
   

  

 

 Поняття про карст. Як утворюються печери. 
Роль води в утворенні печер .
 

 

Що ти знаєш про ці поняття і процеси?
Виконала керівник гуртків спелеології ПОЦТКУМ Тимошевська Ю. В. , травеень 2020р



Слово “Карст” походить від назви плато “Крас” в Словенії

Карст - це сукупність геологічних явищ в 
земній корі  та на її поверхні, викликана 
хімічним розчиненням гірських порід та 
виражена утворенням  в земній корі порожнеч,  
руйнуванням та зміненням структури та 
складу гірських порід,  створенням особливого 
характеру циркуляції та режиму підземних 
вод, характерного рельєфу місцевості та 
режиму гідрографічної сітки.



Основні умови утворення карсту
- наявність порід відносно легко 

розчинних в воді;
- значна проникність породи 

(наявність тріщин);
- наявність в породі рухомої 

води;
- агресивність води (розчинна 

здатність)



за мінеральним складом порід карст буває:
карбонатний:

-вапняк;
- крейда;

- доломіт;
- мармур.

Сульфатний:
- гіпс;

- ангідрит.

Соляний:
- кам’яна сіль;
- калійні солі.



Пригадаємо наші подорожі:
Словенія,
2019

Який вид карсту ми 
спостерігали?



Печера Оптимістична: який вид карсту за мінеральним складом порід?



Карстові форми бувають :поверхневі і підземні
Поверхневі: карстові улоговини, 
карстові долини, карстові останці, 
карстові лійки, карстові рови, 
кари, понори

Підземні :карстові печери, шахти, 
колодязіНаведу деякі приклади:

Кари Карстові останці в Кападокії



карстові лійки -це найпоширеніші форми карстового рельєфу



Один з найяскравіших карстових туристичних об’єктів - печера Постойна яма, яку наша група відвідала в минулому році

Біля входу в Постойну яму, липень 2019року

http://www.youtube.com/watch?v=4abGPECTfmI


Як утворюються печери ?
Утворюються печери переважно під 
дією вилуговування та розмивання 
водою легко розчинних гірських порід 
— вапняків, доломітів, гіпсів (група 
карстових печер), а також внаслідок 
суфозії, абразії прибережних хвиль, 
розвіювання та інших екзогенних та 
ендогенних процесів.

При умові наявності всіх чинників формування карсту починається рух краплі води 
по тріщинах карстових порід. Ці тріщини поступово розширюються і утворюють 
канали. Через певний час крапля води, насичена мінералами залишає слід від 
мінеральних утворень. так починають утворюватись вторинні карстові форми: 
сталактити, сталагміти, сталагнати, різноманітні драпірування.



як утворюються карстові райони?
У стародавні часи 300-400 млн років тому в морській воді відбувався процес розростання і відмирання живих організмів, що інтенсивно використовують 
для будівництва своїх оболонок кальцій. Вода при цьому представляла собою насичений розчин вуглекислого кальцію. Відмерлі оболонки опускалися 
на дно і накопичувалися разом з відкладеннями, які лише в осад з розчину в результаті кліматичних змін;

За млн років на дні пластами накопичувалася вапнякова маса;

Під тиском вапняковий осад міняв структуру, перетворюючись в лежачий горизонтальними пластами камінь;

У момент переміщень земної кори море відходило, і колишнє дно ставало сушею;

Були можливі два сценарії розвитку подій: 1) пласти залишалися майже горизонтальними і неторнутимі (як під Москвою); 2) дно випинається 
утворюючи гори, при цьому цілісність вапнякових пластів порушувалася, в них утворювалися численні поперечні тріщини і розломи. Так утворювався 
майбутній карстовий район.

Ця гіпотеза підтверджується знахідками залишків стародавніх раковин і інших колишніх живих організмів в товщі вапняків. Як би там не було, 
очевидно, що печери і породи, де вони утворюються, тісно пов'язані з древньою життям на Землі.



В утворенні печер вирішальну роль відіграє вода

Коли русла рік знижуються, печера поступово починає осушуватися і в ній починають рости сталактити, якщо,звичайно ж, печера вапнякова або є 
прошарок в  іншій карстовій породі. .

http://www.youtube.com/watch?v=c4_GtuFMTGY
http://www.youtube.com/watch?v=M3TQtX6MPTM


Приклади карстових явищ:
Красне озеро- карстове озеро; шо заповнило глибоку 
530-м лійку на півдні Хорватії. Утворилось внаслідок 
руйнування стелі великої підземної печери. Є теорія, що 
це озеро пов’язано підземними потоками з усіма 
іншими потоками та ріками своєї області. Загальна 
глибина лійки приблизно 530м.ЇЇ об’єм приблизно 
25-30 мільйонів кубічних метрів. таким чином, це 
одна з найбільший карстових лійок в світі,



Унікальне карстове джерело - Блакитне Око

ННайдивовижніше явище природи, яке знаходиться в 
Албанії, карстове джерело Блакитне око (Syri i Kalter). 

Прямо біля підніжжя гори з під землі назовні 
виривається величезний потік води. Джерело також 
оголошене пам'яткою природи ЮНЕСКО. Його форма 
схожа на овальну форму ока, що має темну зіницю і 

блакить по краях, звідси і його назва.

Глибина джерела близько 45-ти метрів, дані 
приблизні, так як до дна дайверам доплисти не 
вдалося через течію. Обсяг води, яка витікає з джерела 
становить приблизно 5.5 кубічних метрів води в 
секунду, та змінюєтья в залежності від сезону.



Печера Ластівок в Мексиці
За формою печера являє собою розширений 
вниз конусоподібний (або пляшкоподібний) 
карстовий провал. Отвір печери на поверхні 
землі має еліптичну форму (в плані кругла, 
так як розташовується на схилі) і має розміри 
49 на 62 метри, глибина провалу від 333 до 
376 метрів (отвір на поверхні розташовано на 
схилі). На дні печера має витягнуту в плані 
форму, близьку до овалу з однією майже 
рівною стороною. Обсяг простору печери 
оцінюється в 33110 м³. Дно печери і проходи 
на більш глибокому рівні, які ймовірно 
існують, поки досліджені слабо.



Завдання:
Перегляньте відеол та знайдіть на 
карті країни, в яких описані 
визначні карстові об’єкти

http://www.youtube.com/watch?v=K4UiO_x9hAE


При підготовці матеріалів використовувалась інформація з ютуб-
каналів, інтернету, вікіпедії, фото  з власного архіву


