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НОВІ ДАНІ ПРО ГАЗОВИЙ СКЛАД ПОВІТРЯ ГІПСОВИХ ПЕЧЕР ПОДІЛЛЯ І БУКОВИНИ  
 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук О.І. Меньшовим) 
У роботі наведено нові результати вивчення газового складу повітря (ГСП) печер Поділля (Атлантида, Оптимістична, 

Млинки) та Буковини (Попелюшка) хроматографічним методом. Порівняння ГСП виконане на підставі проб повітря, відібра-
них у зимовий період.  

Підтверджені раніше відомі особливості ГСП печер. Зокрема показано, що повітря печер містить підвищену кількість 
СО2 порівняно з атмосферним повітрям. Найвищі концентрації СО2 зафіксовані в Попелюшці (4,10 об.%), а найнижчі – в Опти-
містичній (0,12 об.%).  

Крім того, спостерігається збіднення киснем повітря віддалених від бортів гіпсового блоку частин Оптимістичної. У 
цій печері також виявлені гелій та водень у значних концентраціях, що дозволяє передбачати глибинні розломні порушення 
в межах печерного поля. 

Встановлено довготермінову стабільність ГСП печери Попелюшка та показано відсутність метану в її повітрі. 
Виявлені зміни ГСП печер, по'вязані з антропогенним навантаженням. Зокрема в печері Атлантида відмічається забруд-

нення повітря вуглеводнями. 
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Млинки, Оптимістична, Попелюшка. 
 

Вступ. Газовий склад повітря (ГСП) печер сульфат-
ного карсту формується на основі атмосферного повітря 
під дією широкого комплексу чинників, а саме: інфільт-
рація легких газів з надр по розломних порушеннях, роз-
клад органічної складової заповнювача печер, водний 
перенос та інфільтрація важких газів із ґрунту тощо. 
Зміни концентрацій окремих компонентів ГСП можуть 
виступати індикаторами сучасних і минулих геологічних 
процесів, що відбуваються на території Поділля і Буко-
вини.  

За даними досліджень ГСП печер Поділля і Буковини 
у 1979–1982 рр. (печери Оптимістична, Озерна, Кришта-
лева, Млинки, Атлантида), об'ємна частка О2+Ar стано-
вила 15,45–22,62 %, N2 – 77,22–82,40 %, CO2 – 0,03–
3,97 %, для печери Попелюшка: О2+Ar – 12,74–21,88 %, 
N2 – 77,29–84,69%, CO2 – 0,09–4,45 % [10]. 

Достовірно встановлено факт підвищення об'ємного 
вмісту СО2 в гіпсових печерах Поділля. Атмосфера пе-
чери Попелюшка характеризується як гіпоксично-гіпер-
капнічна [4, 6]. Неодноразово наголошувалося про необ-
хідність проведення моніторингових спостережень окре-
мих компонентів ГСП [1, 2, 4, 6–8, 10]. 

Автори вирішили повернутись до питання ГСП печер 
у зв'язку з отриманням нових даних щодо печер Млинки, 
Атлантида, Оптимістична, Попелюшка хроматографіч-
ним методом. 

Постановка проблеми. Серед печер Подільсько-Бу-
ковинської карстової області є такі, що перебувають у 
реліктовому стані, і такі, що переживають період встано-
влення гідроатмогеохімічної рівноваги. Не припиняється 
дія факторів, що формують ГСП печер. Відбуваються 
глобальні зміни складу атмосферного повітря, яке є ос-
новою для ГСП печер. Все більшого значення набуває 
зростаюче антропогенне навантаження на середовище 
печер, як внаслідок, власне, відвідування, так і видобув-
ної і сільськогосподарської діяльності в межах печерних 
полів. Вивчення ГСП печер має важливе значення для 
вирішення різних питань загальної та регіональної гідро-
геохімії [10] і тектоніки.  

Мета роботи. Дослідити закономірності зміни ГСП 
печер Подільсько-Буковинської карстової області та по-
рівняти з ретроспективними даними. Виділити основні 
чинники просторових і часових змін ГСП окремих печер. 

Обгрунтувати використання атмогеохімічних даних з по-
рожнин сульфатного карсту з метою прогнозування роз-
ломних зон підвищеної проникності гірських порід. 

Об'єкти дослідження. Проби повітря відбиралися в 
4 печерах Подільско-Буковинської карстової області 
(рис. 1). Три з них – Млинки (50 км), Оптимістична 
(250 км) та Атлантида (8 км) приурочені до долин Серету 
та Збруча, вони закладені в товщі гіпсів тираської світи, 
що належить до середньобаденського під'ярусу неогена 
(N1bd1

2). Товща, що перекриває, представлена ратинсь-
кими вапняками (належать до тієї ж світи) й товщею глин 
сарматського віку (N1s1

2) [9]. Печери Млинки, Оптимісти-
чна та Атлантида утворилися за рахунок висхідного пе-
ретоку підземних вод через гіпси на площах прадолин 
Дністра і його лівих приток. Нині вони перебувають у ре-
ліктовому стані [7]. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема розташування печер  

у межах неогенової гіпсової товщі:  
1 – Млинки; 2 – Оптимістична; 3 – Атлантида; 4 – Попелюшка 

 
Четверта печера – Попелюшка (92 км) – закладена у 

Кривсько-Мамализькому блоці, що частково здренований 
р. Прут, розташованою поблизу, і відкачкою з Кривського гі-
псового кар'єра. Головною особливістю печери є недавнє її 
осушення, адже карстовий лабіринт виявився зневодненим 
лише з кінця 60-х рр. Печера Попелюшка була розкрита на 
етапі, коли вона була майже повністю заповнена водою. 
Подільські лабіринти пройшли цей етап на сотні тисяч років 
раніше. Так печера Атлантида, згідно з палеомагнітними 
даними, отриманими по водомеханічних відкладах, була 
повністю осушена не пізніше середнього плейстоцену, 
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тобто щонайменше 780 тис. р. тому [3, 5]. Недавнє осу-
шення і більш молодий вік печери Попелюшка визначили 
не тільки своєрідність її внутрішнього вигляду, а й актив-
ність різних процесів, у результаті яких формується мікрок-
лімат печери і ГСП у ній. 

Методика відбору зразків та лабораторних дослі-
джень. ГСП вивчений нами в печерах Атлантида (8 зра-
зків), Млинки (10 зразків), Оптимістична (10 зразків), а 
також у печері Попелюшка (10 зразків). Зважаючи на по-
відомлення про сезонну мінливість ГСП печер [1, 2, 8, 
10], зразки відбиралися тільки в періоди, коли середньо-
добова температура на поверхні не піднімається вище 
+5 0С. Це дає змогу порівнювати між собою ГСП різних 
печер у "зимовий" час. 

Проби повітря відбиралися у віали ємністю 100–
300 мл з гумовою пробкою. Перед відбором проб віали 
заповнювали насиченим розчином натрій хлориду 
(NaCl), підкисленим концентрованою хлоридною кисло-
тою в співвідношенні (1 мл кислоти на 1000 мл розчину). 

Вимірювання концентрацій вуглекислого газу, гелію, во-
дню, метану та його гомологів виконані в лабораторії від-
ділу геоекології та пошукових досліджень ІГН НАН України 
із застосуванням газових хроматографів ЛХМ-8МД, "3700", 
"Кристаллюкс-4000М" та аналітичних комп'ютерних ком-
плексів обробки хроматограм Tool Box та Net Chrome [11]. 

Для отримання достовірних результатів перед поча-
тком проведення вимірювань хроматографи були відка-
лібровані за допомогою повірочних газових сумішей із 
такою концентрацією газів, яка відповідає очікуваній кон-
центрації в пробах.  

Визначення концентрації гелію та водню виконано на 
хроматографі "Кристаллюкс-4000М", як газ-носій засто-
совувався аргон. Аналіз проведено при температурі ко-
лонки 40 0С. Об'єм проби – 1 см3. Чутливість методу – 
5х10-4 об.%, при похибці вимірювання 5,5 %. 

Визначення вмісту вуглеводнів (С1-С6) виконано на 
хроматографі моделі "3700" з плазмово-іонізаційним де-
тектором, як газ-носій застосовувався азот. Поріг визна-
чення концентрації вуглеводнів С1-С3 становить  
(6-8)х10-7 об.%, для вуглеводнів С4-С6 – 1х10-6 об.%, по-
хибка визначення 10 %. Об'єм проби для хроматографі-
чного аналізу – 1 см3. 

Аналіз вмісту в пробах вуглекислого газу проведено 
на хроматографі ЛХМ-8 МД, газ-носій – гелій. Аналіз про-
ведено в ізотермічному режимі при температурі колонки 
55 0С. Чутливість аналізу – 5х10-4 об. %, похибка вимірю-
вання близько 5,5%. Об'єм проби для аналізу – 1 см3. 

Результати досліджень ГСП печер та їх обгово-
рення. У табл. 1 наведені дані вимірювань ГСП печер 
Атлантида, Млинки, Оптимістична та Попелюшка. 

 
Таблиця  1  

Газовий склад повітря окремих печер, "зимові" відбори зразків 
№ 
п/п 

Місце відбору 
Вміст фракції, об.% 

O2 N2 CO2 CH4, ω10-4 C2H6,ω10-6 
Печера Попелюшка, 2013 р. 

1 Поверхня 21,0 78,5 0,06 7,2 - 
2 Дно колодця 20,7 78,2 0,25 5,0 - 
3 Зала Чернівецьких спелеологів 18,8 78,5 1,4 0,12 5,7 
4 Анаконда 18,4 78,6 1,6 0,94 5,4 
5 Факела 19,0 79,5 1,8 0,77 3,5 
6 Туди-Сюди 19,3 80,4 1,6 0,83 5,9 
7 ОП-17 17,2 77,8 2,6 0,63 4,9 
8 Соска R-54 17,3 80,1 2,5 0,79 8,6 
9 Телефон 16,0 78,8 3,5 0,58 - 

10 Оз. Сірководневе 15,6 77,9 4,0 0,54 - 
11 Оз. Сірководневе (віддалений край) 15,9 79,5 4,1 0,50 2,3 
12 Хід Спрінт, пікет 50 15,7 78,7 4,0 0,23 5,8 
13 Хід Купріч&Ко, пікет334 15,7 80,5 3,8 0,40 3,8 

Печера Млинки, 2013 р. 
1 Поверхня, поле над печерою 21 79 0,12 3,2 1,6 
2 Поверхня, 15 м від входу 21 78,6 0,11 3,2 1,5 
3 Зала Брест 20,8 79,1 0,36 2,0 0,75 
4 Горбоконик 20,9 78,2 0,26 2,6 1,6 
5 Зала спелеологів 20,8 78 0,83 2,0 0,87 

Печера Атлантида, 2016 р. 
1 Поверхня 21,0 77,7 0,7 13 43 
2 Зала Радості, верхній ярус печери 20,7 77,6 0,6 5,0 3,0 
3 Зала Посвят 20,7 77,7 0,6 4,7 2,0 
4 Зала Глобус 21,0 78,2 0,8 5,5 2,1 
5 За глинистим перелазом 21,0 76,3 0,6 7,1 2,4 
6 Правий Китовий вус, підвал 20,1 73,9 0,8 8,6 1,8 
7 Проспект Яворського 21,0 77,5 0,6 3,6 0,92 
8 Район Амазонія, Песик 20,7 77,9 0,6 4,1 0,94 
9 Район Помпеї, Везувій 20,6 77,6 0,9 3,1 0,78 

Печера Оптимістична, 2015 р. 
  He, ω10-3 H2, ω10-4 O2 N2 CO2 CH4, ω10-4 C2H6,ω10-6 

1 поверхня – - 20,1 78,5 0,76 2,5 1,5 
2 Роздоріжжя Пеньок 2,4 - 20,1 78,5 0,27 1,4 2,0 
3 Галерея "Сніговик" 1,7 - 20,1 78,5 0,50 1,1 0,95 
4 Р-н Оазис, галерея Караганда 0,32 - 19,7 78,5 0,46 1,1 2,0 
5 Галерея Авербаха 3,7 14 19,9 78,5 0,29 1,2 1,7 
6 Табір Собаче життя 0,78 - 20,9 78,1 0,26 1,2 2,1 
7 Табір Сива кобила 2,5 3,4 21,0 78,6 0,27 1,2 1,8 
8 Табір Озерний – 6,5 20,7 78,0 0,18 1,7 3,5 
9 Хід Канделябр - - 20,8 78,6 0,12 2,0 5,1 

10 Роздоріжжя Бронік - - 20,4 78,7 0,47 1,1 2,7 
11 Галерея Радіолюкс - - 19,9 78,2 0,49 2,3 13,0 
12 Табір Му-му 3,1 - 20,3 78,0 0,34 1,3 2,8 
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Печера Атлантида. Відібрано 8 зразків з різних час-
тин печери. Вміст кисню коливається у межах 20,1–
21,0 об.%, вміст СО2 становить 0,6–0,9 об.%, азоту – 
77,5–78,9 об.%. Як бачимо, повітря печери збагачене вуг-
лекислим газом. Крім того, на прикладі цієї печери можна 
оцінити вплив людини на печерну атмосферу, оскільки 
стара частина печери відкрита у 1968 р. активно відвіду-
ється, а в 2011 р. була відкрита нова частина, яка є запо-
відною, доступ людей туди обмежений. У старій частині 
відібрані зразки 1–5, у новій 6–8. Як бачимо, в заповідній 
частині печери концентрації етану та метану на порядок 
нижчі, ніж у старій частині печери, що дає підстави пов'я-
зати підвищені концентрації вуглеводнів з антропогенним 
забруднення повітря (рис. 2). Не маючи точних даних про 
інтенсивність антропогенного навантаження на печерне 
середовище, тим не менше, можна стверджувати, що гли-
бокій дифузії вуглеводнів до печерного повітря з атмос-
ферного сприяє активна відвідуваність печери людиною. 

 

 
Рис. 2. Вміст вуглеводнів у повітрі печери Атлантида 

 
Печера Оптимістична. Вміст кисню близький до ат-

мосферного повітря, лише повітря далеких від входу і 
бортів вміщувального гіпсового блоку районів (р-н Оа-
зис, р-н Авербаха, галерея Радіолюкс) збіднене киснем 
(19,7–19,9 %). Вміст СО2 становить 0,12…0,5 об.%, 
тобто підвищений, вміст азоту майже постійний в усіх 
пробах – 78,0–78,7 об.%. 

У повітрі 6 з 11 зразків знайдений гелій у концентра-
ціях 0,78–3,110-3 об.%, що перевищують середнє атмо-
сферне значення 0,5210-3 об.% [13]. У 3 пунктах знай-
дений також водень у значних концентраціях. Наявність 
цих газів у повітрі печери свідчить про тектонічні пору-
шення на даній території, в межах яких підвищується 
проникність гірських порід. Отже, можна стверджувати, 
що печера Оптимістична закладена в зоні глибинного 
розлому. 

Вміст метану (CH4) приблизно відповідає середньому 
значенню для атмосферного повітря 1,710-4 об.% [13]. 

Печера Млинки. Вмісти О2 та N2 відповідають атмо-
сферним, концентрація СО2 дещо підвищена і становить 
0,26…0,83 об.%. 

Загальною особливістю для трьох печер є також під-
вищений вміст СО2 на поверхні над печерним полем і 
біля входів. Вміст метану (CH4) та інших вуглеводнів у 
печерах Поділля визначається інтенсивністю відвіду-
вання печер. 

Печера Попелюшка. Газовий склад повітря в Попе-
люшці є найбільш вивченим серед усіх печер. Його вимірю-
вання проводяться регулярно з 70-х рр. [1, 2] у зв'язку з про-
блемою безпеки дослідників печери, а також у рамках спе-
леомедичних експериментів [4, 6]. Наші спостереження під-
тверджують давно відомий своєрідний ГСП цієї печери: пі-
двищений вміст вуглекислого газу 0,25–4,10 % (за даними 
[2] 0,2–4,5 %) і понижений – кисню 15,6–20,7 % (за даними 
[2] 13,7–19,5 %). Причому концентрація вуглекислого газу 
зростає, а кисню – зменшується в міру віддалення від при-
вхідної частини лабіринту (рис. 3). 

Головний практичний інтерес у спелеологів тради-
ційно викликає питання просторового розподілу загазо-
ваності СО2 в печері, а також її часова динаміка. 

Як відомо, вуглекислий газ може потрапляти до пе-
чери з грутового шару, де він утворюється внаслідок 
життєдіяльності мікроорганізмів. Оскільки СО2 має ве-
лику молекулярну вагу порівняно з іншими компонен-
тами повітряної суміші, він здатен опускатися по тріщи-
нах і провальних колодязях, заходячи до печери з повіт-
рям та інфільтраційними водами. Також вуглекислий газ 
разом з вуглеводнями і легкими газами (гелієм, воднем) 
може мігрувати з глибин геологічного розрізу по зонах 
дроблення гірських порід і уздовж глибинних розломів. 
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Рис. 3. Зміна вмісту O2–N2–CO2 у складі повітря  

печери Попелюшка за даними газової хроматографії.  
Номери зразків відповідають таким у табл. 2 

 
У Попелюшці основним джерелом СО2 на підставі мік-

робіологічних визначень визнаний пухкий заповнювач, де 
відбуваються процеси окиснення органічних речовин і ме-
тану амоніфікуючими та метаноокиснювальними бактері-
ями [2]. СО2 у повітрі печери має полегшений ізотопний 
склад, що теж підтверджує його біогенне походження [10]. 

У табл. 2 наведені результати вимірювань вмісту 
СО2 у повітрі печери в різні роки різними приладами. На 
підставі хроматографічних визначень, виконаних карсто-
вим загоном Інституту геологічних наук у кінці 70-х – по-
чатку 80-х рр. побудовано поле концентрацій газу, вміст 
якого підвищується з віддаленням від входу до печери. 
Автори роботи [1] на підставі вимірювань портативним 
приладом DrӓgerX-am 7000 роблять висновок, що поле 
концентрацій СО2 зберігає свою морфологію, але зна-
чення з плином часу зростають. Ми не можемо погоди-
тись із таким висновком, адже найбільш точні і надійні 
хроматографічні визначення від листопада 1981 р. і 
наші, від грудня 2013 р., подібні, тобто вміст СО2 в пові-
трі печери є стабільним у довгому інтервалі часу.  

Це, однак, не виключає його локальні коливання, по-
в'язані з водним і сезонним повітряним режимом. 

Нез'ясованою до кінця залишається роль води у га-
зообміні печери. Спелеологи, які досліджують лабіринт 
багато років, засвідчують, що найбільш яскраво симп-
томи гіперкапнії проявляться в періоди високих рівнів 
води в основних печерних озерах і, навпаки, при низькій 
воді дихається легше. Можливо зростання рівнів води 
супроводжується збільшенням змоченої поверхні печер-
них відкладів внаслідок чого в них зростає активність мі-
кроорганізмів, що продукують вуглекислий газ. Біоген-
ний СО2, розчинений у воді, поступає в повітря. Проте 
для перевірки цих припущень необхідно провести систе-
матичні багаторічні спостереження одночасно: за інтен-
сивністю відкачки води Кривським кар'єром, коливаннями 
рівнів, мінералізації і кількості розчиненого СО2 у воді та 
зміною ГСП печери. 

Іншою важливою рисою ГСП Попелюшки є майже по-
вна відсутність метану. Його вміст на порядок менший, ніж 
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в атмосферному повітрі (1,7x10-4 об.% [13], (табл. 1)). Пояс-
нити це можна наявістю в Попелюшці метанотрофних бак-
терій, які відсутні в печерах Поділля [12, О.Б. Таширєв, осо-
бисте повідомлення]. Метанотрофи споживають метан і ви-
діляють СО2, зумовлюючи зростання його концентрації. 
Ймовірно, їх популяція була значною одразу після осу-
шення печери і поступово зменшилась. 

Водночас у роботі [2] наявні дані про значний (до 
0,5%) вміст метану в повітрі печери в 1981-83-х рр. і пря-
мий його зв'язок з СО2. У роботі [1] також повідомляється 

про вміст метану 0,1-0,5% у 2008-2009 р. Отже, вимірю-
вання, проведені в різні роки безпосередньо в печері за 
допомогою газоаналізатора і шахтного інтерферометра, 
показали метан. З іншого боку хроматографічні визна-
чення 11.1981 р. (Н.Л. Яблокова, ІГН НАНУ) говорять 
про відсутність метану в атмосфері печери. І наші спо-
стереження це підтверджують. 

 
Таблиця  2  

Моніторинг вмісту оксиду вуглецю (IV) у повітрі печери Попелюшка 

№ 
п/п 

Місце відбору 

Час відбору та вимірювальний прилад 
11.1982 04.1983 1986 1996 08.2008 08.2009 12.2013 05.2015 05.2016 12.2016 

Хрома-
тограф 

[2] 

Шахтний 
інтерфе-
рометр 

[2] 

Хромато- 
граф [6] 

Хромато-
граф [4] 

Drӓger 
X-am 

7000 [1] 

Drӓger 
X-am 

7000 [1] 

Хро-
мато-
граф* 

Шахтний  
інтерферометр ** 

Вміст СО2, % 
1 Поверхня 0,03 0,00 0,04  0,0 0,0 0,06    
2 Дно колодця   0,25  0,4 0,0 0,25    
3 Морське око  0,00   0,00 0,0    1,2 
4 Хребет  0,40   1,2 1,4     
5 ОП-2  0,35   1,4 1,4     
6 Оз. Студентське 1,55 1,40    2,2  2,6 2,5  
7 Оз. Бліків 1,40 1,30         
8 Оз. Філіпцово 0,85 0,85   1,8 1,6    1,7 
9 Оз. Спелунка  1,80 3,00        

10 
Зал Чернівецьких 

спелеологів 
 1,00 1,00 2,30 1,8 1,8 1,40 1,8 1,8  

11 Анаконда  1,80 2,50 2,72 2,6  1,60 2,4 2,6  
12 Оз. Сифон  1,55   2,4      
13 Оз. Крокодила 1,45     1,8    2,0 
14 Копито     3,4      
15 Зал Динозавра  1,50   2,2     2,0 
16 Баран      3,6    4,4 
17 Учкудук      4,0    4,5 
18 Факела    2,54   1,80 2,5 2,6  
19 Туди-Сюди    2,76   1,60 2,8 2,7  
20 ОП-17       2,60    
21 Соска    2,51  4,6 2,50  5,0  
22 Телефон    3,76  4,8 3,50 5,2 5,2  
23 Оз. Сірководневе       4,10    

*дані авторів; **дані ЧКС "Троглодит", отримані за допомогою шахтного інтерферометра ШІ-1. 
 
У деяких районах печери, особливо при відборі зразків 

води та зрушенні донних відкладів озер, було зафіксовано 
різкий запах сірководню. Але при відборі зразків повітря ав-
торами в таких місцях у 2013 р. жодних перевищень конце-
нтрацій цього газу виявлено не було. Вміст сірководню в мі-
сцях відбору коливався в межах 5,2–1110–5 %. 

Результати наших спостережень у цілому подібні до 
стану 1981 р. і дозволяють говорити про довготермінову 
стабільність ГСП печери Попелюшказа останні 35 років.  

Висновки. Показано, що в печерах Поділля найбіль-
ший вплив на склад повітря має ступінь ізольованості пе-
чери від поверхні. Вміст метану та інших вуглеводнів ме-
танового ряду може виступати маркером антропоген-
ного забруднення середовища печер Поділля, рівень 
якого необхідно враховувати, зокрема, при відборі зраз-
ків та інтерпретації даних мікробіологічних досліджень. 

Наявність у повітрі Оптимістичної гелію і водню в зна-
чних концентраціях дозволяють передбачати на цій те-
риторії глибинне розломне порушення. 

Вкотре підтверджено, що повітря печер містить під-
вищену кількість СО2 порівняно з атмосферним повіт-
рям. Серед усіх досліджених порожнин найвищі концен-
трації СО2 зафіксовані в Попелюшці, а найнижчі – в Оп-
тимістичній. Причому максимальний вміст СО2 в Попе-
люшці перевищував його максимальні зафіксовані кон-
центрації в інших печерах майже в 4 рази. 

Встановлена довготермінова стабільність ГСП Попе-
люшки за даними хроматографічних визначень. Проте 
отримані результати вказують на необхідність багаторі-
чних моніторингових спостережень за параметрами во-
дного та повітряного середовища печери. 
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NEW DATA ON GAS COMPOSITION OF THE AIR IN GYPSUM CAVES FROM PODILLYA AND BUKOVYNA 

 
The paper presents new results of the study of the air gas composition (AGC) of the Podillya caves (Atlantida, Optymistychna, Mlynky) and 

Bukovina (Popelyushka) by the chromatographic method. The AGC comparison is made on the basis of air samples taken during the winter period. 
The previously known features of AGCof caves are confirmed. In particular, it has been shown that cave air contains an increased amount of CO2 

comparing to atmospheric air. The highest concentrations of CO2 were registered in Popelyushka (4.10 vol. %), and the lowest – in Optimistic cave 
(0.12 vol. %). 

In addition, there is an oxygen depletion of cave air away from the sides of the gypsum block registered in the Optymistychna cave. Helium and 
hydrogen are also found in this cave in significant concentrations, which allows considing deep breakdowns within the cave field. 

The long-term stability of the AGC of the Popelyushka cave is established and the absence of methane in the cave air is shown. 
Changes in AGC of caves, associated with anthropogenic load, are detected. In particular, in the Atlantida cave, the air pollution with 

hydrocarbons is proved. 
Keywords: air gas content, karstic cave, gypsum, Podillya-Bukovynakarsic region, Atlantida cave, Mlynky cave, Optymistychna cave, 

Popelyushka (Zolushka) cave. 
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НОВЫЕ ДАНЫЕ О ГАЗОВОМ СОСТАВЕ ВОЗДУХА ГИПСОВЫХ ПЕЩЕР ПОДОЛЬЯ И БУКОВИНЫ 

 
В работе приводятся новые результаты изучения газового состава воздуха (ГСП) пещер Подолья (Атлантида, Оптимистическая, 

Млынки) и Буковины (Золушка) хроматографическим методом. Сравнение ГСП выполнено на основании проб воздуха, отобранных в 
зимний период. 

Подтверждены ранее известные особенности ГСП пещер. В частности показано, что воздух пещер содержит повышенное количе-
ство СО2 по сравнению с атмосферным воздухом. Самые высокие концентрации СО2 зафиксированы в Золушке (4,10 об.%), а самые 
низкие – в Оптимистической (0,12 об.%). 

Кроме того, наблюдается обеднение кислородом воздуха отдаленных от бортов гипсового блока частей Оптимистической.  
В этой пещере также обнаружены гелий и водород в значительных концентрациях, что позволяет предполагать глубинные разломные 
нарушения в пределах пещерного поля. 

Установлена долгосрочная стабильность ГСП пещеры Золушка и показано отсутствие метана в ее воздухе. 
Выявлены изменения ГСП пещер, связанные с антропогенной нагрузкой. В частности, в пещере Атлантида отмечается загрязне-

ние воздуха углеводородами. 
Ключевые слова: газовый состав воздуха, карстовая пещера, гипс, Подольско-Буковинская карстовая область, Атлантида, 

Млынки, Оптимистическая, Золушка.  


