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Вторинні утворення 

Печера Скитська (Гострі Говди) багата на вторинні утворення. 

Андрій Мельничук Чортків (2006 р): "Невеличка, компактна. Всі принади, що 

повинні бути в гіпсової печери на місці. Кристали не хрестоматійно великі, що на 

них треба п’ялитися, а такої характерної привабливої форми. Додатковий бонус – 

щоб їх побачити, не треба заходити надто далеко – все поруч". 

 

Натічні утворення 

В декількох місцях 

печери звисають 

невеличкі сталактити. 

Також є геліктити, 

натічні кірки, напливи, 

драпіровки, кори. 

Більшість таких 

утворень припинили 

ріст та висохли, і 

тільки в роки високого 

підйому ґрунтових вод 

оживають. 

                                                
Фото. Невеличкий 

сталактит “Сталактит” 

(38), (13.03.2008) 

 

Колір цих утворень змінюється  від блідо-жовтого і світло-сірого до темно-

коричневого забарвлення. Часто глина під кальцитними кірками вимивається чи 

сповзає, тоді кірки 

тріскають, 

деформуються, 

ламаються, 

утворюються 

закриті пустоти 

"Коробочка" (46),  

На дні печери є 

конуліти 

"Чирнильниця" (2), 

"Слід спелеолога" 

(30), утворені 

капіжом. 

 

 

 

 

 
     Фото. Натічні утворення “Суха натічка” (14), (12.02.2006) 
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Фото. Сухі натічні утворення “Суха кірка Коробочка” (46), (13.01.2008) 

 

Вторинні кристалоутворення 

По всій печері – велике розмаїття кристалів розмірами до 10 см. Більшість 

кристалів – у вигляді листочків. Колір від прозорих до білих та до темно-прозорих з 

жовтими та коричневими відтінками.  

Фото. Кристали у вигляді листочків. “Кристалевий зал” (8), (09.07.2009) 
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Фото. Кристали у вигляді листочків. “Кристалевий зал” (8), (13.01.2008) 

Фото. Жовто-гарячі кристали. “Жовта колона” (41), (01.07.2007) 
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Довкола тріщин та отворів, де завихрюються повітряні потоки утворились 

кристалеві оторочки Тріщинна оторочка (40),  Оторочка Комин (11). 

Фото. Тріщинна оторочка Тріщинна оторочка (40), (14.03.2007) 

Фото. Оторочка Комин (11). (40), (02.12.2021) 
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В місцях завороту повітряних потоків гідро аерозолі сульфату кальцію випадають 

на поверхню ґрунту утворюючи багато дрібних кристалів, що виглядають на глині у 

вигляді снігу чи інію. Поодинокі форми зустрічаються по всій печері, а густіші 

скупчення є поблизу “Чорнильниця” (2) та “Печерний сніг” (48).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 

Печерний іній 

поблизу 

конуліта  

“Чорнильниця” 

(2), (13.04.2008) 

 

 

В печері є тріщини запаковані на сто відсотків кристалами різного напрямку 

генезису. “Шахова дошка” (25) та “Кубіки” (26). 

Фото. Тріщина закристалізована вторинними гіпсами “ Шахова дошка ” (25), (03.02.2008) 
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Цікаві утворення кристалеві кірки з дрібнох кристалів, що площиною 

“перерізають” кінчики крупніших кристалів “Переріз кристалів” (6) та “Похилий 

переріз кристалів” (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото. 

Кристалічні 

форми “Переріз 

кристалів” (6), 

(10.10.2002) 

 

 

Оксидні вторинні утворення 

В межах від "Горло" (22) до "Кончіта" (7) кристали і стіни вкриті чорним 

порошком (аморфні утворення оксидів та гідроксидів марганцю). Багато з них 

вкрились зверху дрібними кристалами гіпсу, через що затверділи наче кристали.  

Фото. Чорні утворення поблизу “Гроно винограду” (9), (13.04.2008) 
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На північ зустрічаються локальні жовто-червоні порошкоподібні утворення 

оксидів заліза та інших мінералів.  
 
 
 
 
 
 

Фото. Жовті утворення поблизу тріщини Стріла (36), (19.02.2006)  
 

 


