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ВСТУП
«…Як

ліс

величезних

правильних

кристалів, як мовчазне військо зачарованих
кам’яних велетнів, підноситься перед вами ця
велична природна колонада… Треба самому
бачити її, щоб оцінити своєрідну красу і
поетичну розкіш цього майже нікому не
відомого

куточка

України,

одного

з

найцікавіших місць нашого краю, вартого
уваги аматорів природи і туристів».
П. А. Тутковський.

Полісся здавна має поетичну славу. Його природа захоплює своєю
спокійно-задумливою красою: голубими морями льону, синню тихих озер і
рік, ягідною щедрістю і таємничим світом лісових пущ, рослинним
багатоквіттям, геологічними загадками. З плином часу не затьмарюються
барви поліської природи, і вона все більше вабить до себе туристів,
мандрівників.
Вас чекає зустріч з прекрасним і цікавим у природі Рівненського
Полісся: геологічним феноменом – базальтовою «кам’яною дібровою», дивокаменем та багатьма іншими «дивами», які відкриваються тільки перед
допитливим зором.
Актуальність теми. На нашу думку, тема даної науково-дослідницької
роботи є актуальною.
Інформаційна база дослідження включає в себе: навчальні посібники,
науково-популярну, художню літературу, матеріали періодичної преси,
матеріали

Рівненського

краєзнавчого

музею,

матеріали

Рівненської

геологічної експедиції, Інтернет-ресурси.
Методи досліджень. Досліджуючи проблеми видобутку, переробки,
використання і охорони базальту та самоцвітів, що приурочені до його
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родовищ, ми керувалися різними методами: історичним, порівняльним,
методом класифікації, методом взаємозв’язку і взаємозумовленості явищ.
Основним завданням даної науково-дослідницької роботи є розкриття
історії вивчення, видобутку, використання та охорони базальтів та
приурочених до них самоцвітів; показати їх значення в господарській
діяльності людини.
Слід

відмітити,

що

у

базальтових

кар’єрах,

крім

рідкісних

палеонтологічних знахідок, зустрічаються і унікальні мінерали: агат, малахіт,
аметист, опал, берестовіт, азурит, селедоніт, халцедон та інші.
Метою даної науково-дослідницької роботи є допомогти любителям
природи, туристам-краєзнавцям, учителям та учням середньої школи у
навчанні читати «кам'яну книгу природи», визначати за зовнішніми ознаками
найважливіші мінерали та гірські породи, бачити красу і неповторність у
навколишньому світі, виховувати любов і бережливе ставлення до віковічних
надбань природи, збагачувати її скарбницю та охороняти її унікальні
пам’ятки.
У походах краєзнавчих ми змогли дізнатись,
Що каміння без коріння може виростати.
Тут колись в протерозої лава виливалась,
Нестійка земна кора тільки формувалась:
Опускалась, піднімалась, виростали гори,
Ну а потім все покрило мезозойське море.
Так вулкан берестовецький під воду сховався,
Ростив велетнів могутніх, вапняком вкривався.
Літ мільйони пролетіли, не раз все мінялось,
Нам, землянам, як дар Божий, у спадок дісталось.
Запрошуємо у прекрасний і таємничий світ каменю!
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І. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ РІВНЕНЩИНИ
1.1. Географічне положення Рівненської області
Рівненська область утворена 4 грудня 1939 року. До її складу входить 16
адміністративних районів і 4 міста обласного підпорядкування: Рівне, Дубно,
Вараш і Острог. Площа території області складає 20,1 тис.км2, що становить
3,1 % від усієї площі України.
Рівненська область розташована в північно-західній частині України.
Крайня північна точка знаходиться біля села Гориничі Зарічненського району
(51º58´

пн.ш.).

Крайня

південна

точка

знаходиться

поблизу

села

Новоукраїнське Радивилівського району (50º01´ пн.ш.). Крайнім західним
куточком є село Митниця Радивилівського району (25º00´ сх.ш.), а крайнім
східним – село Будки-Кам'янські Рокитнівського району (27º38´ сх.ш.).
Протяжність території області з півночі на південь близько 190 км, а з
заходу на схід у центрі – 80 км, а на півночі до 140-150 км. Це свідчить про
невелику компактність території області.
Межує Рівненщина з п’ятьма сусідніми областями України та з
республікою Білорусь. Кордон з Білоруссю становить 230 км, з Волинською
областю – 411 км., із Львівщиною – 36 км, із Тернопільською областю –
93 км, з Хмельницькою областю – 128 км, а із Житомирщиною – 170 км.
Рівненська область має рівнинну поверхню з незначним похилом
території з півдня (Волинська височина) на північ (Поліська низовина).
Переважання

рівнинного

рельєфу

створює

сприятливі

умови

для

будівництва, прокладання транспортних шляхів, ведення господарства. Разом
із тим, низинний рельєф Полісся та розгалужена річкова сітка сприяють
заболоченню північної території області, що негативно позначається на
розселенні людей та сільськогосподарському виробництві.
Позитивним чинником фізико-географічного положення є розміщення
області в помірному поясі, де зона мішаних лісів переходить у лісостеп.
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Рівненщина порівняно добре

забезпечена лісовими та водними

ресурсами, проте має недостатню мінерально-сировинну базу, а також
недостатньо родючі грунти.

1.2. Особливості рельєфу Рівненської області
Розташування Рівненської області на платформі зумовило рівнинність
рельєфу. В її основі лежить Східноєвропейська рівнина, яка має загальний
похил на північ. Найнижча точка області – 134 м у долині річки Горинь на
кордоні з Білоруссю, найвища – 372 м поблизу с. Дружба Радивилівського
району. Рівнинні простори Рівненщини неоднорідні і поділяються на
Поліську низовину, Волинську височину, Кременцько-Дубенську рівнину,
Подільську височину.
Поліська низовина займає найбільшу територію області. Низовина
характеризується невеликими висотами – 130-180 м. Переважно плоска,
заболочена, помережена сіткою численних рік, вона неоднорідна в
орографічному відношенні і поділяється на окремі райони: ВерхньоПрип'ятську низовину, Волинське пасмо, Сарненську рівнину, Костопільську
рівнину, Клесівську рівнину. Волинська височина займає південну частину
області і піднімається в середньому на 220-250 м. Вона відповідає ВолиноПодільській плиті і Галицько-Волинській западині, що є проявом геологічної
інверсії. Це пов’язано з неотектонічними рухами – підняттям плити внаслідок
формування Карпатської гірської споруди. Підняття плити привело до
формування окремих плато: Повчанського, Рівненського, Гощанського.
Поширені

карстові

форми

рельєфу.

На

півдні

області

виділяється

Кременецько-Дубенська рівнина з плоскою поверхнею, заболоченими
річковими долинами, які нагадують краєвиди Полісся. Тому цей куточок
Рівненщини називають ще Малим Поліссям.
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Подільська височина охоплює незначну територію області, але саме на
ній знаходяться найвищі точки: г. Дружба (372 м), г. Цимбал (348 м),
г. Красна (336 м). Трохи більшу площу займають відроги Кременецьких гір.
Найбільш поширеними формами рельєфу Поліської низовини є:
денудаційні, еолові, карстові, алювіальні, водно-льодовикові, кінцевоморенні та органогенні, які представлені численними торфовищами.
Водно-ерозійний, яружно-балковий рельєф характерний для Волинської
височини, вкритої потужним шаром лесових порід.

1.3. Особливості тектонічної та геологічної будови рідного краю
Вся

територія

Східноєвропейської
докембрійський

Рівненської
платформи,

період

під

області

фундамент

час

являє
якої

байкальського

собою

частину

сформувався

ще

горотворення.

в

Вона

розташована в межах чотирьох тектонічних структур – Українського щита,
Волино-Подільської плити, Галицько-Волинської западини, Прип'ятського
прогину (див. Додаток № 1).
Український щит складений давніми докембрійськими кристалічними
породами: гранітами, сієнітами, габро, які відслонюються в долинах річок.
На захід від Українського щита простягається Волино-Подільська плита,
вкрита шаром палеозойських, мезозойських та кайнозойських відкладів
(пісковиками, вапняками, мергелями, доломітами, крейдою, глиною).
Занурюючись у західному напрямку до 4-6 км, вона вкривається більш
молодими осадовими породами. Ця заглиблена частина плити отримала
назву

Галицько-Волинської

западини.

Незначну

північну

частину

Рівненщини займає Прип'ятський прогин.
Фундамент західної частини Волино-Подільської плити складений
вулканогенними породами (базальтами), що подекуди виходять на поверхню
в долині річки Горинь.
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Уся територія області, крім Українського щита, зазнала чергування
морських і материкових періодів і тому відзначається складною геологічною
будовою. Давні моря повністю звільнили її лише в крейдовий період
мезозойської ери. В четвертинний період відбувалося інтенсивне підняття
Волино-Подільської плити, що супроводжувалося денудацією на її півдні і
акумуляцією на півночі. Льодовиковий період позначився відкладанням лесу
та утворенням морських відкладів.

1.4. Корисні копалини Рівненської області
Розміщення мінерально-сировинних ресурсів Рівненщини пов’язане з
особливостями тектонічної та геологічної будови території області. У зв’язку
з тим, що наша область лежить на платформі з потужним осадовим чохлом,
вона багата корисними копалинами осадового походження. На заході та сході
її центральної частини зосереджені магматичні корисні копалини, пов’язані з
виходами на поверхню кристалічного фундаменту платформи.
Незважаючи на свою невелику територію, Рівненщина посідає значне
місце в Україні за запасами ресурсів нерудних корисних копалин. Зокрема,
область багата родовищами будівельних матеріалів, серед яких переважають
пісок, глина, мергель, вапняк, крейда, будівельний камінь.
На сході Рівненської області на доступній для кар’єрного видобутку
глибині розташовані масиви габро, діоритів і гранітів, які характеризуються
високими декоративними властивостями. Найбільші родовища гранітів
зосереджені в Рокитнівському, Березнівському, Корецькому районах.
Унікальними в Україні є рівненські базальти. Родовища цього матовочорного каменю зосереджені в околицях Берестовця, в урочищі Іванова
Долина

(Базальтове)

Володимирецького

Костопільського

району.

Дослідник

району,

Полиці

поліського

краю

та

Іванчі
академік

П. А.Тутковський так писав у праці "Берестовецький вулкан та інші згаслі
вулкани України" (1920) про дивовижний геологічний феномен: «…щодо
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Берестовецьких каменоломень, то картина їх вражаюча, особливо
зблизька…».
Базальт – кристалічна корисна копалина, яка має особливо велику
цінність. У мигдалекам'яних відмінах базальтів виявлені скупчення агатів,
халцедонів, яшми, кварцу, опалу, пейзажного каменю – берестовіту, які
придатні для виготовлення ювелірних виробів. Тут знаходили малахіт і
лазурит. Іноді горизонтальні тріщини базальтових стовпів мають прожилки
рожевого, зеленого, жовтого, чорного агату з крихкими друзами жовтого і
фіолетового кварцу та гірського кришталю.
Вихід базальтів у кар’єрах Івано-Долинського родовища, с. Базальтове
(див. Додаток № 2). Виходи такого типу є лише в кар’єрах Янової долини, а
також у селах Берестовець та Великий Мідськ. Найбільш «досконалі»
базальтові стовпи відслонюються в кар’єрах № 3 і № 5. Вивчення форм
залягання базальтів, характеру окремості має значення для з'ясування
особливостей вулканізму. Базальти тонкозернисті, темно-сірі до чорних,
масивні, складені, в основному, з плагіоклазу та вулканічного скла. Мають
стовпчасту окремість, висота стовпів до 30 м. Кар'єр розроблявся трьома
видобувними виступами, висота стовпів в уступах від 4 до 11 м. Стовпи
переважно шестикутні, розміром у поперечному перерізі 0,4 – 1,2 м. Загальна
протяжність відслонень базальтів у межах заказника 180-230 м. В кар’єрі
можна зустріти мінерали: кварц, халцедон, кальцит, барит, гематит, пірит,
азурит, мідь самородну. Екологічний стан задовільний. с. Базальтове
знаходиться на відстані 57 км від обласного центру м. Рівне. Базальтові
стовпи в кар’єрі № 3, 50 м на схід – кар’єр № 5.
Берестовецьке відслонення базальтів, с. Берестовець (див. Додаток
№ 3). Базальтові стовпи кар’єру № 7 – темно-сірі до чорних, масивні, в
основному

складаються

з

плагіоклазу,

вулканічного

скла.

Вони

характеризуються стовпчастою окремістю. Стовпи мають 4-6 граней,
поперечний переріз 0,4-0,7 м. Видима висота в уступі 8-11 м.
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Вище спостерігається кора вивітрювання базальтів, що представлена
сірими, зеленувато-сірими глинами з великими уламками базальтів.
Потужність 0,3-0,4 м. На корі вивітрювання залягає крейда, яка містить
рештки фауни – морських їжаків та ін. Потужність крейдових відкладів – 1,42,5 м. На крейді залягає пісок, потужністю – 0,4 м. Завершує розріз світлосірий супіщаний грунтово-рослинний шар потужністю 0,2 м. В кар’єрі № 7
можна зустріти такі мінерали, як кварц, халцедон, агат, кальцит, барит,
хлорит, гематит, селадоніт. Відносно рідко зустрічаються ісландський шпат,
аметистоподібний

кварц,

аметист.

Іноді

зустрічаються

вкраплення

самородної міді. Мінерали у розрізі можуть утворювати пейзажні малюнки.
Село Берестовець знаходиться від міста Рівне на відстані 45 км, з центру
с. Берестовець до кар’єру № 7 – 1 км.
Берестовецька комплексна геологічна пам'ятка (див. Додаток № 4).
Кар'єр № 7 являє собою виробку діаметром 200-220 м. Висота уступу, а
також стовпчастих окремостей базальтів змінюється від 3 до 8 м. Більша
частина першого уступу затоплена водою. Базальти мають стовпчасту
окремість, але зустрічаються з кулястою, рідко – циліндричною. Нині виходи
можна спостерігати лише в північно-західній частині кар’єру. На базальтах
залягають вапняки. Тут можна зустріти рештки морських губок, коралів,
молюсків, морських їжаків, уламки морських ліній, зуби акул. Всі описані
утворення перекриваються чохлом четвертинних еолово-делювіальних
суглинків. Екологічний стан задовільний. З центру Берестовця до кар’єру
№ 20 – 0,75 км.
У Рівненській області є унікальні за масштабами території, де залягає
цінний самоцвіт – бурштин. Це закам'яніла смола хвойних дерев. Саме через
це, бурштин у народі називають «сосновою сльозою». Він має унікальні
ювелірні та шліфувальні властивості, що дозволяє його використовувати для
виготовлення прикрас, високоякісних лаків і фарб, теплоізоляційного
матеріалу. Рівненська область, єдина Україні, має три розвідані родовища
бурштину: Клесівське в Сарненському, Вільне у Дубровицькому та
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«Володимирець Східний» у Володимирецькому районі, запаси яких
складають 128 тонн. Офіційний видобуток бурштину за 2014 рік склав
4,5 тонн.
Потенційні запаси бурштину в області значно більші. За результатами
проведених Рівненською геологічною експедицією пошуково-оцінювальних
робіт, прогнозні ресурси бурштину в Дубровицькому, Сарненському та
Володимирецькому районах становлять більше 1500 тонн. Проте, через
відсутність законодавчої бази, більша частина видобутого в області
бурштину є нелегальною та екологічно необґрунтованою.
Із паливних корисних копалин область багата на торф, який має високу
якість.
З інших корисних копалин, які мають перспективне значення, але поки
що не розробляються, слід відмітити фосфорити та мідь. Рівненські
фосфорити відзначаються великим вмістом фосфору, калію. Найбільші
родовища зосереджені в Здолбунівському, Острозькому, Костопільському
районах.
Рівненсько-Волинський

міднорудний

район

України

охоплює

Володимирецький і Костопільський райони, в межах яких розташований
перспективний Рафалівський мідний вузол. Мідь у руді характеризується
дуже високою чистотою (до 99,8 %), а також містить домішки благородних
металів – золота і срібла. Глибина залягання рудних горизонтів коливається в
межах від 20 до 600 м, їх потужність досягає 1-1,5 м. На сьогодні поклади
міді на Рівненщині вивчені недостатньо.
Північна частина області (Зарічненський та Володимирецький райони) за
науковими

передбаченнями

та

оцінками

відноситься

до

найбільш

перспективних районів України на предмет виявлення джерел алмазів, що на
практиці підтверджено знахідками алмазоносних кімберлітів, аналогічних
таким, що відомі в родовищах Якутії та Південної Африки.
Серед інших ресурсів значне місце належить мінеральним водам.
Бальнеологічні властивості вод і малозатратність їх видобутку – основа
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майбутнього розвитку цієї перспективної галузі. Запаси цих вод розвідані в
Жобрині, Олександрії, Степані, Клесові, Корці, Володимирці, Маринині.
Можна зробити висновок, що область добре забезпечена окремими
мінерально-сировинними

ресурсами.

Проте

вони

не

повною

мірою

використовуються для економічного розвитку краю.
У використанні корисних копалин основні проблемні питання розвитку
мінерально-сировинної бази пов’язані з такими чинниками:
‒ не відновлюваністю природних мінеральних ресурсів, що визначають
необхідність їх раціонального та ощадливого використання, зокрема
бурштину та базальтів стовпчастої структури;
‒ недостатніми

інвестиційними

надходженнями

в

розвиток

гірничодобувних і переробних підприємств, розвитку та освоєння
нових родовищ корисних копалин;
‒ недостатнім

фінансуванням

прикладних

наукових

досліджень,

спрямованих на вивчення мінеральних ресурсів Рівненщини;
‒ недостатнім поновленням і переоснащенням основних фондів
гірничодобувних та переробних підприємств.
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ІІ. ЙОГО ЗАГАДКОВА ВЕЛИЧНІСТЬ БАЗАЛЬТ
2.1. Базальти, їх характеристика
На нашій планеті базальт – найбільш поширена гірська порода. Термін
«базальт» (від ефіопського слова «базал», що означає камінь із залізом)
уперше був вжитий у «Природничій історії» Плінія-старшого. У ХV столітті
цей древній термін використав Агрікола для позначення темноколірних
кристалічних порід, що відзначаються стовпчастою окремістю. Базальти
належать до тонко кристалічних ефузивних (виливних) магматичних порід,
що утворилися при застиганні лави основного складу. Їх тонкозерниста
структура зумовлена помірною швидкістю застигання лавових потоків. Вони
складені переважно кальцієвим плагіоклазом (лабрадором), піроксеном,
олівіном з домішками магнетиту та ільменіту.
Відомо кілька різновидів базальту. Типова базальтова порода – темного
кольору без видимих зерен. Інші різновидності базальту виділяються за їх
текстурою та кристалізацією. Серед них – скловидна, середньо кристалічна,
губчаста та інші різновидності базальтів.
Базальти Рівненського Полісся, які утворилися 590-625 мільйонів років
тому, є одними з найдревніших на Землі.
Базальтами складене ложе океану на нашій планеті, що займає 70 %
поверхні Землі. Лава, виливаючись через тріщини на дні океану і застигаючи
у воді, постійно розширює об’єм базальтів в океані. Їх характерною рисою є
подушковидна форма. Досягаючи поверхні Землі, базальтова лава формує
вулканічні острови.
Однак, не весь базальт нашої планети зосереджений у Світовому океані.
Значна його частина приурочена до континентальних розломів земної кори.
Вони залягають у вигляді покривів, які характеризуються стовпчастою
окремістю, носять назву трапи (від шведського слова «trappa», що означає
«сходи»). Така назва пояснюється тим, що часто трапи складаються із
13

кількох покривів, які налягають один на одного. Їх потужність досягає
кілометра, а площа – сотень і мільйонів квадратних кілометрів.
Трапові базальти зустрічаються на всіх континентах. Мальовничі
вулканічні трапи в Європі, окрім островів Атлантичного океану, виходять на
поверхню у Франції, Німеччині, Чехії, Угорщині. Їх стовпчаста структура
дуже подібна до трапів Рівненського Полісся. Однак рівненські базальти
відрізняються за часом утворення. Наші базальти найдревніші в Європі. Вони
утворилися ще в докембрії (венді). Базальти Західної та Центральної Європи
є значно молодшими – мезозойськими, палеогеновими, неогеновими.
Молодшими від трапів Рівненського Полісся є виходи на поверхню базальтів
і в інших районах України.
Хоч базальти є досить поширеними на Землі, в Україні їх виходи є
великою рідкістю. Окрім Рівненської області, в нашій країні вони
зустрічаються лише на Донеччині та в Закарпатті.
Геологічно наймолодшими в Україні є виходи на поверхню неогенових
базальтів в Закарпатті. Вони трапляються на мальовничому ВигорлатГутинському хребті Українських Карпат, за яким починається Закарпатська
низовина.
До геологічних пам'яток природи належать Кленовецьке відслонення
базальтів – в районі г. Синяк поблизу с. Кленовець, та поблизу села Сільце в
Іршавському районі. Кам'яні стовпи Закарпаття, як і базальтові трапи
Рівненського Полісся, відзначаються значною різноманітністю форм та кутів
залягання, однак, вони менш потужні, порівняно з рівненськими трапами. Їх
висота досягає 10 м, а ширина 20-40 см. Ні донецькі, ні закарпатські базальти
не експлуатуються. Єдиним регіоном, де проводиться експлуатація базальтів
в Україні, є Рівненська область.
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2.2. Геологічні парки – нова форма охорони природного середовища
У 1997 році на Геологічному конгресі в Пекіні було запропоновано нову
форму охорони природного середовища шляхом створення геологічних
парків (геопарків) – територій, на яких сконцентровані унікальні та рідкісні
геологічні об’єкти, що відзначаються особливою мальовничістю. До таких
об’єктів відносяться природні та штучно створені відслонення гірських
порід, навчально-геологічні стежки, демонстраційні рудники та колекції
геологічних музеїв. Кожен геологічний парк має бути унікальним за своєю
природою.
В 2004 р. під егідою ЮНЕСКО створено сітку геопарків, метою якої є
збереження геологічного різноманіття планети. На третій Міжнародній
конференції «Геопарк», яка відбулася в 2008 р. в Німеччині, було відмічено,
що створено 57 геопарків у 18 країнах світу, більшість з яких зосереджена в
Європі. Це є результатом успішного виконання програми «Європейські
геопарки». Геологічні парки створені в Австрії, Великобританії, Греції,
Ірландії, Іспанії, Італії, Німеччині, Норвегії, Португалії, Румунії, Франції,
Хорватії, Чехії. Вони становлять велику цінність в науковому, ландшафтноестетичному та навчально-виховному відношеннях і відіграють важливу роль
в економічному розвитку територій, в розвитку природно-наукового
(екологічного) туризму та освіти. Всього в тринадцяти країнах Європи
створено 32 геологічні парки. Найбільш відомими серед них є Скам'янілий
Ліс на острові Лесбос в Греції, Еолійські острови та гірський масив Мадоніє
в Італії, Гора Святого Георга в Швейцарії.
Унікальні потенційні можливості для геологічних парків має Україна,
геологічна історія якої багата на події, а сучасне геологічне середовище
виділяється

своєю

різноманітністю.

Чимало

геологічних

відслонень

мальовничо вписується в навколишні ландшафти, які мають виняткову
наукову та ландшафтно-естетичну цінність. Хороші потенційні можливості
щодо створення геологічних парків, є як у гірських системах Криму та
Карпат, так і в рівнинних регіонах, особливо на Волино-Подільській
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височині, Донецькому кряжі та Українському кристалічному щиті. Однак у
зв’язку зі значною різноманітністю геологічного середовища України відбір
об’єктів для створення першого геологічного парку є непростим. Дещо
спрощує це завдання картосхема «Геологічні ексклюзиви» в атласі «Геологія
та корисні копалини України» (Київ, 2001), на якій представлені унікальні,
які не мають аналогів у світі, геологічні об’єкти нашої країни – гірський
масив Карадаг у Криму, що в юрському період був підводним вулканом;
Подільські Товтри (Медобори) – залишки коралових рифів; Канівські
дислокації на Черкащині; мальовничі виходи на поверхню Українського
кристалічного щита; базальтові стовпи в Рівненській області.
Всі ці геологічні ексклюзиви увійшли до списку найбільш мальовничих
куточків природи, які були визначені в ході акції «Сім природних чудес
України», що проводились у 2008 році. Таким чином, об’єктивно
підтверджена як наукова, так і ландшафтно-естетична цінність унікальних
геологічних об’єктів України. На сьогодні всі вони мають природнозаповідний статус різних рангів – заповідників, національних природних і
регіональних ландшафтних парків, заказників. За винятком базальтових
стовпів, охорона названих геологічних ексклюзивів добре забезпечена і,
очевидно, недоцільно змінювати їх природно-заповідний статус. Щодо
базальтових стовпів, то вони з 1983 року охороняються на правах геологічної
пам’ятки природи місцевого значення на площі 0,8 га. Але таку охорону
унікального геологічного феномена не можна вважати задовільною. Навпаки,
вона вимагає докорінного поліпшення. Саме для охорони базальтових
стовпів потрібно було б створити на Рівненщині перший український
геологічний парк.
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2.3. Базальтові стовпи – унікальне творіння природи
«"…Камінь росте без коріння". Цей народний вислів наче й виник тут, у
Берестовецькому та Івано-Долинському базальтових кар’єрах. Глянеш на
кам'яну стіну – і перед тобою ніби густа діброва, в ній дружно, пліч-о-пліч,
стоять, як солдати – «дерева»-велетні – стрункі багатогранні базальтові
стовпи,

заввишки

до

тринадцяти

метрів».

Так

описує

базальти

Г. С. Дем'янчук у своєму творі «"Базальтові стовпи" над Горинню».
Базальтові стовпи – це магматичні породи, розбиті тріщинами на
характерні для базальту стовпчасті структури. Базальтові колони вражають
монументальністю та геометричною досконалістю. У поперечному перерізі
стовпи мають форму від чотиригранників до семигранників, що робить цей
матеріал зручним для брукування вулиць і шляхів.
Промисловий видобуток ведеться відкритим способом. Деякі кар’єри
затоплені, і, в поєднанні зі спокійною гладдю води, базальтові стовпи
виглядають особливо мальовничо. Наймальовничіший кар’єр з базальтовими
стовпами розташований в урочищі Янова Долина біля села Базальтового.
Базальтові стовпи – унікальне творіння природи. Це єдине на території
України яскраво виражене стовпчасте залягання найпоширенішої гірської
породи – базальтів.
«Базальтові стовпи» створили на базі Івано-Долинського родовища
базальтів, яке складається з п’яти кар’єрів. Частина кар’єрів затоплена. Таким
є кар’єр № 3 – основний. Відомий цей кар’єр своєю мальовничістю:
базальтові стовпи та вода, посеред якої виділяється, у формі серця, острівець,
який називають «Островом кохання». Справжнісіньке серце Землі, яке
обіймає кожного, хто приходить до нього з добром і любов'ю.
Краса природних перлин нашого краю не лише заворожує, а й надихає
на творчість. Кліп співачки Руслани, який вона презентувала на гала-концерті
Євробачення, був знятий у наших краях. Базальтові стовпи стали чудовим
фоном і ще раз дали привід всій Україні заговорити про наш край.
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Кар'єр № 5 теж має базальтові стовпи.
«Базальтові стовпи» пропонують використовувати як зону відпочинку.
Проте, перетворення «Базальтових стовпів» в рекреаційний, туристичний
об’єкт

є

дуже

складним

завданням,

тому

що

немає

туристичної

інфраструктури, хороших доріг, вказівників. Крім того, на території ІваноДолинського родовища ведеться видобування базальтів ПрАТ «ІваноДолинським спецкар'єром». Це підприємство використовує базальтову
сировину для виробництва щебеню та бутового каменю. Місцеве промислове
сміття ніяк не прикрашає природну пам'ятку. Сподіваємося, що влада та
громадськість буде більш обережно відноситися до унікальних природних
пам'яток, їх популяризації та захисту.

2.4. Історія дослідження базальтів Рівненщини
«Природа нашого Полісся являє собою
стільки своєрідної краси і знаменитих явищ,
стільки

пам'яток

віддалених

геологічних

подій, що може давати на довгі літа рясний
матеріал для праці вчених, митців і поетів».
П. А. Тутковський.

Історія дослідження базальтових покладів на Поліссі починається давно.
Є згадки про те, що ці поклади відомі людям ще з 1835 року. За місцевим
переказом, житель села Берестовець копав колодязь і натрапив на край
кам’яного масиву, він перший використав базальт для свого будинку.
Відомий дослідник, перший директор Національного геологічного
музею України, професор Київського університету, академік П. Тутковський
вважав, що перші каменярні в Берестовці було закладено в 1858 році.
У геологічній літературі ХІХ ст. поклади базальту над Горинню часто
називались «Берестовецьким феноменом», тобто
природи.

Першим

дослідником

базальтів

був

унікальним явищем
геолог

з

Київського

університету А. К. Тишецький, який опублікував статтю в «Киевских
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университетских известиях» у 1862 році. Він визначив цю вулканічну породу
як базальт і запримітив, що вона залягає під крейдою. Він описував уламки
базальту і кременів, які вкривали дно річки, що тече через Берестовець.
А. К. Тишецький уперше поставив питання про вік берестовецьких базальтів.
Він висловив думку, що вони давніші за крейдяні утворення.
Тепер, за допомогою сучасних методів, встановлено, що кам'яну
«діброву» виростили могутні вулканічні сили 517-557 мільйонів років тому.
У товщі земної кори магма може затверднути на глибині. Унаслідок цього
утворюються такі породи, як граніти. Якщо ж магма досягає поверхні й
виливається, то під час її застигання утворюються інші породи – базальти, які
дуже поширені на нашій планеті. Магматичні породи здебільшого тверді,
важкі і щільні.
Пізніше В. І. Блюмель досліджував берестецькі базальти і у своїй роботі,
виданій у Києві 1876 року, вперше навів дані хімічного і мікроскопічного
аналізу. Незважаючи на те, що його метод був недосконалим, однак він
правильно вказав на приналежність цієї впливової породи до базальтової
магми.
В 1862 р. на другому з'їзді природознавців в Києві з доповіддю
«Декілька зауважень про базальти Волинської губернії» виступив Адам
Тишецький, який вперше повідомив про базальтові каменоломні в басейні
р. Горинь в околицях сіл Берестовець та в урочищі Янова Долина (в околицях
с. Злазне) на території сучасного Костопільського району Рівненської
області. Головуючий на засіданні М. Д. Борисяк зауважив, що це перше
повідомлення про базальти в даній місцевості буде поштовхом для
подальшого вивчення вулканізму у Східній Європі. В тому ж році доповідь
А. К. Тишецького

була

опублікована

в

київських

«Университетских

известиях». Автор першого повідомлення про базальти навів місцеву назву
цієї породи «синій камінь». І справді, в багатьох копальнях базальти мають
синюватий відтінок, хоч широко поширені і базальти чорного кольору.
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Через п’ять років після повідомлення А. Тишецького в тому ж журналі
була опублікована стаття В. Блюмеля «Про долерит Полтавської та трап
Волинської губернії», в якій наведені дані про хімічний склад та
мінералогічну структуру гірської породи з Берестовця, яку він вперше назвав
трапом.
Особливо докладно вивчав берестовецькі базальти О. П. Карпінський.
Його дослідження, проведені більш як сто років тому, не втратили наукового
значення і тепер.
«Вдивляючись у геологічну історію країни, ми зустрічаємо всі минулі
епохи, – починаючи з найдавніших, куди тільки могли проникнути наші
дослідження, до епохи сучасної… Тим цікавішим для нас здається той
єдиний пункт, що знаходиться у Волинській губернії, верст за 35 на північ від
Рівного, де серед наносів і крейдових товщ виступають маси породи,
належність якої до одного з видів базальтової групи не викликає сумнівів».
А. П. Карпинский. Собрание сочинений АК СССР, М., 1941.
В 1873 р. перший президент Академії Наук СРСР (1917-1936)
О. П. Карпінський опублікував у збірнику праць Санкт-Петербурзького
гірничого інституту статтю «Анамезит в Європейській Росії». В ній автор
визначив мінералогічний склад рівненського базальту, описав його структуру
та умови утворення, відкрив в ньому самородну мідь та залізо, виявив
залишки організмів у крейдових відкладах, що залягають під базальтами.
«…Виходи базальтових порід мають ще й ту наукову цінність, що
дозволяють судити про їх геологічну древність відносно оточуючих осадових
порід» – писав О. П. Карпінський.
У 1909 р. берестовецькі каменоломні відвідав видатний природознавець,
перший президент Академії наук України (1919-1921) В. І. Вернадський,
який про свої враження згадував у листі: «Дивні розрізи. Унікальна природа.
Це поховані під древніми морськими (крейдовими) шарами базальтові породи
– ніби на Ельбі».
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На початку ХХ ст. базальти вивчав видатний український геолог
П. А. Тутковський. У 1912 році він уперше виявив виходи базальтів у басейні
р. Стир в околицях с. Полиці (Володимирецький район Рівненської області).
П. А. Тутковський уперше оцінив базальтові стовпи Берестовця та Янової
Долини з ландшафтно-естетичної точки зору, як об’єктів туризму.
У 20-30-х роках ХХ століття рівненські базальти були в центрі уваги
багатьох польських геологів. У геологічних часописах Польщі того періоду
висвітлювалися різні аспекти вивчення базальтів. Талановитий польський
геолог Чеслав Кужніяр визначив, що базальтові виливи на Поліссі пов’язані з
дислокаціями,

що

зумовили

появу

тектонічного

розлому,

пізніше

успадкованого долиною р. Горинь.
М. Каменський, досліджуючи базальти і туфи, встановив, що вони
являють собою лінію вулканів, розміщених в тектонічному розломі.
Ю. Токарський вивчав мінералогічний склад берестовецьких базальтів і
туфів і довів, що на 60 % вони складаються з санідініну.
Цілу серію наукових робіт присвятив рівненським базальтам польський
геолог С. Малковський. Він виявив, невідомі раніше, виходи на поверхню
базальтів біля с. Великий Мидськ (Костопільський район Рівненської
області). За даними С. Малковського базальти залягають у басейні р. Горинь,
біля сіл Берестовець та Злазне у вигляді лаколітів, а в околицях сіл Мутвиця
та Полиця – це покрівні залягання. Вчений подав детальну характеристику
родовищ та описав мінерали, виявлені в базальтах: малахіт, азурит, кварц,
барит та інші. Відкритий у базальтах новий мінерал яніт описав С. Тугутт.
Польські

геологи

вивчали

міденосність

базальтів.

У

статтях

К. Богдановича, Р. Краєвського, Й. Войцеховського та С. Малковського
говориться про міденосність у базальтах басейну р. Горинь. С. Малковський
звернув увагу на велике естетичне значення базальтів Полісся як унікальних
об’єктів для проведення екскурсій та необхідність їх охорони.
Від 1939 року поліські базальти знову стають об’єктом вивчення
українських та російських геологів. Серію статей про базальти Янової
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Долини опублікував А. М. Вікторов. Ректор (в 1951-1963 роках) Львівського
університету ім. І. Франка Євген Костянтинович Лазаренко описав всі відомі
мінерали базальтових трапів. Результати геологічних досліджень базальтів
Полісся були викладені в монографіях: «Прип'ятичний вал», «Венд України»,
«Геологічна історія території України. Докембрій» та інших.
Найновіші дослідження присвячені вивченню: рельєфоутворюючого
значення базальтів Полісся (О. С. Будько, С. Ю. Бортник); палеовулканічним
явищам В. Л. Приходько, А. Я. Радзивілл); геолого-мінералогічній оцінці
агатів у базальтах на прикладі Рафалівського родовища (А. П. Бартоломеу);
палеонтологічним знахідкам у мезозойських вапняках, що залягають над
базальтами (Н. П. Волненко, С. О. Волненко та інші). У своїй роботі
«Палеонтологічні знахідки на території Рівненщини» автори говорять про те,
що кожен пласт земної кори являє собою сторінку великої кам’яної книги, в
якій є відбитки рослин і тварин, сліди змін геологічних процесів, записані
явища, які відбувалися на нашій планеті мільйони років тому.
Палеонтологи вивчають і відтворюють картини далекого минулого.
Виникла наука палеонтологія, яка досліджує будову і спосіб життя давніх
організмів, вирішує питання еволюції нині існуючих організмів. Вивчення
викопних решток дозволяє пояснити умови утворення осадів, в яких ці
залишки поховані.
У крейдових відкладах Берестовецького базальтового кар’єру часто
знаходять губки. Це примітивний тип багатоклітинних тварин. А також
шестипроменеві корали (див. Додаток № 5). Часто у крейдяних відкладах
Берестовецького базальтового кар’єру можна побачити групу тварин, яка
відрізняється від інших типів тварин. Ці тварини захищені черпашкою. У
Берестовецьких вапнякових конгломератах часто трапляються морські їжаки.
Це морські тварини, які виникли в палеозої. А в крейдових конгломератах
знаходять залишки морських лілій. Рідше зустрічаються зуби акул. Крім
уламків, тут зустрічаються цілі скелети організмів. Для конгломератів – це
рідкісне явище.
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У базальтових кар’єрах, крім рідкісних палеонтологічних решток,
зустрічаються і унікальні мінерали: малахіт, азурит, агат, опал, аметист та ін.
Важливо не допустити знищення території, яка буде відведена під
Берестовецький заказник, в районі кар’єру № 10. До знищення геологічної
пам’ятки може привести рекультивація. В цьому районі знаходиться чисте
живописне озеро. Це може бути і живописна пам'ятка природи.
У 80-х роках рівненська геологорозвідувальна експедиція на чолі з
кандидатом геолого-мінералогічних наук І. М. Іванівим відкрила велике
Іванчицьке родовище у Володимирецькому районі. Нині вважається, що
маємо «базальтову лінію» в басейні Горині – від села Ходоси до Старої
Рафалівки. Свердловиною на заплаві Стиру біля Старої Рафалівки відкрито
базальти на глибині 10 метрів.
У «біографії» базальту є чимало цікавих подій і фактів. Але вивчення
його триває. Тепер увагу вчених привертає здатність цього каменю до
дивовижних перетворень.
Унікальна інформація про базальти Полісся міститься в атласі «Геологія
та корисні копалини України» та в «Національному атласі України».
В цілому, за 150-річний період вивчення базальтів Полісся зібрано
значний матеріал про їх природу. Проте, земні надра, де знаходяться
базальти, ще приховують у собі багато таємниць.
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2.5. Видатні вчені-геологи – дослідники
базальтів
Пліній Старший (22-24 – 79) – римський
історик, письменник, державний діяч. Автор
«Природничої історії», в якій уперше був
вжитий термін «базальт» (від ефіопського
слова «базал», що означає камінь із залізом).
Георгіус Агрікола, справжнє ім'я Георг
Бауер (1494 – 1555) – німецький вчений епохи
Відродження,

геолог,

мінералог,

гірник,

металург, автор першої європейської гірничометалургійної

енциклопедії.

У

ХV столітті

термін «базальт» використав Агрікола для
позначення темноколірних кристалічних порід,
що відзначаються стовпчастою окремістю.
Основна праця про гірничу справу та
металургію була опублікована в 1556 р. В ній
вперше в Європейській науці був узагальнений
багатовіковий

досвід

виробництва,

описані

гірничо-металургійного
мінерали.

Агрікола

розробив основи хімічного аналізу і переробки
мідних руд. Численним працям Агріколи судилася щаслива доля. Понад 300
років вони були практично основним посібником для гірників та металургів
Європи. Агрікола, як лікар, досліджував вплив умов праці гірників на їх
здоров'я.
Праці Агріколи й до сьогодні не тільки зберігають свою пізнавальну та
історичну цінність, але й пронизані ідеями гуманізму, міжнародної співпраці,
є видатними пам'ятками у світовій історії давньогірництва та металургії.
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Карл Фрідріх Крістіан Моос (1773 – 1839) – німецький мінералог і
геолог.

Навчався

Великобританії.

У

у

Франції

1812

році

та
став

професором, у 1818 році переїхав у
Фрейберг

(Гірську

академію).

Слід

відмітити, що у цій академії у 1739-1740
рр.

в

хімічній

Генкеля

разом

лабораторії
навчалися

Йоганна
видатний

російський вчений М. В. Ломоносов та
основоположник

виробництва

російського фарфору Д. І. Виноградов. В
1826 році Моос переїхав у Відень.
Найважливішим досягненням Мооса
є створена ним у 1811 році шкала твердості мінералів, яку назвали його
іменем. Шкала Мооса – це шкала для визначення відносної твердості
гірських порід та мінералів методом дряпання.
Карпінський

Олександр

Петрович (1847 – 1936) – російський
геолог, петрограф, академік. Вивчав
тектонічну будову та гірські породи
України,

запропонував

систему

умовних знаків для геологічних карт.
Особливо

докладно

науковець

вивчав берестовецькі базальти. Його
дослідження, проведені більш як сто
років тому, не втратили наукового
значення і тепер.
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Павло Аполлонович Тутковський (1858 – 1930) – український геолог,
географ

і

наукових

педагог.

Автор

праць,

присвячених

мінералогії,

300

петрографії,

палеонтології, стратиграфії. Автор
першого

українського

словника

геологічної термінології (1923 р.).
П. А. Тутковський

сприяв

створенню Геологічного музею та
бібліотеки Академії наук.
Вчений на початку ХХ ст.
вивчав базальти. У 1912 році він
уперше виявив виходи базальтів у
басейні

р. Стир

в

околицях

с. Полиці (Володимирецький район
Рівненської області) та оцінив базальтові стовпи Берестовця та Янової
Долини

з

ландшафтно-естетичної

точки зору, як об’єктів туризму.
Володимир
Вернадський

(1863

Іванович
–

1945)

–

природознавець, засновник геохімії,
біогеохімії та радіогеології, вчення
про біосферу. Один із засновників
Української академії наук, засновник
Національної
Розвивав

бібліотеки

провідні

України.

напрями

в

мінералогії, геології, гідрогеології.
Директор Радієвого інституту (19221939 рр.). Наукові праці присвячені
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дослідженню хімічного складу земної кори, атмосфери, гідросфери, хімічних
елементів. В. І. Вернадський створив вчення про ноосферу. У своїх спогадах
він писав: «Я вірю у велике майбутнє України…».
У 1909 р. берестовецькі каменоломні
відвідав видатний природознавець, перший
президент Академії наук України (1919-1921)
В. І. Вернадський, який про свої враження
згадував у листі: «Дивні розрізи. Унікальна
природа. Це поховані під древніми морськими
(крейдовими) шарами базальтові породи – ніби
на Ельбі».
На пошану вченого названо два мінерали:
«вернадит»

та

«вернадскит».

В 1963

році

випустили поштову марку до 100-річчя з дня
народження вченого. У 1996 році засновували
українську антарктичну станцію «Академік
Вернадський».

26

березня

2003

року

Національний банк України в обіг випустив
ювілейну монету номіналом 2 гривні, яка
присвячена академіку Вернадському.
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Станіслав Малковський (1889 – 1962) – польський геолог. Цілу серію
наукових робіт присвятив рівненським
базальтам. Він виявив, невідомі раніше,
виходи

на

поверхню

базальтів

біля

с. Великий Мидськ (Костопільський район
Рівненської

області).

С. Малковського

За

базальти

даними

залягають

у

басейні р. Горинь, біля сіл Берестовець та
Злазне у вигляді лаколітів, а в околицях сіл
Мутвиця
залягання.

та

Полиця
Вчений

характеристику

–

це

подав

родовищ

покрівні
детальну

та

описав

мінерали, виявлені в базальтах: малахіт,
азурит, кварц, барит та інші.
С. Малковський був настільки вражений красою і багатством природи
Костопільського повіту на Рівненщині, що писав про необхідність
створення тут національного парку, подібного Єллоустоуну в Північній
Америці і вірив в реальність здійснення цієї ідеї. Базальтові стовпи за своїм
науковим,

ландшафтно-естетичним

значенням нічим не поступаються нічим не
поступаються вже існуючим геологічним
паркам Європи.
Євген
(1912

–

Костянтинович
1979)

–

Лазаренко

український

геолог-

мінералог, доктор геолого-мінералогічних
наук, професор. Наукові роботи: «Надрові
багатства

західних

областей

України»

(1946), «Курс мінералогії» (1959). Під
керівництвом
проведені

Є. К. Лазаренка
мінералогічні

були

дослідження
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вивержених комплексів Західної Волині. Вчений запропонував генетичну
класифікацію мінералів. Його іменем названий знайдений на Волині мінерал
берил масою 4,879 кг.
Будучи ректором (в 1951-1963 роках) Львівського університету
ім. І. Франка, Євген Костянтинович Лазаренко описав всі відомі мінерали
базальтових трапів. Результати геологічних досліджень базальтів Полісся
були викладені в монографіях: «Прип'ятичний вал», «Венд України»,
«Геологічна історія території України. Докембрій» та інших.
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ІІІ. МІНЕРАЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ
3.1. Самоцвіти, приурочені до покладів базальту
Самоцвіти – кольорові та безбарвні коштовні ювелірні, ювелірнівиробні і виробні камені, що відповідають за якістю вимогам ювелірнокаменерізної промисловості і використовуються для виробництва прикрас і
художніх виробів прикладного призначення.
Виробне каміння – це мінерали та гірські породи з цінними
властивостями (гарне забарвлення або структурний малюнок), в результаті
чого їх використовують для виготовлення художніх і декоративних виробів.
До виробного каміння відносять яшму, селеніт, кварцит, пейзажний камінь
(берестовіт), халцедон.
В особливу групу ювелірно-виробного каміння виділяють найбільш
рідкісні і високодекоративні камені, які використовуються в ювелірних і
ювелірно-галантерейних виробах, – малахіт, агат, лазурит, аметист, гірський
кришталь. Ювелірно-виробне каміння класифікують:
І порядку – бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, тигрове та котяче око,
хризокола;
ІІ порядку – агат, скам'яніле дерево, кварцит кольоровий, халцедон, яшма.
В Рівненському обласному краєзнавчому музеї створені експозиції, де
представлені рівненські самоцвіти та вироби з них (див. Додаток № 6).
Гемологія – це наука про дорогоцінні камені, коштовне та виробне
каміння, їх фізичні властивості, особливості хімічного складу, декоративнохудожні переваги мінералів, що використовуються в ювелірному та
каменерізному виробництві. Гемологія тісно пов’язана з мінералогією та
геологією. Гемологія як наука сформувалася на початку ХХ ст., після появи
точних

методів

дослідження

мінералів

рентгеноструктурного аналізу, спектрометрії…).
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(поляризаційної

оптики,

НАПІВКОШТОВНІ КАМЕНІ

І ряд: 1 – бірюза, 2 – гематит, 3 – хризокола, 4 – тигрове око;
ІІ ряд: 5 – кварц, 6 – турмалін, 7 – карнеліан, 8 – пірит, 9 – сугуліт;
ІІІ ряд: 10 – малахіт, 11 – рожевий кварц, 12 – сніговий обсидіан, 13 –
рубін, 14 – моховий агат;
ІV ряд: 15 – яшма, 16 – аметист, 17 – блакитний агат, 18 – лазурит
Базальтові стовпи є справжнім мінералогічним музеєм під відкритим
небом. Тут виявлено близько 50 мінералів. Серед них – залізо, мідь, срібло та
мінерали зі вмістом заліза та міді – азурит, гематит, малахіт, олівін, пірит,
селадоніт, санідин; напівдорогоцінні мінерали – агат, аметист, опал,
халцедон, яшма, берестовіт.
Найбільш поширеним є селадоніт – мінерал яскраво зеленого кольору,
що зустрічається на поверхні базальтових стовпів. Цей мінерал утворився
гідротермальним шляхом у результаті заміщення мінералів у вулканічних
породах.
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З базальтами пов’язані родовища самородної міді. Їх вперше відкрив тут
польський геолог Станіслав Малковський у кар’єрі поблизу с. Великий
Мидськ. У базальтах та туфах Рівненської області самородна мідь
зустрічається у вигляді дрібних вкраплень, дрібних прожилок, пластинок. У
довоєнні роки польські геологи знаходили самородки міді вагою 807, 820 та
892 г. У 1999 році в Рафалівському базальтовому кар’єрі було знайдено
найбільший в незалежній Україні самородок міді вагою 735,2 г.
Станіслав Малковський виявив на Поліссі не лише поклади міді, а й
залишки древнього мідного рудника в урочищі Дубняк поблизу с. Великий
Мидськ в Костопільському районі Рівненської області (топонім села
походить від древнього мідного промислу).
Геологічною розвідкою доведено, що в районі поширення базальтових
трапів Полісся запаси міді складають близько 25 млн. тонн. Таким чином,
Рівненське Полісся є міденосним районом, який за запасами не поступається
всесвітньовідомому родовищу в штаті Мічиган у США. До того ж, поліська
мідь є хімічно найчистішою.
Базальтові трапи Рівненського Полісся – місце найбільшої концентрації
високоякісних

агатів

(дрібнокристалічного

в

Україні.

кварцу)

з

Агат

є

різновидністю

кольоровими

смугами,

халцедону
колір

яких

визначається наявністю заліза, марганцю та інших хімічних елементів. Він
буває білим, жовтим, сірим, голубим, коричневим, червоним.
Агати утворюються у порожнинах базальтової лави, яка застигає так
швидко, що гази не встигають вийти на поверхню. У газові порожнини
проникають мінерали, що виділяються з лави, вони застигають, згодом до
них проникає залізо і марганець. З часом вони тверднуть і кристалізуються.
Так утворюються агати.
Агат – це різнокольоровий смугастий самоцвіт. Його красу створює
забарвлений халцедон. У перекладі слово «агат» означає щасливий. Агати
поділяють на коралові, місячні. Часто на зрізах агату можна побачити цілий
пейзаж.
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Агат – це один з найбільш привабливих самоцвітів України. Він
зустрічається у вулканічних породах Рівненської області у вигляді мигдалин,
жеод, прожилків. В кар’єрах сіл Берестовець, Рафалівка зустрічаються
прожилки і мигдалини голубого, жовтого, рожевого халцедону. В басейні
р. Горинь можна знайти агати з чергуванням смуг темно-синього халцедону і
голубого кварциту. Особливий інтерес представляють агати, в яких вигнуті
лінії набувають контурів середньовічних замків.
На Рівненщині агати зустрічаються і добуваються в базальтових
кар’єрах:

Базальтовому,

Іванчівському,

Рафалівському.

Берестовецькому,
Наприклад,

в

Івано-Долинському,
районі

с. Берестовець

простежена жила на глибину 0,3 м. Вона складається з світло-сірого
прозорого халцедону, за нею йде тонке перешарування світло-сірих прозорих
шарів агатів. В центрі викристалізовуються кристали кварцу. Секреції
досягають розмірів до 10-12 см.
Берестовецький агат характеризується тонким перешаруванням в світлосірих, білих, голубуватих тонах, має високі декоративні властивості. Агати
Берестовецького кар’єру з чітким малюнком, товщиною смуг до 1 мм,
відносяться до І сорту.
Агати Рафалівського родовища пов’язані з вулканізмом, що відбувся в
досить вузькій смузі довжиною 770 км уздовж південно-східної окраїни
Східно-Європейської платформи 650-570 млн. років тому.
Одна з основних властивостей агатів, що визначають їх якість як
виробного каменю – це будова або малюнок, що спостерігається на плоскому
зрізі природного каменю. Агати Рафалівського родовища за характером
малюнку поділяють на 3 групи: І – з горизонтальною шаруватістю; ІІ –
композиційні агати; ІІІ – з концентричним малюнком.
Технологічні властивості рафалівських агатів – це твердість, крихкість,
тріщинуватість, прозорість. Твердість агатів коливається від 6,5 до 7 за
шкалою Мооса. Тому при обробці агатів необхідно використовувати
алмазний інструмент. Тріщинуватість в агатах утворилася в процесі
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видобутку.

Халцедонові

мигдалини

менше

піддаються

механічним

ушкодженням, ніж кварцові. Декоративні властивості (прозорість, колір,
текстурний малюнок) безпосередньо визначають декоративно-художню
придатність виробів.
Прозорість.

Досліджувані

агати

відносяться

до

напівпрозорих

різновидів. До найбільш декоративних агатів відносяться халцедонові
мигдалини, напівпрозорість яких створює ефект загадковості і таємничості.
Особливо це характерно для халцедонових агатів з рожевим і блакитним
відтінками. Кварцові агати також дуже декоративні в товстих зрізах, однак,
вони погано приймають полірування і дуже крихкі.
Колір агатів досліджуваного району в основному ясно-сірий і сірий.
Іноді включення сторонніх мінералів утворюють вкраплення різних кольорів:
червоного, жовтогарячого, зеленого… Колір каменю можна підсилити або
послабити за рахунок розміру і форми виробу. Наприклад, якщо халцедонову
мигдалину розрізати і відполірувати зріз, то халцедон набуває сапфірового
кольору. Тобто, колір – це цілком керована властивість агатів, за допомогою
якого можна викликати різке емоційне і естетичне сприйняття. Так, ясносірий колір каменю – холодний. Блакитні кольори і відтінки створюють
враження небесної далечіні: світлий, свіжий і прозорий.
Текстурний малюнок в агатах Рафалівського родовища базальтів
невиразний і розпливчастий. Разом з тим, при вмілому підході, малюнок
можна подати за допомогою форми виробів з агата. Наприклад, контакт агата
з яшмою зеленого кольору створює оригінальний і неповторний малюнок. З
позицій гемології також цікаві халцедонові облямівки в кварцових
мигдалинах, що містять голчасті, хвиле- і хмароподібні включення у цеолітів
та інших мінералів, тому є оригінальними і неповторними.
Агати досліджуваного району можуть бути використані для художнього
різьблення. Особливий інтерес представляють агати із сапфіровим кольором.
Унікальність цих утворень (колір, природна форма, розмір, відсутність
тріщин) дозволяє використовувати їх для виконання авторських робіт.
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Виділяють 4 сорти агатів Рафалівського родовища. До вищого сорту
відносяться агати із сапфіровим кольором; до першого сорту – кварцхалцедонові, халцедон-кварцеві агати, ясно-сірого, білого кольору з
пейзажним малюнком; до другого сорту – кварц-халцедонові агати, від ясносірого до білого кольору, уламки з контактом кварцу і халцедону; до третього
– жеоди, щітки аметист-халцедонові, кварц-халцедонові.
Яшмова веселка
Яшма – це декоративна органогенна промениста гірська порода. Вона
складена тонкозернистим агрегатом кварцу, халцедону, зафарбованих
домішками окислів заліза і марганцю в різні відтінки червоного,
коричневого, зеленого кольорів.
Справжні яшми своїм народженням зобов’язані живим організмам,
морю, вулканам і внутрішнім силам Землі. В Україні немає класичних яшм,
але є яшмоподібні породи, які по складу, властивостям і красі не
поступаються справжнім яшмам.
Ці красиві самоцвіти зустрічаються на Поліссі. Вони мають різний колір:
чорний, темно-коричневий, жовтий, темно-зелений. Декоративні якості яшми
із кар’єрів базальтів в Костопільському районі Рівненської області дуже
високі.
Звідки в яшми така різноманітність кольорів? На колір самоцвітів
впливає склад, співвідношення і кількість домішків. Зелений колір дають
домішки заліза, а також зелених мінералів – селадоніту і хлоріту.
Мікровключення

гематиту

надають

яшмам

червоного,

бузкового,

коричневого кольору. Домішки магнетиту і окислів марганцю надають
яшмам чорних і фіолетових кольорів.
Яшма

приваблює

не

лише

яскравими

кольорами,

унікальними

малюнками, але і своєю міцністю, довговічністю, однорідністю. Яшма має
високу твердість (7). Яшма – це красивий самоцвіт, що містить у собі
невичерпні декоративні можливості.
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На Рівненщині яшма поширена серед вулканогенних утворень в
Берестовецькому та Івано-Долинському кар’єрах. Яшмоїди виявлені в ІваноДолинському

родовищі

біля

с. Базальтове

Костопільського

району

Рівненської області у північно-східній частині базальтового кар’єру у вигляді
покладів довжиною 6-8 м, висотою 2,5 м. По його периферії спостерігаються
освітлені сірі базальти. Ближче до центру розміщувалися «ядра» яшмоїдів
переважно бурого забарвлення та синювато-темно-зеленого.
Аметист – мерехтливий з фіолетовим блиском камінь
Аметист – один із найкрасивіших і найніжніших каменів самоцвітів. Це
мінерал групи кварцу, магматичного походження, фіолетового кольору;
найбільш цінна різновидність кварцу. Кристали аметисту можуть досягати в
довжину 35 сантиметрів. Найчастіше аметисти зустрічаються в жеодах
базальтових порід. Жеоди – це природні пустоти в гірських породах, які
мають кулеподібну форму. На їх внутрішніх стінках утворюються кристали
аметистів (див. Додаток № 7).
В Рівненській області прояви аметисту зустрічаються в базальтах
волинської серії верхнього протерозою.
Серед інших різновидностей кварцу виділяють:
гірський кришталь – прозорі кристали;
раухтопаз – кристали димчасто-чорного чи бурого відтінку;
сердолік

–

різновидність

кварцу

(халцедону),

яка

широко

використовується при виготовленні орнаментів та різноманітних фігурок;
молочний кварц – найпоширеніша напівпрозора різновидність кварцу;
цитрин – кристали лимонно-жовтого кольору;
рожевий кварц – це напівпрозорий кварц, який виділяється своєю
красою і використовується для виготовлення прикрас. Рожевий кварц
вважають символом кохання (див. Додаток № 7).
Кварц – це найпоширеніший мінерал земної кори, він зустрічається в
магматичних породах. Колір кварцу може бути різним, залежно від тих чи
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інших домішок. Якщо в кварці є домішки титану чи марганцю, то він набуває
кольору, що змінюється від ніжно-рожевого до яскраво-рожевого.
Пейзажний камінь (берестовіт)
Пейзажний камінь (берестовіт) являє собою приховано кристалічний
кальцит з домішками зеленого селедоніту та інших мінералів, в тому числі
темно-зеленого хлориту та дрібних вкраплень самородної міді. Різноманітні
комбінації вищеназваних мінералів утворюють малюнки, подібні на пейзажі
(див. Додаток № 8). Жили берестовіту пов’язані з гідротермальною
діяльністю в зоні розлому, виявленого в межах Берестовецького родовища
базальтів на території Рівненської області.
Малахіт – це поширений
мінерал

класу

карбонатів,

зеленого

кольору,

напівпрозорий до непрозорого.
Це цінне виробне каміння, яке
зустрічається

в

зонах

окислення мідних родовищ, а
також в базальтових родовищах. В перекладі з грецької мови «малахе» –
означає мальва. Розрізняють різновиди малахіту. Серед них: малахіт мідний
(хризокола) та малахіт синій (азурит). Саме такі малахіти знайдені на
Рівненщині, в базальтових родовищах с. Берестовець та с. Базальтове.
Азурит – це вторинний мінерал
міді,

темно-синього

агрегатах

від

кольору,

волошкового

в
до

блакитного. Утворює щітки, друзи
кристалів. Мінерал зони окислення
родовищ

міді.

При

подальшому

окисленні переходить в малахіт.
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Хризокола – мінерал класу силікатів. Зустрічається в зоні окислення
мідних родовищ. Супутні мінерали: малахіт, азурит.

Хризокола

Самородок міді

Самородна мідь – це мінерал класу самородних елементів. Колір
мінералу

від

ясно-рожевого

до

мідно-червоного.

Самородна

мідь

утворюється під впливом ендогенних та екзогенних процесів.

3.2. Господарське значення базальтів
Починаючи з 1928 року на кар’єрах Івано-Долинського родовища
розпочали проводити інтенсивне видобування базальтової сировини для
виготовлення нерудних будівельних матеріалів. Було збудовано дробарносортувальний цех, під’їздні залізничні колії, паровозне депо, механічні
майстерні, прокладено вузькоколійку від Іванової Долини до м. Костопіль.
Війна знищила все раніше побудоване на кар’єрах, які були затоплені
водою і до 1959 року не розроблялись. У наступні роки Івано-Долинське
родовище поступово відновлюється, розширюється асортимент продукції,
зростає її попит як в Україні, так і далеко за її межами.
На Рівненщині діє 7 кар'єрів із запасом 45 млн. кубометрів базальту, а в
середині 80-х років рівненська геологорозвідувальна експедиція на чолі з
І. М. Іванівим відкрила велике Іванчицьке родовище у Володимирецькому
районі із запасом 112 млн. кубометрів високоякісного базальту. Поруч із
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покладами базальтів залягає туф – пірокластичний матеріал, утворений
вулканічним попелом.
«Використання базальтових туфів сприяє комплексній переробці
мінеральної

сировини

(базальтів

і

туфів)

та

охороні

природного

навколишнього середовища від техногенних відходів, зокрема шляхом їх
переробки у вироби будівельного призначення» – зауважив професор НУВГП
Л. Й. Дворків, а екологічні й агрохімічні властивості туфів досліджувалися на
кафедрі екології під керівництвом професора М. О. Клименка.
Базальти
інженерних

широко

використовуються

спорудах,

каменеливарному

в

шляховому

виробництві,

а

будівництві,
також

для

виготовлення тонких базальтових волокон, мінеральної вати, з яких
виготовляють теплоізоляційні мати, шнури. Ним вимощують шляхи,
викладають фундаменти, облицьовують будинки.
Вчені відкрили цікаву властивість базальту: він плавиться при
температурах 1350º – 1456ºС. А тому з нього можна виплавляти деталі для
машин, дренажні труби, шахтне кріплення; виробляти мінераловатні вироби і
навіть тканину.
Здавна з диво-каменю базальту, зважаючи на його велику щільність,
виготовляли пам’ятники і бруківку, якою вимощували проїжджу частину
міст. Це єдиний матеріал, який стійкий до дуже високих температур. Тому на
його основі виготовляють одяг для вогнеборців і теплозахисне покриття
космічних кораблів. Базальти у вигляді сировини використовують для
виготовлення високоякісних теплоізоляційних матеріалів, камінного литва.
Вироби з базальтового волокна довговічні, термо- та кислостійкі, мають малу
питому вагу. На основі базальтового волокна освоєно і розроблено
виробництво легких тепло-звуко-ізоляційних виробів, які застосовуються в
корабле- та літакобудуванні.
В регіонах України та країнах СНД приблизно на 20 підприємствах
використовується

сировина

рівненських

родовищ

для

виробництва

базальтового волокна і виготовлення на його основі широкого асортименту
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ефективних теплоізоляційних виробів. Розвиток такого виробництва в
Рівненській області недостатній.
Поряд з базальтами широке розповсюдження мають супутні матеріали –
туфи – продукти виверження вулканів. Прогнозні ресурси туфової сировини
на Рівненщині становлять сотні мільйонів тонн, тобто є практично
невичерпними. Це нетрадиційні для регіону корисні копалини, які
рекомендовано використовувати для підвищення родючості та детоксикації
радіоактивно забруднених грунтів, в якості мінеральних домішок до кормів
худоби та птиці, легких пористих наповнювачів тепло- та звукоізоляційних
матеріалів.
Базальтовою

бруківкою

вимощували

дороги

і

майдани

таких

європейських столиць, як Париж, Брюссель, Берлін, Варшава, Відень,
Москва.
На основі базальту виготовляють теплозахисне покриття для космічних
кораблів багаторазового використання, тканину для пошиття пожежних
костюмів та скафандрів, полотно, картон, папір… Базальт потрібний у
виробництві реактивних турбогвинтових двигунів. Базальтове супертонке
волокно та вироби з нього використовуються в радіоелектроніці, хімічній,
електромеханічній

промисловості,

металургії,

судно-,

машино-,

приладобудуванні, ядерних технологіях, а також з базальту виготовляють
пам’ятники та стели.
У 1966 році науковці Київського інституту скловолокна виготовили
зразок продукції, складовою частиною якого став базальт. Це склопластик,
який за міцністю може замінити залізо.
Монолітні

утворення

базальту

є

добрим

блочним

каменем

і

застосовується для виготовлення облицювальних матеріалів, пам’ятників,
декоративних будівельних матеріалів та бруківки. Але саме ці базальтові
моноліти становлять велику наукову цінність і на території Західної України
зустрічаються лише в Костопільському районі. Розвинуті країни Європи, на
території яких є подібні утворення, різко зменшили або й заборонили
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розробку стовпчастих базальтів, організувавши в місцях їх скупчення
природно-геологічні заповідники, зберігаючи їх у такий спосіб для нащадків і
отримуючи значні прибутки від туризму. А наші базальтові стовпи, тим
часом, у вигляді сировини надходять у всі крани світу.
Прикро, що величезні безмежні можливості базальтових стовпів для
екологічної освіти та естетичного виховання ніяк не реалізовані. Такий стан
речей міг би враз змінитись з утворенням геологічного парку. Для цього є всі
необхідні передмови (див. Додатки № 9, № 10, № 11).
Ми віримо, що в майбутньому Рівненське Полісся стане краєм
базальтової металургії, на базі базальтових родовищ буде створено
геологічний заказник або геологічний парк.
А поки що диво-камінь волає про порятунок, бо ще залишається
нераціональне ставлення до використання надр і за низькими цінами
продається наше чорне золото за кордон.
Найбільш перспективним є застосування базальтів у радіоелектроніці,
космічній і авіаційній промисловостях. У радіоелектроніці використовуються
надтонкі базальтові плівки і пластини як теплоізоляційні матеріали, в
авіаційній і космічній – жаростійкі властивості мінералу при створенні
реактивних і турбогвинтових двигунів. На основі базальту виготовляється
термозахисне покриття для космічних кораблів багаторазового використання
типу «Шатл», «Буран». Базальтова тканина є основою для виготовлення
термостійких пожежних костюмів (витримує 600-750ºС) і скафандрів для
роботи в агресивному середовищі.
Це справді диво-камінь! Літопис його перетворень і застосовувань лише
починається. У центрі Костополя споруджено перший у світі пам’ятник його
загадковій величності Базальту.
Агат – це типово-виробна сировина. З нього виготовляють вставки в
ювелірні вироби: каблучки, кулони, браслети та ін. Зрізи агатових мигдалин
використовують

з

декоративною

метою.

Наприклад,

виготовляють

оригінальні циферблати для стінних годинників, а також різні підставки,
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шкатулки. Особливо ефектно виглядають вирізані із агатів сережки-підвіски,
брошки «крила метеликів», кулони.
Агати – це самоцвіти, які гідні уваги художників. Якщо до них
доторкнуться натхненні руки майстра, то вони віддячать яскравою красою.
Кварц

відіграє

важливу роль

в

житті

людини.

Його

широко

використовують для виготовлення прикрас, орнаментів, інструментів,
магічних кристалів.
Яшма – це красивий виробний самоцвіт, який має невичерпні
декоративні можливості. Завдяки високій твердості і барвистому вигляду,
яшма використовується для виготовлення цінних ювелірних виробів. Краса
цього каменя здавна зачаровує людей. В Україні ще в давнину із яшми
виготовляли ювелірні вироби, вази, письмове приладдя, попільнички,
картини,

мозаїчні

композиції.

Булава

Богдана

Хмельницького

була

виготовлена із монолітного шматка яшми і прикрашена 130 самоцвітами.
В 1965 році підприємство «Кольорові камені», колишнього СРСР,
поставляло пейзажну яшму в США, Францію, Бельгію, Швецію, Японію…
Вироби із яшми були високо оцінені на Всесвітній виставці в Монреалі
«Експо-67». Яшмові вироби прикрашають зали Зимового палацу в СанктПетербурзі і Лувру в Парижі. Із волинських яшм виготовляють сережкипідвіски, кулони і вставки в каблучки. Яшма є цікавим виробним матеріалом
для художніх робіт.
Аметист. Цей ніжний самоцвіт однаково красивий, як у похмурі дні, так
і

в

сонячні.

Своєму

власникові

він

приносить

щастя.

Аметист

використовують для виготовлення дорогоцінних прикрас.
Пейзажний камінь (берестовіт). Цей самоцвіт для каменерізів і
художників є цікавим і перспективним декоративно-виробним матеріалом.
Малахіт – це цінна сировина для виготовлення фарб.
Азурит є основою для виготовлення синьої фарби.
Таким чином, серед напівдорогоцінного каміння Рівненщини практичне
значення для художніх каменесамоцвітних промислів мають агати, яшми,
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пейзажний камінь (берестовіт), аметист, рожевий кварц, малахіт, азурит,
хризокола.
В Рівненській області обліковується 352 родовища корисних копалин, з
них розробляється 117 родовищ. В складі ресурсного потенціалу широко
представлена будівельна сировина (родовища каменю будівельного, пісків,
суглинків, крейди). В якості будівельного каменю широко використовуються
граніти, базальти.
На Рівненщині розташовані унікальні родовища базальтів, які за своїми
фізико-механічними

та

хімічними

властивостями

придатні

як

для

виробництва бутощебеневої продукції, різних архітектурно-будівельних
виробів, так і для виготовлення з них базальтового волокна і мінеральної
вати.
У використанні корисних копалин основні проблеми мінеральносировинної бази пов’язані з такими факторами:
‒ не відновлюваністю природних мінеральних ресурсів, що вимагають
необхідність їх раціонального та ощадливого використання, особливо
бурштину та базальтів стовпчастої структури;
‒ недостатніми інвестиційними надходженнями в гірничодобувну
промисловість та розвідку родовищ корисних копалин;
‒ недостатнім фінансуванням прикладних наукових досліджень та
вивчення мінеральних ресурсів Рівненщини.
3.3. Сучасна стратегія охорони природи, зокрема геологічних
об’єктів в Рівненській області
Сучасна стратегія охорони природи полягає у забезпеченні динамічної
екологічної

рівноваги

окремих

регіонів,

пошуку

сталого

розвитку

природокористування, при якому здійснюється не тільки збереження
біорізноманіття довкілля, а також його стабілізація і поліпшення.
В

останні

роки

Україна

приділяє

велику

увагу

виконанню

загальноєвропейських норм в області охорони навколишнього середовища.
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В наш час використання та відтворення природних національних
багатств, в тому числі і геологічних, здійснюється згідно із Законом «Про
природно-заповідний фонд України», прийнятим у 1992 році.
На території Рівненської області було створено 269 природнозаповідних об’єктів, що займають 8,7 % її території. Серед них є 7
геологічних об’єктів: 5 заказників місцевого значення і 2 пам'ятки природи
місцевого значення, які є свідками історії формування земної поверхні
нашого краю.
Коротка

характеристика

існуючих

і

проектованих

заповідних

геологічних об'єктів Рівненської області наведена в таблиці.
Таблиця
Перелік існуючих і перспективних геологічних заповідних об'єктів
Рівненської області
№ з/п Назва об'єкта
]

2

Адміністративне
Складові геологічні
місцезнаходження елементи пізнавального
об'єкта
значення
4
5

Категорія
3

Існуючі
1.

2.

3.

Виходи останців
неогенового віку у
вигляді підвищень в
поєднанні з ерозійною
діяльністю ярів
Березнівський
Виходи на денну
Соколині
район, с.Соснове, поверхню
гори
с.Губків,
кристалічних порід у
Жовтневе
вигляді живописних
Лісництво
скель з рідкісними
(кв. 1-5)
рослинами
Корецький район Виходи на денну
Маренинсько- Геологічний
заказник
с.Устя,
поверхню обривистих
Устянські
місцевого
Березнівський
відслонень гранітів та
граніти
значення. Площа район с.Маринин інших криталічних
170 га
порід вздовж р.Случ з
рідкісними та
лікарськими
рослинами
Мізоцький
кряж

Геологічний
заказник
місцевого
значення.
Площа 2526 га
Ландшафтний
заказник
місцевого
значення.
Площа 510 га

Дубнівський,
Острозький,
Здолбуніський
райони
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]
4.

5.

6.

7.

2
Корецькі
граніти

3
Геологічний
заказник
місцевого
значення. Площа
15 га
Геологічний
Яр
«Каменярня», заказник
місцевого
урочище
«Біла Дебря» значення.
Площа 20 га
Пам'ятка
Базальтові
природи
стовпи
місцевого
значення.
Площа 0,8 га
Пам'ятка
Кар'єр
кембрійських природи
місцевого
глин
значення.
Площа 2,0 га

4
5
Південна околиця Виходи на денну
м. Корець
поверхню гранітів
житомирського
комплексу
Млинівський
район, північна
околиця
с.Підбрусень

Виходи на денну
поверхню девонських
порід по дну і схилах
яру та балки

Костопільський
район, північнозахідна околиця
с.Берестовець

Виходи на денну
поверхню базальтів
трапової формації

Рівненський
район, північносхідна околиця
с.Хотинь

Виходи на денну
поверхню глин, які
утворилися в
результаті
вивітрювання
кристалічних порід

Проектовані
1.

Вихід порід
клесівської
серії

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

2.

Вихід
осницьких
гранітів
«Урочище
Коплище»

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

3.

Вихід
вирівських
діоритів

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

4.

Габродіабази
Томашгородської
дайки

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

Сарненський р-н, Пагорбоподібне
південна околиця підняття, в якому
смт.Клесів
кар'єром на глибину
80,0 м розкриті породи
клесівської серії
Сарненський р-н, В кар'єрі, який
в 3,0 км на схід
частково затоплении і
від смт.Клесів,
біля якого обладнано
урочище
зону відпочинку,
Коплище
розкриті
крупнозернисті граніти
осницького комплексу
Сарненський р-н, В кар'єрі достатньо
південна околиця наглядно
с.Вири
спостерігається розріз і
взаємовідносини порід
осницького комплексу
Рокитнівський
Розкрито розріз
район, в 3,3 км на найпотужнішої дайки
схід від
нижнього протерозою
смт.Томашгород північного заходу
кристалічного щита та
її контакти з
вміщаючими породами
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]
5.

2
Відслонення
діоритів і
гранодіоритів
осницького
комплексу

3
Пам'ятка
природи
місцевого
значення

4
Рокитнівський
район, в 0,8 км на
північний схід від
смт.Томашгород
на лівому березі
р.Льва

6.

Рокитнівськии вихід
габроїдів

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

Рокитнівський
район, в 1,0 км на
північний схід від
північної околиці
смт.Рокитне

7.

Сторожівськии вихід
гнейсів та
мігматитів

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

Корецький район,
в 0,5 км на
південний захід
від центра 'с.
Сторожів

8.

Відслонення
габро
«Урочище
Броніславка»

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

Березнівський
район, в 7 км
північнозахідніше
с.Мочулянка,
в урочищі
Броніславка

9.

Хотинські
печери

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

Рівненський р-н,
північно-східна
околиця
с.Хотинь, схил
лівого берега
р.Горинь
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5
Кар'єром розкрито
розріз порід
середнього складу,
наглядно ілюструються
взаємопереходи
діоритів і
гранодіоритів
Кар'єром розкрито
повнии розріз
габроїдів
Рокитнівського масиву
і їх взаємовідносини з
іншими породами
осницького комплексу
і клесівської серії
Дає можливість
спостерігати в
корінному виході
взаємовідношення
мігматитів з гранітами
та кварцовими
діоритами
житомирського
комплексу
Одне з небагатьох в
Рівненській області
виходів габро, яке
представляє
петрографічний
інтерес для
характеристики всього
комплексу порід
даного району
Печери розміщуються
в верхньоплейстоценових алювіальних
суглинках.
Виникнення печер
пов'язують з
діяльністю людини

]
10.

2
Третя
заплавна
тераса р.Стир

3
Заказник
місцевого
значення

11.

Володимирецька
морена

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

12.

Вихід
бентонітових
глин
(с.Костянець)

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

13.

Геологічний
розріз
Мізоцького
кряжу

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

14.

Прояв
скам'янілого
дерева

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

15.

Гора
«Висока»

Пам'ятка
природи
місцевого
значення

4
Млинівський р-н,
біля сіл
Набережне та
Боремель, лівий
берег
Хрінниківського
водосховища

5
Круті обривисті
береги
Хрінниківського
водосховища висотою
до 18 м, утворені в
результаті бокової
ерозії та завдяки
легкому механічному
складу алювіальних
відкладів надзаплавної
тераси
ВолодимиреМоренні відклади, які
цький р-н,
можна спостерігати в
Дубровицький,
невеликих місцевих
Рокитнівський,
кар'єрах, в промоїнах,
Сарненський
обривистих схилах
райони
пагорбів, свідчать про
рух дніпровського
льодовика в межах
Рівненської області
Дубнівський р-н, В стінці кар'єру
1,5 км південніше відслонюються
с.Костянець
органогенні вапняки
неогенового віку
(черепашкові,
черепашководетритові) з
прошарком
бентонітових глин
Здолбунівський
В двох близько
район, південна
розташованих
околиця с.Півче кар'єрах розкрито
мезо-каинозоиські
відклади кряжу
Здолбунівський
Можливість
район, південна
ознайомитися з
околиця
геологічними
с.Дермань-І
умовами утворення
скам'янілого дерева
Здолбунівський
Можливість
район, південна
ознайомитися з
частина
геоморфологічними
Мізоцького
елементами кряжу
кряжу
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Вихід базальтів у кар’єрах Івано-Долинського родовища, с. Базальтове
Базальтові стовпи – це геологічна пам'ятка місцевого значення,
пропонується перевести в ранг державного.
Берестовецьке відслонення базальтів, с. Берестовець
Юридично об’єкт, як геологічна пам'ятка, не оформлений. Пропонується
надати об’єкту статус пам’ятки регіонального значення.
Берестовецька комплексна геологічна пам'ятка
Юридично об’єкт як геологічна пам'ятка не оформлений. Пропонується
надати об’єкту статус пам’ятки місцевого значення.
Базальтові стовпи – це геологічна пам'ятка природи місцевого значення в
Україні. Вона розташована в Костопільському районі Рівненської області,
біля сіл Базальтового, Берестовця, Нового Берестовця. Площа геологічної
пам’ятки – 0,8 га. Природоохоронний статус має з 1972 року. Створена на
базі

Івано-Долинського

родовища

базальтів.

Перебуває

у

віданні

ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».
Пам'ятка
мінералогічною,

є

комплексною:

стратиграфічною,

палеовулканічною.

Розташована

на

петрографічною,
західному

схилі

Українського кристалічного щита. Загальна протяжність відслонень базальтів
у межах пам’ятки – 180-230 м. Товщина стовпів коливається від 0,6 до 1,2 м.
Висота від 3 м до 10 м. Мають властивість давати прямий рівний розкіл.
На території пам’ятки є мінерали: кварц, халцедон, кальцит, барит,
гематит, пірит, мідь самородна.
Існуючі та проектовані геологічні пам’ятки для охорони базальтів
Полісся описані в книгах «Геологічні пам’ятки України» (1987) та
«Геологічні пам’ятки України» (2006, т. 1).
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3.4. Нормативно-правове регулювання відносин надрокористування
в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення
В наш час зростає значення ефективного законодавчого регулювання
раціонального використання природних ресурсів України. Корисні копалини
належать до категорії ресурсів, які не відновлюються, видобування багатьох
їх видів не компенсується приростом відкритих та розвіданих запасів.
Невід'ємним наслідком надрокористування є погіршення екологічного
стану території.
Актуальність теми обґрунтовується тим, що процес використання
мінерально-сировинних ресурсів в Україні супроводжується виникненням та
необхідність розв'язання різних за складністю проблем економічних,
політичних, екологічних, соціальних тощо. Вони можуть бути вирішені
тільки за наявності сучасного законодавства, яке відповідає економічним
реаліям України та міжнародно-правовим актам.
Предмет розгляду цього розділу – нормативно-правові акти, що
регулюють

відносини

природокористування

в

Україні,

а

також

їх

відповідність сучасному стану сфери використання надр.
Мета розділу – проведення загальної характеристики законодавства
України, яке регулює відносини надрокористування. Для досягнення
поставленої мети визначені такі завдання, як з'ясування основних чинних
нормативно-правових актів, що регулюють відносини надрокористування, їх
характеристика, зіставлення з міжнародними нормами та виявлення
невідповідності сучасному стану відносин у сфері використання надр.
В Україні недостатньо вивчені питання правового регулювання відносин
надрокористування. Сучасними вітчизняними науковцями розглядались
лише окремі її аспекти, а саме: правове регулювання припинення права
надрокористування в Україні (Хохлова І.); правові засади екологічного
контролю за використанням та охороною надр (Грицан О.); правове
регулювання геологічного вивчення надр (Філатова В.); правове регулювання
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використання та охорони надр (Шем'яков О.); державне управління
використанням мінерально-сировинних ресурсів України (Боковикова Ю.).
На сучасному етапі розвитку вітчизняного законодавства про надра
правове регулювання відносин надрокористування здійснюється з метою
забезпечення

раціонального,

комплексного

використання

надр

для

задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного
виробництва, охорони надр, гарантування під час користування надрами
безпеки людей.
Під надрокористуванням розуміється діяльність користувачів надрами,
що передбачена та захищена законом і здійснюється на території України.
Законодавство про надра та надрокористування перебуває у виключному
віданні держави. Воно складається з Кодексу України про надра, інших
законів, постанов Верховної Ради України, указів Президента України,
декретів і постанов Кабінету Міністрів України, а також інших нормативноправових актів міністерств, відомств, державних органів та органів місцевого
самоврядування.
Основним нормативно-правовим актом, що регулює адміністративні
відносини у сфері надрокористування в Україні є Кодекс України про надра.
Він містить загальні норми. Важливу роль для врегулювання відносин
надрокористування

відіграють

підзаконні

нормативно-правові

акти.

Наприклад, постанови Кабінету Міністрів України: 1) визначають порядок
надання спеціальних дозволів на користування надрами; 2) встановлюють
нормативи плати за користування надрами як для видобутку різних видів
корисних копалин; 3) встановлюють статус державних органів, що
регулюють відносини надрокористування.
Укази Президента України визначають правовий статус уповноважених
державних органів, що регулюють процес надрокористування, а також
деталізують їх повноваження. Президент України контролює використання
природних ресурсів та підписує укази про підвищення ефективності
державного управління у сфері використання природних ресурсів.
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Важливу роль для регулювання відносин надрокористування відіграють
накази Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України. Так, нормативно-правовими актами цього рівня визначаються:
форма спеціального дозволу на користування надрами; ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення.
Законодавство про надра України перебуває в процесі становлення і ще
недосконале. Спостерігається неузгодженість його норм. Щороку змінюється
порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. Тому
виникла необхідність прийняття нового Кодексу про надра, який би
забезпечив відповідність вимогам сьогодення питання законодавчого
регулювання у сфері надрокористування.
Одним із недоліків чинного законодавства є те, що в Кодексі про надра,
який було прийнято ще в 1994 р., коли Україна тільки-но вийшла на
самостійний

шлях

розвитку,

закладені

норми

й

вимоги,

властиві

загальнодержавному принципу управління господарством. Однак за останні
роки

відбулися

кардинальні

зміни

в

суспільстві,

пройшла

його

структуризація, з'явився великий та малий бізнес, кожен з яких має свої
особливості.
Про недоліки чинного законодавства, що регулює відносини у сфері
надрокористування та напрями їх усунення йдеться і в Указі Президента
України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6
червня 2003 р. про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності
надрокористування в Україні". Цим нормативним актом передбачалось
внесення змін до таких нормативних документів:
-

Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за

незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення та
корисних копалин місцевого значення;
-

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності".
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Процес

удосконалення

законодавства,

що

регулює

відносини

надрокористування, відбувається постійно. На підтвердження цього після
Указу Президента України від 6 червня 2003 р. було прийнято Указ "Про
заходи

щодо

забезпечення

додержання

законодавства

у

сфері

надрокористування" від 05.07.2004.
Висновки. Сучасна законодавча база, що регулює відносини у сфері
надрокористування, не завжди узгоджується з іншими галузями права.
Сучасне законодавство про надра України ще розвивається, через те йому
притаманні такі риси, як незавершеність, відсутність чітких юридичних
визначень та гарантій. Для усунення цих недоліків необхідна дійова правова
база та вдосконалення механізму регулювання, управління та контролю за
адміністративно-правовими відносинами у процесі використання й охорони
надр.
Необхідно виділити напрями вдосконалення чинного законодавства, що
регулює відносини надрокористування, шляхом розробки та прийняття таких
нормативних документів:
1) нової редакції Кодексу України про надра з урахуванням сучасної
економічної ситуації;
2) законів про використання окремих груп корисних копалин;
3) положення про Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України.

3.5. Екологічне законодавство України
Кодекс України про надра
Загальні положення. Глава 1. Основні положення
Стаття 1. Поняття про надра.
Надра – це частина земної кори, що розташована над поверхнею суші та
дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного
вивчення та освоєння.
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Стаття 4. Власність про надра.
Надра є виключно власністю народу України і надаються тільки у
користування.
Стаття 6. Види корисних копалин.
Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини
загальнодержавного і місцевого значення.
Розділ ІІ
Геологічне вивчення надр
Стаття 37. Проведення робіт по геологічному вивченню надр.
Геологічне вивчення надр здійснюється з метою одержання даних про
геологічну будову надр, процеси, які відбуваються в них, виявлення і оцінка
корисних копалин, вивчення закономірностей їх формування і розміщення.
Розділ ІV
Охорона надр
Стаття 56. Основні вимоги в галузі охорони надр.
Основними вимогами в галузі охорони надр є:
‒ забезпечення повного і комплексного вивчення надр;
‒ додержання порядку надання надрокористування;
‒ раціональне використання запасів корисних копалин;
‒ недопущення шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням
надрами.
Глава 6
Відповідальність за порушення законодавства про надра.
Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра.
Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність.
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3.6. Використання об’єктів природно-заповідного фонду та їх роль у
рекреаційній діяльності Рівненщини
Різноманітна природа Рівненщини з безліччю річок та синіх озер, лісів та
реліктових боліт, геологічних пам'яток, багатим рослинним та тваринним
світом є неповторним багатством України. З метою збереження цих
унікальних ландшафтів у природному стані на Рівненщині створено мережу
об’єктів природно-заповідного фонду. До якої станом на 01.01.2017 року
внесено 310 території та об’єктів загальною площею 181,5 тис. га, що складає
9 % від загальної площі області, в тому числі 27 об'єктів загальнодержавного
значення площею 64,9 тис. га і 283 об'єкта місцевого значення площею 116
тис га (3,65 %).
Мета розділу: проаналізувати можливості використання об’єктів
природно-заповідного фонду Рівненської області та визначити пріоритетні
види рекреаційної діяльності.
Основні

завдання:

проаналізувати

нормативно-законодавчу

базу

України щодо використання об’єктів природно-заповідного фонду; вивчити
структуру природно-заповідного фонду Рівненської області.
На території природних заповідників заборонена будь-яка господарська
діяльність. Тому територія заповідника не може залучатися до організації
рекреаційної діяльності. Основними завданнями національних парків є:
‒ створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших
видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням
режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;
‒ проведення наукових досліджень природних комплексів в умовах
рекреаційного використання;
‒ проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
Природоохоронними рекреаційними установами місцевого значення є
регіональні ландшафтні парки, які створюють з метою збереження в
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природному стані унікальних природних комплексів та об’єктів, а також
забезпечення умов для організованого відпочинку населення.
Заказники оголошуються з метою збереження та відтворення природних
комплексів та їх окремих компонентів. На території заказника обмежується
або забороняється мисливство та діяльність, що суперечить цілям і завданням
заказника. Всього на території області нараховується 125 заказників
загальною площею 70607 га, серед яких 13 заказників загальнодержавного
значення та 112 місцевого.
До пам'яток природи відносять окремі унікальні природні утворення, що
мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і
культурне значення, з метою збереження їх у природному стані. Заказники є
осередком розвитку наукового та пізнавального туризму з елементами
активного відпочинку.
Заповідні урочища – лісові, степові, болотні, геологічні та інші
ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне
значення, створюються з метою збереження їх у природному стані.
Діяльність пам'яток природи і заповідних урочищ проводиться без
вилучення об’єктів у їх власників. На території пам'яток природи
забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить
до деградації чи зміни первісного їх стану.
Всього в Рівненській області налічується 67 пам'яток природи, які
охоплюють площу 814 га, в тому числі 8 загальнодержавного значення та 59
місцевого.
Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду, це – ботанічні
сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садовопаркового мистецтва. Такі об’єкти створюються з метою збереження,
вивчення, акліматизації рідкісних, екзотичних та місцевих видів рослин і
тварин; ведення наукової, навчальної, освітньої та виховної роботи;
ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.
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Залежно

від

цільового

призначення

природоохоронного

статусу,

територіальної і ландшафтної структури заповідних об’єктів, Стойко С.М.
виділив їх основні функції:
1) Науково-дослідна функція. Полягає у можливості проведення в
заповідних територіях систематичних стаціонарних досліджень, результати
яких

використовують

при

науковому

обґрунтуванні

раціонального

природокористування, рекреаційного навантаження тощо.
2) Екологічна функція. Надання платних екологічних, соціальних,
рекреаційних послуг туристам відіграє важливу роль у формуванні власних
фінансових ресурсів установ природно-заповідного фонду в умовах ринкових
відносин.
3) Соціальна функція. Властива національним паркам, охоронноландшафтним районам, паркам-пам'яткам садово-паркового мистецтва. В
умовах існуючих темпів урбанізації перед ними стоїть важливе завдання –
забезпечення рекреаційними ресурсами населення міст й індустріальнопромислових агломерацій.
4) Природно-пізнавальна

функція.

Властива

екосистемам

як

природного, так і культурного походження. Природні екосистеми дають
змогу ознайомитись туристам і краєзнавцями з визначними пам'ятками
природи, красивими пейзажами, відвідати екологічно чисті об’єкти,
екзотичний тваринний і рослинний світ; відвідати історичні місця і споруди.
5) Ландшафтно-естетична

функція.

Розуміючи

важливе

значення

навколишньої природи, людина здавна прагнула зберегти не лише корисні
для неї природні ресурси, а й естетично вартісні ландшафти. Саме завдяки
цьому в Україні створювалися прекрасні ландшафтні парки, ботанічні сади,
бралися під охорону мальовничі скелі, старі дерева й урочища.
При використанні територій природно-заповідного фонду увага має бути
зосереджена на виконання основної мети цих об’єктів – зберегти надбання
природи для майбутніх поколінь. Одним із пріоритетних напрямків
використання територій природно-заповідного фонду – є розвиток рекреації.
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Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 22 червня 2009 року № 330 затверджено "Положення про
рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного
фонду України". Відповідно до цього Положення, до основних напрямів
ведення рекреаційної діяльності у межах територій та об’єктів природнозаповідного фонду належать такі:
‒ створення умов для організованого та ефективного туризму,
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних
умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних
комплексів та об’єктів;
‒ забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурнопізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне
рибальство, полювання тощо;
‒ обґрунтування

і

встановлення

допустимих

антропогенних

(рекреаційних навантажень на території та об’єкти природнозаповідного фонду України;
‒ організація

рекламно-видавничої

та

інформаційної

діяльності,

економічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Рекреаційна діяльність у межах територій та об’єктів природнозаповідного фонду Рівненської області може здійснюватися за такими
основними видами:
‒ відпочинок

(загальнооздоровчий

відпочинок,

культурно-

пізнавальний відпочинок); розбиття наметів і розкладання вогнищ (у
спеціально обладнаних та відведених для цього місцях;
‒ екскурсійна

діяльність

(екскурсії,

прогулянки

маркованими

екологічними стежками, а також на виставки, в музеї;
‒ туристична діяльність (науково-пізнавальний пішохідний туризм;
орнітологічний туризм (спостереження за птахами); етнографічний
туризм (ознайомлення з народними традиціями, фольклором,
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побутом, архітектурою та іншими цінностями місцевого населення);
велосипедний туризм (прогулянки, подорожі на велосипедах); кінний
туризм (прогулянки на конях); водний туризм (сплав річкою на
надувних плотах, човнах, прогулянки на човнах);
‒ оздоровлення (використання рекреантами природних лікувальних
ресурсів

природно-заповідного

фонду

з

метою

відновлення

розумових, духовних і фізичних сил людини);
Висновок: Неможливо успішно вирішувати завдання підвищення
добробуту людей, зміцнення їх здоров'я, не забезпечивши раціональне
природокористування і охорону природи. З цією метою на території України
та окремих її регіонів проводиться екологічна політика, спрямована на
збереження

безпечного

для

існування

живої

і

неживої

природи

навколишнього середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і
природи, раціонального користування і відтворення природних ресурсів.
Одним з напрямків якої – є дотримання регламентованих режимів заповідних
територій та їх раціонального використання. Що, в свою чергу, дозволить
поглибити наукові знання про окремі компоненти ландшафтів природнозаповідних територій, їх взаємозв’язки та забезпечить розвиток рекреації та
туризму

на

території

розміщення

заповідних

об’єктів.

Раціональне

господарювання та залучення до організації рекреаційної діяльності фахівців
дозволить отримати додаткові прибутки для місцевої громади, а також
сприятиме стійкому екологічному економічному розвитку регіону загалом.

3.7. Геологічний парк для України
Базальтові стовпи та гірські породи, які їх покривають, становлять
значний інтерес з точки зору різних геологічних дисциплін – історичної
геології, тектоніки, петрографії, мінералогії, палеонтології. Тут унікальні
геологічні явища поєднані з мальовничим ландшафтом, аналогів якому у
Східній Європі немає. Тож не випадково базальтові стовпи Рівненського
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Полісся

викликали

захоплення

у

найвидатніших

учених-геологів

–

О. П. Карпінського, В. І. Вернадського, П. А. Тутковського, С. Малковського.
П. А. Тутковський мріяв про ті часи, коли базальтові стовпи стануть
доступними для туристів та любителів природи.
Відомий польський геолог Станіслав Малковський вказував на
необхідність бережливого ставлення до виходів на поверхню базальтових
стовпів у відпрацьованих кар’єрах Берестовця і Янової Долини. Він уперше
запропонував охороняти їх як пам’ятки природи. «Старі каменоломні понад
Горинню з величними дубами та смугою лісу понад луками уздовж берега
Горині мають бути предметом особливого піклування як один з
найчарівніших закутків Волині, – писав С. Малковський і далі продовжував:
– Костопільський повіт має такі чудові краєвиди, що заслуговує створення
свого малого Єллоустонського парку».
Базальтові стовпи Рівненської області викликають захоплення і в наших
сучасників. Після проведення акції «Сім чудес України» Янову Долину та
Берестовець відвідало багато любителів природи з усієї України.
У 2011 р., в рамках національного проекту «Поділіться любов'ю до
України», знаменитий артист Богдан Ступка висловив своє захоплення
унікальним феноменом природи: «Мені було цікаво у Великому Каньйоні, та
я був приголомшений від базальтових стовпів Рівненщини».
Перша геологічна пам'ятка для охорони базальтових стовпів виникла
майже через півстоліття після публікацій С. Малковського. В 1983 р.
рішенням Рівненського облвиконкому в Івано-Долинському спецкар'єрі, на
площі 0,8 га, була створена геологічна пам'ятка природи місцевого значення
«Базальтові стовпи». Вона описана в книзі «Геологические памятники
Украины». У цьому ж виданні рекомендована до охорони і пам'ятка природи
«Берестовецький вихід базальтів».
У першому томі нового видання «Геологічні пам’ятки України» описано
три геологічні пам’ятки. Для охорони базальтів Рівненської області, окрім
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двох уже згаданих, рекомендована під охорону і Берестовецька комплексна
пам'ятка.
Сучасний стан охорони унікального геологічного феномена не можна
вважати задовільним. Навпаки, він потребує докорінного поліпшення.
Першим етапом цього процесу мало б бути надання природничо-заповідного
статусу геологічних пам'яток загальнодержавного значення всім кар’єрам, де
вже припинений видобуток базальту. В подальшому вони б могли стати
основою першого в Україні геологічного парку.
Поверхня відпрацьованих кар’єрів, заповнена водою з природних
джерел, відзначається голубим забарвленням і прозорістю. І в Берестовці, і в
Яновій Долині посеред водойм розміщені острови (Яново-Долинський острів
навіть називають Островом Кохання), але вони заросли деревами і
чагарниками.
Поєднання величних базальтових стовпів з голубими водами та
смарагдовою рослинністю створює унікальний, надзвичайно мальовничий
ландшафт. Необхідно постійно слідкувати за екологічним станом території,
доповнювати рослинний покрив декоративними рослинами місцевої флори,
особливо азалією понтійською. Варто розвести лебедів та інших водоплавних
птахів.
Шкода, що величезні безмежні можливості базальтових стовпів для
екологічної освіти та естетичного виховання ніяк не реалізовані. Така
ситуація може змінитися з утворенням геологічного парку, а для цього є всі
необхідні передумови.
Базальтові

стовпи

за

своїм

науковим

та

ландафтно-естетичним

потенціалом нічим не поступаються вже існуючим геологічним паркам
Європи, різниця лише у підходах до цієї проблеми у нашої та Європейської
влади. Багато природоохоронних ініціатив у нашій країні не вирішується
через те, що вважається – створення природоохоронних територій негативно
вплине на господарську діяльність людей. Однак, на відміну від заповідників
та національних природних парків, створення геологічних парків ніяким
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чином не вплине на господарську діяльність людей. Адже основу кожного
геологічного парку становлять кар’єри, в яких уже не ведеться видобуток
корисних копалин і які вже не мають ніякої економічної вартості.
Першим завданням при створенні геопарків має бути бережливе
ставлення до старих кар’єрів. Не треба допускати їх до знищення,
подальшого засмічення, рекультивації і ні в якому разі не використовувати їх
для захоронення радіоактивних відходів. Необхідно заборонити вирубку
лісів, що стала масовим явищем у Костопільському районі, як і повсюди в
Українському Поліссі, щоб не порушити рівновагу поліської природи.
Необхідно визначити межі території геопарку, провести її зонування,
прокласти навчальні екологічні стежини, поповнити геологічні колекції в
музеях, створити нові музеї. Наявність музеїв в регіоні є хорошою
передумовою для створення геологічного парку. Окрім краєзнавчих музеїв
(Рівненського обласного та Костопільського районного), тут є унікальні
спеціалізовані музеї – музей бурштину в Рівному та музей лісу в Костополі.
Цю розвинену сітку музеїв необхідно доповнити музеєм базальту в
Берестовці або Яновій Долині, в експозиціях якого могла б бути розкрита
природи цієї унікальної гірської породи, історія його відкриття, вивчення та
експлуатації на Поліссі.
Як показує досвід інших країн, завдяки створенню геологічних парків
значно підвищується економічний рівень регіонів. Україна, як країна з
унікальним геологічним різноманіттям та зі значними природоохоронними
традиціями, достойна мати у складі свого природно-заповідного фонду хоча
б один геологічний парк із гарною назвою Янова Долина.
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ВИСНОВКИ
У

даній

науково-дослідницькій

роботі

розглядалися

проблеми

видобутку, раціонального використання мінеральних ресурсів Рівненської
області, зокрема базальтів та самоцвітів, приурочених до базальтових
родовищ. Приділена увага історії вивчення та дослідження базальтових
стовпів, сучасній стратегії охорони природи, зокрема геологічних об’єктів
Рівненської області.
В даній роботі висвітлені наукові розробки видатних вчених геологівдослідників

базальтів

Рівненського

Полісся:

О. П. Карпінського,

П. А. Тутковського, С. Малковського, В. І. Вернадського, Є. К. Лазаренка та
ін.
В роботі дана оцінка корисних копалин Рівненської області, визначені
чинники основних проблемних питань розвитку мінерально-сировинної бази
Ми віримо, що в майбутньому Рівненське Полісся стане краєм
базальтової металургії, а на базі базальтових родовищ буде створений
геологічний заказник або геологічний парк.
Базальтові стовпи Рівненського Полісся викликали і викликають
захоплення у найвидатніших учених-геологів та всіх, хто побував тут.
П. А. Тутковський мріяв про ті часи, коли базальтові стовпи стануть
доступними для туристів та любителів природи.
В

останні

роки

Україна

приділяє

великої

уваги

виконанню

загальноєвропейських норм в області охорони навколишнього середовища.
В наш час використання та відтворення природних національних
багатств, в тому числі і геологічних, здійснюється згідно із Законом «Про
природно-заповідний фонд України», прийнятим у 1992 році.
На території Рівненської області було створено 269 природнозаповідних об’єктів, що займають 8,7 % її території. Серед них є 7
геологічних об’єктів: 5 заказників місцевого значення і 2 пам'ятки природи
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місцевого значення, які є свідками історії формування земної поверхні
нашого краю.
Прекрасний і таємничий світ каменю. Диво-камінь базальт та самоцвіти,
приурочені до базальтових родовищ, вражають своїми яскравими фарбами,
унікальністю, неповторністю. Умови утворення цінних мінералів у природі,
їх чудові властивості, застосування в різних галузях господарства, питання
охорони мінеральних ресурсів – ось основні питання, що висвітлені в даній
роботі (див. Додатки № 12, № 13).
Людина, як Землі господар,
Скарби повинна охороняти,
І навіть каміння потрібно
Із розумом витрачати.
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