сировини. Ділянки розвитку утворень гляціального генезису, що за 

речовинним складом та фізико-механічними властивостями відповідали 

регламентованим будівельним параметрам, оформлювались в родовища із 

підрахованими запасами. 



 179 

Основні і найбільші родовища піщано-гравійного матеріалу, особливо в 

північній частині Волинського Полісся, приурочені саме до камових акумуляцій 

та активно розробляються з 50 – 70–х років минулого століття. На даному етапі 

більшість із них виснажена або законсервована. Водночас, в останні роки 

спостерігається активізація освоєння запасів піщаного матеріалу, обумовлена 

будівництвом житла, головно, приватного, та доріг. Особливо це стосується 

південної та південно-західної частини Волинського Полісся. Ця територія, 

північна межа якої проходить приблизно по лінії 

Колки‒Повурськ‒Ковель‒Велимче‒Ратне, відчуває гострий дефіцит піщаного 

матеріалу. На цьому фоні розвідка та видобуток піщаного матеріалу камів має 

значний пріоритет. Виникає необхідність поповнення фонду запасів за рахунок 

деталізації периферійних частин виснажених площ та вивчення нових ділянок. 

Тому питання, пов’язане із будматеріалами, які зосереджені в геологічних тілах 

гляціального походження, зокрема камів, є традиційним і постійно актуальним. 

Слід відзначити, що за наявності певних фізико-механічних властивостей 

глинисті ґрунти камів можуть використовуватись в якості сировини при 

виготовленні цегли, черепиці, керамічних виробів. Такі цегельні заводи незначних 

розмірів до 1970-х років були широко розповсюджені в межах Волинського 

Полісся. Зокрема, підприємства, що використовувало сировину із Пісочнівського 

каму існувало південно-східніше с. Повурськ, а також у північно-східній частині 

Любомля (розріз Борки). 

Проте перелік корисних копалин, приурочених до ділянок латерального 

розвитку льодовикових і водно-льодовикових утворень, приймаючи до уваги всі 

наявні результати геологорозвідувальних робіт, може бути поповнений такими 

видами як алмаз, бурштин, фосфорити, золото та деякими іншими. 

Наявні результати кернового й шліхового опробування четвертинних 

відкладів, проведеного в різні роки геологами ДРГП «Північгеологія» (тепер ДП 

«Українська геологічна компанія») свідчать про алмазоносність четвертинного 

покриву, включаючи його льодовикові фації. Відповідна інформація приведена у 

виробничих звітах [51], а також узагальнена в роботі [95]. Зерна дрібні, за 
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розмірностю знаходяться в межах фракції +0,1–1,0 мм, переважно безколірні, 

прозорі, люмінесцентно інертні, неправильної чи кубічної форми, близькі до 

ізометричних, індивіди без жодних ознак обкатаності, різного ступеню 

збереженості. Для алмазу характерна його присутність в асоціації з мінералами-

супутниками, зокрема високохромистими кнорингітовими піропами кімберлітової 

асоціації, хромшпінелідів, хромдіопсидів, пікроільменітів. Зерна алмазу 

знаходили у піщаних відкладах форм поперечного флювіокаму камового поля, до 

якого належать форми ділянки Замостя – Карасин – Серхів, також у алювіальних 

та прибережних лімнічних накопиченнях, в тому числі і Шацького поозер’я [51; 

134; 135], материнськими для яких є утворення крайових зон дніпровського 

зледеніння. 

Серед гляціальних форм дніпровського віку найсприятливішими для 

виявлення підвищених концентрацій мінералів-супутників алмазу й алмазу є 

насипні кінцеві морени, ози, ками змішаного походження, оскільки підвищені 

вмісти алмазу в льодовикових відкладах Волинського Полісся могли формуватись 

загалом за рахунок екзарації його високопродуктивних корінних джерел або 

вторинних колекторів, тому що постійне привнесення ззовні безалмазоносного 

матеріалу призводить до розубожування розсипних корисних скупчень. Не 

виключається, що в результаті інтенсивного перемиву талими льодовиковими 

водами власне льодовикових утворень, навіть у випадках убогої алмазоносності 

останніх, за сприятливих умов могли формуватися достатньо збагачені розсипи 

[88; 102; 116]. Дуже динамічний перебіг процесів ерозії та акумуляції в руслах 

потоків із льодовиковим живленням, котрий в декілька разів перевищує такі в 

«нормальних» флювіальних системах [186], а також характер цих процесів, 

пов’язаний як з сезонними, так і з добовими ритмами абляції, свідчать про 

небезпідставність такої точки зору.  

Після проведення на Волинському Поліссі спеціалізованих робіт на алмази 

в 1970–х роках зроблено висновок про низьку інформативність четвертинних 

льодовикових відкладів в аспекті пошуків корінних джерел алмазу. Це призвело 

до значного скорочення обсягів спеціалізованого випробування цих утворень під 
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час реалізації крупномасштабних зйомочних робіт. Дані роботи проводились 

спорадично або не проводились взагалі, незважаючи на рекомендації доцільності 

проведення шліхового та дрібнообʼємного опробування відкладів дніпровського 

горизонту [51], та той факт, що виявлення окремих зерен алмазу вже при 

проведенні шліхового випробування є рідкістю навіть для типових алмазоносних 

областей, наприклад, Якутії [88]. 

  Загалом же четвертинні відклади Волинського Полісся, особливо 

льодовикового ряду, слід розглядати в ранзі об’єкту з невизначеними 

перспективами алмазоносності, котрий потребує довивчення [95]. 

Окрім потенційної алмазоносності, зважаючи на історію формування 

речовинного складу матеріалу камів та особливості геологічної будови ложа, а 

саме присутності відкладів палеогену, відклади камів, особливо північно-східної 

частини Турія – Стохідського, північних частин Стохід – Стирського та Стир-

Горинського межиріч, слід розглядати як потенційно бурштиноносні. На 

присутність бурштину у водно-льодовикових відкладах на території Волинського 

Полісся було вказано П. А. Тутковським, котрий включив розсипи цього типу до 

групи «ератичних» [111]. Окрім нього, на бурштиноносність відкладів 

плейстоцену звертав увагу Б. Криговський [158]. 

На даний час бурштин виявлено на значній території Волинського Полісся 

від долини р. Турія на заході до р. Горинь на сході, наприклад, у відкладах 

значних за розмірами Полицько-Володимирецького та Дубрівсько-Кідринського 

маргінальних конусів виносу, так і в утвореннях внутрішніх Дубровицької, 

Мочулищенської, Литвицької й Бережницької зандродельт [127]. Із системою 

згадуваних форм просторово пов’язані ками району с.с. Замостя – Карасин – 

Серхів.  

Промислові концентрації бурштину в флювіогляціальних відкладах 

Волинського Полісся допоки не встановлені. Зважаючи на присутність таких в 

північній частині Балтійсько-Дніпровської бурштиноносної провінції на території 

Німеччини та Польщі, розсипи бурштину подібного типу слід очікувати і теренах 

Північно-Західної України. Однак спеціалізованих робіт по вивченню 
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флювіогляціалу дніпровського віку на рахунок проявів бурштину поки що не 

проводилось. Про важливість пошуків бурштину в межах камів району свідчить 

той факт, що при переносі зберігаються найбільш цінні ювелірні різновиди 

бурштину [127].  

Серед інших корисних компонентів, котрими можуть бути збагачені 

четвертинні відклади Волинського Полісся, слід відзначити присутність у їхньому 

петрографічному складі включень значної кількості жовен фосфатних пісковиків 

палеогенового віку. Зважаючи на особливості седиментації антропогену 

Волинського Полісся, концентрації фосфатів, придатних для промислової 

розробки, слід очікувати в насипних кінцевих моренах та флювіокамах, особливо 

за присутності в складі останніх більш грубозернистих відкладів. Так, в межах 

Ратнівського родовища жовнових фосфоритів у водно-льодовикових відкладах 

відкартовані поклади жовнових фосфоритів з вмістами Р2О5 > 4%, які в комплексі 

з палеогеновими відкладами, що залягають нижче, є промисловими об’єктами 

[23]. Уламки та цілі жовна фосфатних пісковиків зустрічались у складі 

грубоуламкової складової відкладів камів біля населених пунктів Серхів, Замостя, 

Великий Обзир, Верхи, Дубечно, Камінь-Каширський. 

Особливу цікавість з огляду на дніпровські відклади загалом як джерело 

матеріалу для сучасних озерних накопичень є присутність в останніх поодиноких 

знаків самородного золота [61; 118], які, проте, на сьогодні складають лише 

мінералогічний інтерес. Однак, на прилеглих територіях Білорусі, де було 

проведено вивчення особливостей поширення цього корисного компоненту, 

виявлено широке зараження ним льодовикових акумулятивних форм різного 

генезису, в тому числі і камів, в яких золото концентрується в грубозернистих 

відкладах [65] і має значну мінералогічну та геохімічну різноманітність, що 

вказує на його полігенність [30]. 

6.2.2. Сільськогосподарське та лісопромислове використання. Як 

зазначалось вище, наразі поверхня камів доволі обмежено використовується в 

сільському господарстві, переважно при дрібному індивідуальному виробництві. 

Загалом, оброблювані ділянки розташовані у нижніх частинах схилів 
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безпосередньо біля населених пунктів. Зрідка індивідуальними ділянками вкрита 

вся поверхня форм, що характерно в першу чергу для низьких розлогих форм із 

дуже пологими схилами, які складені, головним чином, піщано-глинистими 

відкладами. Для ряду форм характерна своєрідна геоботанічна ярусність. Нижній 

ярус представлений оброблюваними землями із переважанням просапних культур 

із домішкою видів болотно-бур’янового комплексу. Верхній – високо- та 

низькотравними пустищами, на місці колишніх полів із переважанням ксеро- та 

мезофільних елементів флори, що перемежовуються із ділянками короткочасових, 

антропогенно зумовлених (перелогових) угрупувань, характерних для закинутих  

сільськогосподарських земель [119; 133], які спорадично використовуються під 

пасовища. Такий розподіл у сучасному рослинному покриві камів характерний 

для окремих високих форм у північній частині Волинського Полісся.  

Значна частина камових форм на сьогодні зайнята сосновими лісами і 

лісовими культурами сосни звичайної, рідше мішаними лісовими масивами із 

домішкою берези повислої та дуба звичайного. Із лісовою стіною цих масивів 

пов’язаний широко поширений процес повторного заліснення самосівом деревних 

порід не використовуваних сільськогосподарських угідь, схожий на заліснення 

осушених лук та боліт, і який потрапляє під термін «сильватизація» [135]. Значні 

площі, зайняті самосівами деревних порід в межах камів спостерігались, зокрема, 

біля сіл Машів, Стобихва, Зілове, Зелена тощо. 

У зв’язку із вище викладеним, видається найкращим варіантом перевід 

земель, що не використовуються в сільському господарстві, в тому числі зайнятих 

самосівом деревної рослинності, у підпорядкування державних лісових 

господарств. Така зміна напрямку господарювання на закинутих землях 

сприятиме розвитку деревообробної промисловості регіону, а також традиційно 

пов’язаних із лісовими масивами промислів, таких як збір грибів та ягід, 

лікарських рослин. Також заліснення земель, що не використовуються у 

сільському господарстві матиме позитивні наслідки для покращення 

мікрокліматичних умов, гідрологічного режиму ґрунтових вод тощо.  
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6.3. Природоохоронна оцінка 

 

 

 
Наведені дані стосовно геоморфології та геологічних особливостей камів 

дають змогу стверджувати, що вони як типові реліктові льодовикові утворення 

дніпровського віку мають значний науковий (палеогеоморфологічний, 

палеогляціологічний, седиментологічний), а також краєзнавчий інтерес в сенсі 

джерела знань про історію формування території. Унікальність камів як 

реліктових та цінних для науки геолого-геоморфологічних утворень є 

незаперечною. Але активне їхнє господарське використання в багатьох випадках 

ставить під загрозу існування цих форм як одного із компонентів поліських 

ландшафтів.  

Загалом, головними причинами морфологічних змін камів виступають 

наступні фактори господарського використання: гірничий, селітебний, 

сільськогосподарський, лісогосподарський, рекреаційний. 

Вплив гірничого чинника на морфологію камів полягає в розробці запасів 

піщано-гравійного, піщаного та глинистого матеріалу, якими складено ці форми. 

Завдяки процесам, котрі пов’язані із видобутком будівельного матеріалу, на 

сьогодні багато камів значно змінили свою морфологію, а деякі вже зникли, 

залишившись лише на топографічних картах. Водночас, завдяки гірничому 

впливу є можливість спостерігати і вивчати геологічну будову камів з метою 

оцінки унікальності об’єктів неживої природи, що несуть в собі цінну для науки 

палеогеографічну інформацію. 

Вплив селітебної та промислової забудови зводиться, головним чином, до 

зміни морфології камів через вирівнювання території в межах населених пунктів 

шляхом а) зрізання вершин форм, б) зміни виразності форм внаслідок засипання 

та вимощування навколишніх понижень. Також морфологія форм змінюється 

внаслідок побудови на них різноманітного призначення насипів, риття траншей і 

каналів тощо. 
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Сільське господарство не завдає вагомої шкоди камам як геоморфологічним 

формам. В порівняно недалекому минулому схили незаліснених форм інтенсивно 

розорювались, що призводило до активізації силових процесів, зокрема 

площинного змиву, що, хоч і незначно, змінювало морфологію форм. На останню 

в деяких випадках також вливала побудова насипів, наприклад, силосних ям. 

Лісогосподарський і рекреаційний чинники наразі мають найменш 

відчутний влив на морфологію камів, при цьому суттєво впливаючи на інші 

компоненти природного ландшафту в межах камів. Цей вплив виражається у 

вирубці природних лісів і їхній заміні моновидими лісовими насадженнями, а 

також у зміні екосистем через витоптування лісової підстилки внаслідок 

зростання популярності традиційних утилітарних промислів: збору ягід і грибів, у 

меншій мірі, лікарських трав. Суттєво впливає на природне середовище в межах 

камів і низька екологічна культура населення. Особливо це відчутно там, де ками 

межують із доступними для відпочинку озерами.  

Відповідно до викладеного, ками заслуговують на охорону як самостійні 

геолого-геоморфологічні об’єкти природно-заповідного фонду, так і як 

комплексні об’єкти.  

На території західної частини Волинського Полісся зараз зареєстровано 

лише один природоохоронний об’єкт у вигляді геологічного заказника місцевого 

значення, площею 90 га. Він представлений розташованою у Старовижівському 

районі Волинської області дюною. Ками, як компоненти ландшафту, в межах цієї 

ж території зараз частково охороняються в межах кількох заказників різного 

призначення. Найбільш повно ками охороняються в межах Свято-Бузаківського 

(Камінь‒Каширський район) ландшафтного заказника місцевого значення. 

Загальна його площа 2705 га. Під охороною знаходиться група зафронтальних 

форм, оформлених в окремі філіали заказника. На північній межі охоронної 

території знаходиться розріз Залісся [86].  

Питання збереження унікальних і рідкісних форм камового рельєфу 

пропонується розв’язувати шляхом їхньої консервації, що перед усім вимагає 

виділення їх як геоморфологічних памʼяток, а розрізів, котрі розташовані у їхніх 
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межах і розкривають цінну для науки інформацію, як пам’яток  

седиментологічного значення.  

Виділення камів як природоохоронних об’єктів ґрунтується на вирізненні 

унікальних рис у їхній морфології і геологічній будові. Тому можна визначити два 

напрямки такої оцінки. По-перше, це морфологічний підхід, який включає у себе 

морфолого-морфометричну характеристику, що має на увазі виділення окремих 

форм рельєфу із неповторними рисами зовнішнього вигляду і нестандартними 

морфологічними особливостями. Серед останніх важливу роль відіграють 

показники абсолютної висоти, відносних перевищень, крутизни і довжини схилів, 

а також планова морфологія форм.  

Другим підходом є присутність в межах форм розрізів, котрими розкрито 

геологічну будову льодовикових форм із типовими та унікальними текстурно-

структурними особливостями, присутністю незвичайних деформаційних 

структур. В обох випадках форми повинні нести цінну наукову інформацію 

(палеогеографічну, палеогляціологічну, палеогідрологічну тощо). Обидва аспекти 

оцінювання можуть доповнювати один одного, що підвищує цінність форми з 

точки зору науково-освітніх завдань. 

Для геоконсерваційного підходу важливим є питання виділення (селекції) 

камів і їхнього опису. Така селекція проводиться на основі паспортизації окремих 

об’єктів. Нижче наведено приклади паспортів форм як геоморфологічних 

памʼяток (таблиці 6.1; 6.2). Паспортизація камів та створення їхньої бази в 

подальшому допоможе у виділенні особливо цінних об’єктів і надання цим 

формам природоохоронного статусу, наприклад, у вигляді геолого-

геоморфологічних пам’яток природи (льодовиковий тип). Такі форми є цікавими, 

наприклад, у геотуристичному плані, оскільки інформація, котру вони несуть, 

може бути використана у науково-освітній сфері, а також в туризмі, зокрема 

краєзнавчому, екологічному, геотуризмі [101].  

Для підвищення туристичної привабливості камів видається цілком 

слушним їхній розгляд як комплексних об’єктів. Згідно з інструктивними та 

методичними засадами вивчення придатних для оголошення об’єктів природно-
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заповідного фонду, комплексні пам’ятки природи, охоплюють весь обсяг 

природних екосистем [13]. Тому при комплексному аспекті вивчення 

природоохоронного потенціалу камів слід звернути увагу на наявність у їхніх 

межах типових і рідкісних геоботанічних асоціацій, а також на місця проростання 

та перебування (в тому числі і тимчасового) видів флори та фауни, занесених у 

Червону книгу України, Європейського червоного списку, Додатку І Бернської 

конвенції.  

Таблиця. 6.1 

Паспорт льодовикової форми (каму) як геоморфологічної памʼятки 

(г. Лисỳха). 

Назва г. Лисỳха  

Фотографія загального плану  

 
Адміністративне положення с. Мощена Ковельського району Волинської області 

Географічні координати 51° 16ʹ 18,81ʹʹ пн. ш.; 24° 36ʹ 42,83ʹʹ сх. д.; 

Х ‒ 5 685 227,42 м; Y ‒ 5 333 513,45 м. 

Положення в системі 

геоморфологічної регіоналізації 

Підобласть ‒ Волинське Полісся; район ‒ Волинське 

(Любомль-Столинське) кінцево-моренне пасмо 

Фізико-географічне положення Західна частина Волинського Полісся, басейн р. Рудка 

(лівий приток р. Турія) 

Особливості розташування Осібне 

Морфологічний тип Дрібний гляціодепресійний кам 

Морфометрія Абсолютна висота ‒ 184,1 м; 

відносна висота ‒ 3,5 м; 

крутизна схилів ‒ до 5°; 

площа – 7 га 

Короткий опис відслонення (за 

наявності) 

Відсутнє 

Цінність  форми Науково-освітня, можливо, археологічна, 

Історія та ступінь вивченості Раніше не досліджувалась, потребує вивчення 
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Продовження таблиці 6.1 
 

Підстави для охорони Унікальна форма гляціального генезису, свідок ареальної 

дегляціації в межах понижень дольодовикового рельєфу 

Доступність та оглядовість 

 

Під’їзд за м. Ковель по асфальтованованому шляху 

задовільної якості, із села – по ґрунтовій дорозі. Місце 

для паркування відсутнє. Вільнодоступний об’єкт.  

Форма власності 

 

Знаходиться на землях Мощенської сільської ради  

Збереженість Добре збережений, вершина зазнала деяких 

антропогенних змін.  

Охоронний статус Відсутній 

Рекомендації до використання Включення до списку природоохоронних об’єктів 

Волинської області у вигляді природної пам’ятки 

місцевого значення (пам’ятка геоморфологічного 

значення) 

 

Таблиця. 6.2 

Паспорт розрізу льодовикової форми (каму) як геоморфологічної памʼятки 

(розріз Залісся, г. Волока). 

Назва г. Волока 

Фотографія загального плану  
 

Адміністративне положення с. Залісся Камінь-Каширського району Волинської області 

Географічні координати 
51° 33ʹ 16,87ʹʹ пн. ш.; 24° 58ʹ 02,79ʹʹ сх. д.; 

Х – 5 715 634,06 м; Y – 5 359 141,62 м. 

Положення в системі 

геоморфологічної 

регіоналізації 

Підобласть ‒ Волинське Полісся; район ‒ Волинське 

(Любомль-Столинське) кінцево-моренне пасмо 

Фізико-географічне 

положення 

Південна частина басейну ріки Цир, правого притоку р. 

Прип’ять  

Особливості розташування Групове 

Морфологічний тип Зафронтальний повздовжній кам  

Морфометрія Абсолютна висота ‒ 177,6 м;  

Відносні висоти ‒ 17-18 м;  

Крутизна схилів ‒ до 7°; 

Площа – 138 га 
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Продовження таблиці 6.2 

 

Короткий опис відслонення  Абсолютна висота поверхні – 169-170 м;  

площа ‒ 3 га; 

літологія – суглинки, піски;  

потужність відслонених відкладів (загальна) – до 5,5 м; 

особливості текстури – тонка горизонтальна в глинистих 

відкладах (застійні умови озерного  басейну); коса 

мульдоподібна та горизонтальна (умови субаерального 

конусу винесення талих вод); 

деформації – присутність в базальній частині складок 

навантаження 

Цінність  форми Науково-освітня, екологічна, природоохоронна 

Історія та ступінь вивченості Раніше не досліджувалась, потребує додаткового вивчення 

Підстави для охорони Унікальна зафронтальна тріщинна форма як свідчення 

процесів аеральної дегляціаці безпосередньо біля краю 

льодового покриву 

Доступність та оглядовість 

 

Розташована на східній околиці села, доїзд вільний по 

вимощеній дорозі задовільної якості. Місце для паркування 

відсутнє 

Форма власності 

 

Розташована на землях Заліської сільської ради та Камінь-

Каширського держлісгопзагу 

Збереженість Добре збережена, загрози руйнуванню відсутні через 

консервацію кар’єру, в якому розташований розріз 

Охоронний статус 

 
Частково (південна частина) охороняється в межах Свято-

Бузаківського ландшафтного заказника місцевого значення 

Рекомендації до використання Розширення площі заказника на всю площу форми, заборона 

площі видобутку піщаного матеріалу 

   

Для камів із залісненою поверхнею характерна присутність лісових 

формацій, характерних для зони мішаних лісів. Польовими дослідженнями 

встановлено, що їхній склад має певні особливості, обумовлені геологічною 

будовою цих форм. Загалом, серед лісових масивів переважають світлохвойні 

соснові чисті формації [31; 119; 133].  

Іноді серед рослинного покриву камів фіксуються угруповання 

звичайнососнових лісів звичайно ялівцевих та звичайнодубово – 

звичайнососнових лісів звичайноялівцевих. Наприклад, такі асоціації займають 

частини камового плато північно-західніше с. Зілове, а також вершинну поверхню 

камової форми біля с. Замостя. В межах останньої у нижній частині схилу, що 

примикає до оз. Охнич, також присутні асоціації темнохвойних ялинових лісів. 
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Перераховані асоціації є рідкісними для України угрупованнями, характерними 

для зони південної тайги і які знаходяться на крайній південній межі ареалу [40]. 

Специфічні мікрокліматичні, ґрунтові та гідрологічні умови, що 

сформувались у межах камів, дають змогу проростати тут рослинам, занесеним в 

Червону книгу України [121]. Під час маршрутних спостережень неодноразово 

зустрічався плаун річний (колючий) Lycopodium annotinum L., що утворював 

місцями майже чисті парцели, гвоздика несправжньопізня Dianthus 

pseudoserotinus Btocki. Зрідка траплялись плаун-баранець звичайний Huperzia 

selago (L.) Bernh. Ех Schrank et Mart. (околиці с. Серхів), зелениця сплюснута 

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (околиці с. с. Видерта та Ворокомле). Окрім 

цього, в межах камів постійно фіксувались червонокнижні представники 

тваринного світу [128]. Зокрема, це махаон Papilio machaon (Linnaeus, 1758) 

(місцями доволі чисельний);   жовтюх торфовищний   Colias palaeno (Linnaeus, 

1761) ‒ околиці с. Галузія, Серхів, Тоболи, зах. околиця м. Ковель. В разі 

збереження старих і високих дерев, як це має місце в межах згадуваного вище 

лісового заказника біля с. Скиби, в околицях камових форм можливо зустріти 

шуліку чорного Milvus milvus (Linnaeus, 1758), орла-карлика Hieraaetus pennatus 

(Gmelin, 1788). У лісопосадці в межах каму на західній околиці м. Ковель на 

гніздуванні був зустрінутий сорокопуд сірий Lanius excubitor (Linnaeus, 1758).  

 Суттєво розширює використання камів як природоохоронних об’єктів 

наявність у їхніх межах історичних та археологічних об’єктів. Охорона таких 

природно-історичних комплексів відіграє важливу роль для реалізації 

просвітницької функції природно-заповідного фонду. Особливо слід наголосити, 

що в законодавстві про охорону історико-культурної спадщини немає системи 

територій, що охороняються, аналогічної природно-заповідному фонду. Тому 

історичні та археологічні пам’ятки можуть охоронятись в межах пам’яток 

природи [13]. Яскравим прикладом форм, в межах яких охороняються історико-

археологічні об’єкти, є гляціодепресійні ками західної частини Любомльської 

улоговини, на яких було засновано саме місто. Зокрема, тут присутні сліди 

поселення лужицької культури та давньоруське (Х ст.) городище в урочищі 
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«Шопи», а також дитинець давньоруського городища в урочищі «Замчище» (ХІІІ 

ст.) [62]. 

 Оптимальним варіантом охорони рекомендованих до заповідання форм 

(асоціацій форм) є створення геологічних (охорона окремих форм та розрізів у 

їхніх межах) та ландшафтних заказників місцевого значення (охоплення 

охороною всього обсягу природних, а іноді також історико-культурних об’єктів у 

їхньому складі). Оголошення певної території заказником не призводить до 

вилучення у землекористувача або у землевласника земельної ділянки, яку він 

займає [13]. 

Нижче наведено приклад паспорту для форми біля с. Замостя як 

комплексного природоохоронного об’єкту, рекомендованого для оформлення як 

ландшафтний заказник (таблиця 6.3). 

Таблиця. 6.3 

Паспорт льодовикової форми (каму) біля с. Замостя 

Назва г. Лѝсуха 

Фотографія 

загального плану  

 
Адміністративне 

положення 

с. Замостя Маневицького району Волинської області 

Географічні 

координати 

51° 28′ 00,43″ пн. ш.; 25° 31′ 09,19″ сх. д. 

Х – 5 705 05,03 м; Y – 5 397 423,15 м. 

Положення в системі 

геоморфологічної 

регіоналізації 

Підобласть ‒ Волинське Полісся; район ‒ Волинське (Любомль-

Столинське) кінцево-моренне пасмо 

Фізико-географічне 

положення 

Межиріччя Стохід-Веселуха, р-н оз. Охнич 
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Продовження таблиці 6.3 

 

Особливості 

розташування 

Осібне 

Морфологічний тип Поперечна камовидна форма 

Морфометрія Абсолютна висота ‒ 193,8 м;  

Відносні висоти ‒ 25-30 м;  

Крутизна схилів ‒ до 15° 

Площа – 124,5 га 

Короткий опис 

відслонення (за 

наявності) 

Абсолютна висота поверхні – 180-185 м;  

площа ‒ 3 га; 

літологія – піски різного механічного складу;  

потужність відслонених відкладів (загальна) – 12 м; 

особливості текстури – складне поєднання горизонтальної 

шаруватості у відкладах різного механічного складу; крупні ерозійні 

врізи, виповнені грубим несортованим матеріалом; 

деформації – різнонаправлені розривні порушення типу сколів скидів, 

пов’язаних із розсіданням тіла форми. 

Цінність  форми Наукова, естетична, археологічна, рекреаційна (поряд знаходяться два 

озера Карасинської системи із добрим доступом – Довге та Охнич), 

екологічна, природоохоронна 

Історія та ступінь 

вивченості 

Слабко вивчена, потребує додаткових досліджень 

Підстави для 

охорони 

Унікальна форма зафронтальна поперечна форма як свідчення 

існування крупних флювіогляціальних систем стоку в тілі льодовика. 

В її межах присутні рідкісні геоботанічні угрупування 

Доступність та 

оглядовість 

 

Розташована на північній околиці села Замостя, вільна для доступу. 

Доїзд по асфальтованій дорозі задовільної якості. Місце для стоянки 

відсутнє 

Форма власності Розташована на землях Карасинського лісництва Маневичівського 

держлісгопзагу 

Збереженість Добре збережена, загрози руйнуванню відсутні через консервацію 

кар’єру, в якому розташований розріз  

Охоронний статус Відсутній 

Рекомендації до 

використання 

Віднесення до природо-заповідного фонду у вигляді ландшафтного 

заказника місцевого значення із облаштуванням рекреаційної зони на 

березі оз. Довгого, або оформлення її як частини Черемського 

заповідника. 

 

Загалом, цінність тої чи іншої форми як природоохоронного об’єкту 

визнається комплексом ознак, головною із яких є особливості її геоморфології, 

оскільки остання має влив як на її сучасне використання, в тому числі і 

перспективне (господарська, науково-освітня, природоохоронна, рекреаційна), так 

і на використання у минулому (науково-освітня, історико-культурна). 
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6.4. Ками як туристичні об’єкти 

 

 

 
В останні роки на Волинському Поліссі відмічається активізація розвитку 

туристичної сфери. Головними туристичними об’єктами залишаються озера краю, 

зокрема, розташовані у межах Шацького національного парку, проте все 

інтенсивніше йде освоєння Соловичівської, Озерянської, Соминської (Турійський 

р-н), Любохинської (Старовижівський р-н) озерних систем на Волині. Головна 

увага приділяється розвитку оздоровлювально-лікувального напрямку, у значно 

меншій мірі – класичним формам екотуризму, серед яких орнітологічні 

спостереження, флористичні подорожі водно-болотними угіддями тощо [45].  

На цьому фоні гостро виникає питання урізноманітнення та розвитку нових 

видів туризму для найбільш активної частини відпочивальників. Серед таких 

новацій досить привабливим видається розвиток геотуризму, що розглядається як 

різновид краєзнавчого туризму, який має багато спільних рис із кваліфікованим 

(активним) туризмом. Предметом зацікавлення в геотуризмі розглядаються 

геологічні (геоморфологічні) об’єкти, які є геотуристичними атракціями [45; 48; 

49; 128]. 

 Серед одних із найбільш привабливих геотуристичних об’єктів нами 

розглядаються форми льодовикового комплексу. На території Волинського 

Полісся на незначній за площею території зосереджена значна кількість 

різноманітних за походженням, морфологією, історією формування утворень 

гляціального генезису, які є відносно добре збереженими, а часто вражають 

свіжістю форм [96].  

У виборі форм для геотуристичних атракцій розглядаються два напрямки. 

Перший ґрунтується на наявності діючого крупного відслонення, котрим 

розкрито особливості геологічної будови об’єкту. Вони повинні мати типові та 

унікальні текстурно-структурні особливості, незвичайні деформаційні структури, 

що несуть цінну наукову інформацію (палеогеографічну, палеогляціологочну, 

палеогідрологічну тощо) .  
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Другим аспектом є морфологічний підхід, який включає у себе морфолого-

морфометричну характеристику, яка має на увазі вирізнення окремих форм 

рельєфу із неповторними рисами зовнішнього вигляду і нестандартними 

морфологічними особливостями. Тому важливим показником при аналізі 

льодовикових форм є оцінка відносних перевищень над навколишніми рівнинами, 

збереженість та крутість схилів, а також планова морфологія форм. Ці 

морфологічні показники на фоні загальної рівнинності поверхні Волинського 

Полісся відіграють головну роль в естетичній привабливості і пейзажній цінності 

об’єкту. На останні також часто вливає співіснування льодовикових форм поряд із 

навколишніми формами рельєфу, часто іншого генезису, що підвищує їхню 

туристичну цінність [48]. 

Для використання льодовикових форм у геотуризмі, зокрема, при розробці 

туристичних маршрутів, повинна враховуватись їхня наукова важливість, 

можливість використання у освітній сфері, у краєзнавстві, природоохоронній 

справі, зокрема, для пропагування геолого-геоморфологічних знань.  

 Приклади таких краєзнавчих (геотуристичних) маршрутів наведені нижче. 

Вони розроблені для найбільш цікавих і абсолютно різних у геоморфологічному 

сенсі місцевостей, в межах яких ками відіграють важливу роль. Обидва маршрути 

піші, одноденні, середньої складності. 

Маршрут «Замостя». Доїзд з смт. Маневичі до с. Карасин добрий, по трасі 

Луцьк‒Маневичі‒Любешів – 18 км. Маршрут має краєзнавчий ухил, ознайомлює 

із геоморфологічною, геологічною будовою та фізико-георафічними 

особливостями центральної частини межиріччя Стоходу та Веселухи. Його 

довжина 11 км (рис. 6.1).  

Початок та кінець маршруту ‒ с. Карасин, розташоване на розлогому 

камовому плато (1). В подальшому маршрут прямує по дорозі на с. Замостя по 

вирівняній заболоченій низовинній місцевості. На підході до села є можливість 

розглянути морфологічні особливості г. Лисухи. На північній околиці села до 

огляду представлений піщаний кар’єр із висотою стінок до 12 м, котрим розкрито 

геологічну будову поперечної камоподібної форми, зокрема унікальне поєднання 
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водно-льодовикових відкладів, накопичених у спокійних та високоенергетичних 

потоках (2).  

Далі маршрут направлений до узбережжя оз. Довге – прикладу 

морфологічного вираження карстових процесів у товщі порід верхньої крейди (3).  

В подальшому маршрут перетинає вершинну поверхню г. Лисухи, вкритої 

асоціацією звичнососново-звичайноялівцевих зеленомохових лісів Pinetа  

(sylvestris) juniperosа (communis), занесених у «Зелену книгу України» (4). На 

північному схилі ближче до озера Охнич його змінює асоціація звичайнососново 

‒ ялинового лісу чорницево ‒ зеленомохового (Piceetum (abietis) vaccinioso 

(myrtilli) ‒ hylocomiosum, «Зелена книга України» (5). Поряд знаходиться 

оз. Охнич – карстове озеро складної будови, із західного боку оконтурене 

низинними осоковими болотами із рідкими низькобонітетними заростями 

пригніченої сосни – місце гніздування журавля сірого (Grus grus; «Червона книга 

України») (6).  

 

Рис. 6.1. Піший туристичний маршрут «Замостя» (пояснення в тексті) 

З узбережжя озера маршрут повертає на південь, поступово спускаючись у 

заболочену западину. На шляху до огляду пропонуються асоціації сосняків 

зеленомохових Pinetum pleuroziosum, котрі є типовими для Полісся, а також 

низькотравних біловусово-вересових пустищ Сalluna vulgaris – Nardus stricta. На 

північному борту до огляду пропонуються лінійно витягнуті ланцюги карстових 

лійок вилуговування (7). Поряд знаходяться торфорозробки як приклад 

використання запасів торфу. В межах обвідної канави до безпосереднього огляду 
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пропонується безперервний розріз порід еоцен-олігоцену, котрий є класичним для 

даної території і за умови палеонтологічного опрацювання може претендувати на 

стратотиповий для північно-західної частини Волинського Полісся. 

В подальшому туристичні групи через с. Замостя повертаються до вихідної 

точки в с. Карасин. 

Маршрут «Машів‒Скиби». Доїзд до м. Любомль трасами Львів-

Володимир-Волинський‒Шацьк та Луцьк‒Ковель‒Ягодин добрий. Маршрут має 

головний геотуристичний ухил, за потреби є можливість розширення його 

краєзнавчої складової (природознавчої, історико-культурної, археологічної); 

ознайомлює із геоморфологічною будовою обрамлення Любомльської улоговини 

та роллю у ній льодовикових акумуляцій (камів). Маршрут неодноразово 

перетинає Головний Європейський вододіл. Довжина – 15,5 км (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.2. Піший туристичний маршрут «Машів-Скиби» (пояснення у тексті) 

Початок та кінець маршруту – центральна історична частина міста (1), 

розташована на гляціодепресійних камах. Тут можливим є ознайомлення туриста 

із історією міста. В подальшому маршрут пролягає по південній частині 

улоговини, ознайомлюючи з морфологією дрібних карстових форм. Тут 

знаходяться колишні торфорозробки, котрими відпрепаровано дугоподібні 

карстові депресії, закладені по лініям гляціотектонічних розривних порушень у 

породах верхньої крейди (2). Водойми на їхньому місці – локалітети пухирників 

Utricularia sp. («Червона книга України») та латаття білого Nymphaea alba L.. 
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В подальшому маршрут перетинає автотрасу Київ‒Варшава та пролягає до 

с. Машів уздовж низького гляціоелеваційного каму, вкритого лісом (типова для 

Полісся асоціація сосняка плеуроцієвого (зеленомохового) Pinetum pleuroziosum. 

На ньому знаходилось поселення та могильник залізного віку (вельбарська 

культура, ІІ-IV ст. н.е. [58]). На південно-західному закінченні форми – піщаний 

кар’єр, в котрому відслонюються відклади застійного тріщинного басейну та 

водно-льодовикові відклади (розріз Машів-1) (3). 

Далі маршрут проходить по північній окраїні села, де до уваги пропонується 

крупна карстова лійка до 50 м в поперечнику, закладена на поверхні крейдового 

плато (4). В подальшому маршрут повертає на північ до гляціоелеваційного каму, 

де в піщаному кар’єрі відслонюються відклади дрібного водно-льодовикового 

конусу винесення (5). З поверхні форми відкривається вид на усю улоговину і 

м. Любомль.  

В подальшому маршрут знову перетинає автотрасу Київ-Варшава та 

спускається у днище Любомльської улоговини. По шляху слідування можна 

спостерігати численні виходи порід верхньої крейди. В тальвеговій частині 

улоговини знаходиться розсипище льодовикових валунів, до 1,5 м в поперечнику, 

представлених сірими та рожевими дрібнозернистими гранітами, червоно-бурими 

кварцитовидними пісковиками. Часто трапляються крупні жеоди кременів (6). 

 По дорозі до с. Скиби у весняно-літній період є можливість для 

орнітологічних досліджень. Тут постійно трапляються кілька видів соколиних, 

більше двох десятків видів горобиних. Поряд – лісовий заказник місцевого 

значення із високобонітетними насадженнями дуба звичайного та граба [85]. 

Південніше с. Скиби маршрут виходить на доволі високий, до 12 м, 

гляціодепресійний кам, з якого відкривається вид на с. Скиби і східну частину 

Любомльської улоговини (7). За селом маршрут пролягає по лінії Головного 

Європейського вододілу у межах прохідної долини, що поєднує улоговину 

Верхньої Вижівки та Любомльську улоговину – місце перетоку талих 

льодовикових вод. Вид на Любомльську улоговину (8). 
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Далі маршрут повертає на захід, прямуючи по колишньому Ковельському 

тракту в напрямку с. Борки. По дорозі можна ознайомитись із морфологією 

камової тераси, по якій проходить шлях. Між селом і м. Любомль заходиться 

колишній глинистий кар’єр (урочище Глинки). В його східній частин 

розташований розріз Борки, котрим розкрито будова дельтових накопичень 

гляціелеваційного каму. У західній частині – меморіал жертвам масових 

розстрілів 1941 – 1943 років (9). 

На завершальному етапі маршрут проходить містом. В його північно- 

східній частині знаходиться невисокий гляціодепресійний кам із розташованим на 

ньому давньослов’янським городищем. В його межах також були знахідки 

крем’яних знарядь та артефакти лужицької культури пізнього бронзового віку 

(10) [62]. 

Узагальнюючи вище викладене можна стверджувати, що ками є водночас 

типовими і унікальними природними об’єктами, що мають в першу чергу 

науково-освітню цінність. Детальна інвентаризація обʼєктів дасть змогу охопити 

найбільш цінні форми камового рельєфу та створити цікаві туристичні маршрути. 

Останні в майбутньому мають бути запропоновані операторам туристичного 

ринку та освітнім закладам для їхнього рекламування і логістичної оцінки. Такі 

маршрути дадуть змогу підвищити загальний освітній рівень споживачів 

туристичного продукту, а також допомогти стати туристичній галузі вагомим 

джерелом наповнення місцевих бюджетів економічно депресійних північних 

районів Волинського Полісся. 

 

Висновки до розділу шостого. Наведені вище дані дають змогу 

стверджувати наступне. 

1) Ками Волинського Полісся інтенсивно використовуються в 

господарських цілях. Основним напрямком використання є розробка камів як 

джерел піщано-гравійного матеріалу. Розробляються вони з 50–70–х років 

минулого століття. Сьогодні більшість родовищ виснажена або законсервована. 
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Також ками використовуються у лісовому, менше  – у сільському господарствах 

через розвиток на них слабо родючих ґрунтів.  

2) Головними небезпеками щодо збереження камів є їх гірничо-добувне  

(зміна морфології внаслідок видобування піску) та селітебне (засипання, 

вирівнювання форм для будівництва) використання. 

3) Згідно фондових даних з мінералогічного та гранулометричного складу 

відкладів камів Волинського Полісся, вони мають низку ознак, які свідчать про 

можливість їхнього використання не лише як джерела будматеріалів. Знахідки 

зерен алмазу дають змогу трактувати відклади дніпровського горизонту як 

потенційно алмазоносні. До останніх слід також залічити озерні та алювіальні 

утворення середнього-верхнього плейстоцену, у складі яких матеріал 

дніпровського віку складає значну частку.  

Промислові концентрації бурштину у флювіогляціальних відкладах 

Волинського Полісся  нині ще не встановлено. Зважаючи на присутність таких в 

північній частині Балтійсько-Дніпровської бурштиноносної провінції на території 

Німеччини та Польщі, розсипи бурштину подібного типу слід очікувати й на 

теренах Північно-Західної України. 

Серед інших корисних компонентів, котрими можуть бути потенційно 

збагачені камові акумуляції Волинського Полісся, слід відзначити присутність у 

їхньому петрографічному складі включень значної кількості жовен фосфатних 

пісковиків, ймовірно, палеогенового віку. Певну цікавість з огляду на дніпровські 

відклади загалом і камові зокрема як джерело матеріалу для молодших озерних 

акумуляцій, є присутність в останніх знаків самородного золота.  

4) Сьогодні ками, головно, не використовуються в сільському господарстві 

й перебувають у перелоговому стані. Пропонується переводити такі площі у 

відання Державного агенства лісових ресурсів. Зміна напрямку господарювання 

на закинутих землях сприятиме розвитку деревообробної промисловості регіону, 

а також традиційно пов’язаних із лісовими масивами промислів, зокрема збору 

грибів та ягід. Заліснення земель матиме позитивні наслідки для покращення 

мікрокліматичних умов, режиму ґрунтових вод тощо. 
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5) Як унікальні та водночас типові реліктові форми льодовикового генезису 

ками є цінними науково-освітніми об’єктами, котрі потребують охорони. Питання 

їхнього збереження пропонується розв’язувати шляхом паспортизації, селекції, 

геоконсервації та подальшої охорони у вигляді геоморфологічних та геолого-

геоморфологічних пам’яток природи місцевого значення.  

6) До камів як природоохоронних об’єктів повинний застосовуватись 

комплексний підхід, обумовлений тим, що вони є важливим компонентом 

поліських ландшафтів. Охорона таких комплексних об’єктів має відбуватись 

шляхом організації ландшафтних заказників місцевого значення, в яких 

заповіданню підлягатиме увесь комплекс природних компонентів.  

7) Як цікаві у науковому, освітньому, екологічному аспектах, ками можуть 

використовуватись у туристичній сфері для підвищення загальноосвітнього рівня 

населення країни. Головним напрямком є краєзнавчий туризм (геотуризм). 

Використання камів у туристичній  галузі, як і льодовикових форм загалом, може 

допомогти в економічному розвитку депресійних північних районів Волинського 

Полісся. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 
Дисертаційне дослідження присвячене проблемі геоморфології, геологічної 

будови, закономірностей поширення та походження камів Волинського Полісся. 

Окрім цього, в ньому розглянуто питання сучасного використання цих форм у 

господарстві, його раціоналізація та питання збереження камів як цінних і 

найбільш поширених акумулятивних форм льодовикового ряду, які є важливим 

компонентом поліських ландшафтів.  

Отримані результати по вивченню камів Волинського Полісся дають змогу 

зробити наступні висновки. 

1. Ками є поширеними акумулятивними формами льодовикового ряду  на 

території дослідження. Їхнє виникнення пов’язується з існуванням на 

Волинському Поліссі дніпровського льодовикового покриву в середньому 

плейстоцені. 

2. Ками найчастіше пов’язані із додатніми формами дольодовикової поверхні, 

відносно яких вони виступають в накладеній або прислонено-накладеній 

позиції, рідше приурочені до проксимальних схилів піднять поверхні 

корінних порід або до різких перепадів в рельєфі льодовикового ложа, 

наприклад похованих бровок річкових долин. В рідкісних випадках ками 

виявлені в днищах або в нижній частині бортів западин в рельєфі поверхні 

корінних порід.  

3. Ками Волинського Полісся є невід’ємною складовою комплексів крайових 

льодовикових форм. Водночас, в районах високого залягання корінних порід 

та поширення пасмово-горбистого рельєфу ками не мають чіткого зв’язку із 

маргінальними зонами. 

4. Ками території досліджень складені переважно тонким дрібнозернистим 

матеріалом, який відкладався в спокійних умовах низькоенергетичних 

флювіогляціальних потоків, дрібних конусів виносу, дельт та озерно-

льодовикових басейнів різного типу і глибини, часто із лінзовидними 
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вкладками грубоуламкового матеріалу, пов’язаного із гравітаційними 

спливами абляційних мас. Камоподібні форми, в геологічній будові яких 

виявлено ознаки високої енергетики транспортуючого середовища в  

обстановках головного русла абляційного потоку або конусів виносу 

гравійно-галькового складу, віднесені до форм, що є перехідними між камами 

і озами. 

5. Серед морфологічних типів камів найбільш поширеними є ізометричні 

відміни, рідше – валоподібні. Кожна форма несе індивідуальні морфологічні 

особливості, які відображають локальні особливості конфігурації зон 

тріщинуватості та проталин, що пов’язане із неповторюваними від місця до 

місця процесами дегляціації. Ками формують специфічні комплекси – поля. 

Планове розміщення камів в межах полів відображає особливості перебігу 

процесів деградації льодовикового покриву в межах окремих льодовикових 

структур. 

6. Ками є указниками ареальної дегляціації, які сформувались під час деградації 

полів мертвих льодів. Руйнування мас мертвого льоду мало до певної міри 

упорядкований характер, обумовлений структурними особливостями льодів, 

зокрема, системами тріщин, які в переважній більшості були успадковані з 

етапу їхньої активності. 

7. Ками Волинського Полісся можуть розглядатись як потенційно алмазоносні, 

бурштиноносні та фосфатоносні геологічні тіла, які слід розглядати як 

об’єкти з невизначеними перспективами і які потребують детального 

вивчення мінералогічного та петрографічного складу відкладів, якими їх 

складено. 

8. Як унікальні реліктові геоморфологічні об’єкти ками території мають 

наукове, освітнє, природоохоронне, рекреаційно-туристичне, прикладне та 

естетичне значення. Частина цих форм потребує охорони шляхом їхньої 

консервації та надання їм природоохоронного статусу (як геоморфологічні 

або геолого-геоморфологічні пам’ятки неживої природи місцевого значення), 
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для чого необхідно провести їхню інвентаризацію шляхом паспортизації та 

врегулювати нормативно-правові питання. 

9. Головним напрямком використання камів Волинського Полісся у науково-

освітній та туристичній сферах пропонується краєзнавчий туризм. Розроблені 

два туристичних маршрути камами Волинського Полісся, які демонструють 

сучасні фізико-географічні особливості природи Волинського Полісся та 

історію формування його території, мають важливе науково-освітнє та 

пізнавальне значення. Ками також можуть бути самостійними 

геотуристичними атракціями. 
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