ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50. С. 34–44.
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2016. Issue 50. P. 34–44.

УДК 551.4 (477.81)
МОРФОТЕКТОНІКА КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГІР
Андрій Бермес
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна,
e-mail: andriybermes@gmail.com
Проаналізовано та інтерпретовано результати морфотектонічного аналізу території Кременецьких гір для дослідження її неотектонічної історії та виявлення регіональних морфотектонічних відмінностей. Для аналізу використано методи реконструкції постсарматської поверхні
вирівнювання та лінеаментний аналіз, а також дані, отримані під час польових досліджень,
зокрема вивчення тріщинуватості гірських порід. Розглянуто низку попередніх досліджень
території гір, а саме – її тектоніки і рельєфу. Виявлено, що Кременецькі гори – це монолітна
структура, яка перебуває під впливом диференційованих неотектонічних рухів, знайдено низку
розривних порушень, що впливають на рельєфну ситуацію в природному регіоні. Підтверджено
теорію про збіг напрямів долин водотоків із тріщинуватістю гірських порід. Розглянуто теорії
формування Північноподільського уступу, виконано їхній аналіз. Північно-західний уступ
височини має тектонічне походження, а південний і східний – ерозійне. Оцінено рельєфотвірне
значення тектонічної структури регіону та її прояв у сучасних морфодинамічних процесах.
Ключові слова: Кременецькі гори, Подільська височина, морфотектоніка, неотектонічні рухи,
розривні порушення, Північноподільський уступ, поверхні вирівнювання, лінеаментний аналіз.

Кременецькі гори – східна частина Гологоро-Кременецького пасма, що є складовою
частиною Подільської височини. Простягаються вони з південного заходу на північний
схід на 65 км, їхня ширина – близько 18 км. Кременецькі гори мають вигляд видовженого
масиву, розчленованого річковими долинами, балками, ярами. Рельєф на більшій частині площі має зрілий денудаційний вигляд з розвиненими плоскими похиленими останцевими масивами, пасмами та горбами, які розділені сідлоподібними зниженнями.
Простежується чітко виражена асиметрія структури Кременецьких гір. Характерною
особливістю морфоструктури є те, що в її межах моноклінальний схил плити не має
прямого відображення в сучасному рельєфі. Унаслідок найновіших піднять сформувався
інверсійний щодо давньої структури рельєф. Фаза перебудови тектонічного режиму,
з якою пов’язане утворення інверсійних структур, почалася в міоцені (наприкінці
раннього сармату) і тривала протягом усього пліоцену, плейстоцену та голоцену.
Кременецька монокліналь чітко виражена в рельєфі як структурно-денудаційне сильно
розчленоване горбогір’я північно-східного простягання.
Основою для морфотектонічного аналізу території слугувало загальне вивчення
території як складової Подільської височини [12, 13, 20], геоморфологічний, зокрема
морфометричний, аналіз Кременецьких гір [1, 2] та аналіз попередніх праць і публікацій
у сфері тектоніки Поділля [3, 9, 10, 11, 18, 19, 25].
В. Тессейре, розглядаючи Гологоро-Кременецьке пасмо, постійно наголошував на
тектонічній зумовленості рельєфу, хоч дуже часто судив у зворотному напрямі. Він
виділяв так звану Північногаліційсько-Волинську западину (Хробатську депресію),
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у межах якої виявлена ним вісь антикліналі простягалась у південно-західному напрямі
до Будапешта (Угорщина) [27]. В. Глушко, А. Чекунов використали дані В. Тессейре
й описали відповідну його западині Панонсько-Волинську транскарпатську депресію (поперечний прогин), східною межею якої є лінія Гологори-Кременець [21]. Не
виключено, що ця межа стала однією з причин винекнення Подільського уступу.
Г. Доленко і Л. Данилович розглядали цю лінію як трансформний розлом [8].
У структурі осадової товщі неогенових відкладів тектонічна тріщинуватість має
прямий зв’язок з карстовими формами рельєфу, а саме – пустотами в товщі шару [6]. На
території Кременецьких гір є низка дрібних печерних пустот і ходів, найбільші з яких –
печери Студентська і Піщанка, домінантним напрямом ходів є північний схід–південний
захід. Підпорядкованим є напрям північний захід–південний схід.
Г. Скордулі зазначає, що, окрім напрямів ходів печер, тектонічна тріщинуватість
визначає напрям річкових долин на Подільській височині [6]. Аналогічний збіг напрямів
ерозійних форм у північній частині Поділля описав Й. Свинко [14]. Зіставлення роздіаграм спрямлених ділянок річкових долин свідчить про домінування напрямів північний захід–південний схід та північний схід–південний захід, і напрям північ–південь [5].
У баденії територія Кременецьких гір була зайнята морем, що зайшло на Поділля із
заходу, і Кременецькі гори в той час були межею поширення баденського моря [6].
На території Кременецьких гір деформації поздовжнього профілю річок вивчав
Й. Свинко. Унаслідок його дослідження виявлено, що 80 % деформацій поздовжнього
профілю річок спричинені тектонічними рухами, зміна ухилу річки супроводжується
звуженням заплави і збільшенням глибини врізу. Учений виявив закономірність
планового розміщення деформацій поздовжніх профілів річок, які орієнтовані у двох
напрямах: північно-західному і північно-східному, що збігається з напрямом розміщення, характерним для Подільських пасом, одним з яких є і Кременецькі гори.
Й. Свинко підтверджує також думку збігу орієнтації ліній деформацій і тектонічної
тріщинуватості гірських порід та вважає, що лінії, які з’єднують деформації поздовжнього профілю рік, трасують тектонічні порушення [15, 16]. Голоценові рухи Західної
України, зокрема Поділля, досліджувала В. Палієнко [10]. Складена нею схематична
карта голоценових рухів земної кори засвідчує, що територія сучасних Кременецьких гір
належить до області слабких голоценових піднять. Карта ґрунтувалась на використанні
великої кількості матеріалів буріння та польових досліджень долин рік.
Поверхні вирівнювання на Поділлі, зокрема у північній його частині, вивчали А. Ян,
О. Маринич, В. Палієнко, І. Соколовський, А. Богуцький, Й. Свинко та ін. На ВолиноПоділлі О. Маринич розрізняє два геоморфологічні рівні: подільський (міоценовий,
денудаційний) та південо поліський (олігоценовий, акумулятивно-денудаційний) [6].
В. Палієнко та І. Соколовський не поділяли поглядів О. Маринича про існування одного
геоморфологічного рівня на Подільській височині і виділили тут чотири поверхні
вирівнювання. Зазначимо, що територія Кременецьких гір належить до ранньосарматської морської акумулятивної рівнини [17]. А. Ян, досліджуючи уступ Подільської
височини, виділяв тут три ерозійно-денудаційні рівні, найвищий рівень він відносив до
поверхні Подільської височини (від 300 м), а два інші – до її крайової зони, що утворились унаслідок підняття північного краю Поділля [23]. А. Богуцький та Й. Свинко описали на північному краю Подільської височини три антропогенові денудаційні поверхні
вирівнювання: ранньоплейстоценову (верхню), середньоплейстоценову (середню), верхньоплейстоценову (нижню). Дослідження в с. Майдан (Кременецькі гори) засвідчили
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абсолютні позначки кожного з трьох рівнів: нижня – 245–255 м, середня – 260–288 м,
верхня – 290–300 м [4]. Підтвердженням цього є аналіз побудованих профілів,
асиметричних до подільського уступу (рис. 1, 2, 3). Денудаційні поверхні вирівнювання
чітко простежуються у формі східчастості у східній частині кременецького уступу,
натомість у західній частині виражені дещо слабше.
Морфоструктурне районування та виділення окремої морфоструктурної одиниці
Кременецьких гір проводило багато вчених, зокрема, І. Гофштейн виділив ГологороКременецьке пасмо як морфоструктуру другого порядку – пластово-ярусну підвищену
рівнину [6]. В. Палієнко виділяє на території Подільської височини ГологороКременецьку морфоструктуру третього порядку, не відокремлюючи її від загальної
частини Поділля, на відміну від районування І. Гофштейна [10].
Про походження Гологоро-Кременецького уступу є велика кількість теорій. Деякі
вчені на чолі з В. Тессейре наводять низку фактів про тектонічну природу утворення
уступу. Протерозойські рухи, тектонічні порушення цього часу, а також південна межа
рифейського авлакогену стали, імовірно, причиною формування уступу [27]. М. Ломницький пов’язував причину виникнення уступу з ерозійною діяльністю льодовика [24].
А. Ціргофер на підставі побудови ізогіпс верхньокрейдової поверхні заперечував
тектонічну зумовленість уступу. Вона, на його думку, має різну амплітуду розчленування, і неможливо відновити єдине крейдове пасмо зі схилом, прямолінійним до
сучасного уступу [28]. К. Геренчук і Я. Смоленський були прихильниками куестової
теорії походження уступу, а Кремненецькі гори виділяли як платформенну куесту.
Зазначимо, що одностайності в цьому питанні серед дослідників досі немає [5, 26].
Лінеаментний аналіз проводять для вивчення розривних порушень, які виявляються
в рельєфі [9, 18, 19]. Лінеаменти виділяють головно завдяки наявності порівняно прямолінійних (спрямлених) елементів рельєфу, а саме – уступів і долин. Спрямлені елементи
рельєфу допомагають виявити та виділити лінеаменти, а ті, відповідно, – розривні
порушення в земній корі. Вихідною інформацією для проведення лінеаментного аналізу
є лінії орієнтованих долин, уступів прямолінійного простягання. Як бачимо з побудованої карти лінеаментів та розривних порушень Кременецьких гір (див. рис. 1), лінеаментна сітка досить розгалужена і щільна на височині. Основою карти стали лише
найбільш упевнено виділені долинні лінеаменти. Головним напрямом лінеаментів є північний захід–південний схід. Із зіставлення та аналізу напрямів лінеаментів і тальвегів
долин водотоків можна зробити висновок, що напрями тальвегів водотоків головно
збігаються з тектонічною будовою, а саме – розривними порушеннями, що виражається
через лінеаменти. Також помітний зв'язок між простяганням лінеаментів і тектонічних
тріщин, орієнтація яких заміряна в полі. Можна стверджувати, що системи лінеаментів
відображають відповідні системи тектонічної тріщинуватості, розвинуті у відкладах
регіону. У межах досліджуваної ділянки головними напрямами розривних порушень
є діагональні (північно-східні та північно-західні) та менш виражені ортогональні (субширотні). У межах тієї чи іншої частини ділянки домінують структурні лінії, які мають
різні напрями. Зокрема, на півночі території простежуються дві лінії розривних
порушень субширотного напряму, що збігаються з розривними порушеннями в Острозькій прохідній долині, натомість у південній частині простежується субширотна лінія
долинного лінеамента, що морфоструктурно приурочена до виділеної нами південної
межі Кременецьких гір.

Рис. 1. Карта лінеаментів та розривних порушень Кременецьких гір
Fig. 1. Map of lineaments and faults of Kremenets Mountains
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Рис. 3. Гіпсометричний профіль по лінії Шумськ–Майдан
Fig. 3. Hypsometric profile along the line Shumsk–Maidan

Рис. 2. Гіпсометричний профіль по лінії Білокриниця–Цеценівка
Fig. 2. Hypsometric profile along the line Bilokrynytsia–Tsetsenivka
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Рис. 4. Карта сучасного гіпсометричного положення постсарматської поверхні вирівнювання
Fig. 4. Map of the modern hypsometric position of the post-sarmatian planation surface
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Одним із морфотектонічних методів дослідження є реконструкція постсарматської
поверхні вирівнювання. За висотним положенням давньої поверхні вирівнювання і ступенем її деформації можна робити висновки про характер і амплітуду неотектонічних
рухів. Вапняки середнього сармату стримують ерозійне розмивання геологічних нашарувань, які залягають нижче, зумовлюючи платоподібність височини. Завдяки цій особливості поверхні привершинних ділянок є практично плоскими і дуже стійкими до
денудації. Вапнякова товща середнього сармату, отже є маркувальним горизонтом,
гіпсометричне положення якого дає змогу аналізувати амплітуди післясарматських неотектонічних рухів. Методика реконструкції постсарматських поверхонь вирівнювання,
яку застосовували в ході дослідження, ґрунтується на методичних напрацюваннях
структурно-геоморфологічного аналізу ерозійно-денудаційного рельєфу. За допомогою
ГІС-технологій створено карту крутості схилів Кременецьких гір, з якої отримано
ділянки вершинних поверхонь з ухилом не більше 2°. Після цього в середовищі ArcGIS
методом, який розробив М. Хатчінсон, отримані дані інтерпольовано на ділянки, у межах яких вершинні поверхні денудовані [22]. Результатом стала карта сучасного
гіпсометричного положення постсарматської поверхні вирівнювання (див. рис. 4).
Отримані результати дають змогу виділити за переважними відмітками висот
покрівлі сарматських відкладів на території Кременецьких гір три досить чітко
диференційовані регіони. Центральна частина, яка охоплює територію центральної та
південно-східної частини Кременецьких гір, має переважання відміток реконструйованої постсарматської поверхні на рівні 350–355 м. Західній частині височини, яка
простягається на захід від м. Кременець, властиве значення аналогічного показника на
рівні 335–340 м. Східний регіон, який розташований на північ від м. Шумськ, має
середні відмітки висот вершинних поверхонь 320–330 м. Аналіз карти дає підстави про
фактично неотектонічне підняття окремих ділянок Кременецьких гір у постсарматський
час. Не виникає сумніву, що Кременецькі гори з морфотектонічного погляду є цілісною
структурою, а виділення певних районів не відображає загального аналізу цього
показника, адже поверхня має різну амплітуду розчленування загалом по території.
З огляду на аналізи попередніх публікацій та отримані результати власних
досліджень можна припустити, що Кременецькі гори тектонічно є монолітною структурою, якій властиві сучасні неотектонічні рухи. Також розривні порушення відділяють
територію височини від навколишніх територій та вплинули на формування рельєфу
Кременецьких гір загалом. Кременецькі гори є геоморфологічно однорідною територією, яка також тектонічно однорідна, і їй властива спорідненість із рештою частини
Подільської височини.
Отже, виділення В. Палієнко Гологоро-Кременецького пасма в морфоструктуру
третього порядку є доцільним. Побудова поперечних гіпсометричних профілів
підтвердила наявність на території уступу мінімум трьох рівнів денудаційної поверхні
вирівнювання. Орієнтація замірів тріщинуватості порід та напрямків тальвегів долин
водотоків відобразила майже повноцінний збіг і спорідненість напрямів загалом на
Подільській височині.
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The aim of this work is the analysis and interpretation of the results of morphotectonic analysis of the
territory of the Kremenets Mountains in order to study its neotectonic history and to identify the regional
morphotectonic differences. The methods of the reconstruction of the post-Sarmatic planation surface and
lineament analysis were used for this analysis as well as the data received in the process of field studies
on the territory where the exploration took place, in particular the study of rocks fracturing. A number of
previous studies of the upland area was analysed, in particular, its tectonics and relief. It is discovered that
the Kremenets Mountains are the mountains of the monolithic structure, which are under the influence of
the differentiated neotectonic movements; a number of faults, that affect the relief situation in the natural
area, is also discovered. The theory of the coincidence of the directions of drains valleys with the rocks
fracturing is confirmed. The theories of the formation of the North-Podillia ledge, of its confirmation and
denial are considered. The origin of the north-west ledge of the escarpment is tectonic and the origin of
the south and east ledges is erosive. The relief-forming role of tectonic structure of the region and its
expression in the modern morphodynamic processes is evaluated.
Key words: the Kremenets Mountains, the Podillia Upland, morphotectonics, neotectonic movements,
faults, North-Podillia ledge, planation surfaces, lineament analysis.

