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Озокерит – маловідома корисна копалина. 
Проте він відіграв величезну роль в розвитку 
економіки Галичини. У другій половині ХІХ і 
на початку XX сторіччя видобуток і переробка 
озокериту мали провідне значення в її промис-
ловості. Виготовлений з озокериту і-церезин 
був незамінним матеріалом для освітлювальних 
свічок, електроізоляції. Зокрема, церезин з при-
карпатського озокериту використовувався для 
ізоляції першого трансатлантичного телефон-
ного кабеля, що прокладався по дну океану між 
Європою і Америкою. 

Зараз способи його використання змінили-
ся. До недавнього часу він був незамінним у 
військовій промисловості, для виготовлення 
різних мастил. Як лікувальний препарат він, 
мабуть, ніколи не втратить свого значення. Тим 
не менше, озокерит залишається малознаним. 

Короткі відомості про гуцульський озоке-
рит розпочнемо з його загальної характеристи-
ки. Його склад є подібним до складу найбільш 
високомолекулярної частки вуглеводів парафі-
нистої нафти. Озокерит, очевидно, утворився 
внаслідок їх випадання в осадок з мігруючої 

нафти в порах або тріщинах гірських порід. Йо-
го колір – жовтий, коричневий, чорний. Зовні-
шньо подібний до бджолиного воску. Залягає у 
вигляді жил і тонковкрапленого матеріалу у 
піщано-глинистих породах. Видобувають озо-
керит (озокеритову “руду”) гірничим способом, 
подібно як видобувають вугілля. Озокерит 
очищають від породи шляхом водного виварю-
вання або бензинової екстракції. 

Родовища озокериту трапляються рідко. 
Більшість із них виявлено в Україні, у Прикар-
патському прогині. Найбільше у світі – Борис-
лавське родовище – та ще ряд менших знахо-
дяться у Львівській області. 

На Гуцульщині є два досить значні озоке-
ритові родовища: Дзвиняцьке і Старунське. Це 
скупчення жильного та дрібновкрапленого озо-
кериту в порах і тріщинках піщано-глинистих 
порід, у воротищенських відкладах міоцену, що 
тектонічно контактують з нафтогазоносними 
відкладами сусідніх нафтових родовищ. 

Потужність жил озокериту жовтого та ко-
ричневого кольору досягала 1 м. Озокерит до-
сить високоякісний, що визначається його 
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високою температурою плавлення, яка стано-
вила близько 70ºС. Екстрагований з породи 
озокерит має дещо нижчу якість. 

Дзвиняцьке родовище почало розробляти-
ся у 50 роках ХІХ сторіччя. Промислова розро-
бка продовжувалася з 1871 до 1959 р. На 
останньому етапі озокерит видобували у шахті 
“Арпад” з глибини 48 і 63 м. Розробка родови-
ща велася до глибини 186 м. Максимальний 
річний видобуток у 1956 р. сягав 460 тонн. За 
всю історію розробки на Дзвиняцькому родо-
вищі видобули понад 7826 тонн озокериту. 

Старунське родовище відзначається сучас-
ною підвищеною тектонічною активністю, по-
ширенням в його межах діючих болотних гри-
фонів. 

Саме родовище озокериту дещо менше від 
Дзвиняцького. На початкових етапах його роз-
робки траплялися жили озокериту метрової по-
тужності. Вони простежені до глибини 465 м. 
Крім жильного, на родовищі має поширення і 
дрібновкраплений озокерит. 

Родовище почало розроблятися у 1870 р. 
Перша шахта глибиною 105 м була відносно 

високопродуктивною. Розробка родовища про-
довжувалася з перервами до 1953 р. Максима-
льна глибина розробки 140 м. Всього в Старуні 
видобуто 2666 тонн озокериту. Максимальний 
річний видобуток у 1884 р. – 210 тонн озоке-
риту. 

Старунське родовище знамените у цілому 
світі завдяки знахідці на початку ХХ століття 
під час гірничих робіт з видобутку озокериту 
добре збереженого мамонта і двох волохатих 
носорогів (рис. 1, 2, 3, 4). 

Це одна із найцікавіших подій в історії ви-
вчення природи цього краю. Вона добре відома 
спеціалістам, належно науково опрацьована. 
Завдяки самовідданості львівських учених-
палеонтологів Л.Ломницького і Е.Незабітов-
ського пришельці з далекого минулого (близько 
20 тис. років) у належному вигляді знайшли 
своє місце у Львівському і Краківському при-
родознавчих музеях. 

Старуня як місцезнаходження викопної 
мамонтової фауни відома з 1907 р., коли тут 
вперше знайшли волохатого носорога [8]. У 
1929 р. з’явились нові знахідки [5]. 

 
Рисунок 1 – Оглядова карта Богородчанського району 
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Першими заявили про світову унікальність 
Старунського феномену професори Івано-
Франківського інституту нафти і газу 
Н.Х.Білоус і В.М.Кляровський після появи гря-
зьового вулкана, активізація якого зумовлена 
землетрусом в горах Вранча (Румунія) 4 берез-
ня 1977 року (рис. 5). 

За їх пропозицією Старуня була затвер-
джена як геологічний пам’ятник загальнодер-
жавного значення [2, 3]. Н.Х.Білоус і В.М.Кля-
ровський вивчали Старунський грязьовий вул-
кан протягом 1977-1988 рр. Він знаходиться 
біля с. Старуні  Богородчанського району Іва-
но-Франківської області (рис. 1), на західному 

 
Рисунок 2 – Геологічний розріз Старунської складки 

 

 
Рисунок 3 – Гіпсовий відбиток носорога у позиції його залягання у відкладах [5] 
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березі р.Великий Луковець (доплива р.Бистриці 
Солотвинської), в межах Бориславсько-Покут-
ської зони Передкарпатського прогину, на місці 
відпрацьованого озокеритового промислу, де 
виходить на поверхню Старунська складка 
(рис. 2).  

Численні іноземні компанії в XIX-XX ст. 
бурили тут свердловини, намагаючись добути 
нафту. Назва пам'ятки визначається унікальним 
поєднанням різних стратиграфічних, археологі-
чних, палеонтологічних, мінералого-петрогра-
фічних, гідрогеологічних і неотектонічних осо-
бливостей ділянки [2, 3]. Вона має площу бли-
зько 60 га і розташована на пологому західному 

березі річки, де подекуди збереглися дві тераси, 
що підносяться над заплавою на 1 і 2,5 м.  

Під ґрунтом (потужність 10-15 см) заляга-
ють жовтувато-сіруваті суглинки (0,5-5 м), в 
яких видно один-два прошарки старого бітуму, 
лінзи викопного ґрунту і гравійно-галечного 
руслового алювію. На південно-західній околи-
ці ділянки в четвертинному делювії і орному 
шарі відкриті залишки поселення людей мезо-
літу. В центральній частині ділянки в грабені 
глибиною до 27 м серед четвертинних торф'я-
но-болотяних відкладів у 1907 і 1929 рр. були 
знайдені залишки мамонта, трьох носорогів, 
коня, оленя, птахів, плазунів та інших тварин 

 
Рисунок 4 – Носоріг зі Старуні – експонат Краківського природознавчого музею [5] 

 

 
Рисунок 5 – Грязьово-сольові потоки на схилі Старунського вулкана. Травень 1979 р. 
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пізнього плейстоцену – раннього голоцену  
(рис. 3, 4) [5, 8]. 

Вони добре збереглися у зв'язку з консер-

вацією в породах, просочених нафтою і озокери-
том [6, 7, 8]. Під четвертинними породами заля-
гають неогенові соленосні глини і аргіліти воро-
тищенської світи з прошарками алевролітів, піс-
ковиків і одиничними лінзами слобідських кон-
гломератів. Поблизу тектонічних зон через чи-
сленні мікрократери, розташовані в 2-5 м один 
від одного, на поверхню виходять гази, мінера-
льні води і вуглеводневі флюїди (рис. 5). 

Породи ділянки (четвертинні, неогенові, 
палеогенові та верхньокрейдяні) утворюють тек-
тонічно складний перегин, на вершині якого 
знаходиться “працюючий” грязьовий вулкан. 

Він з'явився в 1977 р. після землетрусу в 
Румунії і тоді мав чотири жерла діаметром  
0,1-0,5 м. Висота його конуса приблизно 3 м, 
довжина глинистих потоків 10–50-60 м. 

Зараз налічується вісім кратерів і 10-20 не-
постійних мікрократерів, що виділяють газ, 
воду, глинисту пульпу, іноді нафту або її дифе-
ренціати. 60 м на захід від цього вулкана після 
землетрусів 1979 р. в Італії з'явився другий не-
великий грязьовий вулкан, а в 400 м на південь 
від них в 1981 р. після землетрусів в Ірані [3] 
утворився третій і потім ще три. 

На ділянці виходить понад 300 постійних і 
тимчасових джерел прісної і мінералізованої 
води, пов'язаної з розривними порушеннями. 
Для його території характерна сучасна тектоні-

чна активність і висока сейсмочутливість. Вона 
виявляється в нерівномірному здійманні (біль-
ше 1 м за 7 років, 1977-1984 рр.), появі тріщин, 

провалів, зростанні порогів і невеликих водо-
спадів, грязьовому вулканізмі, активній дина-
міці газовиділення і геохімічній динаміці флю-
їдів [2, 3]. У зв'язку з деякими дальніми земле-
трусами в ґрунті виникають порожнисті тріщи-
ни шириною 0,5–3 см, які закриваються через 
3-5–10 діб. По тріщинах з невеликих грифонів і 
мікрократерів постійно або періодично з різною 
інтенсивністю викидаються гази, нафта, бен-
зин, гас, вода різної мінералізації. Біля одних 
джерел формуються лінзи залізняку, а біля 
інших – самородної сірки, яка легко окислюєть-
ся на поверхні. Інтенсивність всіх виділень, їх 
хімічний і мінеральний склад залежать від да-
льності землетрусів. За даними Н.Х.Білоус 
[3], ділянка Старуня реагує на землетруси, 
що відбуваються в радіусі 3-6 тис. км, тобто в 
Румунії, Італії, ФРН, Ірані, на Кавказі і навіть 
в Середній Азії. Старунський комплекс має ве-
личезне наукове значення для встановлення 
особливостей динаміки Землі, закономірностей 
формування корисних копалин, прогнозу земле-
трусів. Це унікальне місце цікаве не тільки для 
фахівців, але й для школярів, студентів, люби-
телів природи, туристів. Особливу увагу до 
Старуні виявляють іноземні туристи. Тому 
після будівництва дороги і створення тут пев-
ної інфраструктури можна організувати між-

 
Рисунок 6 – Барит зі Старуні. Фото під електронним мікроскопом 
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народний еколого-туристичний центр – своє-
рідний ПАРК ЛЬОДОВИКОВОГО ПЕРІОДУ. 

В глині грязьових викидів головного вул-
кана зустрічаються кристали сфалериту, піро-
тину, піриту, арсенопіриту, стронціобариту, 
бариту, гіпсу, сірки з кальцитом, флюориту, 
сульфідів міді, в сольових кірках – галіт, силь-

він і ін. (рис. 6). 
В травні 2004 р. була організована спільна 

українсько-польська експедиція ІФНТУНГ та 
Краківської гірничо-металургійної академії, 
про яку обласна газета «Галичина» (№ 121 від 
10 серпня 2004 р.) опублікувала інтерв’ю  
В.І.Мороза з О.М.Адаменком «Старуня має 
шанс стати міжнародним туристичним об’єк-
том» (рис. 7): 

„Близько тижня працювали на Прикарпатті 
науковці Краківської гірничо-металургійної 
академії на чолі з головою Наукового товарист-
ва змін навколишнього середовища «Геосфера» 
Польщі Мацеєм Котарбою. Спільно з ученими 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу – завідувачем кафед-
ри екології та директором Інституту екологіч-
ної безпеки і природних ресурсів Олегом Ада-
менком і завідувачем кафедри теоретичних ос-
нов геології Орестом Стельмахом під керівниц-
твом проректора з навчально-методичної робо-
ти Василя Векерика вони вивчали за різними 
параметрами Старунський геодинамічний полі-
гон. Детально про результати досліджень, уні-

кальність і перспективи цієї місцини розповідає 
академік Олег Адаменко: 

– Разом із польськими колегами ми по-
новому, більш сучасними методами вивчили 
силу земного тяжіння, провели виміри електри-
чних полів, уточнили геологічну будову й рель-
єф місцевості, провели інші висліди. Вдалося, 

скажімо, навіть знайти вхід до затопленої ко-
лишньої озокеритової шахти й відібрати там 
проби води. Словом, повторно, але на більш 
високому рівні, ми комплексно дослідили той 
геологічний пам’ятник природи, якому присво-
єно цей статус, як відомо, за поданням учених 
ІФНТУНГ [1, 2, 3, 4]. 

– Для чого ж було оновлювати базу даних 
про об’єкт? 

– Річ у тому, що у 2007 р. мине 100 літ з 
часу перших знахідок біля Старуні забальзамо-
ваних у давньому (24000–10000 років тому) 
озокеритовому озері останків носорогів та ін-
ших тварин із так званої мамонтової фауни. Їх 
знайшли польські гірники й геологи під час 
розробки родовищ корисних копалин на глиби-
нах від 12 до 27 метрів. Відтоді науковці 
Польщі, Росії й України неодноразово вивчали 
умови залягання викопних тварин, а їхні палео-
нтологічні рештки зберігаються нині в музеях 
Львова та Кракова. А оскільки львівські й іва-
но-франківські археологи знайшли в околицях 
села 12 стоянок давньої людини, а польські до-
слідники зафіксували наявність на черепах но-
сорогів сліди від списів тодішніх мисливців, то 

 
Рисунок 7 – Проф. О.М. Адаменко зі своїми учнями,  колишніми аспірантами, а нині  

кандидатом геолого-мінералогічних наук О.Р.Стельмахом і кандидатом географічних наук 
Л.В.Міщенко біля нафтового вулканчика. 7 жовтня 2004 р. 
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дуже ймовірно, що за більш детальних обсте-
жень, під час розкопок і буріння свердловин у 
цих місцях можна буде виявити нові релікти, 
що «повідають» про первісних звірів і наших 
предків, які полювали на них. 

– Старуня стала відома ще й як «власниця» 
єдиного в Карпатах діючого грязьового вулка-
на… 

– Це вже з розряду інших примітних явищ 
цієї місцини. Після закриття озокеритових шахт 
тут проводили розвідку нафтового родовища. І 
в 70-х роках минулого століття на цій ділянці й 
виник грязьовик, що періодично викидає суміш 
нафти з різними мінералами. Старі місцеві све-
рдловини також виділяють гази й високоміне-
ралізовану воду. Можна тільки здогадуватись, 
які процеси відбуваються у глибинах. Цікаво, 
що вулкан активізує свою діяльність якраз пе-
ред сейсмічними поштовхами як на найближ-
чих (Румунія), так і на вельми віддалених (Кав-
каз) землях. 

Власне, геологи, геофізики, геохіміки й 
екологи ІФНТУНГ, які зі своєї ініціативи ви-
вчають цю ділянку Старуні ще з 1974 року [1, 
2, 3, 4], виявили радіоактивні аномалії, значне 
перевищення у різних компонентах довкілля 
вмісту важких металів та нафтопродуктів. Ре-
зультати цих та низки інших вислідів дали під-
стави дійти висновку про високу активність цієї 
території, що сприяє розвиткові й небезпечних 
процесів. Тому цю ділянку й можна виділити як 
геодинамічний полігон для дослідження всього 
Карпатського регіону [1, 2, 3]. 

 – Отже, вона має наукове значення… 
 – Старунська місцина вельми цінна для ві-

тчизняної науки і практики (прогноз землетру-
сів, вивчення давніх поселень, генезис озокери-
ту й нафти). З огляду на це вчені Краківської 
гірничо-металургійної академії, Інституту гео-
логії Польської академії наук і виявляють заці-
кавленість у спільному дослідженні Старуні 
протягом 2004 – 2006 років за рахунок міжна-
родних грантів, проекти яких вони подали на 
розгляд у штаб-квартиру Євросоюзу. Після 
всебічного вивчення полігона, в чому забажали 
взяти участь і науковці Прикарпатського націо-
нального університету ім. В. Стефаника, інсти-
туту геології і геохімії горючих копалин НАНУ 
(Львів), коли буде освоєно всі наукові аспекти 
об’єкта, підготовимо монографію й проведемо 
міжнародну науково-практичну конференцію з 
тієї тематики. Власне, поляки вже видали книгу 
«Старуня», де узагальнили плоди своїх і наших 
попередніх вислідів полігона. Її автор – профе-
сор Краківської академії Штефан Александро-
вич [5]. Він був серед науковців, з якими ми 
недавно працювали. До речі, ректорат ІФН-
ТУНГ виділив кошти на переклад і видання 
його книжки українською… 

– Що ця співпраця дасть із суто прагмати-
чної точки зору? 

– Протягом названих років можна буде об-
лаштувати Старуню і як пам’ятник природи 
світового значення, і як об’єкт міжнародного 
туризму. 

Важливо, що маємо в цих намірах, крім 
сприяння ректорату ІФНТУНГ, й підтримку з 
боку керівників облдержадміністрації, обласної 
ради, Богородчанського району, держуправлін-
ня  екобезпеки і природних ресурсів в Івано-
Франківській області, Міносвіти і науки Украї-
ни… 

З рештою, у наших колег вельми далеко-
глядні плани. В Польщі, скажімо, давно запро-
вадили таку популярну серед багатих європей-
ців турпослугу, як геотуристика – подорожі ко-
лишніми шахтами й іншими геооб’єктами–
пам’ятниками. Тож є можливість один із таких 
маршрутів продовжити в Україну – спершу, 
наприклад, до гігантського Яворівського сірча-
ного кар’єру на Львівщині, який уже виробив 
свій ресурс (його тепер затоплюють, утворюю-
чи найглибше – 100 м – в Україні озеро пло-
щею 12 км2), відтак до Старуні, а там і до Дніс-
тровського каньйону як ще одного гео-
пам’ятника. Мабуть, не варто доводити вигоду 
для туристичної індустрії нашого краю від вті-
лення в життя такого проекту.” 
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