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	Своєрідність природи Товтр – виразного орографічного елементу у рельєфі Поділля, що є викопним рифом міоценового часу,  завжди привертала увагу багатьох дослідників. Встановити особливості вивчення геології та рельєфу Товтр у різний історичний час представляє певні труднощі, оскільки різні частини пасма на протязі тривалого часу належали різним країнам – Польщі, Росії, Австро-Угорщині, Румунії та досліджувалися за різними методичними підходами. 
	Перші “геогностичні” описи Поділля належать ще до 16 ст. і мають лише історичне значення – це праці Матвія Мехова (1518), С. Гербштейна (1562),   П. Габріеля Ржончинського (1721), Р. Лядовського (1806) [5]. Товтри, зважаючи на морфологічні особливості їх рельєфу – зубчасті конусоподібні вершини окремих товтр, їх кільцеподібне розташування у плані, вважали формами рельєфу вулканічного походження. Відносна близькість гряди до Карпат та паралельність напрямків простягання гірської дуги і Товтр служили основою для припущень про їх генетичну спорідненість [6].
	Власне наукові дослідження Товтр розпочалися з першої половини 19 ст. Протягом даного періоду публікуються праці, присвячені вивченню загальних рис геологічної будови Поділля та основних морфологічних особливостей Товтрового пасма.
	Загальні відомості щодо морфології рельєфу Товтр подано у працях Гізицького “Подорож по Медоборських горах” (1809) та “Природничі дослідження в Галичині в Королівстві Польському, на Волині та Поділлі. Геогностична карта” (1845). Автор описав долини подільських річок Смотрич та Збруч, згадав про карстові явища на Товтрах, зокрема, про скельні печери на берегах річок Тернави та Студениці [1].
	Серед робіт цього часу також слід виділити праці Е.Ейхвальда (1830) та Ф.Дюбуа-де-Монпере (1867), які стосуються визначення віку порід та їх приналежності до певного геологічного періоду. Зокрема, Ейхвальд серед неогенових відкладів виділив морські та прісноводні формації та визначив їх вік як міоценовий. Монпере описував Товтри як гряду серпулевих вапняків та помилково відносив їх до четвертинних утворень [4].
	Вперше правильно визначив час та особливості утворення Товтр геолог Н.П.Барбот-де-Марні у 1867 р., вказавши на їх органічне походження. Товтрову гряду дослідник вважав викопними “атолами”, визначивши вік рифових вапняків і пов’язаних з ними порід як другий середземноморський (так на Поділлі часто називають відклади тортонського ярусу).
	Початок детального вивчення Товтр пов’язаний з іменем геолога         А.О. Михальського. Його праці “К вопросу о геологической природе Толтр” (1895) та “Медоборы (Толтры) в Бессарабии” (1902) не втратили свого значення і сьогодні. Дослідником встановлено наявність двох стратиграфічних комплексів рифових відкладів – другий середземноморський та сарматський, зроблено загальні описи морфології Товтр. Природа сарматських утворень була правильно визначена як серпулево-моховаткова, проте основними рифоутворюючими організмами тортону були помилково визначені корали [4].
	Вказана помилка була виправлена у праці В.Д. Ласкарева “Общая геологическая карта Европейской России. Лист 17-й” (1914). Дослідник правильно визначив водоростеву природу Головного пасма Товтр. В.Ласкаревим описано морфологічні особливості Товтр та виділено дві зони: центральну припідняту зону, яка складається з окремих паралельних пасм (Головний Товтровий кряж) та прикряжеві зони, які формують бічні товтрові форми різноманітних обрисів та простягання. Серед бічних товтрових форм автор виділяє три різновиди: вузькі витягнуті кряжі з кам’яними розсипами на вершинах, невисокі пологі пагорби, практично непомітні у рельєфі, та пагорби, які за розташуванням у плані нагадують атоли [5]. Питання походження “атолоподібних” форм бічних товтр залишилось відкритим і дослідником не розглядалось.
	Важливим внеском у визначенні меж рифових утворень Поділля стала праця Р.Р. Виржиковського, написана на основі польових досліджень в долині річки Кам’янки у 1926 р. Ним була виявлена друга рифова зона середньосарматських побудов по лінії Летичів-Кам’янка-Кишинів. Питання утворення середньосарматського рифу саме поблизу Кам’янки та формування його у меридіональному напрямку ще потребують уточнення.
	Значний внесок у вивчення геологічної будови та морфології північної частини Товтр до долини річки Збруч зробили польські дослідники В. Тейсейр, Ф. Беняш, А. Ломніцкий та ін. Фундаментальні дослідження на Поділлі проводив В.Тейсеєр. У тексті до зошита восьмого “Геологічного Атласу Галіції” дослідник описав загальні риси геологічної будови Товтр та виділив етапи формування їх сучасного рельєфу. На основі співвідношення морфологічних особливостей рельєфу та геологічної будови автор поділяє Товтри на ряд пасем, тобто проводить перше районування гряди. Значну увагу В. Тейсейр приділяє дослідженню умов виникнення Товтр та історії їх розвитку, зокрема у працях “Палеоморфологія Поділля” (1894); “Про характер викопної фауни Медоборів”. Дослідник також вказує на карстові явища та процеси в межах Товтрового пасма – воронкоподібні впадини на вершинах та на пологих схилах Товтр. Проте ці дані носять лише загальний характер і залишають невирішеним питання про приуроченість певних карстових форм до мезоформ рельєфу Товтрового пасма. У працях Тейсеєра зібрано великий фактичний матеріал, проте умовність його стратиграфічної схеми утруднює використання отриманих ним висновків у сучасних дослідженнях.
	Північну частину Товтр досліджували українські вчені, зокрема у С.Рудницький та П.Тутковський. У роботі С. Рудницького “Знадоби до морфології Подільського сточища Дністра” (1912) подано детальний опис морфологічних особливостей Товтрової гряди – перелічено найвищі висоти Головного кряжу, зазначено напрямки простягання його окремих пасм, відмічено характерну асиметрію схилів, а також описано бічні товтрові форми поблизу с. Вікно. С. Рудницький також звертає увагу на карстові явища на Товтрах, виділяючи дрібні карстові форми на поверхні рифових вапняків та крупні карстові лійки. Утворення карстових озер-вікнин він пояснює як результат вимивання гіпсових гнізд. На основі ґрунтовного аналізу поділу Товтр, здійсненого В.Тейсеєром, С. Рудницький уточнює та деталізує його. Дослідник визначає нову проблему – походження поперечних товтрових долин [6]. Регіоналізація Товтр, проведена С.Рудницьким, повинна враховуватись і бути доповнена сучасними дослідженнями, оскільки морфологічні особливості Товтрової гряди зумовлені тектонічними особливостями території. 
Роботи П.Тутковського присвячені вивченню неогенових та четвертинних відкладів Поділля. У 1929 р. надруковано науково-популярний нарис “Краєвиди України” – це навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей. Наголошуючи на морське походження Товтр, автор помилково вважає основними рифоутворюючими організмами корали та називає бічні товтри атолами. Проте цінність даної праці полягає у тому, що автор розглядає не лише геологічну будову Товтр, а описує їх комплексно, враховуючи особливості рельєфу, рослинності та клімату.
	Таким чином, протягом другої половини 19 ст. – першої половини 20 ст. у дослідженні Товтр були вирішені наступні питання:
	визначено походження Товтр – риф міоценових морів;
	встановлено наявність двох стратиграфічних комплексів рифових відкладів – другий середземноморський (товтровий) та сарматський;

доведено, що організмами-рифобудівниками протягом верхнього тортону були літотамнії, а нижнього сармату – моховатки та серпули;
описано загальні риси геологічної будови Поділля та складено перші геологічні карти даного регіону;
	виділено основні орографічні складові Товтр – Головний Товтровий кряж та групи бічних форм товтр і здійснено їх класифікацію;
	відмічено основні морфологічні особливості Товтр – форма пасм та напрямок їх простягання, асиметричну будову схилів;
	в загальних рисах описано межі поширення рифових утворень Поділля – Товтри та Кам’янецький риф;
	описано карстові процеси та їх форми в межах Товтр – мікроформи на відкритих вапняках, карстові лійки на поверхні схилів та вершин Товтрового кряжу та озерця-вікнини поблизу Товтр;
	проведено першу регіоналізацію Товтр за рисами їх геологічної будови та морфологічними особливостями.

Другий етап дослідження Товтр починається з 50-х рр. 20 ст. – у цей час урізноманітнюється спектр наукових досліджень. Поруч з вивченням геоморфологічної будови Товтр проводиться вивчення взаємозв’язку Товтрової зони з тектонічними особливостями Поділля, детально досліджуються карстові процеси на території Товтрового кряжу та розробляються методики геологічних досліджень викопних органогенних побудов.
У 1949 р. вийшла праця К.І. Геренчука  “Подільські Товтри (геоморфологічний нарис)”. Дослідник зазначає, що геоморфологічна будова Товтрового кряжу знаходиться у закономірному зв’язку з тектонічними особливостями території Поділля. На значення власне тектонічних чинників у формуванні рельєфу Товтрового пасма не зверталась увага у попередніх роботах. К.І. Геренчук за морфологічними особливостями виділяє Головний Товтровий кряж та бічні форми товтр. Відокремлені від основного пасма товтрові форми автор поділяє на “власне товтри” (вузькі, гостровершинні з зубчастими і крутими гребенями пагорби) і “могилки” (невисокі з пологими вершинами пагорби). Таким чином, К. Геренчук узагальнює класифікацію бічних форм Товтр, проведену В. Ласкаревим. Слідом за В.Тейсеєром та С.Рудницьким, Геренчук здійснює регіоналізацію Товтр, визначаючи відмінності між центральною частиною Товтр та його Галіційськими та Бессарабськими флангами [3].
	К.І. Геренчук детально зупиняється на генезисі сучасного рельєфу Товтр та особливостях формування гідросітки Поділля у роботах “Геоморфологія Поділля”(1950) та “Про асиметрію річкових долин Подільського плато”(1950). Характерні морфологічні риси Товтр – наявність вирівняної вершинної поверхні Головного Товтрового кряжу та асиметрії схилів Товтр, К. Геренчук пояснює як наслідок денудації Товтр під час континентального етапу їх розвитку. Проте цей висновок є суперечливим і потребує уточнення.
Вагомим внеском у дослідження природи Товтрової гряди стала праця І.К. Королюк “ Подільські Товтри та умови їх утворення” (1952), у якій описується ділянка Товтр від р. Збруч до м. Кам’янець-Подільського.                   І.К. Королюк, аналізуючи  умови формування Товтрової гряди, детально розглядає питання тектонічного походження Товтр та характеризує палеогеографічні умови території розташування Товтр. Основна частина зазначеної роботи присвячена вивченню стратиграфії міоценових відкладів смуги Товтр та літологічної характеристики основних типів порід. Автор на основі детального петрографічного аналізу карбонатних порід розробила їх класифікацію, виділивши: біогермні вапняки, які утворюються за рахунок цілих скелетних решток  угрупувань організмів; тафогермні – утворені за рахунок захоронення цілих, але не перенесених скелетних решток; органогенно-уламкові та хімічні вапняки [4].
Королюк також детально охарактеризувала морфологічні особливості рельєфу Товтр, окремо розглядаючи морфологію сарматських та тортонських рифових утворень. Зокрема, відзначено масивну будову та переважаючий північно-західний напрямок тортонських рифів та хаотичність нагромадження сарматських органогенних форм. І. Королюк вперше вказала на необхідність розрізняти поняття “рифова зона”, яка простягається по лінії Підкамінь – Збараж – Гусятин – Кам’янець-Подільський – Штефанешти, та “Головна рифова гряда”, яка завершується біля с. Кульчієвці поблизу Кам’янець-Подільська. Межі рифової зони та рифової гряди Товтр досі залишаються точно не окресленими.
Поряд з численними працями, присвяченими вивченню тектонічних особливостей території Волино-Поділля – І.Чебаненко “Розломна тектоніка України” (1966), І.Гофштейн “Неотектоніка Західного Волино-Поділля” (1979), А.Медведєв “Геология и нефтегазоносность Волыно-Подольской плиты” (1980), Т.Знаменська “Блоковая тектоника Волыно-Подолии” (1985) та ін. – виходить ряд публікацій, які стосуються взаємозв’язку саме Товтрової смуги з тектонічними особливостями регіону.
	У 1962 р. виходить стаття В.Є. Хаіна “Рифи і тектоніка”, у якій проведено кореляцію рифоутворення з тектонічним режимом території. Хаін відзначає, що особливо крупні побудови бар’єрного типу виникають на зовнішньому краю передових прогинів. До даного типу автор відносить і Товтри, які розташовані вздовж лінії ступінчастого опускання фундаменту Руської платформи в напрямку Передкарпатського прогину.
	Цікаві відомості про взаємозалежність морфології рельєфу Товтр та неотектоніки Поділля представлені у статті А.Г. Андреєва, В.І. Гука “Новые данные о морфологии и неотектонике Подольской рифогенной зоны” (1970). У роботі проаналізовано морфологічні особливості рельєфу Товтрової смуги. Зокрема відзначено наявність вирівняної вершинної поверхні Головного Товтрового кряжу та асиметричну будову його схилів, подано таблицю висот окремих пасем та виділено основні гіпсометричні рівні. Автори допускають, що однорівневість вершин рифової гряди зумовлена положенням рівня моря у ранньому сарматі, а різниця амплітуд висот Головного кряжу на сусідніх ділянках можна пояснити тектонічними блоковими зміщеннями. Отже, на основі аналізу морфологічних особливостей рельєфу Товтр автори висловлюють припущення про формування і подальший розвиток рифової гряди Товтр в умовах блокових тектонічних порушень.
	На основі детальних геологічних та геофізичних досліджень Поділля вийшли статті А.П. Медведєва, С.П. Яськіва “ Про Теребовлянський розлом у межах Волино-Поділля” (1971) та О.Є. Шевченка “Про розподіл фацій та історію тектонічних рухів у зоні рифового пасма Поідлля” (1974). На основі аналізу статей можна зробити висновки, що рифове пасмо приурочене до активної тектонічної зони Теребовлянського розлому. В межах зони різноспрямовані та диференційовані рухи блоків земної кори зумовили розподіл фацій та створили специфічні умови для рифоутворення в пізньому тортоні-ранньому сарматі. Автори підтримали тезу, висловлену у статті        А.Г. Андреєвим , В.І. Гуком (1970), про різновисотність положення сучасної поверхні Головного Товтрового кряжу внаслідок блокових переміщень.
	Т.О. Знаменською були проведені детальні дослідження залежності приуроченості Товтр до тектонічного режиму Волино-Поділля, результат яких викладено у працях: “Блоковая тектоника Волыно-Подолии” (1985), “О тектонической природе Толтровой гряды” (1973) та “Товтровий кряж та його місце у структурі Південно-Західної окраїни Східно-Європейської платформи” (1976). Дослідниця, розглядаючи історію підходів до питання структурної приуроченості Товтрової гряди, робить важливий висновок про те, що рифові фації можуть бути використані як фації-свідки певних тектонічних структур. На прикладі Товтр автор відзначає, що у межах платформи рифи фіксують зони розломів тривалого розвитку, які розділяли блоки з різним режимом тектонічного розвитку. 
Протягом 40-их – 70-их рр. 20 ст. виходить ряд праць, присвячених вивченню літологічних особливостей відкладів Товтрової гряди. Значна увага приділяється систематиці рифоутворюючих організмів. 
	Палеогеографічні умови виникнення рифової смуги Товтр досить детально розглядаються у праці А. І. Равиковича “Сучасні та викопні рифи” (1954). Зокрема, у роботі описано основні рифоутворюючі та супроводжуючі рифи організми, проведено їх класифікацію.
	В.П. Маслов, В.М. Утробін у праці “Поширення червоних водоростей Української ССР та їх зв’язок з трансгресіями моря” (1958) вперше визначили видовий склад багрянкових водоростей, які утворюють літотамнієві вапняки міоцену на Поділлі. Дослідники пов’язують значне поширення колоній багряних водоростей з великими трансгресіями середньоміоценового морського басейну.
	Оскільки Товтри є екзотичною формацією рельєфу – викопним бар’єрним рифом, то неможливо обійти увагою літературу, присвячену вивченню викопних органогенних побудов. Починаючи з 50-х рр.. 20 ст., розроблено методичні посібники по геологічній зйомці в районах розвитку викопних органогенних побудов. Це роботи Королюк І.К. “Геологическая съемка в районах развития отложений с органогенными пост ройками” (1982),  Лучініна В.А “Ископаемые известковые водоросли (морфология, систематика, методы изучения)” (1987), Королюк І.К., Михайлова М.В. “Сравнительная характеристика биогермных образований”, Кузнецов В.Г. “Геология рифов и их нефтегазоносность” (1978). Запропоновані методики комплексного геологічного дослідження викопних органогенних побудов дозволили вирішити багато питань з стратиграфії та палеонтології неогенових відкладів у межах досліджуваної території [2,7]. 
	Проблематика карстових процесів у межах Товтрового пасма вперше детально розроблялась А.Д Кучеруком. У праці “Карстові явища на території Подільських Товтр” (1954) автор описує морфологію поверхневого і підземного карсту, відзначає залежність формування поверхневих карстових форм від рельєфу Товтрового пасма та його модифікацію лесовими товщами і рослинністю. Зокрема відзначено що для крутих схилів Товтр характерні невеликі каррові борозди, для широких горизонтальних вершинних поверхонь та схилів Товтр – карстові блюдця та лійки, а також описано ряд печер в межах Товтр. А.Д. Кучерук пропонує виділити Товтри в окремий карстовий район Подільської карстової області. Проте вивчення карсту в межах Товтрової зони є досить загальним, зокрема не з’ясовано особливості формування карстових форм на окремих ділянках Товтр, а опис окремих підземних карстових форм є досить схематичним.
	Дослідження геологічної будови Волино-Подільської плити значно поглибилось внаслідок активної розвідки корисних копалин. У 1971 р. опубліковано звіт Михайлова В.А. “Прогнозно-геологічна оцінка вапняків Товтрової гряди як сировини для різних видів промисловості”. У звіті детально розглянуто геологічну будову Товтрового пасма, складено літолого-фаціальні великомасштабні карти та профілі. У 1970-их рр. опубліковано серію звітів Львівської геологорозвідувальної експедиції по ряду родовищ вапняків на Товтровому пасмі (Глибочок, Галущинці та ін.).
Таким чином, на початок 90-х рр. 20 ст. у дослідженні Товтр були вирішені наступні питання:
	встановлено місцеположення Товтрової рифової зони у структурі Східно-Європейської платформи - Товтрова рифова гряда приурочена до окраїни Східно-Європейської платформи і повністю розташована на платформенній основі;
	прямолінійність Товтрової гряди обумовлена Теребовлянським розломом, який розділяє блоки з різним режимом тектонічного розвитку. Зміщення вздовж розлому обумовили структурні виступи на дні міоценового моря і створили сприятливі умови для поселення і розвитку організмів-рифобудівників;

формування рифової гряди протікало в умовах блокових тектонічних порушень з загальною тенденцією відносного ступінчастого зниження до півдня, що підтверджується різновисотним положенням сучасної поверхні Головного Товтрового кряжу;
в загальних рисах описано палеогеографічні умови формування Товтр;  
	розроблено методики геологічної зйомки в районах розвитку викопних органогенних побудов;
	наведено детальну літологічну характеристику основних типів порід Товтрового кряжу;
	складено великомасштабні літолого-фаціальні карти верхнього тортону та нижнього сармату на територію Подільських Товтр;
	введено у вжиток поняття “рифова зона і “Головна рифова гряда” та визначено відмінності між ними;
	детально вивчено морфологічні особливості рельєфу Товтр;
продовжено спроби регіоналізації Товтрового пасма з врахуванням тектонічних особливостей Поділля;
розглянуто залежність розвитку карстових процесів від рельєфу, рослинності та господарського використання Товтр;
	розвідано та розроблено ряд родовищ товтрових вапняків для різних видів промисловості.
Сучасний період дослідження Товтр починається з 90-х рр. 20 ст. і визначається детальними дослідженнями геоморфологічної будови окремих частин Товтр. 
У праці  І.Каплуна, Д.Ковалишин “До питання формування рельєфу і ландшафтів Подільських Товтр” (1998) утворення характерних морфологічних рис Товтр пояснено з позиції аналогії до формування і розвитку сучасних бар’єрних рифів. Автори вважають, що одновисотність Головного пасма Товтр виникла внаслідок морської абразії і підтримують думку К.І. Геренчука, про подальше вирівнювання поверхні Товтр під час континентальної денудації. Дослідники відзначають, що сучасні річкові долини могли успадкувати проходи, які виникли при формуванні рифу напроти впадіння річок в сарматське море з материка. Це питання залишається дискусійним.
Проблемами морфології рельєфу Товтрової гряди займається також Й.Свинко. У статті “Розривні тектонічні порушення Товтрової гряди і їх відображення у сучасному рельєфі” (1998) автор аналізує системи тріщинуватості вапняків Товтр. На основі численних польових спостережень та обробки статистичних даних автор наводить напрямки простягання основних систем тріщин, які співпадають з напрямками простягання відомих розломів кристалічного фундаменту Подільської плити, що вказує на тісний генетичний зв’язок між ними. Й. Свинко на основі морфологічних особливостей складає таблицю окремих блоків Товтрової гряди, які корелюються з блоками, виділеними А. Андреєвим та В. Гуком, а також практично співпадають з окремими пасмами, які були виділені ще В. Тейсеєром та С. Рудницьким. 
У цей період також публікуються праці, присвячені вивченню антропогенного впливу в межах Товтр. Зокрема це роботи І.Каплуна “Антропогенні ландшафти Подільських Товтр” (1999), Г.Денисика “Антропогенний карст Поділля ” та ін. 
Таким чином, протягом сучасного періоду дослідження Товтр вирішувались такі питання:
	деталізації районування Товтрової гряди, зокрема ландшафтної регіоналізації;

уточнюються питання походження рельєфу Товтр та його характерних морфологічних рис;
	робляться перші спроби оцінки антропогенної трансформації ландшафтів Товтр.
Таким чином, підсумовуючи сказане, в історії дослідження Товтрової гряди можна виділити наступні періоди:
	поч. 16 ст. – кін. 19 ст. – Товтри вперше згадуються при описі рельєфу Поділля, проводяться спроби визначення походження Товтрової гряди;
	 кін. 19 ст. – 50 рр. 20 ст. – протягом якого нагромаджуються основні відомості про геологічну будову та походження Товтрової гряди, описується рельєф та робляться перші спроби регіоналізації Товтр.
	у 50 – 90 рр. 20 ст.  урізноманітнюється спектр наукових досліджень Товтр. Поруч з вивченням особливостей їх геоморфологічної будови, виходить ряд публікацій, присвячених взаємозв’язку Товтрової смуги з тектонічними особливостями Поділля, встановлюються палеогеографічні умови виникнення рифу та основні етапи формування його рельєфу. Розроблено методики геологічних досліджень викопних органогенних побудов.
	Сучасний період (з 90-их рр. ХХ ст.) характеризується детальними дослідженнями геологічної та геоморфологічної будови окремих частин Товтрової гряди. Актуальними стають питання природоохоронної оцінки рельєфу та оптимізації природокористування у межах Товтр.

Незважаючи на великий обсяг праць, присвячених вивченню геології та геоморфології Подільських Товтр, залишається ще багато питань, які  потребують уточнення та вирішення:
	встановлення точних меж Товтрової рифової зони;

пояснення походження основних морфологічних особливостей Товтр, зокрема, вирівняної вершинної поверхні Головного пасма Товтр та асиметрії схилів;
встановлення закономірності розташування бічних форм Товтр та виникнення атолоподібного розташування окремих товтрових ланцюгів;
	з’ясування особливостей походження та морфології річкових долин, які перетинають Товтровий кряж;
	вивчення закономірностей модифікації поверхні Товтрового рифу лесовими товщами;
	проблематики відображення у рельєфі різних рифових тіл;

дослідження особливостей розвитку карстових процесів та поширення карстових форм на території Подільських Товтр;
поділ Товтр на певні геоморфологічні райони з наступним визначенням особливостей природокористування в межах кожного району.
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The history of the geomorphology scientific research at the Tovtry rang (summary).
Moskalyuk Katherine. Ivan Franko National University of Lviv, Geography Faculty, Geomorphology and Paleogeography chair.

	The rocky limestone hills of the Tovtry rise in a scenic ridge above the surrounding plains of Podillya region. The Tovtry range is the remains of the barrier reef, which existed at the coastal waters of Sarmatsk sea 15-20 mln. years ago. The hills and ridges of fossil reef are preserved on the surface of earth in their primeval state with characteristic features and forms, and that is why the area is a unique memory of the geological past. The main periods of the scientific research are described at the article.
	

