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Резюме: 
Гришко С.В. СОВРЕМЕННАЯ ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА РОДИОНОВСКОГО ЛЕСНОГО 

МАССИВА.  
На основании обработки материалов Мелитопольского лесного хозяйства и личных полевых исследований 

впервые сделан анализ ландшафтной структуры Родионовского лесного массива, используя комплексный 
географический подход. Исследования доказывают, что качество лесных насаждений зависит от засоленности, 
механического состава, степени увлажненности почв и типа местности. В результате ландшафтно-тополо-
гического анализа этого природного участка выделено пойменный, склоновый, плакорный и водораздельный 
типы местностей, каждому из которых соответствуют принадлежащие им типы лесокультурных урочищ. Про-
веденные исследования позволили составить ландшафтную карту Родионовского лесного массива и показать 
высотную дифференциацию лесокультур. В начале XXI века почти все лесокультуры не соответствуют своим 
местопроизрастаниям и представлены как лиственными породами: дубом, ясенем, акацией, вязом, гледичией, 
каркасом, дикими плодовыми, так и хвойными: сосной, можжевельником. Полевые исследования и консульта-
ции с лесниками доказывают, что лесные массивы требуют своеобразных подходов к их формированию и 
рациональному использованию, основными из которых являются: улучшение структуры лесного массива, 
восстановление подлеска и создание опушек, увеличение площади лесокультурного ландшафта. 

Ключевые слова: ландшафтная структура, Родионовский лесной массив, тип местности, лесные 
насаждения, лесорастительные условия. 
 

Summary: 
Hryshko S.V. MODERN LANDSCAPE STRUCTURE OF RADYVONIVKA FOREST EXPANSE.  
On the basis of working up the materials of Melitopol forestry and personal field investigations, an analysis of the 

landscape structure of Radyvonivka forest expanse, using a complex geographical approach, has been made for the first 
time. The investigations prove, that the quality of forest plantations depends on the salinity, mechanical structure, soil 
humidity degree and locality type. As a result of the landscape typological analysis of this nature plot, flood plain, 
slope, flat interfluves and watershed locality types have been distinguished. Proper types of silvicultural landscape areas 
correspond to each of them. The carried out investigations enabled to make a landscape map of Radyvonivka forest 
expanse and to show a high-altitude differentiation of forest plants. At the beginning of the 21st century, almost all the 
forest plants do not correspond to their places of growing, and they are represented both by deciduous species (oak, ash, 
acacia, elm, honey locust, celtis, wild fruit trees) and conifers (pine, juniper). The field studies and consultations with 
foresters prove that forest expanses need original approaches to their formation and rational usage. The principal 
approaches are improving the forest expanse structure, restoring underwoods and creating outskirts of a forest, 
increasing the silvicultural landscape area. 

Keywords: landscape structure, Radyvonivka forest expanse, locality type, forest plantations, forest plant 
conditions. 
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МОРФОЛОГІЯ І ГЕНЕЗИС ПОСТКРІОГЕННОГО ПОЛІГОНАЛЬНОГО 
МІКРОРЕЛЬЄФУ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 

 

Виконано заміри морфометричних параметрів посткріогенного полігонального мікрорельєфу Волинської 

височини в ході польових досліджень та за допомогою аналізу даних дистанційного знімання. З’ясовано, що 

середні розміри полігонів варіюються в межах 30–55 м, амплітуда висот між полігонами і між полігональними 
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пониженнями, як правило, не перевищують 1 м. Схарактеризовано морфологічні особливості полігональних 

утворень та міжполігональних понижень, проаналізовано розташування ділянок полігонального мікрорельєфу 

відносно макросхилів та крупних ерозійних форм. Встановлено, що полігональний мікрорельєф найкраще 

виражений на субгоризонтальних вододільних поверхнях. Розглянуто і аргументовано гіпотезу походження 

мікрополігонів внаслідок перебігу кріогенних процесів, які розвивалися на території Волинської височини 

протягом красилівського палеокріогенезу. Також проаналізовано можливість і ступінь впливу на формування 

полігонального мікрорельєфу Волинської височини еолових, ерозійних, карстових процесів, а також просідання 

лесової товщі. Зважаючи на отриману інформацію, найбільш імовірним чинником формування сучасного 

полігонального мікрорельєфу Волинської височини є вплив палеокріогенних процесів. Наступна деградація 

багаторічної мерзлоти і розвиток ерозійних процесів сприяли переходу палеокріогенного рельєфу в реліктовий 

стан і поступовому згладжуванню його первинних форм. 

Ключові слова: посткріогенний полігональний мікрорельєф, реліктовий мікрорельєф, Волинська височина, 

красилівський палеокріогенний етап, кріогенні текстури. 
 

Постановка проблеми у загальному виг-
ляді. Характерною рисою мікрорельєфу Во-
линської височини є чергування горбистих і 
западинних утворень більш-менш однакових 
розмірів, виявлених здебільшого на субгори-
зонтальних вододільних поверхнях. Завдяки 
особливостям їхнього взаємного топографіч-
ного положення походження цих форм важко 
пояснити розвитком типової ерозійної мережі, 
оскільки пониження між піднятими ділянками 
не утворюють ієрархічної деревовидної ерозій-
ної сітки, сформованої тимчасовими водотока-
ми. Лише в периферійних ділянках мікрорель-
єф такого типу поступово переходить в кла-
сичний ярково-балковий рельєф, притаманний 
лесовим височинам, до яких відноситься і Во-
линська височина. Сьогоднішній стан вивче-
ності полігонального мікрорельєфу Волинсь-
кої височини не дає підстав категорично обс-
тоювати якусь із гіпотез його походження, хо-
ча найбільш імовірною видається палеокріо-
генна. З іншого боку, вирішення проблеми йо-
го генезису дало б можливість краще зрозу-
міти історію розвитку території протягом 
пізнього плейстоцену. В разі підтвердження 
вирішального значення палеокріогенних про-
цесів у формуванні сучасного полігонального 
мікрорельєфу Волинської височини ми б отри-
мали додаткові відомості про поширення пери-
гляціальної зони і кліматичні умови епохи 
пізньоплейстоценового зледеніння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вперше увагу на наявність полігонального 
мікрорельєфу в межах Волинської височини 
звернув А. Богуцький, пояснивши його генезис 
впливом палеокріогенних процесів [3]. Мікро-
улоговинна мережа Волинської височини 
достатньо чітко ідентифікується на аерофото-
знімках [13] і на місцевості. Подібні утворення 
добре вивчені на території Східно-Європейсь-
кої рівнини [1, 7, 8] та Західної Європи [14, 
15].  

Формулювання цілей статті. Метою цієї 
роботи є дослідження будови і особливостей 
топографічного положення полігональних мік-

рорельєфних утворень Волинської височини та 
аналіз можливих гіпотез їхнього походження. 

Волинська височина простягається в суб-
широтному напрямі від українсько-польського 
кордону до р. Корчик на 220-225 км. Ширина 
височини в напрямі північ-південь коливаєть-
ся переважно в межах 45-50 км. На схемах гео-
морфологічного районування вона зображуєть-
ся як скульптурна лесова височина [12] та де-
нудаційна височина на крейдових та неогено-
вих відкладах [11]. Для неї характерний хви-
лястий, переважно середньорозчленований 
рельєф. Круті урвисті схили спостерігаються 
лише на її південно-східних ділянках – в ме-
жах Мізоцької і частково Повчанської висо-
чин, де переважають вузькі глибокі яри. Всій 
іншій території височини властиві ярково-бал-
кові форми з широкими днищами і пологими 
схилами. Волинську височину у субмеридіон-
альному напрямі перетинають три широкі річ-
кові долини – Західного Бугу, Стиру з Іквою і 
Горині.  

Територія височини вкрита товщею антро-
погенових відкладів, серед яких домінують ле-
си. Вони утворюють тут майже суцільний пок-
рив (за винятком річкових заплав і крутих схи-
лів Мізоцької та Повчанської височин) загаль-
ною потужністю до 25 м і більше [6]. Таким 
чином, лесовий покрив є одним із визначаль-
них чинників формування сучасного мікро-
рельєфу території. Лесово-ґрунтова товща Во-
линської височини утворилася в результаті 
чергування теплих і холодних періодів плейс-
тоцену. Дослідники виділяють кілька палеокрі-
огенних етапів, які зафіксовані у лесово-ґрун-
товій товщі височини. Останнім з них був кра-
силівський палеокріогенний етап, абсолютний 
вік якого оцінюють як 15-17 тис. років [16, 17]. 
Саме з ним пов’язують походження поліго-
нального мікрорельєфу Волинської височини 
[5]. Волинську височину відносять до цент-
ральної зони поширення реліктового кріоген-
ного мікрорельєфу, якій властивий полігональ-
ний і злито-полігональний рельєф з поліго-
нально-сітчастими термокарстовими западина-
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ми [7, 8].   
Гіпотеза палеокріогенного генезису полі-

гонального мікрорельєфу Волинської височи-
ни була вибрана як робоча гіпотеза. Першим 
етапом дослідження став аналіз даних дистан-
ційного знімання. Протягом останніх років у 
широкому доступі з’явилися космознімки ви-
сокої роздільної здатності (< 1 м/піксель). Інст-
рументарій програмного забезпечення Google 
EarthТМ дозволяє переглядати космознімки по-
дібної якості, зроблені в різні роки. На аеро-
фотознімках свіжозораних полів палеокріоген-
ний мікрорельєф проявляється у вигляді сис-
теми бурувато-коричневих плям з нерівними 
межами, розділених темно-коричневими, май-
же чорними смугами [1]. Це ж саме стосується 
і космознімків високої якості. Тому з допомо-
гою Google EarthТМ було ідентифіковано кілька 
ділянок в межах Волинської височини з подіб-
ними плямистими текстурами відповідних роз-
мірів і з відповідним поєднанням кольорів, 
територією яких були прокладені маршрути 
польових досліджень ("Хоробрів", 50˚ 31′ 16″ 
пн. ш., 24˚ 12′ 12″ сх. д. і "Боремель", 50˚ 29′ 
12″ пн. ш., 25˚ 10′ 11″ сх. д.). GPS-трек 
польового маршруту ділянкою "Боремель" 
пізніше використано для встановлення ступеня 
відповідності смуг темного забарвлення на 
космознімках западинам на місцевості. В ході 
польових досліджень були проведені спостере-
ження за морфологією полігонального мікро-
рельєфу, фіксувалося положення горбисто-за-
падинних форм відносно макросхилів, водо-
дільних поверхонь і днищ долин. 

Результати польового етапу використано 
для аналізу ймовірних причин формування по-
лігонального рельєфу Волинської височини. 
Морфологічні дані порівняно із аналогічними 
характеристиками раніше досліджуваного па-
леокріогенного мікрорельєфу [1]. За допомо-
гою емпіричної формули обраховано макси-
мально допустимі розміри полігонів в залеж-
ності від розмірів псевдоморфоз [7]. Завер-
шальним етапом дослідження став аналіз дос-
тупних космознімків високої роздільної здат-
ності для створення і подальшого аналізу кар-
ти поширення на території Волинської височи-
ни специфічних плямистих ландшафтних тек-
стур, які з високим ступенем імовірності відо-
бражають полігональний мікрорельєф. 

Відповідно до класифікації мерзлотного 
мікрорельєфу [1], системи полігональних утво-
рень Волинської височини можна віднести до 
групи горбистого і горбисто-западинного рель-
єфу. Він достатньо добре читається на космо-
знімках і ідентифікується під час польових 
маршрутів. Межі досліджуваних утворень по-

декуди зберегли форму ламаних ліній з добре 
вираженими кутами, що надає їм полігональ-
ного вигляду. Розміри полігонів варіюються 
здебільшого в межах 30-55 м, іноді досягаючи 
70-80 м. Під час дослідження структурних де-
формацій красилівського палеокріогенного 
етапу на території Волинської височини відз-
начено, що псевдоморфози по полігонально-
жильних льодах сягають вертикальної потуж-
ності до 6-7 м [2, 5, 17]. Використавши емпі-
ричну формулу залежності розмірів полігонів 
від потужності льодяних жил (∆z = -
0,2+0,6 , де ∆z – глибина клинів, x – розмір 
полігонів) [7] і підставивши в формулу значен-
ня ∆z = 6, отримуємо граничні розміри поліго-
нів 107 м, що добре корелюється з реальними 
розмірами полігонів Волинської височини. 

Амплітуда висот між додатними і від’єм-
ними формами 0,3-0,8 м, зрідка перевищує 1 м. 
Через невеликі перепади висот полігональний 
рельєф не відображається на топографічних 
картах масштабу 1:10000 і дрібніше (рис. 1). 
Ширина понижень між полігонами кілька мет-
рів, часто збільшується до 10-30 м. Такі розши-
рення переважно ідентифікуються в місцях 
сходження кількох міжполігональних мікроу-
логовин, де вони формують округлу мікроза-
падину. Полігони поступово переходять в між-
полігональні улоговини, не утворюючи різких 
меж. Часто кілька полігонів зливаються в один 
великий блок; пониження між ними майже не 
спостерігаються. Ця тенденція посилюється в 
середніх і нижніх ділянках схилів, де поліго-
нальний рельєф, судячи з його вигляду, був 
суттєво змінений ерозійними процесами. 
Окремі полігони тут виражені значно гірше, а 
пониження між ними розширені і поглиблені 
ерозією. Подібна ситуація описана на сході 
Східноєвропейської рівнини, зокрема в При-
кам’ї і на півночі Удмуртії [7]. 

На аерофотознімках і космознімках, а та-
кож під час польових досліджень полігональ-
ний мікрорельєф найкраще ідентифікується в 
період ранньої весни і пізньої осені, коли орні 
землі не вкриті рослинністю. Подекуди поліго-
нальні утворення проявляються на космознім-
ках і в інші пори року. Не підлягає ідентифіка-
ції полігональний мікрорельєф в межах лісо-
вих масивів, оскільки деревний покрив маскує 
невеликі амплітуди висот. Завдяки аналізу різ-
ночасових знімків можна прослідкувати прос-
торове положення полігонів в різні роки, яке 
залишається незмінним (рис. 1). Це дозволяє 
виключити особливості сільськогосподарської 
обробки земель як можливий фактор утворен-
ня полігональних текстур. 

Полігональний мікрорельєф розповсюдже-
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ний практично на всій території Волинської 
височини (рис. 2). Найкраще він виражений на 
плоских вододільних поверхнях крутизною 
менше 2˚. Такі ділянки є типовими для плато-
подібного рельєфу Мізоцької височини і поло-
го-хвилястого рельєфу північних та західних 
частин Волинської височини. Винятком є Пов-
чанська височина, особливо її центральна час-
тина, де поширені головним чином схили се-
редньої крутизни, вододіли вузькі, а лесовий 
покрив в багатьох місцях частково або повніс-
тю денудований. На території Мізоцької висо-
чини рівень розвитку полігонального мікр-

орельєфу лімітований потужністю лесової тов-
щі. Космознімки високої якості, зроблені в 
сприятливий для ідентифікації полігонального 
мікрорельєфу сезон, не покривають поки що 
окремі ділянки Волинської височини, тому тут 
полігональні форми в перспективі також мо-
жуть бути виявлені. У межах перших надзап-
лавних терас великих рік полігональні тексту-
ри ідентифіковані лише в двох місцях (одне у 
долині р. Стир, інше у долині р. Горинь). Він 
виражений тут дуже слабко, що пов’язано, 
ймовірно, з періодичною затоплюваністю цих 
ділянок в епоху красилівського кріогенезу. 

 
Рис. 1. Полігональний рельєф поблизу с. Антопіль Рівненського району: А, Б, В – космознімки 

відповідно 2010, 2012 і 2014 років; Г – топографічна карта ділянки (суцільні горизонталі 
проведені через 2 м). 

 

Результати досліджень полігонального мік-
рорельєфу Волинської височини дуже добре 
узгоджуються із гіпотезою його палеокріоген-
ного походження. Це стосується як просторо-
вого розташування систем полігонів і міжпо-
лігональних понижень, так і їхньої морфології 
та розмірів. Кріогенні текстури красилівського 
похованого діяльного шару підтверджують пе-
ребіг процесів морозобійного розтріскування в 
кінці верхнього плейстоцену. Перші дві стадії 
розвитку кріогенного мікрорельєфу [9], який 
формувався в цей період, ймовірно заверши-
лись вже на початку голоцену, змінившись 
стадією цілковитого зникнення багаторічної 
мерзлоти і переходом рельєфу в реліктовий 

стан. Нагромадження незначної лесової товщі 
після завершення красилівського кріогенезу 
сприяло частковому маскуванню кріогенного 
мікрорельєфу. Приуроченість полігональних 
систем до вирівняних ділянок зумовлена двома 
головними факторами: сприятливими умовами 
для затримки талої води у морозобійних трі-
щинах і сповільненими процесами ерозії в пе-
ріод переходу їх у викопний стан і наступної 
деградації, що зумовило кращий ступінь їхньо-
го збереження на вододілах і привершинних 
поверхнях. У середніх і нижніх частинах схи-
лів лінійна ерозія і площинний змив суттєво 
вплинули на морфологію полігональних утво-
рень, у багатьох випадках кардинально змінив-



Фізична географія  Наукові записки. №1. 2015. 

 68 

ши їхній вигляд. Руйнування полігонального 
мікрорельєфу також посилювалося сільського-
сподарським освоєнням території в останні 
кілька тисяч років. Зупиняючись на гіпотезі 

кріогенного походження полігонального мік-
рорельєфу Волинської височини як на най-
більш імовірній, варто розглянути також інші 
можливі причини його формування. 

 
Рис. 2. Місця ідентифікації полігональних текстур на території Волинської височини (на основі аналізу 

космознімків). 
 

Особливості полігональної структури мік-
рорельєфу Волинської височини із достатньо 
однорідним розташуванням мікроформ, об’єд-
наних у системи горбів і западин з невеликими 
перепадами висот між вершинами полігонів і 
міжполігональними пониженнями суперечать 
гіпотезі їхнього сингенетичного формування 
одночасно з нагромадженням лесового покри-
ву. Полігональний мікрорельєф не виявлений у 
південних районах Подільської височини, ле-
сова товща яких також формувалася в умовах 
діяльності еолово-делювіальних процесів. 

Лінійна ерозія може розглядатися лише як 
вторинний фактор розвитку полігональної ме-
режі, що проявляється здебільшого в перифе-
рійних, більш нахилених ділянках розвитку 
полігонального мікрорельєфу. Міжполігональ-
ні пониження на привододільних вирівняних 
ділянках, як правило, не об’єднані у єдину сис-
тему стоку, яка могла б утворитися внаслідок 
діяльності процесів лінійної ерозії.  

Головним контраргументом всупереч гіпо-
тезі карстового походження полігонального 
мікрорельєфу є надто велика потужність лесо-
вої товщі, якій не властиві карстові процеси. 
Окрім того, на території Мізоцької височини 
потужність вапнякового шару, розташованого 
під четвертинними лесами, рідко перевищує 3-
5 м. Нижче лежить потужна піщано-глиниста 
товща, якій, як і лесам, також не властивий 
карст. Втім, полігональний мікрорельєф тут 
також поширений. Нарешті, видовжені міжпо-
лігональні пониження мало чим нагадують ти-
пові карстові лійки. 

Просідання лесів як чинник формування 
полігонального рельєфу також має ряд недолі-
ків. Системність і відносно рівномірне розта-
шування полігональних форм суперечить як 
гіпотезі домінування карстового фактора, так і 

фактора просідання лесів у їхньому формуван-
ні. Просадочні степові блюдця Волинської ви-
сочини, які розташовані на вододілах і повер-
хнях високих річкових терас, розкидані без 
будь-якої чіткої закономірності [4]. Також роз-
міри міжполігональних западин є переважно 
значно менші за розміри типових блюдець. 

На території Прикаспійської низовини і в 
степах Казахстану описані так звані "щільни-
ки" [10], які розвиваються на територіях з різ-
кою аридністю і континентальністю клімату на 
щільних глинистих ґрунтах. Вони також фор-
мують полігональні текстури, проте тріщини 
"щільників" надто вузькі (до 20-25 см шири-
ною) і густі (відстань між ними від 0,25 до 0,8 
м), а також утворюються в умовах температур-
ного режиму, відмінного від того, який, судячи 
з аналізів зразків порід, існував в період фор-
мування полігонального мікрорельєфу Во-
линської височини [2].  

Висновки. Полігональний мікрорельєф 
Волинської височини виражений системою 
горбисто-западинних форм, розміри яких, як 
правило, не перевищують кількох десятків 
метрів, приурочених головним чином до суб-
горизонтальних вершинних поверхонь і при-
леглих до них схилів низької крутизни. Субст-
ратом для його формування слугувала лесова 
товща, верхня частина якої під кінець пізнього 
плейстоцену була піддана процесам кріогенно-
го розтріскування. Полігональні форми мікро-
рельєфу поширені по всій території Волинсь-
кої височини окрім ділянок, в межах яких чет-
вертинні відклади денудовані або розчленовані 
щільною і глибокою ерозійною сіткою. Зважа-
ючи на морфологічні особливості полігональ-
ного мікрорельєфу Волинської височини, най-
більш імовірною видається гіпотеза його кріо-
генного походження. Вона є найбільш аргу-
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ментованою і, на відміну від інших, не має сут-
тєвих недоліків. Наступним логічним кроком 
вивчення полігонального мікрорельєфу Во-
линської височини має стати збір достатньої 
кількості геологічних даних для встановлення 
чіткого зв’язку між кріогенними клиновидни-
ми текстурами верхньоплейстоценових лесів і 

міжполігональними пониженнями мікрорельє-
фу. Виявлення такого зв’язку може стати вирі-
шальним аргументом на користь гіпотези ре-
ліктової природи сучасного мікрорельєфу Во-
линської височини і його кріогенного поход-
ження. 
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Резюме: 
Новак Т. А., Федорович М. Б. МОРФОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС ПОЛИГОНАЛЬНОГО ПОСТКРИОГЕННОГО 

МИКРОРЕЛЬЕФА ВОЛЫНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ. 
В статье представлены результаты измерения морфометрических параметров посткриогенного полигональ-

ного микрорельефа Волынской возвышенности в ходе полевых исследований и с помощью анализа данных 
дистанционной семки. Выяснено, что средние размеры полигонов варьируются в пределах 30–55 м, амплитуда 
высот между полигонами и междуполигональными понижениями, как правило, не превышают 1 м. Охарактери-
зованы морфологические особенности полигональных образований и междуполигональних понижений, проана-
лизированы расположения участков полигонального микрорельефа относительно макросклонов и крупных эро-
зионных форм. Полигональный микрорельеф, как правило, очень хорошо читается на космоснимках высокого 
качества (< 1 м/пиксель), что позволило идентифицировать области его распространения на территории Волын-
ской возвышенности. По результатам анализа космоснимков составлена картосхема распространения микро-
полигональных текстур.  

Рассмотрена гипотеза происхождения микрополигонов вследствие протекания криогенных процессов, ко-
торые развивались на территории Волынской возвышенности в течение красиловского палеокриогенного этапа. 
В подтверждение гипотезы криогенного генезиса полигонального микрорельефа с помощью эмпирической 
формулы сделано вычисление максимально допустимых размеров полигонов в зависимости от мощности псев-
доморфоз по полигонально-жильным льдам красиловского горизонта. Полученные данные хорошо корре-
лируют с реальными размерами микрополигонов. Проанализирована возможность и степень влияния на форми-
рование полигонального микрорельефа Волынской возвышенности eоловых, eрозионных, карстовых и проса-
дочных процессов. Результаты анализа свидетельствуют о незначительной или вторичной роли eтих процессов 
в формировании полигонального микрорельефа. 

Исходя из полученных данных, на данный момент гипотеза палеокриогенного происхождения 
полигонального микрорельефа Волынской возвышенности рассматривается нами как наиболее вероятная. 
Подтверждением правомерности этой гипотезы может стать последующее обнаружение связи между 
погребенными морозобойными клиньями и междуполигональными ложбинами.  

Ключевые слова: посткриогенный полигональный микрорельеф, реликтовый микрорельеф, Волынская 
возвышенность, красиловский палеокриогенний eтап, криогенные текстуры. 

 

Summary: 
Taras Novak, Maria Fedorovych. MORPHOLOGY AND GENESIS OF THE POSTCRIOGENIC POLYGONAL 

MICRORELIEF OF THE VOLYN UPLAND. 
This study investigates the form, morphometric parameters, spatial arrangement and origin of postcriogenic 

polygonal landforms of the Volyn Upland. It was found that the average sizes of the polygons are 30–55 m, the 
amplitude of heights between polygons and interpolygon depressions usually less than 1 m. Polygonal microrelief 
usually well-defined on the high quality satellite images (< 1 m/pixel), which allowed the identification of areas of its 
distribution in the Volyn Upland. 

In order to verify the cryogenic hypothesis of the Volyn Upland polygonal landform genesis, we calculated the 
maximum allowable size of polygons depending on vertical size of late pleistocene paleosol pseudomorphoses. The 
obtained data (107 m) is well correlated with real polygon size. We also have analyzed the degree of influence of 
aeolian, erosion, karst and loess subsidence processes on the formation of polygonal microrelief. Results suggest a 
minor or secondary role of these processes in the development of polygonal micro-landforms. The existence of 
polygonal features in Volyn Upland is caused by activity of periglacial processes during the Krasyliv paleocryogenic 
stage. Permafrost degradation, accompanied by following fluvial erosion, contributed to partial aggradation and 
fossilization of paleocryogenic microrelief.  

Key words: polygonal microrelief, periglacial patterned ground, Krasyliv paleocryogenic stage, Volyn Upland. 
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