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ЯРУСНІСТЬ РЕЛЬЄФУ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

 

Ярусна будова рельєфу проявляється в наявності певної кількості 

геоморфологічних рівнів, або ступінів, що займають різне гіпсометричне 

положення і відбивають палеогеографічну циклічність у пізньому кайнозої. 

Палеогеографічна етапність розвитку рельєфу України і, зокрема, 

Надпорожистого і Порожистого Придніпров'я, характеризується в роботах М.Ф. 

Веклича, Г.В. Пасічного, І.В. Мельничука та інших дослідників. Етапи мають 

різний ранг. Відповідно, палеогеографічні цикли, які відповідають часові 

формування одного геоморфологічного рівня, мають неоднакову тривалість і 

неоднаковий ранг: більші включають до свого складу менші цикли
 
та ритми. 

М.Ф. Веклич виділив 16 надзаплавних терас, для яких запропонував власні 

назви та порядкові номери: дофінівсько-причорноморська – I надзаплавна; 

вітачівсько-бузька – II; прилуцько-удайська – III; кайдацько-тясьминська – IV; 

завадівсько-дніпровська – V; лубенсько-тилігульська –VI; мартоносько-сульська 

– VII; широкинсько-приазовська – VIII; крижанівсько-іллічівська – IX; 

берегівсько-березанська – X; богданівсько-сіверська – XI; 

ярківсько-кизил'ярська – XII; севастопольсько-айдарська – XIII; 

любимівсько-оскільська – XIV; іванківсько-салгирська – XV; 

знам'янсько-бельбецька – XVI. 

На території міста Дніпропетровська Г.В. Пасічний виділяє два рівні 

голоценової заплави, шість плейстоценових, три еоплейстоценові тераси, дві 

пліоценові реліктові поверхні вирівнювання (кімерійсько-куяльницьку і 

понтичну) і три міоценові поверхні (сарматську, пізньополтавську та 

ранньо-середньополтавську). 

Детальне вивчення морфології терасових рівнів, ступеня їх вираженості в 



рельєфі, будови та властивостей корелятних відкладів, свідчить про 

недоцільність виділення такої великої кількості терас для практичних потреб, 

тобто для ландшафтного та урбоекологічного районування. Пропонується 

об'єднання двох або більше антропогенових терас в терасові комплекси, які мало 

відрізняються за висотою, характером поверхні, геологічною будовою, 

гідрогеологічними умовами. 

Один комплекс терас сформувався на протязі одного палеогеографічного 

етапу антропогену в ранзі ланки. Бузько-голоценовій ланці відповідає нижній 

(пізньоплейстоценовий) комплекс, дніпровсько-вітачівській – середній 

(середньоплейстоценовий), сульсько-завадівський ланці – верхній 

(ранньоплейстоценовий). Три еоплейстоценових ланки відповідають трьом 

еоплейстоценовим терасовим комплексам (найвищі тераси). Більш давні 

(пліоценові і міоценові) рівні об'єднуються в комплекс вододільного плато та 

його схилів. 

Кожний комплекс характеризується відносною однорідністю 

морфометричних показників рельєфу, інженерно-геологічних і екологічних умов 

проживання населення. 

Запропоновані нами назви терасових комплексів, що чітко відрізняються в 

рельєфі за гіпсометричними показниками і віком (нижні, середні, верхні і 

найвищі) виключає суб'єктивізм при нумерації їх знизу вверх, тому що різні 

дослідники досі виділяють різну кількість терас. В різних літературних 

джерелах, наприклад, під "третьою терасою" розуміються зовсім різні за віком і 

будовою геоморфологічні рівні. 

Проблема дослідження рельєфу території міста не обмежується 

виділенням геоморфологічних рівнів. Характер рухів дрібних блоків в пізньому 

кайнозої обумовив і неоднакову будову корелятних відкладів на різних ділянках 

одновікових терас, і різні висоти їх поверхні. Наприклад, 

завадівсько-дніпровська тераса в різних районах міста має абсолютні відмітки 

поверхні від 70 до 10 м, а відмітки поверхні її алювію відповідно від 35 до 65 м.  



Таким чином, комплекси циклових терас чітко проявляються в рельєфі 

міста. Кожний комплекс має достатньо витримані геолого-гідрогеологічні умови, 

щоб вважатися основою для подальшого ландшафтно-урбоекологічного 

районування. Разом з цим, в межах одного терасового комплексу іноді 

виділяється дві – три окремі тераси, а іноді і більше, причому окремі терасовидні 

площадки бувають пов’язані з диференційованими рухами дрібних 

неотектонічних блоків, а в межах найвищих терас, крім цього, з давніми зсувами. 

До активних тектонічних швів, за даними виконаних нами детальних 

морфоструктурно-геофізичних досліджень, приурочені численні деформації 

будівель та споруд і геопатогенні зони. Отже, одним із шляхів оптимізації 

урбоекологічних досліджень є комплексні дослідження рельєфу. 
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