NÉVJEGYZÉK-SZÓTÁR
az UKRAJNA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA tantárgyhoz
A, Á
ADALÁR-SZIGETEK [АДАЛАРИ] — iker mészkı-sziget a Gurzufi-öbölben, területük 0,1 km2,
távolság a parttól 400 m, vízszint fölötti magasság 48 m-ig (Krími AK).
ADZSI-KOBA-BARLANG [ПЕЧЕРА АДЖІ-КОБА] — karsztbarlang a Krími-hegység Karabijajláján, hossza 78 m (Krími AK).
AHARMIS-MASSZÍVUM [МАСИВ АГАРМИШ] — platószerő hegyvidéki masszívum a Krímihegység

Belsı-vonulatán,

Sztarij-Krím

város

közelében,

jellemzık

a

karsztos

domborzatformák (mészkı, konglomerátum), hossza 9 km, szélessége 6 km, legn. magassága
723 m (Krími AK).
AJJA-FOK [МИС АЙЯ] — a Krím-félsziget Déli-partvidékének legnyugatibb foka, mészkı és
konglomerátum összetételő, magassága 557 m (Krími AK).
AJÁNI-BARLANG [ПЕЧЕРА АЯНСЬКА] — karsztbarlang a Krími-hegység Csatirdagmasszívumán, hossza 560 m (Krími AK).
AJ-DANYIL-FOK [МИС АЙ-ДАНІЛЬ] — szélsı fok a Krími-félsziget Déli-partvidékén, Gurzuf
várostól délnyugatra (Krími AK).
AJDAR-FOLYÓ [РІЧКА АЙДАР] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a Középoroszhátságon ered, a Sziverszkij-Donyec-folyó (Don-medence) baloldali mellékága, hossza (264
km) Ukrajna területén 217 km, vízgyőjtı medencéje 7,4 ezer km2 (Luhanszk megye).
AJ-FOKA-FOK [МИС АЙ-ФОКА] — homokkı sziklafok a Krím-félsziget Déli-partvidékén,
Szudák várostól nyugatra (Krími AK).
AJHULI-TÓ [ОЗЕРО АЙГУЛЬСЬКЕ] — sósviző tó Krím-félsziget északi részén (a Perekopitavakhoz tartozik), a Szivas-öböl közelében, területe 37 km2, legn. mélysége 0,3 m, átl.
sótartalma 140–220 ‰ (Krími AK).
AJ-NYIKOLA-HEGY [ГОРА АЙ-НІКОЛА] — kupolaszerő mészkı-hegy a Krím-félsziget déli
partvidékén, Oreanda város közelében, magassága 375 m (Krími AK).

AJ-PETRI-HEGY [ГОРА АЙ-ПЕТРІ] — hegycsúcs a Krími-hegység délnyugati részén (karszt
domborzatformák, mészkı), Alupka várostól északra, magassága: 1234 m (Krími AK).
AJ-PETRI-JAJLA [АЙ-ПЕТРИНСЬКА

ЯЙЛА]

— platószerő masszívum a Krími-hegység Fı-

vonulatának délnyugati részén, a Bajdari-Vorota-hágótól a Jaltai-jajláig (25 km), elterjedt
domborzatforma a karszt (mészkı), legmagasabb pontja (1346 m) a Roka-hegy (Krími AK).
AJ-TODOR-FOK [МИС АЙ-ТОДОР] — mészkı sziklafok a Krím-félsziget Déli-partvidékén, a
Jaltai-öböl nyugati szélén (Krími AK).
AJUDAG-HEGY (MEDVE-HEGY) [ГОРА АЮДАГ, ВЕДМІДЬ-ГОРА] — lakkolit-hegy (gabbródiabázok) a Krím-félsziget Déli-partvidékén, Gurzuf város közelében, magassága 577 m
(Krími AK).
AK-KAJA-HEGY [ГОРА АК-КАЯ] — sziklás hegy a Krími-hegység Belsı-vonulatának keleti
részén, Bilohirszka város mellett, magassága 325 m (Krími AK).
AKMONAI-FÖLDSZOROS [АКМОНАЙСЬКИЙ ПЕРЕШИЙОК] — földszoros a Kercsi-félsziget és a
Krím-félsziget többi része között, elválasztja a Feodósziai- és az Arabati-öblöket, szélessége
17 km (Krími AK).
AKTAKI-TÓ [ОЗЕРО АКТАСЬКЕ] — sósviző tó Kercsi-félsziget északi részén (a Kercsitavakhoz tartozik), az Azovi-tenger partvidékén, területe 26 km2, legn. mélysége 0,1 m,
sótartalma eléri a 310 ‰-et (Krími AK).
ALIBEJ-TÓ [ОЗЕРО АЛІБЕЙ] — sósviző limán-tó Odessza megye déli részén, a Fekete-tenger
partvidékén, területe 72 km2, legn. mélysége 2,5 m, sótartalma 20–140 ‰ (Odessza-megye).
ALCSAK-MASSZÍVUM [МАСИВ АЛЧАК] — hegyvidéki masszívum a Krím-félsziget Délipartvidékén, a Szudaki- és a Kapszeli-öblök között (Krími AK).
ALJOSINA-VODA-BARLANG [ПЕЧЕРА АЛЬОШИНА ВОДА] — karsztbarlang a Krímihegységben, a Dovhoruki-jajlán, hossza 620 m (Krími AK).
ALMA-FOLYÓ [РІЧКА АЛЬМА] — folyó a Krím-félsziget nyugati részén, a Babugán-jajlán ered,
a Karkiniti-öbölbe torkollik, hossza 84 km, vízgyőjtı medencéje 635 km2 (Krími AK).

ALMINI-ALFÖLD [АЛЬМИНСЬКА

НИЗОВИНА]

— alföld a Krím-félsziget délnyugati részén, az

Almini-mélyedés felszínén, az Alma- és a Kacsa-folyók medencéjében, magassága 50–100 m
(Krími AK).
ALMINI-MÉLYEDÉS [АЛЬМИНСЬКА

ЗАПАДИНА]

— a Szkíta-tábla tektonikus mélyedése a

Krím-félsziget délnyugati részén, nyugati része a Kalamiti-öböl alá nyúlik (Krími AK).
ALSÓBUGI–DNYEPERI

ALFÖLDI

[НИЖНЬОБУЗЬКО-ДНІПРОВСЬКА
—

természetföldrajzi

SZÁRAZSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

НИЗОВИННА СУХОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

terület,

a

Fekete-tengermelléki–Azovmelléki

szárazsztyepi

természetföldrajzi tartomány része, a Fekete-tengermelléki-alföldön, földszerkezetileg
kapcsolatos a Fekete-tengermelléki-mélyedéssel (Odessza, Herszon és Mikolajiv megyék).
ALSÓDNYEPERI

TERASZOS

[НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА
természetföldrajzi

DELTAVIDÉKI

ТЕРАСОВО-ДЕЛЬТОВА

terület,

a

TERMÉSZETFÖLDRAJZI
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

Fekete-tengermelléki–Azovmelléki

TERÜLET

ОБЛАСТЬ]

—

szárazsztyepi

természetföldrajzi tartomány része, a Fekete-tengermelléki-alföldön, földszerkezetileg
akkumulációs teraszsíksággal kapcsolatos (Herszon és Mikolajiv megyék).
ALSÓDNYESZTERI

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКИЙ] — természetvédelmi terület a Dnyeszter-folyó torkolatánál a
Dnyeszteri-limánba, alapítási éve 2008, Ukrajna Vörös Könyvében 109 állatfaj és 28
növényfaj szerepel, területe 213 km2 (Odessza megye).
ALSÓ-SZOLONECI-TÓ [ОЗЕРО НИЖНЄ СОЛОНЕЦЬКЕ] — deltavidéki tó a Holoprisztanszki
járásban, a Dnyeper-folyó deltatorkolatának vidékén, hossza 1,5 km, szélessége 1 km, területe
1,2 km2, legn. mélysége 2 m (Herszon megye).
ALSÓSZULAI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Szula-folyó (Dnyeper-medence) torkolatánál, létrehozása 2010,
Ukrajna Vörös Könyvében 23 állat- és 5 növényfaj szerepel, területe 186 km2 (Poltava és
Cserkaszi megyék).
ANDRUSZOV-SZOPKA [АНДРУСОВА СОПКА] — a Bulhanaki-sárvulkánok (gáz, víz, sár) egyike
a Kercsi-félszigeten, magassága 7 m, átmérıje 150 m, kráterátmérı 15 m (Krími AK).

ANGARA-BURUN-HEGY [ГОРА АНГАРА БУРУН] — a Krími-hegység Fı-vonulatának egyik
kiemelkedése (mészkı, 1453 m), az Angari-hágó közelében, a Csatirdag keleti részén (Krími
AK).
ANGARI-HÁGÓ [ПЕРЕВАЛ АНГАРСЬКИЙ] — hágó a Krími-hegység Fı-vonulatán keresztül
(752 m), a Csatirdag- és a Demerdzsi-masszívumok között (KrímiAK).
APSICA-FOLYÓ [РІЧКА АПШИЦЯ] — a Tisza-folyó jobboldali mellékága a Rahói és a Técsıi
járásokban, a Szvidovec (Fagyalos) déli részén ered, hossza 39 km, vízgyőjtıje 226 km2
(Kárpátalja megye).
APSINEC-TÓ [ОЗЕРО АПШИНЕЦЬ] — gleccsereredető édesviző tó a Rahói járásban, a
Szvidovec (Fagyalos) északkeleti részén, hossza 120 m, szélessége 100 m, területe 1,2 ha,
legn. mélysége 3,3 m, t.sz.f. magassága 1487 m (Kárpátalja megye).
ARABATI-FÉLSZIGET (-TURZÁS, -FÖLDNYELV) [КОСА АРАБАТСЬКА СТРІЛКА] — félsziget a
Krím-félsziget északkeleti részén, az Azovi-tengerben, hossza 115 km, szélessége 0,3–7,5 km
(Krími AK, Herszon megye).
ARABATI-ÖBÖL [АРАБАТСЬКА ЗАТОКА] — öböl az Azovi-tenger délnyugati részén, a Kercsifélszigetnél, az Arabati- és a Kercsi-félsziget között, legn. mélység 10 m, sótartalma 14 ‰
(Krími AK).
ARANY-KAPU-SZIGET [ОСТРІВ ЗОЛОТІ ВОРОТА] — sziklasziget a Fekete-tengerben, a
Karadag-masszívum partvidéki részén, 25 méteres árkaszerő kapu 85 méterre a tengerparttól
(Krími AK).
ARSICA-GERINC [ХРЕБЕТ АРШИЦЯ] — hegyvidéki gerinc a Gorgánok-masszívumban (fıleg
homokkı összetételő), a Szvicsa- és a Limnica-folyók között, hossza 26 km, legm. pontja
(1587 m) a Gorgán-Ilemszkij-hegy (Ivano-Frankivszk megye).
ASZKÁNYIA-NOVA BIOSZFÉRA REZERVÁTUM [БІОСФЕРНИЙ

ЗАПОВІДНИК

АСКАНІЯ НОВА] —

természetvédelmi terület Ukrajna déli részén, a Csaplinszki járásban, a sztyepi övezetben,
létrehozása 1898, Ukrajna Vörös Könyvében 73 állat- és 30 növényfaj szerepel, területe 333
km2 (Herszon megye).

„ATAK”

TERMÉSZETI EMLÉK [ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ

„УРОЧИЩЕ „АТАК”] — természetvédelmi

terület, országos jelentıségő botanikai természeti emlék a Beregszászi járásban,
létrehozásának éve 2012, védettek a tölgyes-égeres erdık (Ukrajna Vörös Könyvében 2
növényfaj szerepel), területe 52 ha (Kárpátalja megye).
ATLANTIDA-BARLANG [ПЕЧЕРА АТЛАНТИДА] — karsztbarlang a Podóliai-hátság PodóliaBukovinai-karsztvidékén, a Zbrucs-folyó balpartja közelében, hossza 2,5 km (Hmelnyickij
megye).
AVERJÁNYIVI-TÓ [ОЗЕРО АВЕР’ЯНІВСЬКЕ] — lagúnakeletkezéső sósviző tó a Novotroicki
járásban, területe 1,7 km2, legn. mélysége 1,5 m, sótartalma 20 ‰ (Herszon megye).
AVINDA-HEGY [ГОРА АВІНДА] — a Nyikitai-jajla (Krími-hegység Fı-vonulata) legmagasabb
(1472 m) pontja Gurzuf város közelében (Krími AK).
AZORI-ANTICIKLON [АЗОРСЬКИЙ

АНТИЦИКЛОН]

— a légkör állandó magasnyomású

hatásközpontja (Azori-maximum), kialakulási helye az Azori-szigetek közelében az Atlantióceán keleti részén; Ukrajna területén derős, száraz idıt okoz a hımérséklet fokozatos
emelkedésével.
AZOVI-TENGER [АЗОВСЬКЕ МОРЕ] — az Atlanti-óceán beltengere, a Kercsi-szoros köti össze a
Fekete-tengerrel, területe 39 ezer km2, víztömege 290 km3, legn. mélysége 15 m, átlagos
sótartalma 14 ‰ (Ukrajna, Oroszország).
AZOVMELLÉKI-ALFÖLD [ПРИАЗОВСЬКА-НИЗОВИНА] — enyhén hullámos alföld Ukrajna
délkeleti részén, földszerkezetileg megfelel az Ukrán-pajzs azovmelléki kiemelkedésének
(fıleg gránit, gnejsz, szienitek, migmatitok, kaolin, lösz), helyenként antropogén
felszínformák találhatók (sírhalmok), szélessége 20–100 km, átl. magassága 70–80 m, legm.
pontja 120 m (Donyec és Zaporizzsja megyék).
AZOVMELLÉKI

ALFÖLDI

ÉSZAKSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

НИЗОВИННА ПІВНІЧНОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

TERÜLET

[ПРИАЗОВСЬКА

— a Balparti-dnyeperi–

Azovmelléki északsztyepi természetföldrajzi tartomány része, földszerkezetileg megfelel az
Ukrán-pajzs azovmelléki kiemelkedésének délkeleti része (Donyec, Luhanszk és Zaporizzsja
megyék).

AZOVMELLÉKI

FÖLDSZERKEZETI BLOK

[ПРИАЗОВСЬКИЙ

ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК]

— az Ukrán-

pajzs délkeleti földszerkezeti része (fıleg gránit, gnejsz, szienitek, migmatitok), területe 25
ezer km2, orográfiailag a felszínen megfelel az Azovmelléki-hátság (Dnyipropetrovszk,
Donyeck és Zaporizzsja megyék).
AZOVMELLÉKI-HÁTSÁG [ПРИАЗОВСЬКА

ВИСОЧИНА]

— hátság Ukrajna délkeleti részén, az

Azovi-tengertıl északra, földszerkezetileg az Ukrán-pajzs délkeleti kiemelkedése (fıleg
gránit, gnejsz, szienitek, migmatitok, kaolin, lösz), egy geomorfológiai alegység választódik
ki (az Azovmelléki szerkezeti-denudációs hátság), helyenként antropogén felszínformák
találhatók (sírhalmok), átl. magasság 200–300 m, legm. pontja (324 m) Belmak-Mohila-hegy
(Donyec és Zaporizzsja megyék).
AZOVMELLÉKI

HÁTSÁGI

ÉSZAKSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

ВИСОЧИННА ПІВНІЧНОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ПРИАЗОВСЬКА

— a Balparti-dnyeperi–

Azovmelléki északsztyepi természetföldrajzi tartomány része (enyhén lejtıs, hullámos
felszín), területén helyezkedik el az Azovmelléki-hátság, földszerkezetileg megfelel az Ukránpajzs azovmelléki kiemelkedésének (Donyec és Zaporizzsja megyék).
AZOVMELLÉKI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ПРИАЗОВСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület az Azovi-tenger északnyugati részén, Bergyanszk város közelében,
létrehozása 2010, Ukrajna Vörös Könyvében 121 állat- és 34 növényfaj szerepel, területe 781
km2 (Zaporizzsja megye).
AZOVMELLÉKI
ВИСОЧИНА]

SZEKEZETI-DENUDÁCIÓS HÁTSÁG

[ПРИАЗОВСЬКА

СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦІЙНА

— a Dnyepermelléki–Azovmelléki talapzati réteg-denudációs hátságok és réteg-

akkumulációs

síkságok

geomorfológiai

vidéke,

földszerkezetileg

az

Ukrán-pajzs

Azovmelléki-földszerkezeti-blokjának része (fıleg gránit, gnejsz, szienitek, migmatitok), átl.
magasság 200–300 m, legm. pontja (324 m) Belmak-Mohila-hegy (Donyec és Zaporizzsja
megyék).
AZOV-SZIVASI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

АЗОВО-СИВАСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület az Azovi-tenger nyugati részén, a Birjucsij-szigeten, létrehozása
1993, Ukrajna Vörös Könyvében 48 állat- és 12 növényfaj szerepel, területe 574 km2
(Herszon megye és Krími AK)

B
BABUGÁN-JAJLA [БАБУГАН-ЯЙЛА] — a Krími-hegység Fı-vonulatának legmagasabb része
(karszt domborzatformák), Gurzuf és Alupka városok között, legmagasabb része a RomanKos-hegy (1545 m), hossza 9 km, szélessége 4,5 km (Krími AK).
BAHMUTI-MÉLYEDÉS [БАХМУТСЬКА

ЗАПАДИНА]

— földszerkezeti egység a Donyeci-

süllyedék északnyugati részén (Donyeck megye).
BAHMUT–TORECI-SÍKSÁG [БАХМУТ-ТОРЕЦЬКА

РІВНИНА]

— réteges-denudációs síksági

geomorfológiai vidék, magassága 180–250 m, paleozoikumi és mezozoikumi üledékek
(Donyeck megye).
BAJDARI-JAJLA [БАЙДАРСЬКА

ЯЙЛА]

— platószerő masszívum (fıleg mészkıbıl) a Krími-

hegység Fı-vonulatának délnyugati részén, legmagasabb pontja 740 m (Krími AK).
BAJDARI-VOROTA-HÁGÓ [ПЕРЕВАЛ БАЙДАРСЬКІ ВОРОТА] — hágó a Krími-hegység Fıvonulatán keresztül, Forosz településtıl délre, magassága 527 m (Krími AK).
BAJDARI-VÖLGY [БАЙДАРСЬКА

ДОЛИНА]

— hegyközi mélyedés a Krími-hegység Fı-

vonulatától északnyugatra, Szevasztopol város közelében, hossza 16 km, szélessége 5–8 km
(Krími AK).
BAKALI-TÓ [ОЗЕРО БАКАЛЬСЬКЕ] — sósviző tó a Tarhankuti-félszigeten, a Fekete-tengertıl a
Bakali-turzás választja el, területe 7,1 km2, legn. mélysége 0,8 m, a tenger szintjétıl 0,8 m
alacsonyabban van, sótartalom 110 ‰ (Krími AK).
BAKALI-ÖBÖL [БАКАЛЬСЬКА БУХТА] — a Fekete-tenger Karkiniti-öblének Bakali-turzás által
elhatárolt része, a Krím-félsziget északnyugati részén, hossza 10,5 km, szélessége 3,5 km,
legn. mélysége 8 m (Krími AK).
BAKALI-TURZÁS [БАКАЛЬСЬКА

КОСА]

— félsziget a Fekete-tenger Karkiniti-öblének déli

részén (fıleg homok és tört kagyló), hossza 8 km, szélessége 7 km (Krími AK).
BALAKLAVI-MAGASLATOK (-HÁTSÁG) [БАЛАКЛАВСЬКІ

ВИСОТИ]

— síkfelszínő dombok a

Krím-félsziget Fı-vonulatának nyugati részén, a Fiolent-fok mellett (Krími AK

BALAMUTYIVI-BARLANG [ПЕЧЕРА БАЛАМУТІВСЬКА] — barlang a Dnyeszter-folyó jobboldali
részén, a Zasztavnyivi járásában, területe 10 ha (Csernyivci megye).
BALPARTI-DNYEPERI–AZOVMELLÉKI

ÉSZAKSZTYEPI

[ЛІВОБЕРЕЖНО-ДНІПРОВСЬКО-ПРИАЗОВСЬКА
ПРОВІНЦІЯ]

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

ПІВНІЧНОСТЕПОВА

TARTOMÁNY

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

— a sztyepi övezet Északsztyepi természetföldrajzi alövezetének része, a

Dnyepermelléki-alföld déli részén, az Azovmelléki-hátság és az Azovmelléki-alföld területén,
földszerkezetileg megfelel az Ukrán-pajzs keleti részének (Poltava, Dnyipropetrovszk,
Zaporizzsja és Donyeck megyék).
BALPARTI-DNYEPERI
ДНІПРОВСЬКА

ERDİSSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TARTOMÁNY

ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

[ЛІВОБЕРЕЖНО-

— a Kelet-Európai-síkság

része az erdıssztyepi övezetben, a Dnyepermelléki-alföld jelentıs része, földszerkezetileg a
Dnyeper-Donyeci-mélyedésen helyezkedik el (Kijev, Csernyihiv, Szumi, Dnyipropetrovszk
és Harkiv megyék).
BALPARTI-UKRAJNA [ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, МАЛАЯ РОСІЯ, ГЕТЬМАНЩИНА] — történelmiföldrajzi terület a Dnyeper-folyótól keletre, a jelenkori Csernyihiv, Poltava, részben Szumi,
Kijev és Cserkaszi megyék területén.
BALTAI-SÍKSÁG [БАЛТСЬКА

РІВНИНА]

— síkság a Fekete-tengermelléki-alföld északnyugati

részén (fıleg homokos-agyagos üledékek alkotják), magassága 300 m-ig (Odessza, Mikolajiv
és Vinnyica megyék).
BASZMAN-HEGY [ГОРА БАСМАН] — hegy a Krími-hegység Fı-vonulatán, a Jaltai-jajla
északnyugati

részén

(fıleg

mészkı

és

homokkı

alkotja,

elterjedtek

a

karszt

domborzatformák), magassága 1136 m (Krími AK).
BASZMAN-5-BARLANG [ПЕЧЕРА БАСМАН-5] — karsztbarlang (fıleg mészkı) a Jaltai-jajlán,
hossza 70 m (Krími AK).
BATÁR-FOLYÓ [РІЧКА БОТАР] — a Tisza-folyó (Duna-medence) baloldali mellékága a Huszti
és a Nagyszılısi járásban, a Vulkanikus-gerinc déli lejtıin, hossza 53 km, vízgyőjtıje 393
km2 (Kárpátalja megye).
BAZAVLUK-FOLYÓ [РІЧКА БАЗАВЛУК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeperfolyó jobboldali mellékága, a Dnyepermelléki-hátság déli részén ered, a Kahovkai-

víztározóba torkollik, hossza 157 km, vízgyőjtı medencéje 4,2 ezer km2 (Dnyipropetrovszk
megye).
BEDENEKIR-HEGY [ГОРА БЕДЕНЕКИР] — hegy a Krími-hegység Fı-vonulatán (fıleg mészkı),
az Aj-Petri-jajla északnyugati részén, magassága 1320 m (Krími AK).
BEJKUSZI-LIMÁN [БЕЙКУСЬКИЙ

ЛИМАН]

— limán-tó a Berezáni-limán mellett, területe 2,5

2

km , átlagos mélysége 1 m, sótartalma 10 ‰ (Mikolajiv megye).
BÉKE-BARLANG [ПЕЧЕРА МИРУ] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken (fıleg
mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 340 m, mélysége 135 m (Krími AK).
BELBEK-FOLYÓ [РІЧКА БЕЛЬБЕК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Krími-hegység
Fı-vonulatának északnyugati lejtıin ered, a Fekete-tengerbe torkollik, hossza 63 km,
vízgyőjtı medencéje 505 km2 (Krími AK).
BELBEK-KANYON [БЕЛЬБЕЦЬКИЙ

КАНЬЙОН]

— szők, hegyközi völgy a Krími-hegység Fı-

vonulatán, a Belbek-folyó völgyében, mélysége 160 m, szélessége 300 m-ig (Krími AK).
BELMAK-MOHILA-HEGY [ГОРА БЕЛЬМАК-МОГИЛА] — az Azovmelléki-hátság legmagasabb
(324 m) pontja (Zaporizzsja megye).
BELSİ-GORGÁNOK [ВНУТРІШНІ ГОРГАНИ, ПРИВОДОДІЛЬНІ ГОРГАНИ] — középmagas
hegyvonulatok csoportja az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) külsı övében, átl.
magassága 1300–1500 m, legm. pontja (1788 m) a Barátka-hegy (Bratkivszka-), fıleg
homokkı összetételő (Kárpátalja és Ivano-Frankivszk megyék).
BELSİ-VONULAT [ВНУТРІШНЄ

ПАСМО

КРИМСЬКИХ

ГІР]

— a Krími-hegység egyik vonulata

(fıleg mészkı), az Inkermani-magaslatoktól Sztarij-Krím városig, hossza 150 km, legm.
pontja (738 m) a Kubalacs-hegy (Krími AK).
BELSİ-VONULATKÖZI-MÉLYEDÉS [ВНУТРІШНЄ ПОЗДОВЖНЄ МІЖПАСМОВЕ ЗНИЖЕННЯ КРИМУ]
—völgy a Krími-hegység Belsı- és Fı-vonulatai között, medencesor Szevasztopol város és az
Aharmis-hegy között (Krími AK).
BERDA-HEGY [ГОРА БЕРДА] — a Hotini-hátság és Ukrajna síkvidéki részének legmagasabb
(515 m) pontja (Csernyivci megye).

BERDA-FOLYÓ [РІЧКА БЕРДА] — az Azovmelléki-hátságon ered, az Azovi-tengerbe torkollik,
hossza 125 km, vízgyőjtı medencéje 1,8 km2 (Donyeck és Zaporizzsja megyék).
BEREHOVIJ-GERINC (PARTMENTI-) [БЕРЕГОВИЙ

ХРЕБЕТ]

— hegygerinc a Krím-félsziget Fı-

vonulatának déli részén, a Karadagi-masszívumon (fıleg vulkáni tufa, tufabrekcsa, andezitek
alkotják), hossza 5 km, legmagasabb pontja (400 m) a Lozsa-szikla (Krími AK).
BEREGSZÁSZI-DOMBVIDÉK [БЕРЕГІВСЬКЕ ГОРБОГІР’Я] — lekerekített tetejő dombok a Borzsafolyó jobbpartján, a Kárpátaljai-alföldön, Beregszász város mellet, hossza 12–18 km,
szélessége 3–9 km, legmagasabb pontja (369 m) a Nagy-hegy (Kárpátalja megye).
BEREKA-FOLYÓ [РІЧКА БЕРЕКА] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a SziverszkijDonyec-folyó (Don-medence) jobboldali mellékága, hossza 113 km, vízgyőjtı medencéje 2,7
ezer km2 (Harkiv megye).
BERESZTOVA-FOLYÓ [РІЧКА БЕРЕСТОВА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, az Orilfolyó (Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 102 km, vízgyőjtı medencéje 1,8 ezer
km2 (Harkiv megye).
BEREZÁNI-LIMÁN [БЕРЕЗАНСЬКИЙ ЛИМАН] — a Berezány-folyó torkolat-öble, a Fekete-tenger
északi partvidékén, hossza 26 km, szélessége 3 km, területe 60 km2, legn. mélysége 15 m
(Mikolajiv megye).
BEREZÁNY-SZIGET [ОСТРІВ БЕРЕЗАНЬ] — szárazföldi maradványsziget (az abráziós
erodálódás eredménye) a Fekete-tengerben, a Berezáni-limán torkolatánál, hossza 850 m,
szélessége 200–800 m, területe 0,23 km2 (Mikolajiv megye).
BEREZÁNY-FOLYÓ [РІЧКА БЕРЕЗАНЬ] — folyó a Fekete-tenger északi partvidékén, a Berezánilimánba torkollik, hossza 49 km, medencéje 890 km2 (Mikolajiv megye).
BEREZNYIVI ÁLLAMI DENDROLÓGIAI PARK [БЕРЕЗНІВСЬКИЙ
ПАРК]

ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ

— park Berezne városban, létrehozása 1979, közel 900 növényfaj található, területe 30

ha (Rivne megye).
BERGYANSZKI-FÉLSZIGET (-FÖLDNYELV, -TURZÁS) [БЕРДЯНСЬКА КОСА] — félsziget az Azovitengerben (fıleg homok és tört kagyló), a Bergyanszki-öbölnél, területe 7 km2, hossza 23 km,
szélessége 60 m (Zaporizzsja megye).

BERGYANSZKI-ÖBÖL [БЕРДЯНСЬКА

ЗАТОКА]

— öböl az Azovi-tenger északi részén, az

Obitocsna- és a Bergyanszki-félszigetek között, szélessége 50 km, mélysége 5–8 m,
sótartalma 12–13,5 ‰ (Zaporizzsja megye).
BERGYANSZKI-TAVAK [БЕРДЯНСЬКІ

ОЗЕРА]

— édesviző tavak Bergyanszk várostól keletre

(Krasznopere, Kruhle, Mazankove, Platyinka stb.), területük 0,01–0,02 km2, mélységük 0,1–
0,2 m (Zaporizzsja megye).
BERLYASZKA-HEGY [ГОРА БЕРЛЯСКА] — hegy a Szvidovec-masszívum (Fagyalos-)
északnyugati részén, magassága 1555 m (Kárpátalja megye).
BESTEKNE-MÉLYEDÉS [УЛОГОВИНА БЕШТЕКНЕ] — karsztmélyedés a Krími-hegység Fıvonulatán, az Aj-Petri-jajlán, 700–800 m t.sz.f. magasságban, aljzatát homok, agyag és
mészkı tölti ki (Krími AK).
BESZKIDEK-VONULAT [БЕСКИДИ] — hegygerincek csoportja az Északkeleti-Kárpátok (UkránKárpátok) nyugati részén, a Morava- és a Mizunka-folyók között, hossza 300 km, legm.
pontja (1725 m) a Babja-hegy (Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna). Ukrajna területén a
Keleti-Beszkidek húzódnak (Kárpátalja és Lviv megyék).
BESSZARÁBIA [БЕССАРАБІЯ] — történelmi-földrajzi terület Ukrajna délnyugati részén,
Csernyivci és Odessza megyék részterülete.
BEZMEN-TÓ [ОЗЕРО БЕЗМЕН] — ártéri tó a Dnyeper-folyó torkolatvidékén, területe 2,5 km2,
legn. mélysége 2,2 m, sótartalma 0,2–0,4 ‰ (Herszon megye).
BIHOVE-TÓ [ОЗЕРО БИХОВЕ] — édesviző ártéri tó a Deszna-folyó (Dnyeper-medence)
baloldali részén, területe 0,35 km2, legn. mélysége 4 m (Csernyihiv megye).
BIJUK-JANISAR-VONULAT [ХРЕБЕТ БІЮК-ЯНИШАР] — hegygerinc a Krími-hegység keleti
részén (fıleg tufa, tufabrekcsa, agyag, mészkı stb. összetevık) Feodószia várostól
délnyugatra, legm. pontja (238 m) a Dzson-Hutoran-hegy (Krími AK).
BIJUK-KARASZU-FOLYÓ [РІЧКА БІЮК-КАРАСУ] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a
Szalgir-folyó jobboldali mellékága, a Karabi-jajla északi lejtıin ered, hossza 133 km,
vízgyőjtı medencéje 1,2 ezer km2 (Krími AK).

BIK-FOLYÓ [РІЧКА БИК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szamara-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 108 km, vízgyőjtı medencéje 1,4 ezer km2
(Donyeck és Dnyipropetrovszk megyék).
BILE-TÓ [ОЗЕРО БІЛЕ] — gleccserkeletkezéső tó a Pripjaty-folyó medencéjében (Dnyepermedence), a Ljubesivi járásban, területe 7 km2, legn. mélysége 8 m (Voliny megye).
BILE-TÓ [ОЗЕРО БІЛЕ] — édesviző ártéri tó, a Bilozeri járásban, területe 5 km2, legn. mélysége
2 m (Herszon megye).
BILE-TÓ [ОЗЕРО БІЛЕ] — édesviző karszttó a Volodimireci járásban, területe 4,5 km2, legn.
mélysége 10 m (Rivne megye).
BILE-TÓ [ОЗЕРО БІЛЕ] — édesviző ártéri tó a Dnyeszter-folyó medencéjében, a Biljajevi
járásban, területe 2,6 km2, legn. mélysége 1,6 m (Odessza megye).
BILI-KUCSUHURI-FÉLSZIGET [ПІВОСТРІВ БІЛІ КУЧУГУРИ] — félsziget a Tendrivi-turzás
nyugati részén, északi része benyúlik a Tendrivi-öbölbe, hossza 5 km (Herszon megye).
BILOCERKVA–ODESSZAI
БЛОК]

FÖLDSZERKEZETI BLOK

[БІЛОЦЕРКІВСЬКО-ОДЕСЬКИЙ

ТЕКТОНІЧНИЙ

— az Ukrán-pajzs szerkezetileg elkülönült része (gránit és migmatitok), a Déli-Bug-

folyó és a Rosz-folyó medencéjében (Kijev, Vinnyica, Zsitomír, Cserkaszi és Odessza
megyék).
BILOKOROVICSI-HÁTSÁG (-TÖNKHEGYSÉG) [БІЛОКОРОВИЦЬКИЙ

КРЯЖ]

—

denudációs

maradványhátság Zsitomír megye északi részén (kvarcit), hossza 25 km, szélessége 1,5–6 km,
20–25 méterre emelkedik ki a környezetbıl (Zsitomír megye).
BILOOZERSZKI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

БІЛООЗЕРСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Dnyeper-folyó balpartján, a Kanyivi-víztározó mellett, létrehozása
2009, területe 70 km2 (Kijev és Cserkaszi megyék).
BILOSZARAJI-FÉLSZIGET (-TURZÁS) [БІЛОСАРАЙСЬКА

КОСА]

— félsziget az Azovi-tengerben,

a Berezáni-limán torkolatánál (homok és tört kagyló), területe 9,5 km2, hossza 14 km,
szélessége 12 km-ig terjed (Donyeck megye).

BILOZERSZKI-LIMÁN [БІЛОЗЕРСЬКИЙ

ЛИМАН]

— limántó a Dnyeper-folyó árterén, a

Kahovkai-víztározó mellett, hossza 6,2 km, szélessége 3,2 km, területe 15,6 km2, legn.
mélysége 3 m (Zaporizzsja megye).
BINBAS-KOBA-BARLANG [ПЕЧЕРА БІНБАШ-КОБА] — karsztbarlang a Krími-hegység
Csatirdag-masszívumán (fıleg mészkı), hossza 150 m (Krími AK).
BIRJUCSIJ-SZIGET (-FÖLDNYELV) [КОСА БІРЮЧИЙ ОСТРІВ] — félsziget az Azovi-tengerben, a
Fedotov-félsziget folytatása, elválasztja az Utljuki-limánt a tengertıl, területe 73 km2, hossza
24 km, szélessége 5 km (Herszon megye).
BISZTRICA-FOLYÓ [РІЧКА БИСТРИЦЯ] — a Dnyeszter-folyó jobboldali mellékága, a BisztricaNadvirnyanszka-folyó (hossza 94 km, vízgyőjtıje 1580 km2) és a Bisztrica-Szolotvinszkafolyó (hossza 82 km, vízgyőjtıje 795 km2) egyesülésébıl keletkezik, hossza 17 km,
vízgyőjtıje 2520 km2 (Ivano-Frankivszk megye).
BLIZNYICA-HEGYEK (IKER-HAVASOK) [ГОРИ БЛИЗНИЦІ]

—

a Szvidovec-masszívum

ikerhegyei, Körösmezı település közelében, formájuk hasonló és közel helyezkednek el
egymáshoz, magasságuk 1882 m és 1880 m (Kárpátalja megye).
BOJKA-HEGY [БОЙКА ГОРА] — hegyvidéki kiemelkedés a Krími-hegység Fı-vonulatán (fıleg
mészkı), az Aj-Petri-jajlától a Krími-Nagy-kanyon választja el, magassága 980 m (Krími
AK).
BOLGRÁDI-SZIVASIK-LIMÁN [ЛИМАН БОЛГРАДСЬКИЙ СИВАШИК] — az Utljuki-limán
természetes gáttal elválasztott része, hossza 24 km, szélessége 4 km, területe, 14 km2, legn.
mélysége 3 m, sótartalma 30 ‰ (Zaporizzsja megye).
BORISZLAV-POKUTTYAI-TAKARÓ [БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКИЙ

ПОКРИВ]

— tektonikai

szerkezet, az Elıkárpátok-süllyedék része, délkeleten részben a Rögös-takaró fedi,
északkeleten a Szambori-takaróra csúszott, összetételét fıleg flis-üledékek, homokkı, agyag
alkotja (Ivano-Frankivszk és Lviv megyék).
BORLÓ-HÁT-MASSZÍVUM [МАСИВ ВЕЛИКИЙ ДІЛ] — hegyvidéki masszívum, az ÉszakkeletiKárpátok (Ukrán-Kárpátok) Vulkanikus-gerincének része, legm. pontja (1081 m) a Buzsorahegy (Kárpátalja megye).

BORSZUKOVA-GERINC [БОРСУКОВА, БОРСУЧИНА] — hegygerinc a Külsı-Gorgánokban
(Rögös-Gorgánok), hossza 5 km, legm. pontja (1137 m) a Kruhla-hegy (Ivano-Frankivszk
megye).
BORZSA-FOLYÓ [РІЧКА БОРЖАВА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Tisza-folyó
(Duna-medence) jobboldali mellékága, a Sztij-hegy (Asztag-hegy, Borzsa-havasok) keleti
lejtıjén ered, hossza 106 km, vízgyőjtı medencéje 1,4 ezer km2 (Kárpátalja megye).
BORZSA-HAVASOK [ПОЛОНИНА БОРЖАВА] — hegyvidéki masszívum az Északkeleti-Kárpátok
(Ukrán-Kárpátok) Havasok-gerincén, a Latorca- és a Nagyág-folyók (Rika-folyó) között,
hossza 50 km, szélessége 3–4 km, legm. pontja (1677 m) a Sztij-hegy (Asztag-hegy), fıleg
flis-üledékek alkotják (Kárpátalja megye).
BOVTISZI-MÉLYEDÉS [БОВТИСЬКА

ЗАПАДИНА]

— tektonikai mozgások által kialakult

geológiai szerkezet, 20–25 km átmérıjő tölcsérszerő mélyedés az Ukrán-pajzs középsı
részén, a Tyaszmin-folyó medencéjében (Kirovohrád és Cserkaszi megyék).
BRAHINSZK-LOJEVI-NYEREG [БРАГИНСЬКО-ЛОЄВСЬКА

СІДЛОВИНА]

— tektonikai szerkezet a

Dnyeper–Donyeci-mélyedés északnyugati részén, a prekambriumi kızetek kiemelkedése
(Kijev megye).
BREBENESZKUL-HEGY [ГОРА БРЕБЕНЕСКУЛ] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)
egyik legmagasabb kupolaszerő hegycsúcsa a Csornohorai-masszívumban (2032 m),
ısgleccseri domborzatformák vannak elterjedve (Kárpátalja és Ivano-Frankivszk megyék).
BREBENESZKUL-TÓ [ОЗЕРО БРЕБЕНЕСКУЛ] — gleccserkeletkezéső édesviző tó a Csornohoraimasszívum fı hegygerince és a Hutin-Tomnatik-hegy között a Rahói járásban, t.sz.f.
magassága 1801 m, területe 0,61 km2, legn. mélysége 2,8 m (Kárpátalja megye).
BRESZKUL-HEGY [ГОРА БРЕСКУЛ] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) Csornohoraimasszívumának egyik hegycsúcsa (1911 m), ısgleccseri domborzatformák vannak elterjedve
(Kárpátalja és Ivano-Frankivszk megyék).
BRESZKUL-TÓ [ОЗЕРО БРЕСКУЛ] — gleccserkeletkezéső édesviző tó a Csornohorai-masszívum
Breszkul-hegy lejtıjén a Rahói járásban, t.sz.f. magassága 1750 m, területe 0,1 ha, legn.
mélysége 1,2 m (Kárpátalja megye).

BRUSZNIJ-GERINC [БРУСНИЙ

ХРЕБЕТ]

— hegygerinc a Pokuttya-Bukovinai-Kárpátokban

(homokkı és pala alkotja), legn. magassága 950 m (Ivano-Frankivszk megye).
BRUSZNICKI-HÁTSÁG [БРУСНИЦЬКА

ВИСОЧИНА]

— az Elıkárpátok-hátság része, a Prut-, a

Cseremos- és a Szeret-folyók között, legn. magassága 500 m (Csernyivci megye).
BUDAKI-LIMÁN (SABOLATI-) [БУДАЦЬКИЙ

ЛИМАН]

— limán-tó a Fekete-tenger partvidékén,

2

hossza 15 km, szélessége 2,7 km, területe 32 km , legn. mélysége 2,2 m, sótartalma 12–26 ‰
(Odessza megye).
BUDZSÁK [БУДЖАК] — történelmi-földrajzi terület a Duna-torkolat és a Dnyeszter-torkolat
között, északi része Moldovában déli része Ukrajnában található (Odessza megye, Moldova).
BUGI-HARD NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

БУЗЬКИЙ ГАРД] —

természetvédelmi terület a Déli-Bug-folyó völgyében, Pervomajszk várostól Olekszandrivka
településig, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös Könyvében 22 állat- és 34 növényfaj szerepel,
területe 61 km2 (Mikolajiv megye).
BUGI-LIMÁN [БУЗЬКИЙ ЛИМАН] — a Déli-Bug-folyó torkolat-öble, hossza 82 km, szélessége
11 km (Mikolajiv megye).
BUG–SZTIRI-SÍKSÁG [БУГО-СТИРСЬКА

РІВНИНА]

— síkság a Kis-Poliszja keleti részén, a

Nyugati-Bug-folyó (Visztula-medence) és az Ikva-folyó (Sztir mellékága, Dnyeper-medence)
között, átl. magassága 190–250 m (Lviv és Rivne megyék).
BUKOVECI-POLONINA (-HAVASOK) [БУКОВЕЦЬКА ПОЛОНИНА] — az Északkeleti-Kárpátok
(Ukrán-Kárpátok)

Vízválasztó-gerincének

része,

a

Pikuj-hegytıl

(Pokolbérc-hegy)

északnyugatra, átl. magassága 900–1300 m (Lviv és Kárpátalja megyék).
BUKOVINA [БУКОВИНА] — történelmi-földrajzi terület Csernovci megyében és Romániában,
Ukrajnában az északi része helyezkedik el (Csernyivci megye).
BUKOVINKA-BARLANG [ПЕЧЕРА БУКОВИНКА] — karsztbarlang a Novoszelicki járásban, a
Prut- és a Dnyeszter-folyók között, hossza 2,3 km (Csernyivci megye).
BULHANAKI

SÁRVULKÁNOK

[БУЛГАНАЦЬКА

ГРУПА ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ]

— sárvulkánok

csoportja (Andruszov-szopka, Obrucsev-szopka stb.) a Kercsi-félszigeten, Kercs városától
délre, területük 4 km2 (Krími AK).

BURNASZ-TÓ [ЛИМАН БУРНАС] — limán-tó a Fekete-tenger partvidékén, szoroson keresztül
kötıdik az Alibej-limánhoz, hossza 10 km, szélessége 1 km, területe 23 km2, mélysége 1,6 m,
átlagos sótartalma 17 ‰ (Odessza megye).
BURSTINI OPILLYA (-HÁTSÁG) [ВИСОЧИНА БУРШТИНСЬКА ОПІЛЛЯ] — hullámos dombvidék a
Podóliai-hátság déli részén (fıleg mészkı, márga, homokkı), a Szvirzs- és a Narajivka-folyók
között, legmagasabb pontja 347 m (Ivano-Frankivszk megye).
BURSTINI-VÍZTÁROZÓ [БУРШТИНСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Hnyila-Lipa-folyón,

Burstin város közelében, területe 12 km2, víztömege 50 millió m3, legn. mélysége 10 m
(Ivano-Frankivszk megye).
BURUNDUK-KAJA-MASSZÍVUM [МАСИВ БУРУНДУК-КАЯ] — hegyvidéki masszívum a Krímihegység Belsı-vonulatán, a Kucsuk-Karaszu- és az Indola-folyók között, legm. pontja (738
m) a Kubalacs-hegy (Krími AK).
BUZSORA-HEGY [ГОРА БУЖОРА] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) Vulkanikusgerincének (Vihorlát–Gutini-gerinc) Borló-Hát-masszívumának legmagasabb (1081 m)
pontja, összetevıi andezitek, tufa stb. (Kárpátalja megye).

C, Cs
CILJUSCSIJ-LIMÁN (GYÓGYÍTÓ-) [ЦІЛЮЩИЙ

ЛИМАН]

— sósviző tó a Primorszki járásban

(tengervíz táplálású), az Azovi-tenger partvidékén, hossza 2,2 km, szélessége 0,5 km, területe
1,1 km2, legn. mélysége 1 m (Zaporizzsja megye).
CSAHA-FOLYÓ [РІЧКА ЧАГА] — a Kohilnik-folyó (a Szaszik-tóba torkollik) baloldali
mellékága, hossza 120 km, vízgyőjtı területe 1270 km2 (Odessza megye, Moldova).
CSAMNI-BURUN-HEGY [ГОРА ЧАМНИ-БУРУН] — kupolaszerő kiemelkedés a Krími-hegység
Fı-vonulatának északi részén (fıleg gabbró), Alusta város közelében, magassága 1045 m
(Krími AK).
CSARIVNA-HAVANY (VARÁZSLATOS-KIKÖTİ) NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПАРК

ЧАРІВНА

ГАВАНЬ]

ПРИРОДНИЙ

— természetvédelmi terület a Krím-félsziget nyugati részén, a

Tarhankuti-félsziget déli részén, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös Könyvében 70 állat- és 25
növényfaj szerepel, területe 62 km2 (Krími AK).
CSARONDA-FOLYÓ [РІЧКА ЧОРНА ВОДА, ЧАРОНДА, ЧАРОДА] — a Tisza-folyó jobboldali
mellékága a Munkácsi járásban, hossza 48 km, vízgyőjtı medencéje 742 km2 (Kárpátalja
megye).
CSATIRDAG-MASSZÍVUM (SÁTOR-HEGY) [ГІРСЬКИЙ

МАСИВ

ЧАТИРДАГ, ШАТРО-ГОРА] —

hegyvidéki masszívum a Krími-hegység Fı-vonulatának középsı részén (fıleg mészkı),
Alusta város közelében, átl. magassága 1000–1300 m, legm. pontja (1527 m) az EkliziBurun-hegy (Krími AK).
CSAUDA-FOK [МИС ЧАУДА] — a Kercsi-félsziget legdélibb foka (fıleg mészkı, homok,
agyag), keletrıl a Fekete-tenger Feodósziai-öble határolja (Krími AK).
CSERVISCSE-TÓ [ОЗЕРО ЧЕРВИЩЕ] — karszttó a Ljubesivszki járásban, a Sztohid-folyó
(Pripjaty-folyó medencéje) völgyében, hossza 2,1 km, szélessége 0,85 km, területe 1,2 km2,
legn. mélysége 12 m (Voliny megye).
CSERVONOHORODSZKI-VÍZESÉS [ЧЕРВОНОГОРОДСЬКИЙ

ВОДОСПАД]

— vízesés a Dzsurin-

folyón (Dnyeszter-folyó medencéje), a Zaliscsiki járásban, magassága 16 m (Ternopil
megye).
CSEREMOS-FOLYÓ [РІЧКА ЧЕРЕМОШ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Prut-folyó
(Duna-medence) jobboldali mellékága, hossza 80 km, vízgyőjtı medencéje 2,6 ezer km2
(Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
CSEREMOSI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

ЧЕРЕМОСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Putyilszki járásban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös Könyvében
19 állat- és 49 növényfaj szerepel, területe 71 km2 (Csernyivci megye).
CSEREMSZKI

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

[ЧЕРЕМСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület a Manyevicki járásban, létrehozása 2001, Ukrajna Vörös Könyvében
41 állat- és 33 növényfaj szerepel, területe 29 km2 (Voliny megye).
CSERNYIHIVI

MORÉNA-SZANDR SÍKSÁG

[ЧЕРНІГІВСЬКА

МОРЕННО-ЗАНДРОВА РІВНИНА]

— a

Dnyepermelléki réteg-akkumulatív alföldies síkságok része, földszerkezetileg kapcsolatos a

Dnyeper-Donyeci-mélyedéssel, átl. magassága 100–150 m, legm. pontja 220 m (Csernyihiv
és Kijev megyék).
CSERNYIHIVI-POLISSZJA [ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОЛІССЯ] — a vegyes-erdık természetföldrajzi
övezet része, a Dnyepermelléki-alföld északi részén, földszerkezetileg a Dnyeper-Donyecimélyedéssel kapcsolatos (Csernyihiv és Kijev megyék).
CSERNYIVCI-HÁTSÁG [ЧЕРНІВЕЦЬКА

ВИСОЧИНА]

— hullámos kiemelkedés a Prut- és a

Cseremos-folyók között (fıleg mészkı, homok, agyag), földszerkezetileg kapcsolatos a Lvivisüllyedékkel, hossza 25 km, legm. pontja (537 m) a Cecina-hegy (Csernyivci megye).
CSERVONOOSZKOLI

VÍZTÁROZÓ

[ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó az

Oszkil-folyó alsó szakaszán, Izjum várostól keletre, területe 122,6 km2, víztömege 0,48 km3,
legn. mélysége 16,5 m (Harkiv és Donyeck megyék).
CSICSIKLIA-FOLYÓ [РІЧКА ЧИЧИКЛІЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Déli-Bugfolyó baloldali mellékága, hossza 156 km, vízgyőjtı medencéje 2,1 ezer km2 (Odessza és
Mikolajiv megyék).
CSIVCSINI-HEGYEK [ЧИВЧИНСЬКІ

ГОРИ]

— hegyvidéki vonulat az Északkeleti-Kárpátokban

(fıleg kristályos pala, márvány, gnejsz), a Máramarosi-masszívum északkeleti folytatása,
legm. pontja (1769 m) a Csivcsin-hegy (Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
CSOKRAKI-TÓ [ОЗЕРО ЧОКРАЦЬКЕ, МЕСІР] — sósviző tó a Lenyinszki járásban, a Kercsitavakhoz tartozik, hossza 4,1 km, szélessége 3,6 km, területe 8,5 km2, legn. mélysége 1,3 m,
sótartalma 320 ‰ (Krími AK).
CSONHARI-FÉLSZIGET [ЧОНГАРСЬКИЙ

ПІВОСТРІВ]

— félsziget a Szivas-öbölben (fıleg

löszszerő agyag), Ukrajna kontinentális részének legdélibb félszigete, hossza 26 km,
szélessége 14 km-ig (Herszon megye).
CSORNA-BARLANG [ПЕЧЕРА ЧОРНА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken
(fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, hossza 1160 m (Krími AK).
CSORNIJ-TASLIK-FOLYÓ [РІЧКА ЧОРНИЙ ТАШЛИК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik,
a Szinyuha-folyó (Déli-Bug-medence) baloldali mellékága, hossza 135 km, vízgyőjtı
medencéje 2,4 ezer km2 (Kirovohrád és Mikolajiv megyék).

CSORNOHORA-MASZÍVUM [МАСИВ ЧОРНОГОРА] — meredek oldalú középmagas hegység
(fıleg flis, helyenként vulkáni kızetek), az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)
legmagasabb hegyvidéki masszívuma, a Fekete- és a Fehér-Tisza-folyók, továbbá a
Cseremos-folyó között, hossza 40 km, legm. pontja (2061 m) a Hoverla-hegy (Kárpátalja és
Ivano-Frankivszk megyék).
CSORNORICSENSZKI-VÍZTÁROZÓ [ЧОРНОРІЧЕНСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Csorna-

folyón, a Szevasztopoli járásban, hossza 3,5 km, szélessége 3,5 km-ig, területe 6 km2,
víztömege 64 millió m3, legn. mélysége 32 m (Krími AK).
CSUCSELI-HÁGÓ [ЧУЧЕЛЬСЬКИЙ

ПЕРЕВАЛ]

— hágó a Krími-hegység Fı-vonulatán (fıleg

mészkı, konglomerátum), nyeregszerő átmenet a Csucsely-hegy és a Babugán-jajla között,
magassága 1150 m (Krími AK).
CSURJUK-SZIGET [ОСТРІВ ЧУРЮК] — sziget a Szivas-öböl nyugati részén (fıleg löszös agyag,
agyag), hossza 12,5 km, szélessége 7 km, területe 2,5 km2 (Herszon megye).

D
DANILCSA-BARLANG [ПЕЧЕРА ДАНИЛЬЧА] — karsztbarlang a Krími-hegység HegyvidékiKrími-karsztvidéken, az Aj-Petri-jajlától északra, a Bahcsiszaraji járásban, hossza 14 m,
szélessége 12 m (Krími AK).
DAVIR-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ДАВІР] — vízesés a Turja-folyó jobboldali mellékágán, a
Turicska-folyón (Tisza-medence), a Perecsenyi járásban, a Polonina-Runa (Róna-havasok)
északnyugati lejtıin, magassága 4 m (Kárpátalja megye).
DEMERDZSI-HEGY [ГОРА ДЕМЕРДЖІ] — a Demrdzsi-jajla kiemelkedése (fıleg mészkı és
konglomerátum), a Krími-hegység Fı-vonulatának része, magassága 1239 m (Krími AK).
DEMERDZSI-JAJLA [ДЕМЕРДЖІ

ЯЙЛА]

— hegyvidéki platószerő maszívum a Krími-hegység

Fı-vonulatának középsı részén (fıleg konglomerátumok és mészkı), orográfiailag két részre
osztható: Észak- és Dél-Demerdzsi, 15 barlang található, legm. pontja 1359 m (Krími AK).

DEMIR-KAPU-HEGY [ГОРА ДЕМІР-КАПУ] — a Krími-hegység második legmagasabb csúcsa
(fıleg mészkı), a Fı-vonulat Nyikitai-jajlájának északnyugati részén, magassága 1540 m
(Krími AK).
DERKUL-FOLYÓ [РІЧКА ДЕРКУЛ] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a SziverszkijDonyec-folyó (Don-medence) baloldali mellékága, hossza (163 km) Ukrajna területén 153
km, vízgyőjtı medencéje 5,2 ezer km2 (Luhanszk megye, Oroszország).
DERMANO-OSZTROHI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ДЕРМАНСЬКО-

ОСТРОЗЬКИЙ] — természetvédelmi terület a Male-Poliszja területén, a Zdolbunovi és az
Osztrohi járásokban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös Könyvében 19 állat- és 47 növényfaj
szerepel, területe 54 km2 (Rivne megye).
DERVENT-TÓ [ОЗЕРО ДЕРВЕНТ] — édesviző ártéri tó a Reni járásban, a Duna-folyó völgyében,
hossza 2,5 km, szélessége 0,3–0,9 km, területe 1,5 km2, legn. mélysége 2 m (Odessza megye).
DESZNA-FOLYÓ [РІЧКА ДЕСНА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
baloldali mellékága, hossza (1130 km) Ukrajna területén 591 km, a Szmolenszki-hátságon
(Oroszország) ered, vízgyőjtı medencéje 88,9 ezer km2 (Szumi, Csrnyihiv és Kijev megyék,
Oroszország).
DESZNAMELLÉKI-SÍKSÁG [ПРИДЕСНЯНСЬКА

РІВНИНА]

— a Dnyepermelléki-alföld része, a

Deszna-folyó balparti részén, magassága 110–145 m (Csernyihiv és Kijev megyék).
DESZNA-SZTAROHUTI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ДЕСНЯНСЬКО-

СТАРОГУТСЬКИЙ] — természetvédelmi terület a Szeredino-Budszki járásban, a Deszna-folyó
(Dnyeper-medence) völgyében, létrehozása 1999, Ukrajna Vörös Könyvében 35 állat- és 22
növényfaj szerepel, területe 162 km2 (Szumi megye).
DÉLDNYEPERI

TERASZOS ALFÖLDI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ТЕРАСОВА НИЗИННА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ПІВДЕННО-ДНІПРОВСЬКА

— a Balparti-dnyeperi erdıssztyepi

természetföldrajzi tartomány része, a Dnyepermelléki-alföldön, földszerkezetileg megfelel a
Dnyeper–Donyeci-mélyedésnek (Cserkaszi és Poltava megyék).
DÉLI-BUG-FOLYÓ [РІЧКА ПІВДЕННИЙ БУГ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Fekete-tenger Bugi-limánjába torkollik, hossza 806 km, vízgyőjtı medencéje 63,7 ezer km2
(Hmelnyickij, Vinnyica, Kirovohrád, Odessza és Mikolajiv megyék).

DÉLI-DNYEPERMELLÉKI
РІВНИНА]

DENUDÁCIÓS SÍKSÁG

[ПІВДЕННО-ПРИДНІПРОВСЬКА

ДЕНУДАЦІЙНА

— a Dnyepermelléki–Azovmelléki talapzati réteg-denudációs hátságok és réteg-

akkumulációs kiemelkedett síkságok része, földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzs déli
részével, átl. magassága 100–200 m (Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék).
DÉLI-DNYEPERMELLÉKI
ПРИДНІПРОВСЬКА

[ПІВДЕННО-

HÁTSÁGI ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ВИСОЧИННА

ЛІСОСТЕПОВА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

ОБЛАСТЬ]

— a

Dnyeszter–Dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Dnyepermellékihátság déli része, földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzs központi részével
(Kirovohrád, Cserkaszi és Odessza megyék).
DÉLI FEKETE-TENGERMELLÉKI–AZOVMELLÉKI

PARTMENTI-TENGERI ÉS DELTAVIDÉKI SÍKSÁG

[ПІВДЕННО-ПРИЧОРНОМОРСЬКО-ПРИАЗОВСЬКА
РІВНИНА]

ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКА

І

ДЕЛЬТОВА

— geomorfológiai terület, a Fekete-tengermelléki réteg-akkumulációs és talapzati-

denudációs alföldies síkságok része, orográfiailag a Fekete-tengermelléki-alföld része,
földszerkezetileg

megfelel

a

Fekete-tengermelléki-mélyedésnek

és

a

Délukrajnai-

monoklinálisnak (Odessza, Mikolajiv, Herszon, zaporizzsja és Donyeck megyék).
DÉLI-HÁGÓ [ПЕРЕВАЛ ПІВДЕННИЙ] — hágó a Krími-hegységben, hegyvidéki nyereg a Szenthegy és a Partmenti-vonulat között, a Karadagi-masszívumon, magassága 360 m (Krími AK).
DÉLI-MOLDOVAI LEJTİS-HÁTSÁGI ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET [ПІВДЕННОМОЛДАВСЬКА

СХИЛОВО-ВИСОЧИННА ПІВНІЧНОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

—

hullámos felszínő terület, a Dnyeszter–Dnyeperi északsztyepi természetföldrajzi tartomány
része a Központi-Moldovai-hátságon, földszerkezetileg kapcsolatos a Fekete-tengermellékimélyedés nyugati lejtıivel (Odessza megye).
DÉLI-PARTVIDÉKI

SZERKEZETI-DENUDÁCIÓS

СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦІЙНІ НИЗЬКОГІР‘Я]

ALACSONYHEGYSÉG

[ПІВДЕННОБЕРЕЖНІ

— a Hegyvidéki-Krími geomorfológiai terület

szerkezeti-denudációs hegyvidékének része (fıleg flis-üledékek), hossza 200 km, szélessége
0,5–18 km (Krími AK).
DÉLNYUGATI-SÍKSÁG [ПІВДЕННО-ЗАХІДНА

РІВНИНА]

— enyhén hullámos alföld (fıleg

agyag), az Észak-Krími-síkság része, a Kercsi-félsziget délnyugati részén, átl. magassága 20–
80 m, legn. magassága 119,6 m (Krími AK).

DÉLPODÓLIAI
ПОДІЛЬСЬКА

HÁTSÁGI

ERDİSSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

[ПІВДЕННО-

TERÜLET

ВИСОЧИННА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

— a Dnyeszter–

Dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Podóliai-hátság délkeleti része,
földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzs déli lejtıivel (Odessza, Vinnyica, Mikolajiv és
Kirovohrád megyék).
DÉLPODÓLIAI

LEJTİS-HÁTSÁGI ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

[ПІВДЕННО-

ПОДІЛЬСЬКА СХИЛОВО-ВИСОЧИННА ПІВНІЧНОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ] — a
Dnyeszter–Dnyeperi északsztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Podóliai-hátság déli
része, földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzs délnyugati lejtıivel (Odessza és Mikolajiv
megyék).
DÉLPOLISZJAI

RÉTEG-AKKUMULÁCIÓS ALFÖLDIES SÍKSÁG

ПЛАСТОВО-АКУМУЛЯТИВНИХ НИЗОВИННИХ РІВНИН]

északnyugati

részén,

orográfiailag

megfelel

a

[ПІВДЕННО-ПОЛІСЬКА

ОБЛАСТЬ

— geomorfológiai terület Ukrajna
Poliszjai-alföldnek,

földszerkezetileg

kapcsolatos az Ukrán-pajzs nyugati és északkeleti lejtıivel, átl. magassága 140–220 m, legn.
magassága 316 m (Voliny, Rivne, Zsitomír és Kijev megyék).
DÉLUKRAJNAI-MONOKLINÁLIS

[ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКА

МОНОКЛІНАЛЬ]

—

geológiai

szerkezet Ukrajna déli részén, északról az Ukrán-pajzs határolja, déli kiterjedése a
Tarhankuti-félszigetig, domborzatilag megfelel a Fekete-tengermelléki-alföldnek BilhorodDnyisztrovszkij várostól keletre.
DNYEPER–DONYECI-ARTÉZI-MEDENCE [ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКИЙ
—

Balparti-Ukrajna

hidrogeológiai

vidéke,

АРТЕЗІАНСЬКИЙ БАСЕЙН]

földszerkezetileg

a

Dnyeper–Donyeci-

mélyedéssel kapcsolatos, területe 165 ezer km2 (Csernyihiv, Kijev, Szumi, Poltava, Harkiv,
Dnyipropetrovszk és Cserkaszi megyék).
DNYEPER–DONBÁSZ-CSATORNA [КАНАЛ ДНІПРО-ДОНБАС] — a Dnyeper- és a SziverszkijDonyec-folyókat összekötı csatorna, a Dniprodzerzsinszki-víztározóból kezdıdik, hossza 194
km, szélessége 30–60 m, mélysége 4–5 m (Dyipropetrovszk és Harkiv megyék).
DNYEPER–DONYECI-MÉLYEDÉS [ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА

ЗАПАДИНА]

— földszerkezeti

egység a Dnyeper-folyótól keletre, a Don–Dnyeperi-süllyedék része (Csernyihiv, Kijev,
Szumi, Poltava, Harkiv és Cserkaszi megyék).

DNYEPER–DONYECI-KARSZTVIDÉK [ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— a

Dnyepermelléki-alföld része (jellemzı a sókarszt, karszttölcsérek), területe 38,6 ezer km2
(Csernyihiv, Szumi, Poltava és Harkiv megyék).
DNYEPER-FOLYÓ (BORISZFEN, SZLAVUTICS) [РІЧКА ДНІПРО] — a Fekete-tenger medencéjéhez
tartozik, Ukrajna területének leghosszabb folyója, a Valdáj-hátságon (Oroszország) található
Akszenyinszkij-Moh-mocsárból ered, a Fekete-tenger Dnyeperi-limánjába torkollik, hossza
(2201 km) Ukrajna területén 1121 km, teljes vízgyőjtı medencéje 504 ezer km2 (Csernyihiv,
Kijev, Cserkaszi, Poltava, Kirovohrád, Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja és Herszon megyék).
DNYEPERI-ELJEGESEDÉS

[ДНІПРОВСЬКЕ

ЗЛЕДЕНІННЯ]

—

szárazföldi

eljegesedés

a

plejsztocénben (290 ezer évvel ezelıtt), legn. déli kiterjedése Dnyiprodzerzsinszk városáig
(Voliny, Rivne, Zsitomír, Csernyihiv, Kijev, Vinnyica, Szumi, Poltava, Cserkaszi, Kirovohrád
és Dnyipropetrovszk megyék).
DNYEPERI-LIMÁN [ДНІПРОВСЬКИЙ ЛИМАН] — a Dnyeper-folyó torkolat-öble, hossza 55 km,
szélessége 17 km, legn. mélysége 12 m (Herszon megye).
DNYEPER–INHULEC-CSATORNA [КАНАЛ ДНІПРО-ІНГУЛЕЦЬ] — a Dnyeper- és az Inhulecfolyókat összekötı csatorna, a Kremencsuki-víztározóból ered, hossza 40 km, szélessége 8–15
km (Herszon és Mikolajiv megyék).
DNYEPERI-VÍZTÁROZÓ [ДНІПРОВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ] — víztározó a Dnyeper-folyó középsı
szakaszán, Dnyipropetrovszk várostól északra, hossza 129 km, szélessége 3–7 km, területe
410 km2, víztömege 3,3 km3, legn. mélysége 53 m (Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk
megyék).
DNYEPERI-ZUHOGÓK [ДНІПРОВСЬКІ ПОРОГИ] — az Ukrán-pajzs kristályos kızeteinek (gránit
és gnejsz) felszínre bukkanása a Dnyeper-folyó medrében, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja
városok között, hossza 65 km, a Dnyeperi-víztározó létrehozása után víz alá kerültek
(Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék).
DNYEPER–KRIVIJ-RIH-CSATORNA [КАНАЛ ДНІПРО-КРИВИЙ-РІГ] — a Dnyeper-folyót és a
Krivij-Rihi Déli-csatornát köti össze, a Kahovkai-víztározóból ered, hossza 41,3 km,
szélessége 5–8 m, mélysége 3–4 m (Dnyipropetrovszk megye).

DNYEPERMELLÉKI-ALFÖLD [ПРИДНІПРОВСЬКА

НИЗОВИНА]

— alföld a Dnyeper-folyótól

keletre, a Deszna- és a Szamara-folyók között, átl. magassága 50–170 m, legm. pontja 236 m,
földszerkezetileg megfelel a Dnyeper–Donyeci-mélyedésnek (Csernyihiv, Kijev, Poltava,
Cserkaszi, Harkiv és Dnyipropetrovszk megyék).
DNYEPERMELLÉKI–AZOVMELLÉKI

TALAPZATI RÉTEG-DENUDÁCIÓS HÁTSÁGOK ÉS RÉTEG-

AKKUMULÁCIÓS

SÍKSÁGOK

KIEMELKEDETT

ЦОКОЛЬНИХ

ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНИХ

ПІДВИЩЕНИХ

РІВНИН]

[ПРИДНІПРОВСЬКО-ПРИАЗОВСЬКА
ВИСОЧИН

ТА

ОБЛАСТЬ

ПЛАСТОВО-АКУМУЛЯТИВНИХ

— az Orosz-síkság geomorfológiai területe, orográfiailag a

Dnyepermelléki-alföld, a Dnyepermelléki-hátság és az Azovmelléki-hátság területe,
földszerkezetileg az Ukrán-pajzs felszíne (Kijev, Cserkaszi, Vinnyica, Kirovohrád és
Dnyipropetrovszk megyék).
DNYEPERMELLÉKI

FÖLDSZERKEZETI BLOKK

[ПРИДНІПРОВСЬКИЙ

ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК]

— az

Ukrán-pajzs geológiai szerkezete, területe 60 ezer km2 (Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja
megyék).
DNYEPERMELLÉKI-HÁTSÁG [ПРИДНІПРОВСЬКА

ВИСОЧИНА]

— hátság a Dnyeper-folyó

jobparti részén, átl. magassága 170–220 m, legm. pontja 323 m, földszerkezetileg megfelel az
Ukrán-pajzsnak (Zsitomír, Vinnyica, Kijev, Cserkaszi, Kirovohrád és Dnyipropetrovszk
megyék).
DNYEPERMELLÉKI

RÉTEG-AKKUMULÁCIÓS ALFÖLDIES SÍKSÁGOK

ПЛАСТОВО-АКУМУЛЯТИВНИХ НИЗОВИННИХ РІВНИН]

[ПРИДНІПРОВСЬКА

ОБЛАСТЬ

— a Középorosz-hátság geomorfológiai

területe a Dnyeper-folyó balparti részén, a Dnyeper–Doni-vízválasztón, a SziverszkijDonyec-folyó medencéjében, földszerkezetileg fıleg a Dnyeper–Donyeci-mélyedésnek felel
meg (Csernyihiv, Poltava, Harkiv, Szumi, Kijev és Cserkaszi megyék).
DNYEPERMELLÉKI-TERASZSÍKSÁG

[ПРИДНІПРОВСЬКА

ТЕРАСНА

РІВНИНА]

—

a

Dnyepermelléki réteg-akkumulációs alföldies síkságok geomorfológiai területe, a Dnyeperfolyó balparti teraszain keletkezett, földszerkezetileg a Dnyeper–Donyeci-mélyedés része
(Kijev, Cserkaszi, Csernyihiv és Poltava megyék).
DNYEPER–MOLOCSANSZKI

ALFÖLDI

[ДНІПРОВСЬКО-МОЛОЧАНСЬКА
ОБЛАСТЬ]

KÖZÉPSZTYEPI

НИЗОВИННА

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

СЕРЕДНЬОСТЕПОВА

TERÜLET

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

— természetföldrajzi vidék a Fekete-tengermelléki középsztyepi természetföldrajzi

tartományban, a Fekete-tengermelléki-alföld északkeleti részén, földszerkezetileg a Feketetengermelléki-mélyedés északi lejtıivel kapcsolatos (Herszon és Zaporizzsja megyék).
DNYEPER–ORILI
ЗАПОВІДНИК]

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ

— természetvédelmi terület az Oril-folyó Dnyeperi torkolatánál, létrehozása

1990, Ukrajna Vörös Könyvében 39 állat- és 11 növényfaj szerepel, területe 37 km2
(Dnyipropetrovszk megye).
DNYESZTER-FOLYÓ [РІЧКА ДНІСТЕР] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, az
Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) északkeleti részén ered, a Fekete-tenger Dnyeszterilimánjába torkollik, hossza (1362 km) Ukrajna területén 925 km, teljes vízgyőjtı medencéje
72 ezer km2 (Lviv, Ivano-Frankivszk, Ternopil, Csernyivci, Hmelnyickij, Vinnyica és
Odessza megyék).
DNYESZTER–BUGI
БУЗЬКА

ALFÖLDI KÖZÉPSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

НИЗОВИННА

természetföldrajzi

СЕРЕДНЬОСТЕПОВА

vidék

a

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

Fekete-tengermelléki

középsztyepi

[ДНІСТРОВСЬКООБЛАСТЬ]

—

természetföldrajzi

tartományban, a Fekete-tengermelléki-alföld nyugati részén, földszerkezetileg a Feketetengermelléki-mélyedés északi lejtıivel kapcsolatos (Odessza és Mikolajiv megyék).
DNYESZTER–DNYEPERI
ДНІПРОВСЬКА

ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TARTOMÁNY

ЛІСОСТЕПОАВ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

[ДНІСТРОВСЬКО-

— a Kelet-Európai-síkság (a

Podóliai-hátság középsı és déli része, a Dnyepermelléki-hátság) része (Kijev, Zsitomír,
Cserkaszi, Vinnyica, Kirovohrád, Hmelnyickij és Odessza megyék).
DNYESZTER–DNYEPERI
ДНІПРОВСЬКА

ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TARTOMÁNY

ПІВНІЧНОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

[ДНІСТРОВСЬКО-

— a Kelet-Európai

síkság (Podóliai- és Dnyepermelléki-hátságok) része (Odessza, Mikolajiv, Kirovohrád,
Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék).
DNYESZTERENTÚLI–FEKETETENGERMELLÉKI
TERÜLET

ALFÖLDI KÖZÉPSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI

[ЗАДНІСТРОВСЬКО-ПРИЧОРНОМОРСЬКА

ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

НИЗОВИННА СЕРЕДНЬОСТЕПОВА ФІЗИКО-

— a Fekete-tengermelléki középsztyepi természetföldrajzi tartomány

része, a Fekete-tengermelléki-alföld délnyugati részén, földszekezetileg kötıdik a Feketetengermelléki-mélyedéshez, a Dobrudzsai-győrt-rögös rendszerhez és a Dobrudzsamellékisüllyedékhez (Odessza megye).

DNYESZTERI-KANYON NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ
КАНЬЙОН] —

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ДНІСТРОВСЬКИЙ

természetvédelmi terület Ternopil megye déli részén, létrehozása 2010, Ukrajna

Vörös Könyvében 75 állat- és 31 növényfaj szerepel, területe 108 km2 (Ternopil megye).
DNYESZTERI-LIMÁN [ДНІСТРОВСЬКИЙ

ЛИМАН]

— a Dnyeszter édesviző torkolat-öble a

Fekete-tenger partvidékén, a tengerrel a Cáregrádi-torkolaton keresztül kapcsolódik, hossza
42 km, szélessége 4–12 km, területe 360 km2, legn. mélysége 2,7 m (Odessza megye).
DNYESZTERMELLÉKI-HÁTSÁG [ПРИДНІСТРОВСЬКА

ВИСОЧИНА]

— enyhén hullámos síkság, a

Podóliai-hátság része a Dnyeszter-folyó balparti részén, a Zbrucs- és a Kaljusz-folyók között,
legm. pontja 386 m, középsı részén található a Tovtri-hátság, földszerkezetileg az Ukránpajzs Voliny-Podóliai-blokkjának felel meg (Ternopil és Hmelnyickij megyék).
DNYESZTERMELLÉKI–KELETPODÓLIAI HÁTSÁGI ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET
[ПРИДНІСТРОВСЬКО-СХІДНО-ПОДІЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ]

ВИСОЧИННА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

— a Dnyeszter–Dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a

Podóliai-hátság dnyesztermelléki lejtıin, földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzzsal
(Vinnyica és Hmelnyickij megyék).
DNYESZTERI

VÍZTÁROZÓ

[ДНІСТРОВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Dnyeszter-folyó

középsı szakaszán, Novodnyisztrovszk várostól nyugatra, hossza 194 km, átl. szélessége 1
km, területe 142 km2, víztömege 3 km3, legn. mélysége 54 m (Hmelnyickij, Vinnyica és
Csernyivci megyék).
DNYESZTER–SZJANI-SÍKSÁG [ДНІСТРОВСЬКО-САНСЬКА РІВНИНА] — enyhén hullámos síkság
(dombvidék) a Dnyeszter- és a Szjan-folyók vízválasztóján (fıleg szőrke agyag és homokkı),
földszerkezetileg a Rögös-takaróhoz tartozik, átl. magassága 300–320 m, legn. magassága
340 m (Lviv megye).
DNYESZTER–TILIHULI-SÍKSÁG [ДНІСТРОВСЬКО-ТИЛІГУЛЬСЬКА

РІВНИНА]

— a Fekete-

tengermelléki-alföld nyugati része, a Dnyeszteri- és a Kucsurhani-limánok között,
földszerkezetileg a a Fekete-tengermelléki-mélyedés északi részéhez kapcsolódik, hossza 100
km, szélessége 75 km, átl. magassága 40–150 m (Odessza megye).
DNYIPRODZERZSINSZKI-VÍZTÁROZÓ [ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a

Dnyeper-folyó középsı szakaszán, Dnyiprodzserzsinszk várostól északra, hossza 114 km,

szélessége 16 km, területe 567 km2, víztömege 2,45 km3, legn. mélysége 16 m (Poltava,
Kirovohrád és Dnyipropetrovszk megyék).
DOBROVELICSKIVKA [СМТ. ДОБРОВЕЛИЧКІВКА] — városi jellegő település Kirovohrád
megyében, Ukrajna földrajzi középpontja (Kirovohrád megye).
DOBRUDZSAMELLÉKI-SÜLLYEDÉK [ПРИДОБРУДЖИНСЬКИЙ

ПРОГИН]

— geológiai szerkezet a

Kelet-Európai-tábla délnyugati részén, Bilhorod-Dnyisztrovszkij várostól délre (Odessza
megye).
DOMUZLINSZKI-POD (-LÖSZDOLINA) [ДОМУЗЛИНСЬКИЙ ПІД] — ovális formájú, zárt mélyedés
(a lösz süllyedése által keletkezett), hossza 13 km, szélessége 8 km, mélysége 3–9 m (Herszon
megye).
DONUZLAV-TÓ [ОЗЕРО ДОНУЗЛАВ] — a Fekete-tengertıl elkülönült sósviző tó a Krímfélsziget nyugati részén, a Tarhankuti-félszigeten, hossza 30 km, szélessége 8,5 km-ig,
területe 48 km2, legn. mélysége 27 m, sótartalma 90 ‰ (Krími AK).
DONYECI

ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TARTOMÁNY

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

[ДОНЕЦЬКА

ПІВНІЧНОСТЕПОВА

— a Kelet-Európai-síkság természetföldrajzi részén, a

Donyeci-hátság középsı része (Donyec és Luhanszk megyék).
DONYECI-GYŐRT-TERÜLET [ДОНЕЦЬКА

СКЛАДЧАСТА СПОРУДА]

— földszerkezeti egység

Ukrajna délkeleti részén, domborzatilag a Donyeci-hátságnak (-tönkhegység) felel meg
(Donyeck és Luhanszk megyék, Oroszország).
DONYECI-HÁTSÁG (DONYECI-TÖNKHEGYSÉG) [ДОНЕЦЬКИЙ КРЯЖ] — hátság Ukrajna keleti, a
Kelet-Európai-síkság déli részén (fıleg homokkı, mészkı, pala, dolomitok, márga), hossza
350 km, szélessége 150 km, átl. magasság 200–300 m, legmagasabb pontja (367 m) MohilaMecsetna-hegy (Donyeck és Luhanszk megyék, Oroszország).
DONYECI

HÁTSÁGI ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ПІВНІЧНОСТЕПОВА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

ОБЛАСТЬ]

—

a

[ДОНЕЦЬКА

ВИСОЧИННА

Donyeci

északsztyepi

természetföldrajzi tartomány része, a Donyeci-hátság területén (Donyec és Luhanszk
megyék).

DONYECI-SÜLLYEDÉK [ДОНЕЦЬКИЙ

ПРОГИН]

— földszerkezeti egység Ukrajna délkeleti

részén (fıleg mészkı, márga, írókréta, agyag, kısó), orográfiailag megfelel fıleg a Donyecihátságnak (Donyeck, Luhanszk, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyék).
DONYECI-TALAPZATI-HÁTSÁG [ДОНЕЦЬКА

ЦОКОЛЬНА ВИСОЧИНА]

— a Donyeci talapzati

réteg-denudációs hátságok és kiemelkedett síkságok része, geológiailag a Donyeci-győrtterület részegysége (Donyeck és Luhanszk megyék, Oroszország).
DONYECI TALAPZATI RÉTEG-DENUDÁCIÓS HÁTSÁGOK ÉS KIEMELKEDETT SÍKSÁGOK [ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ ЦОКОЛЬНИХ ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНИХ ВИСОЧИН І ПІДВИЩЕНИХ РІВНИН]

—

geomorfológiai vidék Ukrajna délkeleti részén, két részbıl tevıdik össze: Donyeci talapzati
hátság és Bahmut–Toreci réteg-denudációs síkságok, absz. magassága 180–300 m (Donyec és
Luhanszk megyék, Oroszország).
DONYECKENTÚLI–DONI
ДОНСЬКА

ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TARTOMÁNY

ПІВНІЧНОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

[ЗАДОНЕЦЬКО-

— a Kelet-Európai-síkság

része a sztyepi övezetben, hozzá tartoznak a Középorosz-hátság déli lejtıi és a SziverszkijDonyeci-teraszsíkság, földszerkezetileg fıleg a Dnyeper-Donyeci-mélyedéshez és a Donyecisüllyedékhez kapcsolódik (Luhanszk, Donyeck és Harkiv megyék).
DONYEC-MEDENCEI

Fİ ANTIKLINÁLIS

[ГОЛОВНА

АНТИККЛІНАЛЬ

ДОНБАСУ] — a Donyeci

győrt szerkezetet kettéosztó antiklinális szerkezet, hossza 270 km, szélessége 8–12 km
(Donyeck és Luhanszk megyék).
DONYEC-MEDENCEI-KARSZTVIDÉK [ДОНБАСЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— a Donyeci-hátság

nyugati részén található karsztos domborzatú terület (fıleg mészkı és dolomitok), területe
11,2 ezer km2 (Donyeck, Luhanszk és Dnyipropetrovszk megyék).
DONYEC–ORILI-NYEREG [ДОНЕЦЬКО-ОРІЛЬСЬКА

СІДЛОВИНА]

— a Donyeci-süllyedék

földszerkezeti része, hossza 100 km, szélessége 140 km, orográfiailag megfelel a Donyecihátságnak (Harkiv, Donyeck és Dnyipropetrovszk megyék).
DOVHIJ-SZIGET [ОСТРІВ ДОВГИЙ] — sziget a Fekete-tengerben, a Jahorliki-limánnál
(homoküledék), hossza 7 km, szélessége 1 km, területe 7 km2 (Mikolajiv megye).

DOVBUS-HEGY [ГОРА ДОВБУШАНКА, ДОБОШАНКА] — magaslat az Északkeleti-Kárpátok
(Ukrán-Kárpátok) Rögös-Gorgánok részén (fıleg homokkı), magassága 1754 m (IvanoFrankivszk megye).
[ДОВГОРУКІВСЬКА

DOVHORUKI-JAJLA
domborzatforma)

a

Krími-hegység

ЯЙЛА]

—

Fı-vonulatának

platószerő
keleti

masszívum

részén

(fıleg

(karszt
mészkı,

konglomerátum), átl. magassága 700–1000 m (Krími AK).
DOVZSKI-GERINC [ХРЕБЕТ ДОВЖКИ] — hegyvidéki vonulat (fıleg homokkı és pala) a SztrijSzjani-Verhovinán, a Szkolei járásban, hossza 16 km, átl. magasság 1000–1500 m, legm.
pontja (1056 m) a Dovzska-hegy (Lviv megye).
DRAHOBRATI-TÓ [ОЗЕРО ДРАГОБРАТСЬКЕ] — gleccsertó a Rahói járásban, a Bliznyica-hegyek
(Iker-havasok) északi lejtıin, a Szvidovec-masszívumon (Fagyalos-), hossza 55 m, szélessége
21 m, területe 0,1 ha, legn. mélysége 1,2 m (Kárpátalja megye).
DREVLYÁNI

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

[ДРЕВЛЯНСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület a Narodicki járásban, létrehozása 2009, területe 308 km2 (Zsitomír
megye).
DROHOBICSI-HÁTSÁG [ДРОГОБИЦЬКА

ВИСОЧИНА]

— elıhegységi hátság a Dnyeszter- és a

Sztrij-folyók között (fıleg lösszerő agyag, folyami kavics), átl. magasság 300–400 m, legn.
magasság 450 m fölött, uvala-hullámos domborzat, földszerkezetileg az Elıkárpátoksüllyedék része (Lviv megye).
DRUZSBA-BARLANG [КАРСТОВА

ПОРОЖНИНА

ДРУЖБА] — karsztüreg a Krími-hegység

Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken (mészkı), a Karabi-jajla-masszívum keleti részén, hossza
500 m, mélysége 270 m (Krími AK).
DRUZSBA-BARLANG [КАРСТОВА ПОРОЖНИНА ДРУЖБА] — karsztüreg az Északkeleti-Kárpátok
Kárpátok-karsztvidékén (mészkı), a Técsıi járásban, a Talabor- (Tereblya-) és a Tarac-folyók
(Tereszva-) között, hossza 270 m, mélysége 46 m (Kárpátalja megye).
DUKLAI-TAKARÓ [ДУКЛЯНСЬКИЙ ПОКРИВ] — földszerkezeti egység az Északkeleti-Kárpátok
(Ukrán-Kárpátok)

északnyugati

részén

(fıleg

flis),

része

a

Kárpátok-győrt-takaró

szerkezetének, orográfiailag megfelel a Polonínai-gerincnek és a Szvidovec-masszívumnak
(Fagyalos-) (Ivano-Frankivszk és Kárpátalja megyék).

DUNA–DNYESZTERI-SÍKSÁG

[ДУНАЙ-ДНІСТРОВСЬКА

РІВНИНА]

—

akkumulációs

tengermelléki alföld, a Fekete-tengermelléki-alföld délnyugati része (fıleg mészkı, homokkı,
agyag, lösz), a Duna- és a Dnyeszter-folyók között, földszerkezetileg a Fekete-tengermellékimélyedést, a Dobrudzsamelléki-süllyedéket és a Dobrudzsai-győrt-vidéket foglalja el, átl.
magasság 60–100 m, legn. magasság 150 m fölött (Odessza megye).
DUNA-FOLYÓ [РІЧКА ДУНАЙ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Swarcvald-hegység
keleti oldalán ered, hossza (2960 km) Ukrajna területén 174 km, vízgyőjtı medencéje 817
ezer km2, Odessza megye déli részén torkollik a Kilijai-ágon (Isztambuli-ág) keresztül a
Fekete-tengerbe (Románia területén a Szulinai- és Szent-György-ágon keresztül) (Odessza
megye, Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária,
Moldova és Románia).
DUNAI

BIOSZFÉRA

REZERVÁTUM

[ДУНАЙСЬКИЙ

БІОСФЕРНИЙ

ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület a Kilijai és a Tatarbunari járásokban, létrehozása 1973, Ukrajna
Vörös Könyvében 104 állat- és 18 növényfaj szerepel, területe 502 km2 (Odessza megye).
DÜRMEN-HEGY [ГОРА ДЮРМЕНЬ] — lapos tetejő hegy a Kercsi-félsziget déli részén (fıleg
agyag, homokkı), hossza 1 km, szélessége 0,7 km, magassága 102 m (Krími AK).
DVORICSANSZKIJ NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ДВОРІЧАНСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Dvoricsanszki járásban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös
Könyvében 10 állat- és 30 növényfaj szerepel, területe 31 km2 (Harkiv megye).
DZSANHUL-PARTVIDÉK [УЗБЕРЕЖЖЯ ДЖАНГУЛЬ] — a Tarhankuti-félsziget sziklás (fıleg
mészkı) partvidéke a Csornomorszki járásban (fıleg abráziós és csuszamlásos felszínformák
jellemzık), hossza 5 km, magassága 55 m (Krími AK).
DZSARILHACSI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Szkadovszki járásban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös
Könyvében 17 állat- és 11 növényfaj szerepel, területe 100 km2 (Herszon megye).
DZSARILHACS-ÖBÖL [ДЖАРИЛГАЦЬКА

ЗАТОКА]

— öböl a Fekete-tengerben, a Karkiniti-

öböltıl a Dzsarilhacs-sziget választja el, hossza 70 km, szélessége 6–20 km, legn. mélysége
10 m, sótartalma 17 ‰ (Herszon megye).

DZSARILHACS-SZIGET [ОСТРІВ ДЖАРИЛГАЧ] — turzás-sziget a Fekete-tengerben (fıleg homok
és lösz), a Karkiniti- és a Dzsarilhacs-öblök között, hossza 42 km, területe 56 km2 (Herszon
megye).
DZSARILHACS-TÓ [ОЗЕРО ДЖАРИЛГАЧ] — sósviző tó a Csornomorszki járásban a Tarhankutifélszigeten, hossza 8,5 km, szélessége 1–2,3 km, legn. mélysége 1,1 m, sótartalma 120 ‰
(Krími AK).
DZSUR-DZSUR-BARLANG [ПЕЧЕРА ДЖУР-ДЖУР]

—

karsztbarlang

a

Krími-hegység

Hegyvidéki-Krími-karsztvidékén (fıleg homokkı és mészkı), a Demerdzsi-jajlán, Alusta
várostól északkeletre, hossza 770 m (Krími AK).
DZSUR-DZSUR-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ДЖУР-ДЖУР] — vízesés a Szhidnyij-Uluzeny-folyón
(Keleti-Uluzeny), a Dzsur-Dzsur-folyóba torkollik, magassága 15 m (Krími AK).
DZSURLA-BARLANG

[ПЕЧЕРА

ДЖУРЛА]

—

klasztokarszt-barlang

a

Krími-hegység

Hegyvidéki-Krími-karsztvidékén (fıleg konglomerátum), a Demerdzsi-jajlától délkeletre,
hossza 68 m (Krími AK).

E, É
ECSKIDAG-VONULAT [ХРЕБЕТ ЕЧКІДАГ] — hegygerinc a Krími-hegység Fı-vonulatának déli
részén (fıleg agyag, homokkı, mészkı és flisch), Szudak várostól északkeletre, hossza 3,5
km, legm. pontja (670 m) a Karaul-Oba-hegy (Krími AK).
EKLIZI-BURUN-HEGY [ГОРА ЕКЛІЗІ БУРУН] — a Krími-hegység Fı-vonulatának része, a
Csatirdag-jajla legmagasabb pontja (fıleg mészkı), magassága 1527 m (Krími AK).
ELEKTRA-BARLANG [ПЕЧЕРА ЕЛЕКТРА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken
(mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 145 m, mélysége 130 m (Krími AK).
ELİHEGYSÉGI-KRÍMI-KARSZTVIDÉK

[ПЕРЕДГІРНО-КРИМСЬКА

КАРСТОВА

ОБЛАСТЬ]

—

karsztvidék a Krím-félszigeten, a Belsı- és a Külsı-vonulaton, 23 barlang található a területén
(fıleg mészkı), területe 2150 km2 (Krími AK).

ELİKÁRPÁTOK-ELİHEGYSÉGI
EMELKEDETT
ДЕНУДАЦІЙНИХ

SÍKSÁGOK
ВИСОЧИН

RÉTEG-DENUDÁCIÓS

[ПЕРЕДКАРПАТСЬКА
І

HÁTSÁGI

ÉS

RÉTEG-AKKUMULÁCIÓS

ОБЛАСТЬ

ПЕРЕДГІРНИХ

ПЛАСТОВО-АКУМУЛЯТИВНИХ

ПІДВИЩЕНИХ

ПЛАСТОВОРІВНИН]

—

geomorfológiai vidék Ukrajna nyugati részén, földszerkezetileg megfelel az Elıkárpátoksüllyedéknek, átl. magassága 300–500 m, legm. pontja (870 m) a Kleva-hegy (Lviv, IvanoFrankivszk és Csernyivci megyék).
ELİKÁRPÁTOK-HÁTSÁGI
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

[ПЕРЕДКАРПАТСЬКА

TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ОБЛАСТЬ]

ВИСОЧИННА

— az Északkeleti-Kárpátok természetföldrajzi része,

földszerkezetileg megfelel az Elıkárpátok-süllyedéknek, hossza 300 km, szélessége 40 km,
átl. magassága 200–700 m, legm. része 870 m (Lviv, Ivano-Frankivszk és Csernyivci
megyék).
ELİKÁRPÁTOK-KARSZTVIDÉK [ПЕРЕДКАРПАТСЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— karsztvidék a

Dnyeszter-folyó medencéjében (fıleg káli- és kısó), területe 0,3 ezer km2 (Lviv és IvanoFrankivszk megyék).
ELİKÁRPÁTOK-SÜLLYEDÉK [ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ

ПРОГИН]

— geológiai szerkezet a Kárpáti-

győrt-szerkezeten (fıleg molasz, agyagos homok, flis, só), Belsı és Külsı részegységekre
osztódik (Lviv és Ivano-Frankivszk megyék).
ELVARÁZSOLT-VIDÉK NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРАЙ]

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ЗАЧАРОВАНИЙ

— természetvédelmi terület az Ilosvai járásban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös

Könyvében 29 állat- és 30 növényfaj szerepel, területe 61 km2 (Kárpátalja megye).
EMINE-BAIR-KOBA-BARLANG [ПЕЧЕРА ЕМІНЕ-БАЇР-КОБА] — karsztbarlang a HegyvidékiKrími-karsztvidéken (mészkı), a Csatirdag-jajlán, hossza 950 m, mélysége 150 m (Krími
AK).
EMINE-BAIR-HOSZAR-BARLANG [ПЕЧЕРА ЕМІНЕ-БАЇР-ХОСАР] — karsztbarlang a HegyvidékiKrími-karsztvidéken (mészkı), a Csatirdag-jajlán, hossza 1460 m, mélysége 125 m (Krími
AK).
ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZET [ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА] —
a Középorosz-hátságtól az Elıkárpátokig húzódó övezet, kiterjedése 1100 km, területe 202
ezer km2, Ukrajna területének 34 %-a (fıleg Ternopil, Hmelnyickij, Vinnyica, Cserkaszi,
Poltava és Harkiv megyék).

ESZKI-KERMEN-DOMBOK [ПІДВИЩЕННЯ ЕСКІ-КЕРМЕН] — kiemelkedés a Krími-hegység
elıhegységi részén (fıleg mészkı), Bahcsiszaraj várostól délre, hossza 1 km, szélessége 0,2
km, legm. pontja 341 m (Krími AK).
ÉSZAKDNYEPERI

TERASZOS

[ПІВНІЧНО-ДНІПРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ]

ALFÖLDIES

ТЕРАСОВА

ERDİSSZTYEPI

НИЗОВИННА

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

ЛІСОСТЕПОВА

TERÜLET

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

— a Balparti-dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része,

földszerkezetileg a Dnyeper–Donyeci-mélyedéshez tartozik, a Dnyeper-folyó balparti részén
(Kijev, Csernyihiv, Szumi, Poltava és Cserkaszi megyék).
ÉSZAK-DNYEPERMELLÉKI
ПРИДНІПРОВСЬКА

MORÉNA-FLUVIO-GLACIÁLIS ÉS

TERASZOS SÍKSÁG

МОРЕННО-ВОДНО-ЛЬОДОВИКОВА І ТЕРАСНА РІВНИНА]

[ПІВНІЧНО-

— geomorfológiai

terület, a Dnyepermelléki–Azovmelléki talapzati réteg-denudációs hátságok és rétegakkumulációs kiemelkedett síkságok északkeleti része, földszerkezetileg az Ukrán-pajzshoz
tartozik, orográfiailag a Dnyepermelléki-hátság északi része (Kijev és Cserkaszi megyék).
ÉSZAK-FEKETE-TENGERMELLÉKI
ДЕНУДАЦІЙНА

РІВНИНА]

DENUDÁCIÓS

— geomorfológiai

SÍKSÁG

terület,

[ПІВНІЧНО-ПРИЧОРНОМОРСЬКА
a

Fekete-tengermelléki

réteg-

akkumulációs és réteg-denudációs alföldies síkság része, orográfiailag a Feketetengermelléki-alföld északi része, földszerkezetileg a Fekete-tengermelléki-mélyedéshez
tartozik (Odessza, Mikolajiv, Herszon és zaporizzsja megyék).
ÉSZAKKELETI-DNYEPERMELLÉKI HÁTSÁGI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ПРИДНІПРОВСЬКА ВИСОЧИННА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ПІВНІЧНО-СХІДНА

— a Dnyeszter–Dnyeperi

erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, földszerkezetileg az Ukrán-pajzshoz tartozik,
orográfiailag a Dnyepermelléki-hátság északkeleti része (Zsitomír, Kijev és Cserkaszi
megyék).
ÉSZAKKELETI-KARSZTVIDÉK [ПІВНІЧНО-СХІДНА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— a Dnyepermelléki-

alföld és a Középorosz-hátság karsztvidéke (fıleg márga, írókréta), területe 19,3 ezer km2,
elterjedt karsztformák a beszakadt tölcsérformák és a karsztmedencék (Csernyihiv, harkiv,
Szumi és Luhanszk megyék).
ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK (UKRÁN-KÁRPÁTOK) [УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ] — a Keleti-Kárpátok
Ukrajnai része, hossza a Szjan-folyótól a Szucsava folyóig 280 km, szélessége 110 km-ig,

területe 24 ezer km2, legm. pontja (2061 m) a Hoverla-hegy (Kárpátalja, Lviv, IvanoFrankivszk és Csernyivci megyék).
ÉSZAKKRÍMI-CSATORNA [ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ

КАНАЛ]

— csatorna Ukrajna déli részén, a

Dnyeper-folyó vizét szállítja a Krím-félszigetre, hossza 400 km (Herszon megye és Krími
AK).
ÉSZAKKRÍMI-SÍKSÁG [ПІВНІЧНО-КРИМСЬКА

РІВНИНА]

— lapos felszínő löszsíkság (fıleg

agyag), a Fekete-tengermelléki-alföld része a Krím-félszigeten, délrıl a Krími-hegység
határolja, összetevıi: a Szivasmelléki-alföld, a Középkrími-síkság és a Tarhankuti-hátság
(Krími AK).
ÉSZAKNYUGATI-DNYEPERMELLÉKI
ЗАХІДНА

HÁTSÁGI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

ПРИДНІПРОВСЬКА ВИСОЧИННА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ПІВНІЧНО-

— a Dnyeszter–

Dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Dnyeper- és a Déli-Bug-folyók
vízválasztóján, földszrkezetileg az Ukrán-pajzs felszíni része (Zsitomír, Vinnyica és
Hmelnyickij megyék).
ÉSZAKI-ODESSZAI-FOK [ПІВНІЧНИЙ ОДЕСЬКИЙ

МИС]

— partkiszögellés az Odesszai-öböl

északkeleti részén (fıleg agyag, mészkı), a Fekete-tenger észaaknyugati részén, 400 méterre
benyúlik a tengerbe (Odessza megye).
ÉSZAKPODÓLIAI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ] —

természetvédelmi terület a Brodi, a Buszki és a Zolocsivi járásokban, létrehozása 2009,
Ukrajna Vörös Könyvében 22 állatfaj szerepel, területe 156 km2 (Lviv megye).
ÉSZAKPOLTAVAI
ПОЛТАВСЬКА

KIEMELKEDETT ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ПІДВИЩЕНА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ПІВНІЧНО-

— a Balparti-

Dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Dnyeper-folyó balparti részén,
földszerkezetileg a Dnyeper–Donyeci-mélyedéshez tartozik (Csernyihiv, Poltava és Harkiv
megyék).
ÉSZAKSZTYEPI
ПІДЗОНА]

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ALÖVEZET

[ПІВНІЧНОСТЕПОВА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

— a sztyepi természetföldrajzi övezet északi része, orográfiailag a Középmoldáv-, a

Podóliai-, a Dnyepermelléki-hátság, a Dnyepermelléki- és a Fekete-tengermelléki-alföldek
része,

természetföldrajzi

tartományokra

(Dnyeszter–Dnyeperi,

Balparti-dnyeperi-

Azovmelléki, Donyeci és Donyeckentúli–Doni) osztódik (Odessza, Mikolajiv, Kirovohrád,
Dnyipropetrovszk, Poltava, Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja megyék).

F
FEDOTOV-FÉLSZIGET (-TÚRZÁS) [ФЕДОТОВА

КОСА]

— félsziget az Azovi-tengerben (fıleg

homok, tört kagyló), az Utlyuki-öbölt válassza el a tengertıl, hossza 45 km (Zaporizzsja és
Herszon megye).
FEHÉR-TISZA-FOLYÓ [РІЧКА БІЛА ТИСА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Tiszafolyó (Duna-medence) baloldali forrásága, Rahónál egyesül a Fekete-Tiszával, hossza 26 km,
vízgyőjtı medencéje 489 km2 (Kárpátalja megye).
FEKETE-TENGER [ЧОРНЕ

МОРЕ]

— az Atlanti-óceán beltengere, a Boszporuszon keresztül a

Márvány-tengerhez a Kercsi-szoroson keresztül az Azovi-tengerrel kapcsolatos, területe 422
km2, víztömege 547 ezer km3, átl. mélysége 1271 m, legn. mélysége 2245 m, hossza 1167
km, szélessége 624 km, legm. sótartalma 22 ‰ (Ukrajna, Románia, Bulgária, Törökország,
Grúzia és Oroszország).
FEKETE-TENGERI

SZUBÓCEÁNI MÉLYEDÉS

[ЧОРНОМОРСЬКА

СУБОКЕАНІЧНА ЗАПАДИНА]

—

gelógiai szerkezet, a Földközi-tenger mozgékony övezetének része, a Fekete-tenger
legmélyebb része (1500–2000 m).
FEKETE-TENGERMELLÉKI-ALFÖLD [ПРИЧОРНОМОРСЬКА

НИЗОВИНА]

— enyhén hullámos

alföld Ukrajna déli részén (fıleg löszszerő agyag, kagylós mészkı, homok, agyag), a Dunafolyótól a Lozuvata-folyóig, hossza 600 km, szélessége 120–150 km, földszerkezetileg
megfelel a Fekete-tengermelléki-mélyedésnek, a Fekete-tengermelléki réteg-akkumulációs és
réteg-denudációs alföldies síkságokhoz tartozik (Odessza, Mikolajiv, Herszon és Zaporizzsja
megyék, Krími AK).
FEKETE-TENGERMELLÉKI–AZOVI
ОБЛАСТЬ]

KARSZTVIDÉK

[ПРИЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКА

КАРСТОВА

— karsztvidék a Fekete-tengermelléki-alföld északi részén, területe 37,7 ezer km2,

fıleg mészkı rétegben, 12 karsztbarlang (Natali, Odesszai-2, Zapovidna stb.) található
(Odessza, Mikolajiv, Herszon, Zaporizzsja és Donyeck megyék).

FEKETE-TENGERMELLÉKI–AZOVMELLÉKI
[ПРИЧОРНОМОРСЬКА

SZÁRAZSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TARTOMÁNY

СЕРЕДНЬОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

— a sztyepi

övezet szárazsztyepi (Délsztyepi) természetföldrajzi alövezetének része, földszerkezetileg
megfelel

a

Fekete-tengermelléki-mélyedés

tengelymenti

részének,

területén

három

természetföldrajzi terület (Alsóbugi–Dnyeperi alföldi, Alsódnyeperi deltamelléki-teraszos
alföldi és a Szivasmelléki–Azovmelléki alföldi szárazsztyepi terület) választódik ki
(Mikolajiv, Herszon és Zaporizzsja megyék).
FEKETE-TENGERMELLÉKI
[ПРИЧОРНОМОРСЬКА

KÖZÉPSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

СЕРЕДНЬОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

TARTOMÁNY

— a sztyepi

övezet Középsztyepi természetföldrajzi alövezetének része, a Duna-folyótól az Azovmellékihátságig húzódik, földszerkezetileg megfelel a Fekete-tengermelléki-mélyedés északi
részének, területén öt természetföldrajzi terület (Dnyeszterentúli–Fekete-tengermeléki-,
Dnyeszter–Bugi-, Bug–Dnyeperi-, Dnyeper–Molocsnai-alföldek és a Nyugat-Azovmelléki
lejtıs-hátság) választódik ki (Odessza, Mikolajiv, Herszon és Zaporizzsja megyék).
FEKETE-TENGERMELLÉKI-MÉLYEDÉS [ПРИЧОРНОМОРСЬКА ЗАПАДИНА] — geológiai szerkezet
Ukrajna déli részén, a Kelet-Európai-tábla déli lejtıin, részben a Szkíta-tábla északi részét
fedi (Odessza, Mikolajiv, Herszon és Zaporizzsja megyék, Krími AK).
FEKETE-TENGERMELLÉKI RÉTEG-AKKUMULÁCIÓS ÉS RÉTEG-DENUDÁCIÓS ALFÖLDIES SÍKSÁGOK
[ПРИЧОРНОМОРСЬКА

ОБЛАСТЬ ПЛАСТОВО-АКУМУЛЯТИВНИХ І ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНИХ

НИЗОВИННИХ РІВНИН]

— geomorfológiai vidék Ukrajna déli részén, megfelel a Fekete-

tengermelléki-alföldnek, földszerkezeti alapjában a Fekete-tengermelléki-mélyedés és a
Fekete-tengermelléki-süllyedékek

(Karkiniti-Északkrími-

és

az

Északazovi-süllyedék)

találhatók (Odessza, Mikolajiv, Herszon és Zaporizzsja megyék, Krími AK).
FEKETE-TENGERI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM [ЧОРНОМОРСЬКИЙ

БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület a Tendrivi-öbölben és környékén, létrehozása 1927, Ukrajna Vörös
Könyvében 124 állat- és 24 növényfaj szerepel, területe 891 km2 (Herszon és Mikolajiv
megyék).
FEKETE-TISZA-FOLYÓ [РІЧКА ЧОРНА ТИСА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Tisza-folyó (Duna-medence) jobboldali forrásága, Rahónál egyesül a Fehér-Tiszával, hossza
49 km, vízgyőjtı medencéje 315 km2 (Kárpátalja megye).

FELSİDNYESZTERI-BESZKIDEK [ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКІ БЕСКИДИ] — az ÉszakkeletiKárpátok

(Ukrán-Kárpátok)

Keleti-Beszkidek-vonulatának

része

(alacsonyhegyvidéki

domborzat, fıleg flis összetétel), határolja északkeleten az Elıkárpátok, délrıl a SzkoleiBeszkidek, délnyugatról a Sztrij–Szjani-Verhovina, legm. pontja (1021 m) a MahuraLimnyanszka-hegy (Lviv megye).
FELSİDNYESZTERI-MEDENCE [ВЕРХНЬОНІСТРОВСЬКА

УЛОГОВИНА]

— akkumulációs síkság

(fıleg agyag, homok és folyami kavics) az Elıkárpátokban, a Sztrivihor-folyótól a Szvicsafolyó torkolatáig húzódik, lapos felszínő terasz-síkság (Lviv és Ivano-Frankivszk megyék).
FELSİPRIPJATYI-ALFÖLD [ВЕРХНЬОПРИП’ЯЕСЬКА

НИЗОВИНА]

— fluvio-glaciális keletkezéső

ártéri alföld a Poliszjai-alföld nyugati részén, nagy területekre kiterjedı mocsarakkal (Voliny
és Rivne megye).
FELSİTISZAI-MEDENCE
УЛОГОВИНА]

[ВЕРХНЬОТИСИНСЬКА

УЛОГОВИНА,

ХУСТСЬКО-СОЛОТВИНСЬКА

— a Kárpátaljai-süllyedéken elhelyezkedı medence a Huszti- és a Técsıi

járásokban (fıleg homokos-agyag, konglomerátumok, vulkáni tufa), határolja északkeletrıl a
Havasok-gerince, délnyugatra a Vulkanikus-gerinc, hossza 42 km, szélessége 24 km, legm.
pontja 758 m (Kárpátalja megye).
FEODÓSZIAI-ÖBÖL [ФЕОДОСІЙСЬКА

ЗАТОКА]

— a Fekete-tenger öble, a Krím-félsziget

délkeleti partvidékén, az Illi- és a Csauda-fokok között, legn. mélysége 29 m, sótartalma 17
‰ (Krími AK).
FIOLENT-FOK [МИС ФІОЛЕНТ] — partkiszögellés a Krím-félsziget délnyugati részén (fıleg
mészkı), Szevasztopol város határain belül (Krími AK).
FONAR-FOK [МИС ФОНАР] — partkiszögellés a Krím-félsziget legkeletibb foka (fıleg
mészkı), a Kercsi-szorosban (Krími AK).
FOROSZ-FOK [МИС ФОРОС] — partkiszögellés a Krím-félsziget Déli-partvidékének nyugati
részén (fıleg agyag), Forosz település határain belül (Krími AK).
Fİ-VONULAT [ГОЛОВНЕ

ПАСМО

КРИМСЬКИХ

ГІР]

— a Krími-hegység déli, legmagasabb

része, a Fiolent-foktól az Illi-fokig, hossza 180 km, szélessége 15–30 km, legmagasabb pontja
(1545 m) a Roman-Kos-hegy (Krími AK).

Fİ-VONULAT

SZERKEZETI-DENUDÁCIÓS KÖZÉPMAGAS HEGYSÉGE

СЕРЕДНЬОГІР’Я

ГОЛОВНОГО ПАСМА КРИМСЬКИХ

ГІР]

[СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦІЙНІ

— a Hegyvidéki-Krím geomorfológiai

vidék része (flis, mészkú, konglomerátum), megfelel a Krími-hegység Fı-vonulatának (Krími
AK).
FROLIVI-LIMÁN [ФРОЛІВСЬКИЙ

ЛИМАН]

— édesviző, ártéri tó a Dnyeper-folyó baloldali

partvidékén, hossza 2,5 km, szélessége 1,5 km-ig, területe 3 km2, legn. mélysége 1,5 m
(Herszon megye).

G, Gy
GENOVAI-SZIKLA [ГЕНУЕЗЬКА СКЕЛЯ] — sziklafok a Krím-félsziget Déli-partvidékén, Hurzuf
település közelében (mészkı összetételő karszt domborzatformák), magassága 70 m (Krími
AK).
GLUHIJ-LIMÁN-TÓ [ОЗЕРО ГЛУХИЙ ЛИМАН] — ártéri tó a Cjurupinszki járásban, a Dnyeperfolyó árterén, hossza 1 km, területe 2,2 km2, legn. mélysége 1,5 m (Herszon megye).
GORGÁN-ILEMSZKIJ-HEGY [ГОРА ГОРГАН-ІЛЕМСЬКИЙ] — a Gorgánok-vonulat Arsicagerincének legmagasabb pontja (fıleg homokkı), magassága 1587 m (Ivano-Frankivszk
megye).
GORGÁNOK

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК

ГОРГАНИ] —

természetvédelmi terület a Nadvirnai járásban, létrehozása 1996, Ukrajna Vörös Könyvében
23 állat- és 30 növényfaj szerepel, területe 53 km2 (Ivano-Frankivszk megye).
GORGÁNOK-VONULAT [ГОРГАНИ] — hegyvidéki vonulatok rendszere az ÉszakkeletiKárpátokban (Ukrán-Kárpátok), a Mizunka- és a Nagyág-folyók északnyugaton és a Prutfolyó délkeleten határolja, legm. pontja (1818 m) a Lopusna-hegy, fı gerincrészei: Arsica,
Dovbusanka, Szinyák, Homjak, Grofa, Sztrimba stb.), jellemzık a meredek aszimmetrikus
lejtık és a csúcsos hegytetık (Ivano-Frankivszk és Kárpátalja megyék).
GROFA-HEGY [ГОРА ГРОФА] — hegyvidéki, kúpalakú magaslat az Északkeleti-Kárpátok
Gorgánok-vonulatán, magassága 1748 m (Ivano-Frankivszk megye).

GUJVA-FOLYÓ [РІЧКА ГУЙВА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Teteriv-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 105 km, vízgyőjtı medencéje 1,5 ezer km2
(Vinnyica és Zsitomír megyék).
GURZUFI-JAJLA [ГУРЗУФСЬКА ЯЙЛА] — lapos felszínő plató (fıleg mészkı) a Krími-hegység
Fı-vonulatának középsı részén (elterjedt a karszt), a Nyikitai- és a Babugán-jajlák között, átl.
magasság 1300–1400 m, legm. pontja (1540 m) a Demir-Kapu-hegy (Krími AK).
GURZUFI-NYEREG [ГУРЗУФСЬКЕ

СІДЛО]

— hágó a Krími-hegység Fı-vonulatának nyugati

részén (fıleg mészkı), elválasztja az Avinda- és a Kácsa-folyókat, t.sz.f. magassága 1348 m
(Krími AK).
GVOZGYECKI-SAHTA-BARLANG [ПЕЧЕРА ГВОЗДЕЦЬКОГО ШАХТА] — karsztbarlang a Krímihegység Hegyvidéki-Krími-karsztvidékén, a Karabi-jajlán, hossza 335 m, mélysége 191 m
(Krími AK).
GYAKIVI-KUPOLA [ДЯКІВСЬКИЙ КУПОЛ] — eróziós maradványhegy, kiemelkedés a Donyecihátságon (fıleg homokkı), a Naholyna-folyó jobbpartján, magassága 156,4 m (Luhanszk
megye).
GYÖRGY-SZIKLA [ГЕОРГІЇВСЬКА

СКЕЛЯ]

— sziklasziget a Krím-félsziget Déli-partvidékénél

(200 m a parttól), a Fiolent-fok közelében (3 km), magassága 110 m (Krími AK).

H
HADZSIBEJI-LIMÁN-TÓ [ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ

ЛИМАН]

— a Középsı-Kujálnik idıszakos folyó

sósviző torkolat-tava, hossza 40 km, szélessége 4,5 km, területe 70 km2, legn. mélysége 13,5
m, sótartalma 22 ‰ (Odessza megye).
HAJCSUR-FOLYÓ [РІЧКА ГАЙЧУР] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Vovcsa-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 130 km, vízgyőjtı medencéje 2,1 ezer km2
(Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyék).
HALICSI

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

ГАЛИЦЬКИЙ]

—

természetvédelmi terület a Halicsi járásban, létrehozása 2004, Ukrajna Vörös Könyvében 33
állat- és 45 növényfaj szerepel, területe 146 km2 (Ivano-Frankivszk megye).

HAMUPIPİKE-BARLANG [ПЕЧЕРА ЗОЛУШКА] — karsztbarlang a Podólia-Bukovinaikarsztvidéken (fıleg gipsz), a Novoszelicki járásban, hossza 80 km (Csernyivci megye).
HARKIVI

[ХАРКІВСЬКА

HÁTSÁGI ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ЛІСОСТЕПОВА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

ОБЛАСТЬ]

—

a

Középorosz

ВИСОЧИННА

erdıssztyepi

természetföldrajzi tartomány része, a Középorosz-hátság nyugati részén, földszerkezetileg
kapcsolatban van a Voronyezsi-masszívummal (Harkiv megye).
HATTYÚ-SZIGETEK [ЛЕБЕДЯЧІ ОСТРОВИ] — l. Lebegyacsi-szigetek.
HASZFORT-HEGY [ГАСФОРТА

ШОРА]

— kiemelkedés a Krími Belsı-Vonulatközi-medence

Csornoricsinszki-medencéjében, a Csorna-folyó medencéjében, magassága 217 m (Krími
AK).
HAVASOK-VONULATA [ПОЛОНИНСЬКИЙ

ХРЕБЕТ]

— hegyvidéki gerinc, az Északkeleti-

Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) belsı vonulata (fıleg flis), az Ung- és a Tarac-folyók között,
hossza 150 km, átl. magassága 1400–1500 m, legmagasabb pontja (1677 m) az Asztag-hegy
(Sztoj-hegy), részegységei a Róna-, Lautanszka-Holica-, Osztra-, Borzsa- és Krasznahavasok, földszerkezetileg megfelel a Duklai- és a Porkuleci-takarónak (Kárpátalja megye).
HEGYI-KRÍM

GEOMORFOLÓGIAI TERÜLET [ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ОБЛАСТЬ

ГІРСЬКОГО КРИМУ]

— szerkezeti-denudációs hegyvidék a Krím-félsziget déli részén, a Krími geomorfológiai
tartomány része, a Fiolent-foktól az Illi-fokig húzódik, legm. pontja (1545 m) a Roman-Koshegy, három részbıl tevıdik össze: a Fı-vonulat szerkezeti-denudációs alacsonyhegyvidéke,
Kuesztás győrt-monoklinális alacsonyhegyvidék, Déli-partvidéki szerkezeti-denudációs
alacsonyhegyvidék (Krími AK).
HEGYI-TYIKICS-FOLYÓ [РІЧКА ГІРСЬКИЙ ТІКИЧ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Hnilij-Tyikics-folyó (Déli-Bug-medence) jobboldali mellékága, hossza 167 km, vízgyőjtı
medencéje 3,5 ezer km2 (Vinnyica és Cserkaszi megyék).
HEGYVIDÉKI-KRÍM [ГІРСЬКИЙ КРИМ] — természetföldrajzi nagytáj a Krím-félsziget déli
részén (Krími AK).
HEGYVIDÉKI-KRÍM GYŐRT-RÖGÖS

SZERKEZETE

[СКЛАДЧАСТО-БРИЛОВА СПОРУДА ГІРСЬКОГО

КРИМУ] — földszerkezeti egység a Krím-félsziget déli részén, a Földközi-tengeri (Alpi)
mozgékony övezet része, a Krími-hegység alapja (Krími AK).

HEGYVIDÉKI-KRÍMI-KARSZTVIDÉK [ГІРСЬКО-КРИМСЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— a Krími-

hegység Fı-vonulatának karsztvidéke (fıleg mészkı), területe 1200 km2, 808 barlang (Krími
AK).
HEGYVIDÉKI
ПАСМО

RÉTI-ERDEI-VONULAT A

KRÍMI-HEGYSÉGBEN [ГОЛОВНЕ

ГІРСЬКО-ЛУЧНО-ЛІСОВЕ

КРИМСЬКИХ ГІР] — a Krími hegyvidéki természetföldrajzi nagytáj természetföldrajzi

területe (Krími AK).
HENICSESZKI-MÉLYEDÉS [ГЕНІЧЕСЬКИЙ ПІД] — zárt kerülető mélyedés a Feketetengermelléki-alföldön, Henicseszk város közelében, területe 30 km2, mélysége 2–4 m
(Herszon megye).
HENICSESZKI-TÓ [ОЗЕРО ГЕНІЧЕСЬКЕ] — sósviző tó a Henicseszki járásban, az Arabatifélsziget Szemenyivszkij-Kut-félszigetén, hossza 4,5 km, szélessége 2,9 km, területe 9,2 km2,
sótartalma 150 ‰ (Herszon megye).
HERAKLIJ-FÉLSZIGET [ПІВОСТРІВ ГЕРАКЛІЙ] — félsziget a Krím-félsziget délnyugati részén,
Szevasztopol város közelében, legm. pontja (230 m) a Szapun(-hora)-hegy, északi részén több
öböl található: Szevasztopoli, Omega, Komisev stb. (Krími AK).
HERASASZKA-TÓ [ОЗЕРО ГЕРАШАСЬКА] — gleccserkeletkezéső tó a Rahói járásban, a
Fagyalos (Szvidovec-masszívum) területén, t.sz.f. magassága 1577 m, hossza 125 m,
szélessége 110 m, területe 1,2 ha, legn. mélysége 1,2 m (Kárpátalja megye).
HERSZONESZ-FOK [МИС ХЕРСОНЕСЬКИЙ] — partkiszögellés a Krím-félsziget délnyugati
részén (fıleg mészkı), Szevasztopol város belterületén, a Heraklij-félsziget nyugati részén
(Krími AK).
HETYMANI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ГЕТЬМАНСЬКИЙ] — a

Velikopiszarevi, az Ohtiri és a Trosztyaneci járásokban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös
Könyvében 9 állat- és 12 növényfaj szerepel, területe 233 km2 (Szumi megye).
HIRSZKIJ-TYIKICS-FOLYÓ [РІЧКА ГІРСЬКИЙ ТІКИЧ] — l. Hegyi-Tyikics-folyó.
HNILIJ-JALANEC-FOLYÓ [РІЧКА ГНИЛИЙ ЯЛАНЕЦЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik,
a Déli-Bug-folyó baloldali mellékága, hossza (133 km) Ukrajna területén 103 km, vízgyőjtı
medencéje 1,2 ezer km2 (Kirovohrád és Mikolajiv megyék).

HNILIJ-TYIKICS-FOLYÓ [РІЧКА ГНИЛИЙ ТІКИЧ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Szinyuha-folyó (Déli-Bug-medence) jobboldali mellékága, hossza 157 km, vízgyőjtı
medencéje 3,1 ezer km2 (Kijev és Cserkaszi megyék).
HOCKI-DOMB [ХОЦЬКИЙ

ГОРБ]

— kiemelkedés a Trubizs- és a Szupij-folyók között (fıleg

homok, lösz), a Dnyepermelléki-alföldön, legm. pontja 154 m (Kijev megye).
HOLHORI-HÁTSÁG [ВИСОЧИНА ГОЛОГОРИ] — a Podóliai-hátság északi részének dombvidékvonulata (fıleg márga, aleurit, homokkı, homok, agyag és mészkı összetétel), a HolohoriKremeneci-hátság részegysége, legmagasabb pontja (471 m) a Kamula-hegy, elterjedt az
eróziós völgy domborzatforma (Lviv megye).
HOLOHORI-KREMENECI-HÁTSÁG (-TÖNKHEGYSÉG) [ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКИЙ

КРЯЖ]

— a

Podóliai-hátság északnyugati, legmagasabb része (fıleg mészkı, márga, homokkı, homok
összetétel), hossza 170 km, legm. pontja (471 m) a Kamula-hegy, részegységei: Holohori,
Voronyáki, Kremeneci-hegyek (Lviv, Ternopil és Rivne megyék).
HOLOSZIJEVI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület Kijev városban, létrehozása 2007, Ukrajna Vörös Könyvében 10
állat- és 17 növényfaj szerepel, területe 45 km2 (Kijev megye).
HOMILSANI-ERDİK NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ГОМІЛЬШАНСЬКІ

ЛІСИ] — természetvédelmi terület a Zmijivi és a Pervomajszki járásokban, létrehozása 2004,
Ukrajna Vörös Könyvében 63 állat- és 132 növényfaj szerepel, területe 143 km2 (Harkiv
megye).
HOLOVKINSZKI-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ГОЛОВКІНСЬКОГО] — vízesés a Krím-félszigeten, az
Uzeny-Bas-folyón, magassága 12 m (Krími AK).
HOLUBA-ÖBÖL (KÉK-ÖBÖL) [ГОЛУБА

БУХТА]

— öböl a Krím-félsziget Déli-partvidékénél, a

Szudaki járásban, a Karaul-Oba-masszívum és a Kapcsik-fok között (Krími AK).
HOLUBIV-LIMÁN (GALAMB-LIMÁN) [ГОЛУБІВ

ЛИМАН]

— ártéri tó a Cjurupinszkij járásban,

hossza 2,4 km, szélessége 0,8 km, területe 1,7 km2, legn. mélysége 2,5 m, sótartalma 0,3 ‰
(Herszon megye).

HOMJAK-HEGY [ГОРА ХОМ’ЯК] — kiemelkedés az Északkeleti-Kárpátok Gorgánok vonulatán
(fıleg homokkı), a Nadvirnyani járásban, magassága 1542 m (Ivano-Frankivszk megye).
HOMORA-FOLYÓ [РІЧКА ХОМОРА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szlucs-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 114 km, vízgyőjtı medencéje 1,5 ezer km2
(Hmelnyickij megye).
HORINY-FOLYÓ [РІЧКА ГОРИНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pripjaty-folyó
jobboldali mellékága, hossza (659 km) Ukrajna területén 577 km, vízgyőjtı medencéje 27,7
ezer km2 (Ternopil, Hmelnyickij és Rivne megyék).
HORINYMELLÉKI-SÍKSÁG [ПРИГОРИНСЬКА РІВНИНА] — többnyire mocsaras alföldies síkság a
Poliszjai-alföld középsı részén, a Horiny-folyó medencéjében, átl. magassága 150–200 m
(Rivne megye).
HORODILIVI-VÍZESÉS [ГОРОДИЛІВСЬКИЙ

ВОДОСПАД]

— vízesés a Horodiliv-patakon

(Nagyág-folyó, Tisza-medence), t.sz.f. magassága 450 m (Kárpátalja megye).
HOROHIVI-HÁTSÁG [ГОРОХІВСЬКА ВИСОЧИНА] — a Volinyi-hátság nyugati része, a Luhi- és a
Sztir-folyók között, átl. magasság 250–260 m, legm. pontja 288 m, itt húzódik a Fı európai
vízválasztó (Voliny és Lviv megyék).
HOROL-FOLYÓ [РІЧКА ХОРОЛ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pszel-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 308 km, vízgyőjtı medencéje 3,9 ezer km2
(Szumi és Poltava megyék).
HORTICA-SZIGET [ОСТРІВ ХОРТИЦЯ] — sziget a Dnyeper-folyón, Zaporizzsja város határain
belül, hossza 12 km, szélessége 2,5 km, területe 30 km2 (Zaporizzsja megye).
HOSCSANI-TÁBLA (-HÁTSÁG) [ХОЩАНСЬКЕ

ПЛАТО]

— enyhén hullámos hátság a Volinyi-

hátság keleti részén, a Rivnei-táblától a Horiny-folyó választja el, átl. magasság 220–230 m,
legm. pontja 259 m (Rivne megye).
HOTINI-HÁTSÁG [ХОТИНСЬКА

ВИСОЧИНА]

— dombos vonulat a Prut- és a Dnyeszter-folyók

között, hossza 50 km, szélessége 22 km, legmagasabb pontja (515 m) a Berda-hegy
(Csernyivci megye).

HOTINI

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ХОТИНСЬКИЙ]

ПАРК

—

természetvédelmi terület a Dnyeszter-folyó kanyonvölgyének vidékén, létrehozása 2010,
Ukrajna Vörös Könyvében 7 állat- és 17 növényfaj szerepel, területe 94 km2 (Csernyivci
megye).
HOVERLA-HEGY (HÓVÁR-) [ГОРА ГОВЕРЛА] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) és
Ukrajna legmagasabb, kúpalakú hegycsúcsa (fıleg homokkı, konglomerátumok), a
Csornohorai-masszívum része, magassága 2061 m (Kárpátalja megye).
HRADIZKI-GLACIO-DISZLOKÁCIÓK [ГРАДИЗЬКІ

ГЛЯЦІОДИСЛОКАЦІЇ]

— glaciális szerkezet a

Hradizk–Taburiscsenszki gleccserképzıdmények komplexumán, a Dnyeperi-eljegesedés
szélén (végmoréna), homokkı és márga összetétel jellemzı (Poltava megye).
HRADIZK–TABURISCSENSZKI
ТАБУРИЩЕНСЬКИЙ

GLECCSERKÉPZİDMÉNYEK

КОМПЛЕКС

КРАЙОВИХ

KOMPLEXUMA

ЛЬОДОВИКОВИХ

УТВОРЕНЬ]

[ГРАДИЗЬКО—

gleccseri

domborzatformák csoportja a Dnyeper-folyó völgyében (fıleg márga, homokkı és homok),
végmoréna (Poltava és Kirovohrád megyék).
HREMUCSA-BARLANG

[ПЕЧЕРА

ГРИМУЧА]

—

karsztbarlang

a

Hegyvidéki-Krími

karsztvidéken, a Bajdarszki-Vorota-hágó közelében (fıleg mészkı), hossza 380 m, mélysége
100 m (Krími AK).
HRINNIKI-VÍZTÁROZÓ [ХРІННИЦЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Sztir-folyón (Dnyeper-

medence), területe 18,3 km2, víztömeg 29,6 km3, legn. mélysége 6 m, Luck várostól délre
(Voliny és Rivne megyék).
HRINYÁVI-HEGYEK [ГРИНЯВСЬКІ

ГОРИ]

— hegyvidéki masszívum az Északkeleti-

Kárpátokban (Ukrán-Kárpátok), a Fekete- és a Fehér-Cseremos-folyók között, legm. pontja
(1590 m) a Baba-Ljudova-hegy (Ivano-Frankivszk megye).
HROMOKLIJA-FOLYÓ [РІЧКА ГРОМОКЛІЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, az Inhulfolyó (Déli-Bug-medence) jobboldali mellékága, hossza 102 km, vízgyőjtı medencéje 1,5
ezer km2 (Kirovohrád és Mikolajiv megyék).
HUCULFÖLDI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

ГУЦУЛЬЩИНА] —

természetvédelmi terület a Koszivi járásban, létrehozása 2002, Ukrajna Vörös Könyvében 20
állat- és 65 növényfaj szerepel, területe 322 km2 (Ivano-Frankivszk megye).

HUK-VÍZESÉS (EZÜST-VÍZESÉSEK) [ВОДОСПАД ГУК, СРІБЛЯСТІ ВОДОСПАДИ] — vízesések sora
a Pisztinka-folyón (a Prut-folyó jobboldali mellékága), a Koszivi járásban, a vízesések
magassága 4–5 m (Ivano-Frankivszk megye).
HUK-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ГУК] — vízesés a Ribnyica-folyón (a Prut-folyó jobboldali
mellékága), a Koszivi járásban (Ivano-Frankivszk megye).
HUTIN-TOMNATIK-HEGY [ГОРА ГУТИН-ТОМНАТИК] — az Északkeleti-Kárpátok (UkránKárpátok) egyik legmagasabb pontja a Csornohorai-masszívumon, magassága 2016 m
(Kárpátalja megye).
HUSZTEC-FOLYÓ [РІЧКА ХУСТЕЦЬ] — a Tisza-folyó (Duna-folyó medencéje) jobboldali
mellékága, a Huszti járásban, hossza 35 km, vízgyőjtı területe 108 km2 (Kárpátalja megye).

I, Í
ICSNYANI

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

ІЧНЯНСЬКИЙ]

—

természetvédelmi terület az Icsnyani járásban, létrehozása 2004, Ukrajna Vörös Könyvében 6
állat- és 14 növényfaj szerepel, területe 96 km2 (Csernyihiv megye).
IKVA-FOLYÓ [РІЧКА ІКВА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Sztir-folyó (Dnyepermedence) jobboldali mellékága, a Kremeneci-hegyekben ered, hossza 156 km, vízgyőjtı
medencéje 2,3 ezer km2 (Lviv, Ternopil és Rivne megyék).
ILLI-FOK [МИС ІЛЛІ] — partkiszögellés a Krími-félsziget délkeleti részén (fıleg flis), a
Kettıshorgony- és a Feodósziai-öböl között, magassága 310 m (Krími AK).
ILOSVA-FOLYÓ [РІЧКА ІРШАВА, ІРШАВКА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik az
Ilosvai járásban, a Borzsa-folyó (Tisza-medence) jobboldali mellékága, hossza 48 km,
vízgyőjtı medencéje 346 km2 (Kárpátalja megye).
ILOSVAI-MEDENCE [ІРШАВСЬКА

УЛОГОВИНА]

— a Kárpátaljai-alföld északi része, a

Vulkanikus-gerinc Borló, Hát és Tupoj részei között (eróziós-akkumulatív domborzat), hossza
18 km, szélessége 17 km, magasságok 125–375 m (Kárpátalja megye).

PARTMENTI-TENGERI, TERASZOS ÉS PROLUVIÁLIS ALFÖLDIES SÍKSÁG

[ІНДОЛЬСЬКА

ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКА, ТЕРАСНА ТА ПРОЛЮВІАЛЬНА НИЗОВИННА РІВНИНА]

— a Kercs-

INDOLAI

Tamáni talapzati-denudációs és akkumulációs síkság része, a Szivasmellék délkeleti részén
(enyhén hullámos felszín), földszerkezetileg megfelel az Indola-Kubányi-süllyedéknek (fıleg
agyag, márga, mészkı), átl. magasság 40 m, legn. mélysége 130 m (Krími AK, Oroszország).
INDOLA-KUBÁNYI-SÜLLYEDÉK [ІНДОЛО-КУБАНСЬКИЙ

ПРОГИН]

— földszerkezeti egység

Ukrajna déli részén, az Indola-folyótól a Kubány-folyó (Oroszország) torkolatáig (Krími AK,
Oroszország).
INHULEC-FOLYÓ [РІЧКА ІНГУЛЕЦЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeperfolyó jobboldali mellékága, hossza 549 km, vízgyőjtı medencéje 14,9 ezer km2 (Kirovohrád,
Dnyipropetrovszk, Mikolajiv és Herszon megyék).
INHULECI-CSATORNA [ІНГУЛЕЦЬКИЙ КАНАЛ] — az Inhulec-folyót és a Bugi-limánt összekötı
csatorna, hossza 54 km (Mikolajiv megye).
INHULECI-LIMÁN [ІНГУЛЕЦЬКИЙ

ЛИМАН]

—

ártéri

édesviző

tó

az

Inhulec-folyó

torkolatvidékén, a Bilozeri járásban, hossza 3,1 km, szélessége 0,8 km, területe 22 km2, legn.
mélysége 3 m (Herszon megye).
INHUL-FOLYÓ [РІЧКА ІНГУЛ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Déli-Bug-folyó
jobboldali mellékága, hossza 354 km, vízgyőjtı medencéje 9,9 ezer km2 (Kirovohrád és
Mikolajiv megyék).
IOGRÁF-BARLANG [ПЕЧЕРА ІОГРАФ] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken
(fıleg mészkı), a Jaltai-jajla területén, hossza 61 m (Krími AK).
IRPINY-FOLYÓ [РІЧКА ІРПІНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
jobboldali mellékága, hossza 162 km, vízgyőjtı medencéje 3,3 ezer km2 (Zsitomír és Kijev
megyék).
IRSA-FOLYÓ [РІЧКА ІРША] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Teteriv-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 136 km, vízgyőjtı medencéje 3,1 ezer km2
(Zsitomír és Kijev megyék).

IRSÁNI-VÍZTÁROZÓ [ІРШАНСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó az Irsa-folyón a Volodár-

Volinyi járásban, hossza 8 km, szélessége 1,75 km-ig, területe 7 km2, víztömege 30 millió m3,
legn. mélysége 12,5 m (Zsitomír megye).
ISZKRIVI-VÍZTÁROZÓ [ІСКРІВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó az Inhulec-folyón a Petrivi

járásban, hossza 35 km, szélessége 1,7 km, területe 11 km2, víztömege 41 millió m3, legn.
mélysége 14,5 m (Kirovohrád megye).
IZLANDI-CIKLON (IZLANDI-MINIMUM) [ІСЛАНДСЬКА

ДЕПРЕСІЯ,

ІСЛАНДСЬКИЙ-МІНІМУМ] —

alacsony légnyomású terület az Atlanti-óceán északi részén, az Izland-sziget közelében alakul
ki, Ukrajnában változékony, felhıs, csapadékos, szeles idıt okoz.

J
JAHORLIKI-ÖBÖL [ЯГОРЛИЦЬКА

ЗАТОКА]

— sekélyviző öböl a Fekete-tenger északi részén,

hossza 26 km, szélessége 15 km, legn. mélysége 5 m (Mikolajiv és Herszon megyék).
JAJKO-ILEMSZKE-HEGY [ГОРА ЯЙКО-ІЛЕМСЬКЕ,

ГОРА

ЯЙЦЕ] — kiemelkedés az Északkeleti-

Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) Gorgánok-vonulatán, magassága 1680 m (Ivano-Frankivszk
megye).
JALPUH-TÓ [ОЗЕРО ЯЛПУГ] — édesviző tó a Duna-folyó medencéjében, hossza 39 km,
szélessége 5 km, területe 149 km2, legn. mélysége 6 m (Odessza megye).
JALPUH-FOLYÓ [РІЧКА ЯЛПУГ] — folyó a Duna-folyó medencéjében, a Jalpuh-tóba torkollik,
hossza (114 km) Ukrajna területén 10 km, vízgyőjtı medencéje (3280 km2) 52 km2 (Odessza
megye).
JALTAI-JAJLA [ЯЛТИНСЬКА

ЯЙЛА]

— enyhén hullámos plató a Krími-hegység Fı-vonulatán

(fıleg mészkı), hossza 12 km, szélessége 1–3 km, átl. magassága 1300–1400 m, legm. pontja
(1406 m) a Lapata-hegy, elterjedt a karszt (Krími AK).
JALTAI

HEGYVIDÉKI-ERDEI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК]

[ЯЛТИНСЬКИЙ

ГІРСЬКО-ЛІСОВИЙ

— természetvédelmi terület Jalta város külterületén, létrehozása

1973, Ukrajna Vörös Könyvében 30 állat- és 78 növényfaj szerepel, területe 145 km2 (Krími
AK).

JALTAI-ÖBÖL [ЯЛТИНСЬКА

ЗАТОКА]

— öböl a Fekete-tenger északi részén, a Krím-félsziget

Déli-partvidékénél, Jalta városnál, az Aj-Todor- és a Jaltai-fokok között (Krími AK).
JAMKIVI-LIMÁN [ЯМКІВСЬКИЙ

ЛИМАН]

— limántó a Henicseszki járásban, az Utljuki-limán

közelében, hossza 2 km, szélessége 1 km, területe 1,1 km2, legn. mélysége 2,5 m (Herszon
megye).
JARILHACS-TÓ [ОЗЕРО ЯРИЛГАЧ] — sósviző tó a Csornomorszki járásban, a Tarhankutifélszigeten, hossza 2,3 km, szélessége 1,4 km-ig, területe 1,6 km2, legn. mélysége 0,75 m,
sótartalma 300 ‰ (Krími AK).
JAROVEC-MASSZÍVUM [МАСИВ ЯРОВЕЦЬ] — a Pokuttya-Bukovinai-Kárpátok legmagasabb
része (fıleg flis, homokkı), legm. pontja 1580 m (Csernyivci megye).
JATRANY-FOLYÓ [РІЧКА ЯТРАНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szinyuha-folyó
(Déli-Bug-medence) jobboldali mellékága, hossza 104 km, vízgyőjtı medencéje 2,1 ezer km2
(Cserkaszi és Kirovohrád megyék).
JAVORIVI

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

ЯВОРІВСЬКИЙ]

—

természetvédelmi terület a Javorovi és a Zsovkvai járásokban, létrehozása 1998, Ukrajna
Vörös Könyvében 34 állat- és 18 növényfaj szerepel, területe 71 km2 (Lviv megye).
JAVORNIK-VONULAT [ХРЕБЕТ ЯВОРНИК] — hegyvidéki vonulat az Északkeleti-Kárpátok
(Ukrán-Kárpátok) Gorgánok-vonulatán (fıleg homokkı), legm. pontja 1432 m (IvanoFrankivszk megye).
JELANECI-SZTYEP
ЗАПОВІДНИК]

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ЄЛАНЕЦЬКИЙ

СТЕП

ПРИРОДНИЙ

— természetvédelmi terület a Jelaneci és a Novoodesszai járásokban,

létrehozása 1982, Ukrajna Vörös Könyvében 71 állat- és 17 növényfaj szerepel, területe 17
km2 (Mikolajiv megye).
JEVPATÓRIAI-ÖBÖL [ЄВПАТОРІЙСЬКА

БУХТА]

— a Fekete-tenger Kalamiti-öblének része a

Krími-félszigetnél, hossza 4 km, szélessége 1,5 km, legn. mélysége 5 m (Krími AK).
JEVPATÓRIAI-TAVAK [ЄВПАТОРІЙСЬКІ ОЗЕРА] — sósviző tavak (14) csoportja Jevpatória város
közelében a Fekete-tenger partvidékén: Szaszik, Szaki, Kizil-Jar, Ajburgi stb., sótartalomuk
200 ‰-ig (Krími AK).

JOBBPARTI-UKRAJNA [ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА] — történelmi-földrajzi terület Ukrajna
középsı és nyugati részén (Kijev, Cserkaszi, Kirovohrád, zsitomír, Vinnyica, Hmelnyickij,
Rivne és Voliny megyék).
JUVILEJNA-BARLANG

ЮВІЛЕЙНА]

[ПЕЧЕРА

—

karsztbarlang

a

Podólia-Bukovinai-

karsztvidéken (fıleg gipsz), a Borscsivi járásban, hossza 1,5 km (Ternopil megye).

K
KACSIK-TÓ [ОЗЕРО КАЧИК] — sósviző tó a Krími-félszigeten, a Kercsi-félsziget tavainak
egyike, a Csauda-foktól keletre, hossza 3,5 km, átl. szélessége 2,5 km, területe 4,5 km2, átl.
mélysége 0,2 m, sótartalma 18 ‰ (Krími AK).
KAHOVKAI-CSATORNA [КАХОВСЬКИЙ

КАНАЛ]

— hossza 130 km, legn. mélysége 8 m

(Herszon és Zaporizzsja megyék).
KAHOVKAI-VÍZTÁROZÓ [КАХОВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Dnyeper-folyó alsó

szakaszán, hossza 230 km, szélessége 25 km-ig, területe 2150 km2, víztömege 18 km3, legn.
mélysége 24 m (Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja és Herszon megyék).
KAHUL-TÓ [ОЗЕРО КАҐУЛ] — édesviző ártéri tó a Reni járásban, a Duna-folyó medencéjében,
hossza 18 km-ig, szélessége 11 km-ig, területe 90 km2, legn. mélysége 7 m (Odessza megye).
KALAMITI-ÖBÖL [КАЛАМІТСЬКА

ЗАТОКА]

— öböl a Fekete-tenger északi részén, a Krím-

félsziget nyugati partjainál, a Jevpatória- és a Lukull-fokok között, hossza 41 km, szélessége
13 km, legn. mélysége 30 m, sótartalma 18 ‰ (Krími AK).
KALCSIK-FOLYÓ [РІЧКА КАЛЬЧИК] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a Kalmiuszfolyó jobboldali mellékága, hossza 88 km, vízgyőjtı medencéje 1263 km2 (Zaporizzsja és
Donyeck megyék).
KALLISZTON-HÁGÓ [ПЕРЕВАЛ КАЛЛІСТОН] — hágó a Krími-hegység Fı-vonulatának keleti
részén, a Karabi-jajlán, a Hrikol- és a Suvri-magaslatok között (Krími AK).
KALMIUSZ-FOLYÓ [РІЧКА КАЛМІУС] — a Donyeci-hátságon ered, az Azovi-tengerbe torkollik,
hossza 209 km, vízgyőjtı medencéje 5,1 ezer km2 (Donyec megye).

KALMIUSZ-TORECI-MÉLYEDÉS [КАЛЬМІУС-ТОРЕЦЬКА

ЗАПАДИНА]

— a Donyeci-süllyedék

északnyugati része (fıleg homokkı, kıszén, pala, mészkı), a Kazennij-Torec- és a KrivijTorec-folyók között, hossza 40 km, szélessége 25 km (Donyec megye).
KALUSI-MEDENCE [КАЛУСЬКА УЛОГОВИНА] — az Elıkárpátok akkumulációs síksága (enyhén
hullámos, fıleg alluviális üledékek), a Limnica-, a Bolehivka- és a Szivki-folyók között
(Ivano-Frankivszk megye).
KAMENEPADNA-BARLANG [ПЕЧЕРА КАМЕНЕПАДНА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidék területén (fıleg mészkı), hossza 200 m (Krími AK).
KAMÉLEON-FOK [МИС ХАМЕЛЕОН] — partkiszögellés a Krím-félsziget Déli-partvidékének
délkeleti részén, Koktebel település közelében, a Koktebeli-öböl keleti részén (Krími AK).
KAMJANKA-FOLYÓ [РІЧКА КАМ’ЯНКА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Roszfolyó (Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 105 km, vízgyőjtı medencéje 0,8 ezer
km2 (Zsitomír és Kijev megyék).
KAMJANSZKIJ PID, KAMJANSZK-DNYEPERI TERASZSÍKSÁG [КАМ’ЯНСЬКИЙ ПІД, КАМ’ЯНСЬКОДНІПРОВСЬКА

ТЕРАСНА РІВНИНА]

— kiterjedt löszdolina a Dnyeper-folyó balparti részén,

hossza 40 km, szélessége 15 km, részben a Kahovkai-víztározó vízzel borított területe
(Zaporizzsja megye).
KAMULA-HEGY [ГОРА КАМУЛА] — a Podóliai-hátság legmagasabb (471 m) pontja (fıleg
homokkı), a Holohori-vonulat nyugati részén (Lviv megye).
KANYIVI-HEGYEK (-HÁTSÁG) [КАНІВСЬКІ

ГОРИ,

-ВИСОЧИНА] — a Dnyepermelléki-hátság

része (fıleg homokkı, lösz, agyag), földszerkezetileg az Ukrán-pajzs határrésze, hossza 70
km, szélessége 3–9 km, legmagasabb pontja 253 m (Cserkaszi megye).
KANYIVI

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[КАНІВСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК]

—

természervédelmi terület a Kanyivi járásban, létrehozása 1923, Ukrajna Vörös Könyvében 83
állat- és 29 növényfaj szerepel, területe 20 km2 (Cserkaszi megye).
KANYIVI-VÍZTÁROZÓ [КАНІВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Dnyeper folyó felsı

szakaszán, hossza 123 km, szélessége 8 km-ig, terület 675 km2, víztömege 2,48 km3, legn.
mélysége 21 m (Kijev és Cserkaszi megyék).

KAPCSIK-FOK [МИС КАПЧИК] — partkiszögelés a Krím-félsziget déli részén (fıleg mészkı), a
Szudaki járásban, az Égszínkék- és Kék-öblök között (Krími AK).
KARABI-JAJLA [КАРАБІ

ЯЙЛА]

— hegyvidéki masszívum a Krím-félsziget Fı-vonulatának

keleti részén (fıleg mészkı, karszt domborzatformák), területe 113 km2, átl. magasság 800–
1100 m, legn. magassága 1259 m (Krími AK).
KARABUS-LIMÁN [ЛИМАН КАРАБУШ, -КАРАБАШ] — limánöböl a Fekete-tenger partvidékén, a
Berezáni járásban, hossza 1–2 km, szélessége 250–700 m, legn. mélysége 1 m, területe 2 km2
(Mikolajiv megye).
KARACSAUSZ-LIMÁN [ЛИМАН КАРАЧАУС] — két részbıl álló, az Alibej-limánnal kapcsolatos
limánöböl a Tatarbunári járásban, hossza 11 km, szélessége 0,25–3 km, területe 15 km2, legn.
mélysége 2 m, sótartalma 40 ‰ (Odessza megye).
KARACSUNYIVI-VÍZTÁROZÓ [КАРАЧУНІВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ] — víztározó az Inhulec-folyón
(Dnyeper-medence) a Krivij-Rihi járásban, hossza 35 km, szélessége 1–5 km, területe 44,8
km2, víztömege 308,5 millió m3, legn. mélysége 19 m (Dnyipropetrovszk megye).
KARADAGI

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

[КАРАДАЗЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК]

—

létrehozása 1979, Ukrajna Vörös Könyvében 130 állat- és 80 növényfaj szerepel, területe 29
km2 (Krími AK).
KARADAG-MASSZÍVUM [МАСИВ КАРАДАГ] — a Krími-hegység Fı-vonulatának keleti részén
(fıleg tufa, lávamaradványok, breccsa), a Fekete-tenger parjai mentén, legm. pontja (577 m) a
Szent-hegy (Krími AK).
KARADZSA-TÓ [ОЗЕРО КАРАДЖА, -ОЛЕНІВСЬКЕ] — sósviző tó a Krím-félsziget Tarhankutifélszigetén, a Fekete-tenger partvidékén, hossza 1,6 km, szélessége 0,9 km, területe 1,4 km2,
legn. mélysége 2 m, sótartalom 25 ‰ (Krími AK).
KARADZSINI-ÖBÖL [БУХТА КАРАДЖИНСЬКА] — öböl a Fekete-tenger északi partvidékén, a
Tarhankuti- és a Pribijnij-masszívumok között, hossza 5 km, szélessége 2 km, legn. mélysége
24 m, sótartalma 18 ‰ (Krími AK).

KARAHACS-VONULAT [ХРЕБЕТ КАРАГАЧ] — a Krími-hegység Karadag-masszívumának része
(fıleg tufa és lávamaradványok, vulkáni maradványvonulat), legn. magassága 333 m (Krími
AK).
KARA-MURZA-BARLANG [ПЕЧЕРА КАРА-МУРЗА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajla északi részén, hossza 180 m, mélysége 130 m
(Krími AK).
KARANHAT-FOK [МИС КАРАНГАТ] — partkiszögellés a Kercsi-félszigeten (fıleg homokkı,
mészkı, agyag) (Krími AK).
KARATAU-MASSZÍVUM [МАСИВ КАРАТАУ] — hegyvidéki masszívum a Krími-hegység Fıvonulatán (karszt domborzatformák), a Karabi-jajla része (Fıleg mészkı), legn. magassága
1259 m (Krími AK).
KARAUL-OBA-MASSZÍVUM [МАСИВ КАРАУЛ-ОБА] — hegyvidéki masszívum a Szudaki
járásban, a Krími-félsziget Déli-partvidékének keleti részén, legn. magassága 342 m (Krími
AK).
KARDASINI-TÓ [КАРДАШИНСЬКИЙ

ЛИМАН]

— tó a Dnyeper-folyó torkolatának közelében, a

Holoprisztánszki járásban, hossza 5 km, szélessége 1,5 km, területe 5,1 km2, legn. mélysége 2
m (Herszon megye).
KARKINITI-ÖBÖL [КАРКІНІТСЬКА

ЗАТОКА]

— öböl a Fekete-tenger északi részén, a Krími-

félsziget északnyugati partjainál, hossza 118 km, szélessége 80 km-ig, legn. mélysége 36 m,
sótartalma 18 ‰ (Krími AK és Herszon megye).
KÁCSA-FOLYÓ [РІЧКА КАЧА] — folyó a Krími-félsziget nyugati részén, a Bahcsiszaraji
járásban, a Fekete-tengerbe (Kalamiti-öböl) torkollik, hossza 60 km, vízgyőjtı medencéje 573
km2 (Krími AK).
KÁRPÁTI-GYŐRT-RENDSZER [КАРПАТСЬКА

СКЛАДЧАСТА СИСТЕМА]

— geológiai szerkezet

Európa középsı részén, Ukrajna nyugati részén, részegységei Ukrajna területén: Kárpátigyőrt-takaró-szekezet, Elıkárpátok- és Kárpátaljai-süllyedékek.
KÁRPÁTI-GYŐRT-TAKARÓ-SZEKEZET [КАРПАТСЬКА ПОКРИВНО-СКЛАДЧАСТА СПОРУДА] — az
Alpi-hegyképzıdés idején keletkezett, a Kárpátok győrt hegyvidéki rendszerének geológiai

vidéke Pozsony várostól (Bratislava, Szlovákia) a Vaskapuig (a Duna-folyó völgye,
Románia).
KÁRPÁTI-KARSZTVIDÉK [КАРПАТСЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— az Északkeleti-Kárpátok

karsztos területe (fıleg dolomitok, mészkı), részei: a Máramarosi-masszívum, a Rahói- és a
Csivcsini-hegyek, területe 0,12 ezer km2 (Kárpátalja és Ivano-Frankivszk megyék).
KARTAL-TÓ [ОЗЕРО КАРТАЛ] — ártéri tó a Duna-folyó völgyében a Reni járásban, hossza 5
km, szélessége 3 km-ig, területe 14 km2, legn. mélysége 2,4 m (Odessza megye).
KASZKADNA-BARLANG [ПЕЧЕРА КАСКАДНА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidék területén, az Aj-Petri-jajlán (mészkı), hossza 980 m, mélysége 400 m (Krími
AK).
KASZTEL-HEGY [ГОРА КАСТЕЛЬ] — kupolaszerő kiemelkedés (lakkolit) a Krími-hegység Fıvonulatán, Alusta város közelében (fıleg porfirit-gránit), magassága 441 m (Krími AK).
KATLABUH-TÓ [ОЗЕРО КАТЛАБУГ] — ártéri édesviző tó a Duna-folyó medencéjében, az
Izmaili járásban, hossza 21 km, szélessége 6 km-ig, területe 67 km2, legn. mélysége 4 m
(Odessza megye).
KAZANTIP-FÉLSZIGET [ПІВОСТРІВ КАЗАНТИП] — félsziget a Kercsi-félsziget északi részén
(fıleg mészkı), az Azovi-tenger Arabati- és a Kazantipi-öblei mossák, hossza 4,5 km,
szélessége 2,5 km (Krími AK).
KAZANTIP-FOK [МИС КАЗАНТИП] — sziklás kiszögellés a Kazantip-félsziget északi részén, az
Azovi-tengerben (Krími AK).
KAZANTIPI-ÖBÖL [КАЗАНТИПСЬКА

ЗАТОКА]

— öböl az Azovi-tengerben, a Kercsi-félsziget

északi partjainál, a Csahani- és a Kazantip-fokok között, hossza 16 km-ig, szélessége 9 km-ig,
legn. mélysége 9 m, sótartalma 14 ‰ (Krími AK).
KAZANTIPI

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

[КАЗАНТИПСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület a Lenini járásban, létrehozása 1998, Ukrajna Vörös Könyvében 35
állat- és 25 növényfaj szerepel, területe 4,5 km2 (Krími AK).
KAZNACSEJSZKIJ-LIMÁN [КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ

ЛИМАН]

— ártéri tó a Dnyeper-folyó völgyében,

hossza 2 km, szélessége 1 km, területe 1,7 km2, legn. mélysége 1,5 m (Herszon megye).

KAZENNIJ-TOREC-FOLYÓ [РІЧКА КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ] — az Azovi-tenger medencéjéhez
tartozik, a Sziverszkij-Donyec-folyó (Don-medence) jobboldali mellékága, hossza 130 km,
vízgyőjtı medencéje 5,4 ezer km2 (Donyeck megye).
KÁRPÁTALJA [ЗАКАРПАТТЯ] — történelmi-földrajzi terület Ukrajna nyugati részén, a
Trianoni-békeszerzıdés után jött létre, 1946-tól a Szovjetunió, 1991-tıl Ukrajna része
(Kárpátalja megye).
KÁRPÁTALJAI

AKKUMULÁCIÓS ÉS RÉTEG-DENUDÁCIÓS SÍKSÁG

АКУМУЛЯТИВНИХ ТА ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНИХ РІВНИН]

[ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

— az Északkeleti-Kárpátok

(Ukrán-Kárpátok) délnyugati geomorfológiai területe, két részbıl tevıdik össze: Szlatinaiemelt-teraszsíkság és a Munkácsi-alföldi-teraszsíkság, földszerkezetileg a Kárpátaljaisüllyedékhez és a Pannon-mélyedéshez kapcsolódik, átl. magasság 100–500 m (Kárpátalja
megye).
KÁRPÁTALJAI-ALFÖLD [ЗАКАРПАТСЬКА

НИЗОВИНА]

— síkfelszínő terület a Vulkanikus-

gerinctıl délnyugatra, a Középdunai-alföld kárpátaljai része (agyag, folyami kavics, lösz,
vulkanikus kızetek), hossza 90 km, szélessége 22–35 km, magassága 102–120 m, területén
található a Beregszászi-dombvidék (Kárpátalja-megye).
KÁRPÁTALJAI

ALFÖLDI

ERDİS-RÉTI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

НИЗОВИННА ЛІСОЛУЧНА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ЗАКАРПАТСЬКА

TERÜLET

— az Északkeleti-Kárpátok része,

orográfiailag a Kárpátaljai-alföldhöz tartozik, földszerkezetileg a Kárpátaljai-süllyedékhez
kapcsolódik, absz. magassága 120 m-ig (Kárpátalja megye).
KÁRPÁTALJAI-KARSZTVIDÉK [ЗАКАРПАТСЬКА КАРСТОВА ОБЛАСТЬ] — többnyire sórétegekkel
fedet karsztos terület a Kárpátaljai-alföldön (karszt domborzatformák), területe 0,14 ezer km2,
földszerkezetileg a Kárpátaljai-süllyedékhez kapcsolódik (Kárpátalja megye).
KÁRPÁTALJAI-SÜLLYEDÉK [ЗАКАРПАТСЬКИЙ

ПРОГИН]

— földszerkezeti egység a Kárpátok-

győrt-szerkezet része, párhuzamosan húzódik az Északkeleti-Kárpátok vonulataival,
orográfiailag megfelel a Kárpátaljai-alföld és a Vulkanikus-gerinc keleti részének, hossza 150
km, szélessége 25–35 km (Kárpátalja megye).
KÁRPÁTI

BIOSZFÉRA

REZERVÁTUM

[КАРПАТСЬКИЙ

БІОСФЕРНИЙ

ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédekmi terület fıleg a Rahói és a Técsıi járásokban, létrehozása 1968, Ukrajna
Vörös Könyvében 75 állat- és 196 növényfaj szerepel, területe 536 km2 (Kárpátalja megye).

KÁRPÁTI

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

КАРПАТСЬКИЙ]

—

természetvédelmi terület a Nadvirnyani és a Verhovinszki járásokban, létrehozása 1980,
Ukrajna Vörös Könyvében 44 állat- és 80 növényfaj szerepel, területe 505 km2 (IvanoFrankivszk megye).
KEBITI-HÁGÓ [КЕБІТСЬКИЙ

ПЕРЕВАЛ]

— átkelı a Krími-hegység Fı vonulatán, a Babugán-

jajla és a Karadag-masszívum között, magassága 596 m (Krími AK).
KELETI-BESZKIDEK [СХІДНІ БЕСКИДИ] — a Beszkidek-vonulat keleti része, hossza több mint
100 km, legm. pontja (1362 m) a Mahura-hegy (Lviv és Kárpátalja megyék).
KELET-EURÓPAI-TÁBLA [СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА

ПЛАТФОРМА]

— a földkéreg egyik

legnagyobb ısmasszívuma, Ukrajna csaknem egész területét elfoglalja.
KELET-PODÓLIAI-KARSZTVIDÉK [СХІДНО-ПОДІЛЬСЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— a Podóliai-

2

hátság karsztvidéke (fıleg mészkı), területe 16,2 ezer km , ismert 21 barlang (Ternopil,
Vinnyica, Hmelnyickij és Odessza megyék).
KELETPOLTAVAI
ПОЛТАВСЬКА

KIEMELKEDETT ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ПІДВИЩЕНА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[СХІДНО-

— a Balparti-

dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Dnyepermelléki-alföld keleti
részén, földszerkezetileg kapcsolatos a Dnyeper–Donyeci-mélyedéssel (Poltava, Szumi és
Harkiv megyék).
KEMAL-EGEREK-HEGY [ГОРА КЕМАЛЬ-ЕГЕРЕК] — kiemelkedés a Krími-hegység Fıvonulatán, a Nyikitai-jajla északkeleti részén (fıleg mészkı), magassága 1529 m (Krími AK).
KERCSI

DOMBVONULATI SZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

СТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[КЕРЧЕНСЬКА

ГОРБИСТО-

— a Krími sztyepi természetföldrajzi tartomány

része, földszerkezetileg az Indola–Kubányi-süllyedék és a Hegyvidéki-Krími győrt-rögös
szerkezet felszíne, jellemzók a sárvulkánok (Krími AK).
KERCSI-FÉLSZIGET [КЕРЧИНСЬКИЙ

ПІВОСТРІВ]

— félsziget a Krím-félsziget keleti részén

(fıleg agyag, mészkı, márga), elválasztja a Kercsi- és Tamani-félszigeteket, közrefogja
északról az Azovi-tenger, keletrıl a Kercsi-szoros, délrıl a Fekete-tenger, területe 2,8 ezer
km2 (Krími AK).

KERCSI-ÖBÖL [КЕРЧЕНСЬКА

ЗАТОКА]

— öböl a Krími-félsziget keleti partjainál, a Kercsi-

félsziget keleti partjainál, a Kercsi-szorostól nyugatra, hossza 5 km, szélessége 4,5 km-ig,
legn. mélysége 36 m, sótartalma 16 ‰ (Krími AK megye).
KERCSI-SZOROS [КЕРЧЕНСЬКА

ПРОТОКА]

— szoros a Fekete- és Azovi-tengerek között, a

Krím-félsziget keleti partjainál, hossza 45 km, szélessége 4,5–15 km, legn. mélysége 5–18 m,
sótartalma 14–17 ‰ (Krími AK, Oroszország).
KERCSI

TALAPZATI-DENUDÁCIÓS ALFÖLDIES SÍKSÁG

НИЗОВИННА РІВНИНА]

[КЕРЧЕНСЬКА

ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНА

— geomorfológiai vidék a Kercsi-félszigeten (fıleg agyag, homokkı,

mészkı), a Kercsi–Tamani talapzati-denudációs és akkumulációs síkságok alegysége,
abszolút magasságai 50–190 m (Krími AK).
KERCSI–TAMANI
ТАМАНСЬКА

TALAPZATI-DENUDÁCIÓS

ÉS

AKKUMULÁCIÓS

SÍKSÁGOK

[КЕРЧЕНСЬКО-

ОБЛАСТЬ ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНИХ І АКУМУЛЯТИВНИХ РІВНИН]

— a Kercsi-

és Tamani-félszigeten elhelyezkedı geomorfológiai terület, domborzata hullámos, mélyföldi
és alföldi abszolút magasságok jellemzık (Krími AK, Oroszország).
KERCSI-TAVAK [КЕРЧЕНСЬКІ

ОЗЕРА]

— tengeri és kontinentális keletkezéső tavak csoportja

(több mint 30) a Kercsi-félszigeten, közöttük az Aktaki-, Tobecsicki-, Uzunlari-, Kojaszki-,
Marfivszki-tavak stb. (Krími AK).
KIJACKI-TÓ [ОЗЕРО КИЯЦЬКЕ, ТАРХАНСЬКЕ] — a Perekopi-tavakhoz tartozó limán
keletkezéső sósviző tó a Krasznoperekopi járásban, hossza 10 km, szélessége 2 km-ig, területe
12 km2, legn. mélysége 0,4 m, sótartalma 260 ‰ (Krími AK).
KIJEVI KIEMELKEDETT ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET [КИЇВСЬКА ПІДВИЩЕНА
ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

— a Dnyeszter–Dnyeperi erdıssztyepi

természetföldrajzi tartomány része, a Dnyepermelléki-hátságon, földszerkezetileg megfelel az
Ukrán-pajzs lejtıinek (Kijev és Cserkaszi megyék).
KIJEVI

MORÉNA-SZANDR SÍKSÁG

[КИЇВСЬКА

МОРЕННО-ЗАНДРОВА РІВНИНА]

— geológiai

terület, a Délpoliszjai réteg-akkumulációs síkság része (fıleg homok, márga, agyag),
földszerkezetileg az Ukrán-pajzs északkeleti lejtıi (Kijev és Zsitomír megyék).

KIJEVI-POLISZJA [КИЇВСЬКЕ ПОЛІССЯ] — a Poliszjai természetföldrajzi tartományhoz tartozó
terület, a Poliszjai-alföld keleti részén, földszerkezetileg az Ukrán-pajzs lejtıin helyezkedik el
(Kijev és Zsitomír megyék).
KIJEVI-VÍZTÁROZÓ [КИЇВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ] — víztározó a Dnyeper-folyó felsı szakaszán,
Kijev várostól északra, hossza 110 km, szélessége 12 km-ig, területe 922 km2, víztömege 3,73
km3, legn. mélysége 14,5 m (Kijev és Csernyihiv megyék, Belarusz).
KILCSENY-FOLYÓ [РІЧКА КІЛЬЧЕНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szamarafolyó (Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 116 km, vízgyőjtı medencéje 0,9 ezer
km2 (Dnyipropetrovszk megye).
KILIJAI-TORKOLAT [КІЛІЙСЬКЕ

ГИРЛО]

— a Duna-folyó torkolatágainak egyike, Izmail

várostól kezdıdik, hossza 116 km, szélessége 1,2 km-ig, Vilkove városnál torkollik a Feketetengerbe (Odessza megze, Románia).
KINBURN-FÉLSZIGET [КІНБУРНСЬКИЙ

ПІВОСТРІВ]

— a Fekete-tenger Dnyeper–Bugi- és

Jahorliki-limánjai között (fıleg homok), hossza 40 km, szélessége 8–10 km (Herszon és
Mikolajiv megyék).
KINSZKA-FOLYÓ [РІЧКА КІНСЬКА, КОНКА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Dnyeper-folyó baloldali mellékága, hossza 149 km, vízgyőjtı medencéje 2,6 ezer km2
(Zaporizzsja megye).
KIRLEUTI-TÓ [ОЗЕРО КИРЛЕУЦЬКЕ] — a Perekopi-tavakhoz tartozó limán keletkezéső tó a
Krasznoperekopi járásban, hossza 13 km, szélessége 3 km-ig, területe 21 km2, legn. mélysége
3 m, sótartalma eléri a 270 ‰-t (Krími AK).
KIROVOHRÁDI FÖLDSZERKEZETI BLOKK [КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК] — az Ukránpajzs központi része, összetevıi fıleg gnejszek (Kirovohrád, Cserkaszi, Mikolajiv és
Dnyipropetrovszk megyék).
KIS POLISZJA [МАЛЕ ПОЛІССЯ] — l. Male-Poliszja.
KIS-SZIVULYA-HEGY [ГОРА МАЛА СИВУЛЯ] — kiemelkedés a Szivulya-gerincen (fıleg
homokkı), a Gorgánok-masszívumon, a Limnica- és a Bisztrica-Szoloitvinszka-folyók
(Dnyeszter-medence) között, magassága 1818 m (Ivano-Frankivszk megye).

KISSZOLYVAI-HÁGÓ [СКОТАРСЬКИЙ

ПЕРЕВАЛ]

— hágó az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-

Kárpátok) Verhovinai-gerincén, a Vecsa-folyó (a Latorca-folyó baloldali mellékága) és az
Opir (a Sztrij-folyó jobboldali mellékága) vízgyőjtı medencéi között, magassága 1014 m
(Kárpátalja és Lviv megyék).
KITAJ-TÓ [ОЗЕРО КИТАЙ] — édesviző, ártéri tó a Duna-folyó medencéjében, a Kilijai
járásban, hossza 24 km, szélessége 3,5 km-ig, területe 60 km2, legn. mélysége 5 m (Odessza
megye).
KIZIL-JAR-TÓ [ОЗЕРО КИЗИЛ-ЯР] — sósviző tó a Szaki járásban, a Jevpatóriai-tavak egyike,
hossza 5,7 km, szélessége 2,2 km, területe 6,9 km2, átl. mélysége 0,15 m, sótartalma 250 ‰
(Krími AK).
KIZIL-KAJA-HEGY [ГОРА КИЗИЛ-КАЯ] — kiemelkedés a Krími-hegység Fı-vonulatán (fıleg
mészkı), a Bajdari-völgy nyugati részén, a Csorna-folyó jobbparti részén, magassága 396 m
(Krími AK).
KIZIL-KOBA-BARLANG (CSERVONA-) [ПЕЧЕРА ЧЕРВОНА, КИЗИЛ-КОБА] — karsztbarlang a
Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken (fıleg mészkı), a Dovhoruki-jajlán, hossza 13,7 km,
mélysége 135 m (Krími AK).
KIZIL-KOBINI-VÍZESÉS [ВОДОСПАД КИЗИЛ-КОБИНСЬКИЙ] — vízesés a Kizil-Koba-folyón, a
Szimferopoli járásban, magassága 50 m (Krími AK).
KÍGYÓ-SZIGET [ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ] — sziget a Fekete-tengerben, a Duna-delta Kilijai-ágától
keletre, területe 0,17 km2 (Odessza megye).
KLEBANY-BIKI-VÍZTÁROZÓ [КЛЕБАН-БИЦЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Klebany-Bik-

folyón (a Krivij-Torec-folyó baloldali mellékága, a Sziverszkij-Donyec-folyó medencéje) a
Kosztyantinyivkai járásban, hossza 9,5 km, szélessége 1,6 km-ig, területe 6,5 km2, legn.
mélysége 12,8 m, víztömege 0,03 km3 (Donyec megye).
KLESZIVI-SÍKSÁG [КЛЕСІВСЬКА РІВНИНА] — enyhén hullámos síkság a Szlucs- és az Ubortyfolyók (Pripjaty-folyó medencéje) között, hossza 60 km, szélessége 30–40 km, magassága
220 m-ig (Rivne és Zsitomír megyék).

KLEVENY-FOLYÓ [РІЧКА КЛЕВЕНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szejm-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza (133 km) Ukrajna területén 113 km,
vízgyőjtı medencéje 2,7 ezer km2 (Szumi megye, Oroszország).
KOBA-KAJA-MASSZÍVUM [МАСИВ КОБА-КАЯ] — sziklás hegyvidéki masszívum a Krímfélsziget Déli-partvidékén (fıleg mészkı), a Zöld- és a Kék-öblök között, magassága 187 m
(Krími AK).
KODIMA-FOLYÓ [РІЧКА КОДИМА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Déli-Bug-folyó
jobboldali mellékága, hossza 149 km, vízgyőjtı medencéje 2,5 ezer km2 (Odessza és
Mikolajiv megyék).
KOHILNIK-FOLYÓ [РІЧКА КОГИЛЬНИК, -КУНДУК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozó
folyó, hossza (243 km) Ukrajna területén 120 km, vízgyőjtı medencéje 3,9 ezer km2, a
Szaszik-tóba torkollik (Odessza megye, Moldova).
KOJASZI-TÓ [ОЗЕРО КОЯСЬКЕ] — sósviző tó a Lenini járásban, a Kercsi-tavak egyike, hossza
3,7 km, átl. szélessége 2 km, területe 10 km2, legn. mélysége 0,6 m, sótartalma 210 ‰ (Krími
AK).
KOKTAS-HEGY [ГОРА КОКТАШ] — sziklás hegy a Kucsuk-Karaszu-folyó felsı szakaszán
(fıleg mészkı), a Bilihirszki járásban, magassága 700 m (Krími AK).
KOLOMAK-FOLYÓ [РІЧКА КОЛОМАК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Vorszklafolyó (Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 102 km, vízgyőjtı medencéje 1,6 ezer
km2 (Harkiv és Poltava megyék).
KOMIS-BURUN-FOK [МИС КОМИШ-БУРУН] — partkiszögellés a Kercsi-félsziget keleti részén
(fıleg mészkı), sziklaszírt, magassága 12 m (Krími AK).
KOMIS-BURUNI-TÓ [ОЗЕРО КОМИШ-БУРУНСЬКЕ] — a Kercsi-tavak egyike, Kercsi-szorostól
széles homokgát (2 km) választja el, hossza 4 km, átl. szélessége 0,9 km, területe 3,6 km2,
legn. mélysége 1 m (Krími AK).
KOMIS-BURUNI-TURZÁS [КОМИШ-БУРУНСЬКА КОСА] — felhalmozódott homokból képzıdött
földnyelv a Kercsi-félszigeten, Kercs várostól délre, hossza 2,5 km, szélessége 150–600 m
(Krími AK).

KOMISEV-ÖBÖL [КОМИШЕВА

БУХТА]

— szők öböl a Heraklij-félszigetnél, Szevasztopol

várostól délnyugatra, hossza 2 km (Krími AK).
KONYOK-VONULAT [ХРЕБЕТ КОНЬОК] — hegyvidéki gerinc a Krími-hegység Fı-vonulatán
(fıleg agyag, mészkı), a Babugán-jajla és a Csatirdag között, vízválasztó az Alma- és az
Uzeny-Bas-folyók között, legm. pontja 800 m (Krími AK).
KOROPEC-FOLYÓ (KEREPEC-) [РІЧКА КОРОПЕЦЬ] — a Csorna-Voda-folyó (Fekete-Víz-folyó,
Tisza-medence) jobboldali mellékága a Munkácsi járásban, hossza 68 km, vízgyőjtı
medencéje 673 km2 (Kárpátalja megye).
KOSZTOPILI-SÍKSÁG [КОСТОПІЛЬСЬКА

РІВНИНА]

— enyhén hullámos síkság a Poliszjai-

alföldön (fıleg márga, írókréta, bazalt, agyag, homok), a Volinyi-hátságtól északra,
elterjedtek a denudációs, karsztos és eolikus domborzatformák, átl. magassága 180–200 m,
legm. pontja 215 m (Rivne megye).
KOVELI KIEMELKEDÉS [КОВЕЛЬСЬКИЙ ВИСТУП] — a Kelet-Európai-tábla kristályos alapjának
kiemelkedése Ukrajna északnyugati részén (Voliny megye).
KÖRÖSMEZEI-MEDENCE [ЯСИНСЬКА

УЛОГОВИНА]

— hegyközi mélyedés a Rahói járásban, a

Fekete-Tisza-folyó felsı szakaszán, a Gorgánok-, Szvidoveci- és Csornohorai-masszívumok
között, átl. magassága 700–800 m (Kárpátalja megye).
KÖZÉPBUGI

HÁTSÁGI

ERDİSSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

ВИСОЧИННА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

TERÜLET

[СЕРЕДНЬОБУЗЬКА

— a Dnyeszter–Dnyeperi

erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Podóliai-hátság északkeleti részén,
földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzzsal (Vinnyica megye).
KÖZÉPDNYEPERMELLÉKI

HÁTSÁGI

[ЦЕНТРАЛЬНОПРИДНІПРОВСЬКА

ERDİSSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

ВИСОЧИННА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

— a Dnyeszter–Dnyeperi erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Dnyepermellékihátság erdıssztyepi részén, földszerkezetileg kapcsolatos a az Ukrán-pajzzsal, felszíne
dombos, hullámos-síkvidéki domborzat (Cserkaszi és Vinnyica megyék).
KÖZÉPDNYEPERMELLÉKI

RÉTEG-DENUDÁCIÓS

ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНА ВИСОЧИНА]

HÁTSÁG

[ЦЕНТРАЛЬНОПРИДНІПРОВСЬКА

— a Dnyepermelléki–Azovmelléki talapzati réteg-

denudációs hátságok és réteg-akkumulációs síkságok része, a Dnyeper-folyótól nyugatra,

földszerkezeti alapja az Ukrán-pajzs, legm. pontja 269 m (Dnyipropetrovszk, Kirovohrád és
Mikolajiv megyék).
KÖZÉPKRÍMI-KIEMELKEDÉS [ЦЕНТРАЛЬНОКРИМСЬКЕ

ПІДНЯТТЯ]

— a Krím-félsziget déli,

síkvidéki részének geológiai szerkezete, földszerkezetileg a Szkíta-tábla győrt része,
domborzatilag megfelel a Középkrími-síkságnak (Krími AK).
KÖZÉPKRÍMI-SÍKSÁG [ЦЕНТПАЛЬНОКРИМСЬКА РІВНИНА] — az Északkrími-síkság déli része, a
Fekete-tenger partvidékétıl (nyugaton) és a Tarhankuti-hátságtól (északnyugaton) a
Szivasmelléki-alföldig (északon és északkeleten), a Kercsi-félszigetig (keleten) és a Külsıvonulatig (délen) húzódik, földszerkezetileg az Almini-mélyedéshez és a Középkrímikiemelkedéshez tartozik, hossza 120 km, absz. magassága 40–120 m (Krími AK).
KÖZÉPKRÍMI

SÍKSÁGI

SZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

РІВНИННА СТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

TERÜLET

[ЦЕНТРАЛЬНОКРИМСЬКА

— enyhén hullámos síkság, a Kelet-

Európai természetföldrajzi nagytáj része, magassága 120 m-ig, földszerkezetileg a Szkítatábla része (Krími AK).
KÖZÉPOROSZ

ERDİSSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

TARTOMÁNY

[СЕРЕДНЬОРОСІЙСЬКА

— a Kelet-Európai-síkság erdıssztyepi

övezetének része, a Középorosz-hátság délnyugati része, földszerkezetileg kapcsolatos a
Voronyezsi-masszívummal (Szumi és Harkiv megyék).
KÖZÉPOROSZ-HÁTSÁG [СЕРЕДНЬОРОСІЙСЬКА

ВИСОЧИНА]

— hátság a Kelet-Európai-síkság

középsı részén, hossza 1000 km, szélessége 500 km, földszerkezetileg kapcsolatos a
Voronyezsi-masszívummal, átlagos magassága 190–200 m, legm. pontja 236 m (Szumi és
Harkiv megyék, Oroszország).
KÖZÉPOROSZ

RÉTEG-DENUDÁCIÓS KIEMELKEDETT SÍKSÁG

ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНИХ ПІДВИЩЕНИХ РІВНИН]

[СЕРЕДНЬОРОСІЙСЬКА

ОБЛАСТЬ

— hullámos felszínő síkság, a Kelet-

Európai-síkság geomorfológiai területe, orográfiailag része a Középorosz-hátság déli
részének, földszerkezetileg kapcsolatos a Voronyezsi-masszívummal és a Sztarobilyszkimonoklinálissal, legm. pontja 237 m (Szumi, harkiv és Luhanszk megyék).
KÖZÉPPODÓLIAI

HÁTSÁGI

[СЕРЕДНЬОПОДІЛЬСЬКА

ERDİSSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

ВИСОЧИННА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

— a

Nyugat-Ukrajnai erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Podóliai-hátság

vízválasztó részén, földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzzsal (Ternopil és Hmelnyickij
megyék).
KÖZÉPSZTYEPI
ПІДЗОНА]

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ALÖVEZET

[СЕРЕДНЬОСТЕПОВА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

— a sztyepi természetföldrajzi övezet középsı része, orográfiailag a Fekete-

tengermelléki-alföld nyugati és északi része (Odessza, Mikolajiv, Herszon, Zaporizzsja és
Dnyipropetrovszk megyék).
KÖZPONTI-MEDENCE [ЦЕНТРАЛЬНА

УЛОГОВИНА]

— medence a Krími-hegység Fı-

vonulatának északkeleti részén, a Csucseli-hágótól a Kebitszki-hágóig, absz. magassága 600–
700 m (Krími AK).
KRASZNA-FOLYÓ [РІЧКА КРАСНА] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a SziverszkijDonyec-folyó (Don-medence) baloldali mellékága, hossza 131 km, vízgyőjtı medencéje 2,7
ezer km2 (Luhanszk megye).
KRASZNA-HAVAS [ПОЛОНИНА КРАСНА] — a Havasok-gerincének része, a Técsıi járásban, a
Talabor- és a Tarac-folyók között, legmagasabb pontja (1501 m) a Mencsul-hegy (Kárpátalja
megye).
KRASZNE-TÓ [ОЗЕРО КРАСНЕ] — sósviző tó a Krasznoperekopi járásban, a Krasznoperekopitavak egyike, hossza 13,5 km, szélessége 2,5 km-ig, területe 24,4 km2, legn. mélysége 1 m,
sótartalma 300 ‰ (Krími AK).
KRASZNOPAVLIVI-VÍZTÁROZÓ [КРАСНОПАВЛІВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ] — víztározó a Dnyeper–
Donbasz-csatornán, Krasznopavlivka várostól keletre, területe 35 km2, víztömege 410 millió
m3, legn. mélysége 20 m, (Harkiv megye).
KREMENCSUKI-VÍZTÁROZÓ [КРЕМЕНЧУЦЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Dnyeper-folyó

középsı szakaszán, Kijev várostól északra, hossza 149 m, szélessége 28 km-ig, területe 2250
km2, víztömege 13,5 km3, legn. mélysége 28 m (Cserkaszi, Poltava és Kirovohrád megyék).
KREMENEC–DUBNYIVI-SÍKSÁG [КРЕМЕНЕЦЬКО-ДУБНІВСЬКА РІВНИНА, БРОДІВСЬКА РІВНИНА]
— Male-Poliszja (Kis-Poliszja) része (fıleg denudációs és eolikus domborzatformák), a Sztirés az Ikva-folyók között, a Povcsani-hátság és a Kremeneci-hegyek között (Lviv és Rivne
megyék).

KREMENECI-HEGYEK (-TÖNKHEGYSÉG) [КРЕМЕНЕЦЬКІ

ГОРИ,

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ

КРЯЖ)

— a

Podóliai-hátság Holohori–Kremeneci-tönkhegységének északkeleti része (fıleg írókréta,
mészkı, homok), az Ikva- és a Vilija-folyók (Pripjaty-medence) között, hossza 65 km,
szélessége 12–20 km, legm. pontja 408 m (Ternopil megye).
KREMENECI-HEGYEK NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ]
— természetvédelmi terület a Kremeneci és a Sumszki járásban létrehozása 2009, Ukrajna
Vörös Könyvében 39 növényfaj szerepel, területe 69,5 km2 (Ternopil megye).
KRIMNE-TÓ [ОЗЕРО КРИМНЕ] — édesviző karszttó a Nyugati-Bug-folyó medencéjében (Sackitavak), a Lubomilszki járásban, hossza 2 km, szélessége 0,7 km-ig, területe 1,4 km2, legn.
mélysége 6 m (Voliny megye).
KRINKA-FOLYÓ [РІЧКА КРИНКА] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a Miusz-folyó
jobboldali mellékága, hossza (180 km) Ukrajna területén 170 km, vízgyőjtı medencéje 2,6
ezer km2 (Donyeck megye, Oroszország).
KRISTÁLYOS-BARLANG [ПЕЧЕРА КРИСТАЛЬНА, -КРИВЧЕНСЬКА] — karsztbarlang a PodóliaBukovinai-karsztvidéken (fıleg gipsz), a Cihanka-folyó (Dnyeszter-medence) baloldali
részén, hossza 22 km (Ternopil megye).
KRISTÁLYOS-BARLANG [ПЕЧЕРА КРИСТАЛЬНА, -МАКСИМОВИЧА] — karsztbarlang a
Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken (fıleg mészkı), az Aj-Petri-masszívumon, hossza 200 m
(Krími AK).
KRIVA-FÉLSZIGET [КОСА КРИВА] — félsziget az Azovi-tenger északkeleti részén, a
Bergyanszki-öbölnél, a Novoazovszki járásban, hossza 9 km, területe 5 ha (Donyeck megye).
KRIVIJRIH–KREMENCSUKI-FÖLDSZERKEZETI-ÖV [КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКА
ЗОНА]

ТЕКТОНІЧНА

— geológiai szerkezet az Ukrán-pajzson, hossza 250 km, szélessége 10 km-ig,

felszínén

található

a

Dnyepermelléki-hátság

déli

része

(Herszon,

Kirovohrád,

Dnyipropetrovszk és Poltava megyék).
KRIVIJRIH–KREMENCSUKI-KARSZTVIDÉK [КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКА КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]
— a Krivijrih–Kremencsuki-földszerkezeti-övhöz tartozik (fıleg kvarcit, dolomit, mészkı),
területe 0,9 ezer km2, elterjedtek a karsztos domborzatformák (Poltava, Kirovohrád és
Dnyipropetrovszk megyék).

KRÍM-FÉLSZIGET [КРИМСЬКИЙ

ПІВОСТРІВ]

— félsziget Ukrajna déli részén, partjait mossa a

Fekete- és Azovi-tengerek vize, hossza 324 km (a Kara-Mrun-fok és a Fonar-fok között),
szélessége 207 km (a Krasznoperekopi-földnyelv és a Szarics-fok között), területe 26 860 km2
(Krími AK).
KRÍMI-ARTÉZI-MEDENCE [КРИМСЬКИЙ АРТЕЗІАНСЬКИЙ БАСЕЙН] — a Krím-félsziget síkvidéki
részének felszínalatti vizeinek medencéje, földszerkezetileg a Fekete-tengermelléki
mélyedéssel kapcsolatos (Krími AK).
KRÍMI DÉLI-PARTVIDÉK [ПІВДЕННИЙ

БЕРЕГ

КРИМУ] — partmenti sáv a Krími-hegység Fı-

vonulatának déli részén (fıleg homokkı, pala, mészkı, konglomerátum), hossza 150 km,
szélessége 2–12 km (Krími AK).
KRÍMI

ELİHEGYSÉGI ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[КРИМСЬКА

ПЕРЕДГІРНА

— a Krími-hegység Külsı- és Fı-vonulatának

része 100–738 m t.sz.f. magasság között, földszerkezetileg kapcsolatos a Hegyvidéki-Krími
győrt-rögös szerkezettel (Krími AK).
TERÜLET

[КРИМСЬКА

ПІВДЕННОБЕРЕЖНА СУБСЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

— a Krími-

KRÍMI

DÉLI-PARTVIDÉKI

SZUBMEDITERRÁN

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

hegység Fı-vonulatának része 500–1500 m t.sz.f. magasság között, földszerkezetileg
kapcsolatos a Hegyvidéki-Krími győrt-rögös szerkezettel (Krími AK).
KRÍMI

SZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

TARTOMÁNY

[КРИМСЬКА

СТЕПОВА

ФІЗИКО-

— a Kelet-Európai-síkság része, elfoglalja a Fekete-tengermelléki-

alföld déli részét (Krími AK).
KRÍMI-HEGYSÉG [КРИМСЬКІ ГОРИ] — hegyvidék a Krím-félsziget déli részén, hossza 180 km
(a Fiolent-foktól az Illi-fokig), szélessége 60 km-ig, három vonulatra (Külsı-, Belsı- és Fıvonulatok), osztódik, átl. magassága 700–1200 m, legm. pontja (1545 m) a Roman-Kos-hegy
(Krími AK).
KRÍMI

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[КРИМСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület Alusta város közelében, létrehozása 1917, Ukrajna Vörös
Könyvében 52 állat- és 100 növényfaj szerepel, területe 442 km2 (Krími AK).

KRUHLE-TÓ (KEREK-TÓ) [ОЗЕРО КРУГЛЕ] — sósviző tó a Krasznoperekopi járásban, a
Perekopi-tavak egyike, hossza 2,5 km, szélessége 1,5 km, területe 2,3 km2, átl. mélysége 0,1
m, sótartalma 145 ‰ (Krími AK).
KRUHLIJ-SZIGET [ОСТРІВ КРУГЛИЙ] — sziget a Fekete-tenger északi részén (fıleg homok, tört
kagyló), a Jahorliki- és a Tendrivi-öblök között, területe 4,8 km2 (Mikolajiv megye).
KRUHLIK-SZIGET [ОСТРІВ КРУГЛИК] — ártéri tó a Dnyeper-folyó torkolatának közelében,
hossza 1,5 km, szélessége 1 km-ig, területe 1,3 km2, legn. mélysége 1,5 m (Herszon megye).
KUBALACS-HEGY [ГОРА КУБАЛАЧ] — a Krími-hegység Belsı-vonulatának legmagasabb
pontja a Bilohirszki járásban (fıleg márga), magassága 738 m (Krími AK).
KUCSURHAN-FOLYÓ [РІЧКА КУЧУРГАН] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Dnyeszter-folyó (Turuncsuki-ág) baloldali mellékága, a Kucsurhan-limánba torkollik, hossza
(133 km) Ukrajna területén 104 km, vízgyőjtı medencéje 2,1 ezer km2 (Odessza megye,
Moldova).
KUCSURHANI-LIMÁN [КУЧУРГАНСЬКИЙ

ЛИМАН]

— a Kucsurhan-folyó édesviző limán-

torkolata (a Dnyeszter-folyóba), hossza 15 km, szélessége 3 km-ig, területe 28 km2, legn.
mélysége 5 m (Odessza megye, Moldova).
KUCSURHAN-SÍKSÁG [КУЧУРГАНСЬКА

РІВНИНА]

— hullámos síkság a Kucsurhan-folyó

(Dnyeszter-medence) medencéjében, területe 2 ezer km2, átl. magassága 120–140 m, legn.
magassága 220 m (Odessza megye).
KUESZTÁS

GYŐRT-MONOKLINÁLIS

МОНОКЛІНАЛЬНІ НИЗЬКОГІР’Я]

ALACSONYHEGYSÉG

[КУЕСТОВІ

СКЛАДЧАСТО-

— a Hegyvidéki-Krími-geomorfológiai szerkezeti-denudációs

vidék része (fıleg mészkı, kagylósmészkı, konglomerátum), földszerkezetileg megfelel a
Hegyvidéki-Krími győrt-rögös szekezet északnyugati és északi lejtıinek, a legm. pontja (739
m) a Kubalacs-hegy (Krími AK).
KUHURLUJ-TÓ [ОЗЕРО КУГУРЛУЙ] — édesviző, ártéri tó a Duna-folyó medencéjében, hossza
20 km, átl. szélessége 4 km, területe 82 km2, legn. mélysége 2 m (Odessza megye).

KUJÁLNIKI-LIMÁN-TÓ [КУЯЛЬНИЦЬКИЙ

ЛИМАН]

— a Nagy-Kujálnik-folyó (idıszakos)

sósviző torkolat-tava, hossza 28 km, szélessége 2,5 km-ig, területe 60 km2, legn. mélysége 3
m, sótartalma 300 ‰ (Odessza megye).
KUJUKTUK-SZIGET [ОСТРІВ КУЮКТУК] — az egyik legnagyobb területő sziget a Szivasöbölben (fıleg agyagos homok), hossza 9 km, szélessége 2 km (Herszon megye).
KUNDUK-FOLYÓ [РІЧКА КУНДУК] — l. Kohilnik-folyó.
KURAHIVI-VÍZTÁROZÓ [КУРАХІВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Vovcsa-folyón, a

Merjinszki járásban, hossza 14,4 km, szélessége 2 km-ig, területe 15 km2, víztömege 62
millió m3, legn. mélysége 10 m (Donyeck megye).
KURHAN-MECSETNIJ-HEGY [КУРГАН МЕЧЕТНИЙ] — a Donyecki-tönkhegység magaslata
(fıleg homokkı, mészkı), Rovenyki város közelében, magassága 359 m (Luhanszk megye).
KUS-KAJA-HEGY [ГОРА КУШ-КАЯ] — hegyvidéki magaslat a Krími-hegység Fı-vonulatán, a
Babugán-jajla keleti részén, magassága 1338 m (Krími AK).
KUTLACKI-VÖLGY [КУТЛАЦЬКА

ДОЛИНА]

— medenceszerő völgy a Krími-hegység keleti

részén (fıleg agyag, konglomerátum, homokkı, mészkı), a Szudaki járásban, hossza 9 km
(Krími AK).
KÜLSİ-KÁRPÁTOK [ЗОВНІШНІ КАРПАТИ] — az Északkeleti-Kárpátok, külsı, északkeleti
része (fıleg flis), szerves részei: Keleti-Beszkidek, Gorgánok és a Pokuttya-BukovinaiKárpátok, földszerkezetileg a Rögös-takaróval kapcsolatos, hossza 260–280 km, szélessége
30–40 km, átl. magassága 800–1000 m, legm. pontja (1836 m) a Szivulya-Velika-hegy (Lviv,
Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
KÜLSİ-KÁRPÁTOK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

ЗОВНІШНЬОКАРПАТСЬКА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

[ЗОВНІШНІ

TERÜLET
ОБЛАСТЬ]

КАРПАТИ,

— az Északkeleti-Kárpátok

természetföldrajzi területe, jellemzı a magassági övezıdés (Lviv, Ivano-Frankivszk és
Csernyivci megyék).
KÜLSİ-VONULATKÖZI-SÜLLYEDÉS [ЗОВНІШНЄ

МІЖПАСМОВЕ

ЗНИЖЕННЯ]

— hosszanti,

elıhegységi süllyedés a Krími-hegységben (enyhén dılt, hulámos, denudációs-eróziós
mélyedések), a Mekenzijev-hegység, a Besterek- és a Zuja-folyók között Krími AK).

KÜLSİ-VONULAT [ЗОВНІШНЄ

ПАПСМО]

— a Krími-hegység északi része, a Fiolent-foktól a

Besterek- és Zuja-folyókig, a Fı-vonulattól a Krími-vonulatközi-mélyedés válassztja el,
földszerkezetileg a Krími-győrt-rög-szerkezettel kapcsolatos, hossza 114 km, átl. magassága
250 m, legm. pontja 344 m (Krími AK).

L, Ly
LADIZSINI-VÍZTÁROZÓ [ЛАДИЖИНСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Déli-Bug folyó felsı

szakaszán, Ladizsin várostól északra, hossza 45 km, szélessége 1,2 km-ig, területe 21 km2,
víztömege 0,15 km3, legn. mélysége 18 m (Vinnyica megye).
LAPATA-HEGY [ГОРА ЛАПАТА] — a Jaltai-jajla legmagasabb pontja (fıleg mészkı),
magassága 1409 m (Krími AK).
LASZPINI-ÖBÖL [ЛАСПИНСЬКА

БУХТА]

— öböl a Krími-félsziget délnyugati partvidékén, az

Aja-foktól keletre, hossza 7 km, legn. mélysége 20 m (Krími AK).
LATORCA-FOLYÓ [РІЧКА ЛАТОРИЦЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, az Ondavafolyóval egyesülve alkotja a Bodrog-folyót (Duna-medence), hossza (191 km) Ukrajna
területén 144 km, vízgyőjtı medencéje (7,6 ezer km2) Ukrajna területén 2,9 ezer km2
(Kárpátalja megye, Szlovákia).
LEBEGYACSI-SZIGETEK (HATTYÚ-SZIGETEK) [ЛЕБЕДЯЧІ ОСТРОВИ] — szigetek (hat sziget 8 km
hosszú láncolata) a Fekete-tengerben, a Karkiniti-öbölben, a Krím-félsziget északnyugati
partvidékén (fıleg homok, tört kagyló), területe 0,57 km2 (Krími AK).
LESZNYIV-HEGY [ГОРА ЛЕСНІВ] — hegyvidéki magaslat a Pokuttya-Bukovinai-Kárpátokban
(fıleg flis), magassága 1255 m (Ivano-Frankivszk megye).
LETICSIVI-SÍKSÁG [ЛЕТИЧІВСЬКА

РІВНИНА]

— enyhén hullámos, kiemelkedett síkság (fıleg

mészkı, gránit, homok), hossza 35 km, szélessége 16 km, átl. magassága 280–300 m, legm.
pontja 326 m (Hmelnyickij és Vinnyica megyék).
LIMÁN-TÓ [ОЗЕРО ЛИМАН] — ártéri tó a Sziverszkij-Donyec-folyó (Don-medence)
völgyében, a Zmijivi járásban, hossza 7,5 km, átl. szélessége 3 km, területe 16 km2, átl.
mélysége 2 m (Harkiv megye).

LIMNICA-FOLYÓ [РІЧКА ЛІМНИЦЯ, ЛОМНИЦЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Dnyeszter-folyó jobboldali mellékága, hossza 122 km, vízgyőjtı medencéje 1,5 ezer km2
(Ivano-Frankivszk megye).
LIPOVECI-TÓ [ОЗЕРО ЛИПОВЕЦЬКЕ] — vulkanikus tó a Huszti járásban, Hársfalu (Липовець)
település közelében, hossza 45 m, szélessége 43 m, területe 0,18 ha, mélysége 7 m (Kárpátalja
megye).
LISZA-HEGY (KOPASZ-HEGY) [ЛИСА

ГОРА]

— a Podóliai-hátság Holohori-vonulatának

legmagasabb pontja (fıleg márga, homokkı, homok), a Zolocsivi járásban, magassága 412 m
(Lviv megye).
LISZTUVATA-HEGY [ГОРА ЛИСТУВАТА] — hegyvidéki magaslat a Hrinyavszki-hegyekben
(fıleg homokkı), magassága 1525 m (Ivano-Frankivszk megye).
LITOVSZKI-FÉLSZIGET [ПІВОСТРІВ ЛИТОВСЬКИЙ] — félsziget az Azovi-tenger Szivas-öblének
nyugati részén, a Szivasmellékli-alföld része, területe 16 km2 (Krími AK).
LJAHUSKA-TÓ (BÉKA-TÓ) [ОЗЕРО ЛЯГУШКА] — édesviző, ártéri tó a Holoprisztanszki
járásban, a Dnyeper-folyó torkolatvidékén, hossza 2 km, szélessége 0,75 km, területe 1,3 km2,
legn. mélysége 2 m (Herszon megye).
LJUBJAZ-TÓ [ОЗЕРО ЛЮБ’ЯЗЬ] — édesviző, ártéri tó a Ljubesivi járásban, a Pripjaty-folyó
völgyében, hossza 3,8 km, szélessége 2,5 km, területe 5 km2, legn. mélysége 3,8 m (Voliny
megye).
LJUCIMIR-TÓ [ОЗЕРО ЛЮЦИМИР] — édesviző karszttó a Ljubomili járásban, a Sacki-tavak
egyike, hossza 3 km, szélessége 2 km, területe 4,3 km2, legn. mélysége 11 m (Voliny megye).
LOHVICI-DEPRESSZIÓ [ЛОХВИЦЬКА

ДЕПРЕСІЯ]

— geológiai szerkezet a Dnyeper-Donyeci-

mélyedésben (fıleg só, homokkı, argilitek, mészkı), hossza 120 km, szélessége 100 km-ig
(Csernyihiv, Szumi és Poltava megyék).
LOMBLEVELŐ

ERDİK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETE

ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА]

[ШИРОКОЛИСТЯНИХ

ЛІСІВ ФІЗИКО-

— övezet Ukrajna nyugati részén, területileg csaknem teljesen

megegyezik a Nyugatukrajnai erdıssztyepi természetföldrajzi tartománnyal, földszerkezetileg

kapcsolatos az Ukrán-pajzs nyuagati lejtıivel és a Voliny-Podóliai-monoklinálissal, felszíne
fegfelel a Volinyi- és a Podóliai-hátság részeinek (Lviv és Rivne megyék).
LOPUSNA-HEGY [ГОРА ЛОПУШНА] — hegyvidéki kiemelkedés az Északkeleti-Kárpátok
Gorgánok-vonulatán, a Szivulja-gerincen, a Rozsnyativi és a Bohorodcsanszki járások
határán, magassága 1772 m (Ivano-Frankivszk megye).
LOSZOVA-HEGYVIDÉK [ГОРИ ЛОСОВА] — hegygerincek csoportja (Maximec, Loszova, Pohar;
Putyili, Stivjora, Meles; Nyikityena, Kobela; Jarovica, Tomnatik) a Pokuttya-BukovinaiKárpátokban (fıleg homokkı, argilitek, aleuritok), hossza 28 km, szélessége 20 km-ig, legm.
pontja (1574 m) a Jarovica-hegy (Csernyivci megye).
LUHANSZKI

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

[ЛУГАНСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület a Sztanyicsno-Luhanszki, a Milovei és a Szverdlovszki járásokban,
létrehozása 1968, Ukrajna Vörös Könyvében 102 állat- és 41 növényfaj szerepel, területe 21
km2 (Luhanszk megye).
LUHANY-FOLYÓ [РІЧКА ЛУГАНЬ, ЛУГАНКА] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a
Sziverszkij-Donyec-folyó (Don-medence) jobboldali mellékága, hossza 198 km, vízgyőjtı
medencéje 3,7 ezer km2 (Donyeck és Luhanszk megyék).
LUKA-TÓ [ОЗЕРО ЛУКА] — édesviző, gleccsereredető tó a Ratnyivi járásban, hossza 2,4 km,
szélessége 0,5 km, területe 1,4 km2, legn. mélysége 10 m (Voliny megye).
LUKI-TÓ [ОЗЕРО ЛУКИ] — édesviző karszttó a Nyugati-Bug-folyó medencéjében (Sacki-tavak
egyike), a Lyubomili járásban, hossza 6 km, szélessége 3 km, területe 6,8 km2, legn. mélysége
3,2 m (Voliny megye).
LUKULL-FOK [МИС ЛУКУЛЛ] — az Alma-folyó torkolatánál található partkiszögellés (fıleg
agyag, konglomerátum, homokkı), délrıl határolja a Kalamiti-öbölt (Krími AK).
LUKVINMELLÉKI-HÁTSÁG

[ПРИЛУКВИНСЬКА

ВИСОЧИНА]

—

elıhegységi

hátság

az

Elıkárpátokban, a Limnica- és a Bisztrica-Szolotvinszka-folyók között, átl. magassága 300–
450 m, legm. pontja (589 m) a Kraszna-hegy (Ivano-Frankivszk megye).
LUMSORI-VÍZESÉSEK [ВОДОСПАДИ ЛУМШОРСЬКІ] — vízesések (Szolovej, Burkacs, Davir,
Peresztupeny, Krutyilo) a Turja-folyó jobboldali mellékágán, a Turicska-folyón (Tisza-

medence), a Perecsenyi járásban, a Róna-Havas (Polonina-Runa) északnyugati lejtıin
(Kárpátalja megye).
LUNHUL-HEGY [ГОРА ЛУНГУЛ] — magaslat a Pokuttya-Bukovinai-Kárpátokban (fıleg
homokkı), a Surgyin-gerinc legmagasabb pontja, magassága 1377 m (Csernyivci megye).
LUZSANKA-FOLYÓ [РІЧКА ЛУЖАНКА] — a Tereszva-folyó (Tarac-folyó, Tisza-medence)
jobboldali mellékága a Técsıi járásban, hossza 34 km, vízgyőjtı területe 150 km2 (Kárpátalja
megye).
LVA-FOLYÓ [РІЧКА ЛЬВА, МОСТВА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Sztvigafolyó (Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza (172 km) Ukrajna területén 111 km,
vízgyőjtı medencéje (2,4 ezer km2) 1,7 ezer km2 (Rivne megye, Belarusz).
LVIVI-KRÉTAI-MEDENCE [ЛЬВІВСЬКА

КРЕЙДОВА ЗАПАДИНА]

— geológiai szerkezet Ukrajna

nyugati részén (fıleg márga és írókréta), megfelel a Lvivi-süllyedéknek, felszínén
orográfiailag a Male-Poliszja, az Elıkárpátok délnyugati része és a Podóliai-hátság nyugati
része (Lviv, Voliny, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
LVIVI-SÜLLYEDÉK [ЛЬВІВСЬКИЙ

ПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ПРОГИН]

— geológiai szerkezet Ukrajna

nyugati részén (fıleg mészkı, homokkı, márga), orográfiailag a Volinyi- és a Podóliaihátságok felelnek meg (Voliny, Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).

M
MAHNYITNIJ-VONULAT [ХРЕБЕТ МАГНІТНИЙ] — a Karadagi-masszívum Partmenti-gerincének
része (fıleg szpilit, tufa, tufabreccsa), hossza 1 km, magassága 340 m, a magaslat mellett
található az Ördög-Ujja-szikla (Krími AK).
MAHURA-LIMNYANSZKA-HEGY [ГОРА МАГУРА-ЛІМНЯНСЬКА] — hegyvidéki magaslat az
Ukrán-Kárpátokban, a Dnyeszter-folyó forrásvidékén, a Turkai járásban, magassága 1025 m
(Lviv megye).
MAJDÁNI-ALACSONYHEGYSÉG

[МАЙДАНСЬКЕ

НИЗЬКОГІР’Я]

—

szigethegyek

az

Elıkárpátokban, a Limnica- és a Bisztrica-Szolotvinszka-folyók között, legmagasabb pontja
(870 m) a Kleva-hegy (Ivano-Frankivszk megye).

MAKORTIVI-VÍZTÁROZÓ [МАКОРТІВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Szakszagán-folyón

(Dnyeper-medence), Dnyipropetrovszk várostól nyugatra, hossza 57 km, szélessége 0,4 km,
területe 13 km2, víztömege 0,58 km3, legn. mélysége 32 m (Dnyipropetrovszk megye).
MAKOVICA-HEGY [ГОРА МАКОВИЦЯ] — az Északkeleti-Kárpátok Vulkanikus-vonulatának
egyik legmagasabb kiemelkedése, a Turja- és a Latorca-folyók között, magassága 978 m
(Kárpátalja megye).
MALA-CSUCSELY-HEGY [ГОРА МАЛА ЧУЧЕЛЬ] — kiemelkedés a Krími-hegység Babugánjajlájának északi részén (fıleg mészkı), jellemzık a karszt domborzatformák, magassága
1288 m (Krími AK).
MALA-KASZKADNA-BARLANG [ПЕЧЕРА МАЛА КАСКАДНА] — karsztbarlang a HegyvidékiKrími-karsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 205 m, mélysége 105 m (Krími
AK).
MALA-SOPURKA-FOLYÓ [РІЧКА

МАЛА

ШОПУРКА] — a Sopurka-folyó (Tisza-medence)

jobboldali mellékága, a Técsıi és Rahói járásban, hossza 28 km, vízgyőjtı területe 121 km2
(Kárpátalja megye).
MALA-SZIVULYA-HEGY [ГОРА МАЛА СИВУЛЯ] — l. Kis-Szivulya-hegy.
MALE-POLISZJA

[МАЛЕ

(KIS-POLISZJA)

ПОЛІССЯ]

—

enyhén

hullámos

felszínő

természetföldrajzi vidék, a Poliszjai vegyeserdei természetföldrajzi tartomány része,
földszerkezetileg megfelel a Voliny-Podóliai-monoklinálisnak, jellemzı a denudációs
domborzat (Lviv és Voliny megye).
MALIJ-ADZSALICKIJ-LIMÁN [ЛИМАН МАЛИЙ АДЖАЛИЦЬКИЙ] — limánöböl a Kominterni
járásban, hossza 11 km, szélessége 1,2 km-ig, területe 8 km2, legn. mélysége 15 m, sótartalma
13 ‰ (Odessza megye).
MALOPOLISZJAI (KISPOLISZJAI)

ALLUVIÁLIS

АЛЮВІАЛЬНО-ВОДНО-ЛЬОДОВИКОВА РІВНИНА]

FLUVIOGLACIÁLIS

SÍKSÁG

[МАЛОПОЛІСЬКА

— a Voliny–Podóliai réteg-denudációs és

réteg-akkumulatív kiemelkedett síkságok része, földszerkezetileg kapcsolatos a Voliny–
Podóliai-monoklinálissal (Lviv, Voliny, Rivne és Hmelnyickij megyék).

MAMMUT-BARLANG [ПЕЧЕРА МАМОНТОВА]

—

karsztbarlang

a

Hegyvidéki-Krími-

karsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 125 m, mélysége 102 m (Krími AK).
MAN-BARLANG [ПЕЧЕРА МАН] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken (fıleg
mészkı), a Demerdzsi-jajlán, hossza 205 m, mélysége 37 m (Krími AK).
MANGUP-HEGY [ГОРА МАНГУП, МАНГУП-КАЛЕ] — kiemelkedés a Krími-hegység Belsıvonulatának délnyugati részén, a Bahcsiszaraji járásban, magassága 584 m (Krími AK).
MANGUPI-BARLANG [ПЕЧЕРА МАНГУПСЬКА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Mangup-masszívum déli részén, hossza 230 m (Krími AK).
MANYAVI-ALACSONYHEGYSÉG [МАНЯВСЬКЕ НИЗЬКОГІР’Я] — alacsony hegyek a Limnica-, a
Bisztrica-Szolotvinszka- és a Bisztrica-Nadvirnyanszka-folyók között, átl. magassága 500–
1000 m (Ivano-Frankivszk megye).
MANYAVI-VÍZESÉS [ВОДОСПАД МАНЯВСЬКИЙ] — vízesés a Manyavka-folyón (BisztricaSzolotvinszka mellékága), a Gorgánok-masszívumon, a Bohorodcsáni járásban, magassága 20
m (Ivano-Frankivszk megye).
MARFIVI-TÓ [ОЗЕРО МАРФІВСЬКЕ, МАРФІВКА] — sósviző tó a Krími-félsziget Lenini
járásában, a Kercsi-félsziget középsı részén, hossza 2 km, szélessége 1,5 km, területe 2,3
km2, sótartalma 300 ‰ (Krími AK).
MARICSEJKA-TÓ [ОЗЕРО МАРІЧЕЙКА] — édesviző gleccsertó a Rahói járásban, a Csornohoraimasszívumon, t.sz.f. magassága 1510 m, területe 1 ha, mélysége 0,8 m (Kárpátalja megye).
MÁRAMAROSI

RÖGÖS-KÖZÉPHEGYSÉG

[МАРМАРОСЬКЕ

БРИЛОВЕ СЕРЕДНЬОГІР’Я]

— az

Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) denudációs-földszerkezeti hegység geomorfológiai
területének része (fıleg csillámos pala, gnejsz), földszerkezetileg megfelel a Máramarosimasszívum rögös szerkezetének, a domborzatban megfelel a Rahói- és a Csivcsinihegyvidéknek (Kárpátalja és Ivano-Frankivszk megye).
MÁRAMAROSI-MASSZÍVUM [МАРМАРОСЬКИЙ

МАСИВ]

— hegyvidéki masszívum az

Északkeleti-Kárpátokban (fıleg kristályos pala, mészkı, dolomit, konglomerátum, homokkı),
fıleg Románia, részben Ukrajna területén, legm. pontja (1936 m) a Pip-Ivan-Máramarosszkij,
(Kárpátalja, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).

MÁRAMAROSI-MASSZÍVUM [МАРМАРОСЬКИЙ

МАСИВ]

— a Kárpáti takaró-győrt szerkezet

geológiai része (fıleg kristályos pala, mészkı, dolomit, konglomerátum, homokkı), fıleg
Románia, részben Ukrajna területén, domborzatilag megfelel a Rahói- és a Csivcsinihegyvidéknek (Kárpátalja, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
MARTYIJAN-FOK [МИС МАРТЬЯН, НІКІТСЬКИЙ, НІКІТА-БУРУН] — partkiszögellés a Krímifélsziget Déli-partvidékén (fıleg mészkı), a Nyikitai-jajla része, a Jaltai-öböl keleti részén,
Jalta város és Hurzuf település között (Krími AK).
MARTYIJAN-FOK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET [ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК МИС МАРТЬЯН] —
létrehozása 1973, Ukrajna Vörös Könyvében 16 állat- és 40 növényfaj szerepel, területe 2,4
km2 (Krími AK).
MAXIMEC-VONULAT [ХРЕБЕТ МАКСИМЕЦЬ] — hegyvidéki gerinc az Északkeleti-Kárpátokban
(Ukrán-Kárpátok), a Putyilszki járásban, a Fehér-Cseremos- és a Putyili-folyók között,
legmagasabb pontja (1350 m) a Maximec-hegy (Csernyivci megye).
MEDOBORI

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК

МЕДОБОРИ] —

természetvédelmi terület a Huszjatinszki járásban, létrehozása 1990, Ukrajna Vörös
Könyvében 34 állat- és 44 növényfaj szerepel, területe 105 km2 (Ternopil megye).
MEDVE-HEGY [ВЕДМІДЬ-ГОРА, АЮДАГ] — l. Ajudag-hegy.
MEDOVA-BARLANG [ПЕЧЕРА МЕДОВА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken
(fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, hossza 250 m (Krími AK).
MEHANOM-FOK [МИС МЕГАНОМ] — partkiszögellés a Krími-félsziget Déli-partvidékének
keleti részén, Szudak város közelében (Krími AK).
MEKENZIJEV-HEGYEK (-HÁTSÁG) [МЕКЕНЗІЄВІ

ГОРИ]

— hátság Szevasztopoltól északra, a

Krími-hegység Belsı-vonulatának része (fıleg mészkı, homok, agyag), a Belbek- és a
Csorna-folyók között, jellemzık a karszt domborzatformák, magassága 352 m (Krími AK).
MENCSUL-HEGY [ГОРА МЕНЧУЛ] — több magaslat neve az Északkelti-Kárpátokban, a
Limnica-folyó felsı szakaszán (1335 m), a Nagy-Uholka-folyó felsı szakaszán (1430 m),
Rahó város közelében (1380 m), Tiszabogdány település közelében (1595 m) (Kárpátalja és
Ivano-Frankivszk megyék).

MERLO-FOLYÓ [РІЧКА МЕРЛО] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Vorszkla-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 116 km, vízgyőjtı medencéje 2 ezer km2
(Harkiv és Poltava megyék).
MERTVOVID-FOLYÓ [РІЧКА МЕРТВОВІД] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a DéliBug-folyó baloldali mellékága, hossza 114 km, vízgyőjtı medencéje 1,8 ezer km2
(Kirovohrád és Mikolajiv megyék).
MEZINSZKI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

МЕЗИНСЬКИЙ]

—

természetvédelmi terület a Koropi járásban, létrehozása 2006, Ukrajna Vörös Könyvében 24
állat- és 4 növényfaj szerepel, területe 310 km2 (Csernyihiv megye).
MIHAJLIVI-SZŐZFÖLD

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК

МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА] — természetvédelmi terület a Lebedini járásban, létrehozása 1928,
Ukrajna Vörös Könyvében 45 állat- és 58 növényfaj szerepel, területe 8,8 km2 (Donyeck,
Zaporizzsja és Szumi megyék).
MISZHORI-BARLANG [ПЕЧЕРА МІСХОРСЬКА]

—

karsztbarlang

a

Hegyvidéki-Krími-

karsztvidéken (fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, hossza 101 m (Krími AK).
MITRIDAT-HEGY [ГОРА МІТРІДАТ] — kiemelkedés a Kercsi-félszigeten, Kercs város
közelében, magassága 91 m (Krími AK).
MIUSZ-FOLYÓ [РІЧКА МІУС] — az Azovi-tengerbe torkollik, hossza 258 km, vízgyőjtı
medencéje 6,6 ezer km2 (Luhanszk és Donyeck megyék, Oroszország).
MIZOCKI-HÁTSÁG (-TÖNKHEGYSÉG) [МІЗОЦЬКИЙ КРЯЖ] — dombos felszínő hátság a Horinyés az Ikva-folyók között (fıleg mészkı, márga), hossza 50 km, szélessége 13 km-ig,
legmagasabb pontja 358 m (Rivne megye).
MIZSHIRJA-BARLANG [ПЕЧЕРА МІЖГІР’Я] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidék
területén (fıleg mészkı), Mizshirja település közelében, hossza 210 m (Krími AK).
MLINKI-BARLANG [ПЕЧЕРА МЛИНКИ] — karsztbarlang a Podólia-Bukovinai-karsztvidéken
(fıleg gipsz), a Csortkivi járásban, a Szeret-folyó (Dnyeszter-medence) balparti részén,
hossza 21 km (Ternopil megye).

MOHILA-HONCSARIHA-HEGY [ГОРА МОГИЛА-ГОНЧАРИХА] — kiemelkedés az Azovmellékihátság északkeleti részén, magassága 277 m (Donyeck megye).
MOHILA-MECSETNA-HEGY [ГОРА МОГИЛА-МЕЧЕТНА] — a Donyeci-hátság legmagasabb (367
m) pontja, fıleg homokkıbıl (Luhanszk megye).
MOJNAKI-TÓ [ОЗЕРО МОЙНАЦЬКЕ] — sósviző, elgátolt tó a Krími-félszigeten, a Jevpatóriaitavakhoz tartozik, hossza 2,4 km, szélessége 1 km, területe 1,8 km2, legn. mélysége 0,9 m,
sótartalma 130 ‰ (Krími AK).
MOKRA-SZURA-FOLYÓ [РІЧКА МОКРА СУРА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Dnyeper-folyó jobboldali mellékága, a Dnyeperi-víztározóba torkollik, hossza 138 km,
vízgyőjtı medencéje 2,8 ezer km2 (Dnyipropetrovszk megye).
MOKRIJ-JALANCSIK-FOLYÓ [РІЧКА МОКРИЙ ЯЛАНЧИК] — az Azovi-tengerbe torkolló folyó,
hossza 105 km, vízgyőjtı medencéje 1390 km2 (Donyeck megye, Oroszország).
MOKRI-JALI-FOLYÓ [РІЧКА МОКРІ ЯЛИ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Vovcsafolyó (Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 147 km, vízgyőjtı medencéje 2,7 ezer
km2 (Donyeck megye).
MOLOCSNA-FOLYÓ [РІЧКА МОЛОЧНА, ТОКМАК] — az Azovi-tengerbe torkollik (Molocsnijlimán), hossza 197 km, vízgyőjtı medencéje 3,5 ezer km2 (Zaporizzsja megye).
MOLOGYIZSNA-BARLANG [ПЕЧЕРА МОЛОДІЖНА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 280 m, mélysége 260 m (Krími AK).
MOLOCSNIJ-LIMÁN [МОЛОЧНИЙ

ЛИМАН]

— limán-tó a Fekete-tenger partvidékén, a

Molocsna-folyó torkolatöble, hossza 35 km, szélessége 10 km-ig, területe 168 km2, legn.
mélysége 9 m (Zaporizzsja megye).
MONASZTIR-CSOKRAK-BARLANG

[ПЕЧЕРА

МОНАСТИР-ЧОКРАК]

—

karsztbarlang

a

Hegyvidéki-Krími-karsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 510 m, mélysége
110 m (Krími AK).
MONTODOR-FOK [МИС МОНТОДОР, -МОНТЕДОР] — partkiszögellés a Krími-félsziget Délipartvidékén, a Jaltai-öböl keleti részén (Krími AK).

MOSNOHIRSZKI-HÁTSÁG (-TÖNKHEGYSÉG) [МОШНОГІРСЬКИЙ

КРЯЖ]

— dombos kiemelkedés

a Dnyepermelléki-hátságon (fıleg agyag, homokkı, homok), a Vilsánka-folyó (Dnyepermedence) jobboldali részén (hossza 27 km, szélessége 4 km-ig, átl. magassága 160–180 m,
legm. pontja 202 m (Cserkaszi megye).
MUNKÁCSI

ALFÖLDI TERASZSÍKSÁG

Északkeleti-Kárpátok

[МУКАЧІВСЬКА

(Ukrán-Kárpátok)

ТЕРАСНА НИЗОВИННА РІВНИНА]

geomorfológiai

részegysége,

— az

orográfiailag

a

Kárpátaljai-alföld része, domborzata fıleg lapos, helyenként kiemelkedésekkel (Csorna
(Fekete-hegy) – 568 m, Salánka (Hömlöc-hegy) – 372 m), földszerkezetileg megfelel a
Kárpátaljai-süllyedéknek (Kárpátalja megye).
MURAFA-FOLYÓ [РІЧКА МУРАФА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszterfolyó baloldali mellékága, hossza 163 km, vízgyőjtı medencéje 2,4 ezer km2 (Vinnyica
megye).
MURAFAI-TÓTROK [МУРАФСЬКІ ТОВТРИ] — a Prut-Dnyeszteri-Tótrok folytatása, a Murafafolyó medencéjében, hossza 140 km, szélessége 8–16 km, legm. pontja 340 m (Vinnyica
megye).

N, Ny
NADSZANI-SÍKSÁG (FELSİ-SZANI-SÍKSÁG) [НАДСАНСЬКА

РЁВНИНА]

— hullámos felszínő

síkság a Szan-folyó felsı szakaszán (fıleg homokos-agyag, agyag, lösz), az Elıkárpátok
északnyugati részén, részegységei: a Javorovi-medence és a Szan–Dnyeszteri-hátság (Lviv
megye).
NAGYÁG-FOLYÓ [РІЧКА РІКА] — l. Rika-folyó.
NAGY-DNYESZTERI-MOCSARAK [ВЕЛИКІ ДНІСТРОВСЬКІ БОЛОТА] — ártéri mocsaras terület a
Dnyeszter-folyó felsı folyásának vidékén, a Szambori- és Drohobicsi járásokban, területe 12
ezer ha (Lviv megye).
NAGYIJA-BARLANG (REMÉNY-BARLANG) [ПЕЧЕРА НАДІЯ] — karsztbarlang a hegyvidékiKrími-karsztvidéken (fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, Szevasztopol város közelében, hossza
210 m, mélysége 126 m (Krími AK).

NAGY-KANYON (KRÍMI NAGY

KANYON)

[ВЕЛИКИЙ

КАНЬЙОН]

— Ukrajna legmélyebb

kanyonja, a Jalta–Bahcsiszaraj autóút közelében, hossza 3 km, legk. szélessége 3–5 m, legn.
mélysége 320 m (Krími AK).
NAHIMOVSZKA-BARLANG [ПЕЧЕРА НАХІМОВСЬКА] — karsztbarlang a hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 560 m, mélysége 374 m (Krími AK).
NAHOLI-HÁTSÁG (-TÖNKHEGYSÉG) [НАГОЛЬНИЙ

КРЯЖ]

— a Donyeci-hátság (-tönkhegység)

része (fıleg homokkı, mészkı, pala), földszerkezetileg a Donyeci-győrt-szerkezethez
kapcsolódik (Luhanszk megye).
NASZONOVA-BARLANG [ПЕЧЕРА НАСОНОВА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, Szevasztopol város közelében, hossza 229 m
(Krími AK).
NATALINA-BARLANG [ПЕЧЕРА НАТАЛИНА] — karsztbarlang a Fekete-tengermelléki-Azovikarsztvidéken (fıleg mészkı), Odessza város közelében, hossza 108 m (Odessza megye).
NESZAMOVITE-TÓ [ОЗЕРО НЕСАМОВИТЕ] — édesviző, gleccserkeletkezéső tó a Turkul-hegy
lejtıin, a Csornohorai-masszívumon, hossza 88 m, szélessége 45 m, területe 0,3 ha, legn.
mélysége 1,5 m (Kárpátalja megye).
NIZSNYE-TÓ (ALSÓ-TÓ) [ОЗЕРО НИЖНЄ] — édesviző, gleccserkeletkezéső tó a Rahói járásban,
a Csornohorai-masszívumon, 1515 t.sz.f. magasságban, hossza 70 m, szélessége 29 m,
területe 0,2 ha, legn. mélysége 2 m (Kárpátalja megye).
NOBEL-TÓ [ОЗЕРО НОБЕЛЬ] — édesviző, ártéri tó a Zaricsenszki járásban, a Pripjaty-folyó
(Dnyeper-medence) völgyében, hossza 3,2 km, szélessége 2,5 km, területe 5 km2, legn.
mélysége 10 m (Rivne megye).
NOVHOROD-SZIVERSZKI-POLISZJA [НОВГОРОД-СІВКРСЬКЕ ПОЛІССЯ] — természetföldrajzi
terület, a Poliszjai természetföldrajzi tartomány része, a Dnyepermelléki-alföld keleti részén,
földszerkezetileg kapcsolatos a Voronyezsi-kristályos masszívummal (Csernyihiv és Szumi
megyék).

NOVOMIHAJLIVI-TÓ [ОЗЕРО НОВОМИХАЙЛІВСЬКЕ] — sósviző, lagunató a Novotroicki
járásban, a Szivas-öböl partvidékén, hossza 3,2 km, szélessége 1,6 km, területe 4 km2, legn.
mélysége 2 m (Herszon megye).
NOVOSZELICKI-MEDENCE [НОВОСЕЛИЦЬКА УЛОГОВИНА] — mélyedés a Prut-folyó völgyében
(fıleg alluviális üledékek), hossza 50 km, szélessége 2–10 km (Csernyivci megye).
NYIKITAI-HÁGÓ [НІКІТСЬКИЙ ПЕРЕВАЛ] — hágó a Krími-hegység Fı-vonulatának délnyugati
részén (fıleg mészkı), a Jaltai- és a Nyikitai-jajlák között, magassága 1400 m (Krími AK).
NYIKITAI-JAJLA [НІКІТСЬКА

ЯЙЛА]

— hegyvidéki masszívum a Krími-hegység Fı-

vonulatának délnyugati részén (fıleg mészkı), jellemzık a karszt domborzatformák, átl.
magassága 1300–1400 m, legm. pontja (1473 m) az Avinda-hegy (Krími AK).
NYIMCSICS-HÁGÓ [ПЕРЕВАЛ НІМЧИЧ] — hágó a Pokuttya-Bukovinai-Kárpátokban, a
Cseremos- és a Vizsenka-folyók vízválasztóján, magassága 580 m (Csernyivci megye).
NYISAN-KAJA-HEGY [ГОРА НІШАН-КАЯ, ШААН-КАЯ, МІШЕНЬ] — kiemelkedés a Krímihegység Fı-vonulatának nyugati részén (fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajla déli részén,
magassága 860 m (Krími AK).
NYIZSINI-DEPRESSZIÓ [НІЖИНСЬКА

ДЕПРЕСІЯ]

— geológiai szerkezet a Dnyeper-Donyeci-

mélyedés északnyugati részén (fıleg homokkı, kısó, kıszén, argilitek, mészkı, írókréta),
hossza 160 km, szélessége 65 km (Csernyihiv megye).
NYUGAT-AZOVMELLÉKI

HÁTSÁGI-LEJTİS

[ЗАХІДНО-ПРИАЗОВСЬКА

СХИЛОВО-ВИСОЧИННА СЕРЕДНЬОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

ОБЛАСТЬ]

KÖZÉPSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

— a Fekete-tengermelléki középsztyepi természetföldrajzi tartomány része az

Azovmelléki-hátságon, földszerkezetileg az Ukrán-pajzs Azovmelléki kiemelkedésével
kapcsolatos (Zaporizsja megye).
NYUGAT-DNYEPERMELLÉKI DENUDÁCIÓS HÁTSÁG [ЗАХІДНО-ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕНУДАЦІЙНА
ВИСОЧИНА]

— a Dnyepermellék–Azovmelléki talapzati réteg-denudációs hátságok és réteg-

akkumulációs

kiemelkedett

síkságok

geomorfológiai

vidék

része,

orográfiailag

a

Dnyepermelléki-hátságnak felel meg, földszerkezetileg az Ukrán-pajzs Voliny–Podóliaiblokkjához kapcsolódik.

NYUGAT-DONYECI HÁTSÁGI LEJTİS ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET [ЗАХІДНОДОНЕЦЬКА

СХИЛОВО-ВИСОЧИННА ПІВНІЧНОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

— a

Donyeci északsztyepi természetföldrajzi tartomány része (fıleg hullámos domborzat), a
Donyeci-hátság nyugati részén, földszerkezetileg kapcsolatos a Donyeci-győrt-szerkezettel, a
Dnyeper–Donyeci-,

a

Bahmuti-

és

a

Kalmiusz–Toreci-mélyedésekkel

(Donyeck,

Dnyipropetrovszk, Harkiv és Luhanszk megyék).
NYUGAT-PODÓLIAI

HÁTSÁGI

[ЗАХІДНО.ПОДІЛЬСЬКА

ВИСОЧИННА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

Nyugat-Ukrajnai

erdıssztyepi

ERDİSSZTYEPI

természetföldrajzi

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

tartomány

része

TERÜLET

— a

(Ternopoli-síkság,

Voronyáki, Tovtri és Podóliai-plató), legm. része 400 m-ig, földszerkezetileg kapcsololatos a
Voliny–Podóliai-monoklinálissal (Lviv, Ternopil és Hmelnyickij megyék).
NYUGATI-BUG-FOLYÓ [РІЧКА ЗАХІДНИЙ БУГ] — a Balti-tenger medencéjéhez tartozik, a
Narva-folyó (Narew, Visztula-medence, Lengyelország) baloldali mellékága, hossza (831 km)
Ukrajna területén 401 km, vízgyőjtı medencéje 73,5 ezer km2 (Lviv és Voliny megyék,
Belarusz és Lengyelország).
NYUGATI-ELİKÁRPÁTOK

MORÉNA-SZANDR TERASZOS SÍKSÁG

МОРЕННО-ЗАНДРОВА ТЕРАСНА РІВНИНА]

[ЗАХІДНО-ПЕРЕДКАРПАТСЬКА

— az Elıkárpátok elıhegységi réteg-denudációs

hátságok és réteg-akkumulációs emelt síkságok északnyugati része, földszerkezetileg
kapcsolatos az Elıkárpátok-süllyedékkel, absz. magasság 230–400 m, legm. pontja (519 m) a
Radics-hegy (Lviv megye).
NYUGAT-POLISZJAI-GLECCSERLAPÁT [ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКА

ЛЬОДОВИКОВА ЛОПАТЬ]

— a

Dnyeperi-eljegesedés széle a Volinyi-Poliszján, a Volinyi-hátság északi részén (moréna és
fluvio-glaciális üledékek), absz. magassága 220–230 m (Voliny megye).
NYUGAT-POLISZJAI-KARSZTVIDÉK [ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

— karsztterület

a Poliszjai-alföld nyugati részén, területe 45 km2, földszerkezetileg a Voliny-Podóliaimonoklinális része (Voliny, Rivne, Ternopil, Hmelnyickij és Lviv megyék).
NYUGAT-UKRAJNA [ЗАХІДНА УКРАЇНА] — történelmi-földrajzi terület Ukrajna nyugati részén
(Lviv, Ivano-Frankivszk, Ternopil, Voliny és Rivne megyék).
NYUGAT-UKRAJNAI ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TARTOMÁNY [ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА
ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

— a Kelet-Európai-síkság természetföldrajzi

területe az erdıssztyepi övezetben, a Volinyi-hátságot, Roztoccsát, Opillját, Hotinyi-hátságot
és a Podóliai-hátság északnyugati részét foglalja el (Lviv, Ternopil, Voliny és Rivne megyék).

O, Ó
OBITOCSNA-FÉLSZIGET (-TÚRZÁS) [ОБИТІЧНА

КОСА]

— félsziget az Azovi-tengerben (fıleg

homok és tört kagyló), az Obitocsna- és a Bergyanszki-öblök között, területe 88 km2
(Zaporizzsja megye).
OBITOCSNA-FOLYÓ [РІЧКА ОБИТІЧНА] — az Azovi-tengerbe (Obitocsna-öböl) torkollik,
hossza 100 km, vízgyőjtı medencéje 1,4 ezer km2 (Zaporizzsja megye).
OBITOCSNA-ÖBÖL [ОБИТІЧНА ЗАТОКА] — öböl az Azovi-tenger északi részén, a Fedotova- és
az Obityicsna-túrzások között, hossza 30 km, átl. mélysége 8 m, sótartalma 13 ‰
(Zaporizzsja megye).
OBRUCSEV-SZOPKA [СОПКА ОБРУЧЕВА] — iszapvulkán a Kercsi-félsziget keleti részén, a
Bulhanaki-iszapvulkánok csoportjának egyike, relatív magassága 20 m (Krími AK).
ODESSZAI-ÖBÖL [ОДЕСЬКА ЗАТОКА] — a Fekete-tenger öble, Odessza városnál, szélessége 9
km, mélysége 14 m, sótartalma 15 ‰ (Odessza megye).
OJBURGI-TÓ [ОЗЕРО ОЙБУРЗЬКЕ] — sósviző tó a Szaki járásban, a Jevpatóriai-tavak
csoportjának egyike, a Fekete-tenger partvidékén, hossza 4 km, szélessége 1,5 km, területe 5
km2, átl. mélysége 0,5 m, sótartalma 170 ‰ (Krími AK).
OLENY-TÓ [ОЗЕРО ОЛЕНЬ] — limántó a Henicseszki járásban, a Birjucsij-szigeten, hossza 2,8
km, szélessége 2,1 km, területe 3,2 km2, legn. mélysége 2,5 m (Herszon megye).
OLEXANDRIA

DENDROLÓGIAI PARK

[ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ

ПАРК

ОЛЕКСАНДРІЯ] — park Bila-

Cerkva város külterületén, létrehozása 1793, kb. 2240 növényfaj található, területe 297 ha
(Kijev megye).
OLEXIJEVI-LIMÁN [ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ

ЛИМАН]

— édesviző, ártéri tó a Cjurupini járásban, a

Dnyeper-folyó völgyében, hossza 2,5 km, szélessége 0,5 km, területe 1,2 km2, legn. mélysége
2,5 m (Herszon megye).

OMEGA-ÖBÖL [ЗАТОКА ОМЕГА] — öböl a Krím-félsziget Fekete-tengeri partvidékén,
Szevasztopol város kikötıjétıl nyugatra, hossza 0,5 km, szélessége 0,5 km, sótartalma 18 ‰
(Krími AK).
OPASZTOVECI-TÓ [ОЗЕРО ОПАСТОВЕЦЬКЕ] — ártéri tó a Leticsivi járásban, a Buzska-folyó
(Déli-Bug-medence) völgyében, területe 6 km2, legn. mélysége 3 m (Hmelnyick megye).
OPILLYA [ОПІЛЛЯ] — a Podóliai-hátság nyugati része, a Szvirzs- és a Verescsica-folyók
vidéke, átl. magassága 350–400 m (Lviv, Ivano-Frankivszk és Ternopil megyék).
OPTIMISTA-BARLANG [ПЕЧЕРА ОПТИМІСТИЧНА] — karsztbarlang a Podóliai-Bukovinaikarsztvidéken (fıleg gipsz), a világ leghosszabb gipszbarlangja, hossza 165 km, területe 0,2
km2 (Ternopil megye).
OPUKI

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ОПУКСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület a Kercsi-félsziget déli részén, a Fekete-tenger partvidékén,
létrehozása 1998, Ukrajna Vörös Könyvében 32 állat- és 23 növényfaj szerepel, területe 16
km2 (Krími AK).
ORCSIK-FOLYÓ [РІЧКА ОРЧИК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozó folyó, az Oril-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 108 km, vízgyőjtı területe 1,5 ezer km2
(Harkiv és Poltava megyék).
ORIL-FOLYÓ [РІЧКА ОРІЛ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
baloldali mellékága, hossza 384 km, vízgyőjtı medencéje 10,9 ezer km2 (Harkiv, Poltava és
Dnyipropetrovszk megyék).
ORILI-VÍZTÁROZÓ [ОРІЛЬСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó az Oril-folyón (Dnyeper-

medence), a Lozivszki járásban, területe 7 km2, víztömege 14 millió m3, átl. mélysége 2 m
(Harkiv megye).
ORIL–KINSZKI

ALFÖLDI

SZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

НИЗОВИННА СТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

Balparti-dnyeperi–Azovmelléki

északsztyepi

TERÜLET

[ОРІЛЬСЬКО-КІНСЬКА

— természetföldrajzi terület a

természetföldrajzi

tartomány

része,

a

Dnyepermelléki-alföldön, földszerkezetileg megfelel a Dnyeper–Donyeci-mélyedés és az
Ukrán-pajzs közötti résznek (Poltava, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék).

ORZSICA-FOLYÓ [РІЧКА ОРЖИЦЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szula-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 117 km, vízgyőjtı medencéje 2,2 ezer km2
(Kijev és Poltava megyék).
OSZKIL-FOLYÓ [РІЧКА ОСКІЛ] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a SziverszkijDonyec-folyó (Don-medence) baloldali mellékága, hossza (472 km) Ukrajna területén 185
km, vízgyőjtı medencéje 14,8 km2 (Harkiv és Donyeck megyék).
OSZKILMELLÉKI-PLATÓ [ПРИОСКІЛЬСЬКЕ ПЛАТО] — a Középorosz-hátság délnyugati része, az
Oszkil-folyó medencéjében, átl. magassága 180–200 m (Harkiv megye).
OSZTER-FOLYÓ [РІЧКА ОСТЕР] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Deszna-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 199 km, vízgyőjtı medencéje 2,9 ezer km2
(Csernyihiv megye).
OSZTROHI-VÖLGY [ОСТРОЗЬКА ДОЛИНА] — a Male-Poliszja-síkság keleti része, elválasztja a
Mizocki-hátságot és a Kremeneci-hegyeket (Rivne megye).
OSZTRIVI-TÓ [ОЗЕРО ОСТРІВСЬКЕ] — édesviző, karszttó a Zaricsnyani járásban, a Veszeluhafolyó völgyében, hossza 2 km, átl. szélessége 0,7 km, területe 1,1 km2, átl. mélysége 7 m
(Rivne megye).
OTINE-LOJEVI-HÁTSÁG [ОТИНЕ-ЛОЄВА

ВИСОЧИНА]

— elıhegységi hátság a Prut- és a

Bisztrica-Nadvirnyanszka-folyók közötti vízválasztón, magassága 350–560 m (IvanoFrankivszk megye).
OSZTROVJANSZKE-TÓ [ОЗЕРО ОСТРОВ’ЯНСЬКЕ] — édesviző tó a Nyugati-Bug-folyó
medencéjében (Sacki-tavak), a Lubomli járásban, hossza 2,6 km, szélessége 1,7 km, területe
2,5 km2, legn. mélysége 3,8 m (Voliny megye).
OZERJANI-HÁTSÁG (-TÖNKHEGYSÉG) [ОЗЕРЯНСЬКИЙ

КРЯЖ]

— hátság a Zsitomiri-Poliszja

északi részén (fıleg kvarcit), jellemzık a denudációs felszínformák, hossza 8 km, szélessége
1 km, legn. magassága 209 m (Zsitomír megye).
OZIRCE-TÓ [ОЗЕРО ОЗІРЦЕ] — édesviző, berogyásos keletkezéső tó az Ökörmezıi járásban, az
Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) Belsı-Gorgánok Gropa-hegyének északkeleti lejtıin,
1 km magasan, területe 1,2 ha, legn. mélysége 9,5 m (Kárpátalja megye).

Ö, İ
ÖRDÖG-SZIKLA (ÖRDÖG-ÚJJA-SZIKLA) [ЧОРТОВА

СКЕЛЯ,

ЧОРТІВ

ПАЛЕЦЬ]

— kiemelkedett,

lemálott szikladarab a Karadag-masszívum Magnyitna-gerincének déli részén (fıleg
tufabreccsa, andezitek), magassága 378 m (Krími AK).

P
PANSZKE-TÓ [ОЗЕРО ПАНСЬКЕ, -САСИК] — sósviző tó a Csornomorszki járásban, a
Tarhankuti-félszigeten, hossza 4,5 km, szélessége 2 km, területe 5,2 km2, legn. mélysége 1 m,
sótartalma 110 ‰ (Krími AK).
PAPANYIN-SZIGET [ПАПАНІН

ОСТРІВ]

— kontinentális keletkezéső sziget a Szivas-öböl

középsı részén (fıleg agyag), hossza 2,5 km (Herszon megye).
PARÁSKA-HEGY [ГОРА ПАРАШКА] — magaslat a Szkolei-Beszkidek-vonulaton, Szkole
várostól nyugatra, magassága 1270 m (Lviv megye).
PARTIZANSZKA-BARLANG [ПЕЧЕРА ПАРТИЗАНСЬКА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, hossza 180 m, mélysége 45 m (Krími AK).
PARTIZÁNSZKE-VÍZTÁROZÓ [ПАРТИЗАНСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó az Alma-folyón,

2

Bahcsiszaraj várostól délre, területe 2 km , víztömege 34 millió m3, legn. mélysége 40 m
(Krími AK).
PARTIZÁN-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ПАРТИЗАН] — a Lumsori vízesések egyike, a Turicska-folyón
(a Turja-folyó jobboldali mellékága, Tisza-medence), a Perecsenyi járásban, magassága 4 m
(Kárpátalja megye).
PAVLOPILI-VÍZTÁROZÓ (PAVLOVI-) [ПАВЛОПІЛЬСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ,

ПАВЛОВСЬКЕ-] —

2

víztározó a Kalmiusz-folyón, a Novoazovszki járásban, területe: 10 km , víztömege 76 milló
m3, legn. mélysége 19 m (Donyeck megye).
PECSENYIHI-VÍZTÁROZÓ [ПЕЧЕНІЗЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Sziverszkij-Donyec

folyó felsı szakaszán, Harkiv várostól keletre, hossza 65 km, szélessége 3 km-ig, területe 86
km2, víztömege 0,38 km3, legn. mélysége 10,5 m (Harkiv megye).

PERECSENYI-MEDENCE [ПЕРЕЧИНСЬКА

УЛОГОВИНА]

— a Berezne–Lipsáni-völgy nyugati

része, a Polonina-havasok és a Vulkanikus-vonulat között, hossza 8 km-ig, szélessége 2,5 km,
magassága 220–330 m (Kárpátalja megye).
PEREKOPI-FÖLDNYELV [ПЕРЕКОПСЬКИЙ ПЕРЕШИЙОК] — keskeny szárazföldi sáv Ukrajna déli
részén (fıleg agyag), a szárazföld és a Krím-félsziget között, a Karkiniti-öböl (Fekete-tenger)
és a Szivas-öböl (Azovi-tenger) között, hossza 30 km, szélessége 7–23 km (Herszon megye és
Krími AK).
PEREKOPI-TAVAK [ПЕРЕКОПСЬКІ

ОЗЕРА]

— sósviző tavak csoportja a Krasznoperekopi

járásban (fıleg löszdolinák), 9 tó alkotja, sótartalmuk 14–24 ‰ (Krími AK).
PEREMISLYÁNI-DOMBVIDÉK [ПЕРЕМИШЛЯНСЬКЕ

ГОРБОГІР’Я]

— a Podóliai-hátság része

(fıleg homokkı, homok, lösz), a Hnyila- és a Zolota-Lipa-folyók között, hossza 40 km,
szélessége 18–22 km, átl. magassága 300–350 m, legm. pontja 430 m (Lviv megye).
PEREMUT-TÓ [ОЗЕРО ПЕРЕМУТ] — édesviző karszttó a Lubomili járásban, hossza 1,9 km,
szélessége 1,4 km, területe 1,5 km2, legn. mélysége 3,5 m (Voliny megye).
PERLINA-BARLANG (GYÖNGY-) [ПЕЧЕРА ПЕРЛИНА] — karsztbarlang a Podólia-Bukovinaikarsztvidéken (fıleg mészkı), mélysége 40 m (Ternopil megye).
PETROSZ-HEGY [ГОРА ПЕТРОС] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) egyik
legmagasabb csúcsa (fıleg homokkı), a Csornohorai-masszívumban, magassága 2020 m
(Kárpátalja megye).
PETROSZUL-HEGY [ГОРА ПЕТРОСУЛ] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) egyik
legmagasabb csúcsa (fıleg homokkı), a Csornohorai-masszívumban, magassága 1855 m
(Kárpátalja megye).
PIDPULA-HEGY [ГОРА ПІДПУЛА, ПУДПУЛА] — hegyvidéki magaslat a Kárpátok-hegység
Szvidoveci-vonulatának (Fagyalos) északnyugati részén, magassága 1630 m (Kárpátalja
megye).
PIKUJ-HEGY (POKOLBÉRC-HEGY) [ГОРА ПІКУЙ] — hegyvidéki magaslat az ÉszakkeletiKárpátok (Ukrán-Kárpátok) Vízválasztó-gerincén (fıleg flis), a Bukoveci-polonina délkeleti
részén, magassága 1405 m (Kárpátalja és Lviv megye).

PIONERKA-BARLANG [ПЕЧЕРА ПІОНЕРКА] — karsztbarlang a Zasztavnyivi járásban, hossza
500 m (Csernyivci megye).
PIP-IVAN.HEGY [ГОРА ПІП-ІВАН] — hegycsúcs, a Máramarosi-masszívum legmagasabb pontja
(fıleg gnejsz), magassága 1936 m (Kárpátalja megye, Románia).
PISCSANIJ-FOK [МИС ПІЩАНИЙ] — partkiszögellés a a Fekete-tenger Karkiniti-öblében, a
Bakali-túrzás északi részén (Krími AK).
PISZOCSNE-TÓ [ОЗЕРО ПІСОЧНЕ] — édesviző karszttó a Lubomli járásban, a Nyugati-Bugfolyó medencéjében, a Sacki-tavakhoz tartozik, hossza 2 km, szélessége 1,9 km, területe 1,4
km2, legn. mélysége 16 m (Voliny megye).
PIVDENNE-VÍZTÁROZÓ (DÉLI-) [ПІВДЕННЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Krivij-Rihi

járásban, a Dnyipro–Krivij-Rih-csatornán, hossza 19 km, szélessége 1,2 km, területe 11 km2,
legn. mélysége 26 m, víztömege 57 millió m3 (Dnyipropetrovszk megye).
PIVDENNIJ-BUG [ПІВДЕННИЙ БУГ] — l. Déli-Bug.
PLAKA-FOK [МИС ПЛАКА] — partkiszögellés a Krím-félsziget déli partvidékén (fıleg diabáz
porfiritek), Frunzenszke település közelében (Krími AK).
PLOSZKIJ-VONULAT [ХРЕБЕТ ПЛОСКИЙ] — hegyvidéki gerinc a Pokuttya-BukovinaiKárpátokban (fıleg homokkı, argilitek, aleuritok), a Putyila- és a Szucsava-folyók között,
hossza 2 km, szélessége 3 km, legm. pontja (1079 m) a Ploszka-hegy (Csernyivci megye).
PODÓLIA [ПОДІЛЛЯ] — történelmi-földrajzi terület a Déli-Bug- és a Dnyeszter-folyók között.
PODÓLIA–BUKOVINAI

KARSZTVIDÉK

[ПОДІЛЬСЬКО-БУКОВИНСЬКА

КАРСТОВА ОБЛАСТЬ]

—

karsztvidék a Podóliai-hátságon és a Roztoccsa-vonulaton, elterjedt jelenségek a
tölcsérformák, medencék, árkok, völgyek, leghosszabb (165 km) karsztbarlangja az
Optimista-barlang (Lviv, Ternopil, Hmelnyickij, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
PODÓLIAI-DOMBVIDÉK [ПОДІЛЬСЬКЕ

ГОРБОГІР’Я]

— a Podóliai-hátság természetföldrajzi

vidéke, átl. magassága 300–350 m, legm. pontja (471 m) a Kamula-hegy, földszerkezetileg
megfelel a Voliny-Podóliai-monoklinálisnak (Lviv, Ternopil és Ivano-Frankivszk megyék).

PODÓLIAI-HÁTSÁG [ПОДІЛЬСЬКА

ВИСОЧИНА]

— hátság Ukrajna délnyugati részén (fıleg

mészkı, márga, homokkı, pala, gránit), hossza 580 km, szélessége 180 km, átl. magassága
200–300 m, legm. pontja (471 m) a Kamula-hegy, földszerkezetileg az Ukrán-pajzs
délnyugati része és a Voliny-Podóliai-monoklinális déli része (Lviv, Ternopil, Hmelnyickij,
Ivano-Frankivszk, Vinnyica és Odessza megyék).
PODÓLIAI
ВИСОЧИНА]

SZERKEZETI-DENUDÁCIÓS

HÁTSÁG

[ПОДІЛЬСЬКА

СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦІЙНА

— geomorfológiai terület, a Voliny-Podóliai réteg-denudációs és réteg-

akkumulatív kiemelkedett síkságoknak, orográfiailag megfelel a Podóliai- és a Hotinihátságoknak, átl. magassága 200–400 m, legm. pontja (515 m) a Berda-hegy,
földszerkezetileg az Ukrán-pajzs délnyugati része és a Voliny–Podóliai-monoklinális déli
része (Lviv, Ternopil, Hmelnyickij, Ivano-Frankivszk és Vinnyica megyék).
PODÓLIAI-TÓTROK [ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ, МЕДОБОРИ] — a Tótrok-hátság része (fıleg
mészkı), hossza 200 km, szélessége 5–12 km, legm. pontja 440 m, elterjedt a karszt (Lviv,
ternopil és Hmelnyickij megyék).
PODÓLIAI-TOVTROK NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ]
— természetvédelmi terület a Podóliai-hátság középsı részén, létrehozása 1996, Ukrajna
Vörös Könyvében 98 állat- és 56 növényfaj szerepel, területe 2613 km2 (Hmelnyickij megye).
POKOLBÉRC-HEGY [ГОРА ПІКУЙ] — l. Pikuj-hegy.
POKUTTYAI-ALACSONYHEGYSÉG [ПОКУТСЬКЕ

НИЗЬКОГІР’Я]

— alacsony hegyek a Ljucska-

folyó mentén a Cseremos-folyóig (fıleg homokkı, márga, argilitek), hossza 30 km, átl.
magassága 700–800 m, legm. része 1000 m (Ivano-Frankivszk megye).
POKUTTYA-BUKOVINAI-KÁRPÁTOK [ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКІ КАРПАТИ] — az ÉszakkeletiKárpátok (Ukrán-Kárpátok) külsı vonulata (fıleg flis), a Ljucska-folyótól az ukrán-román
államhatárig, hossza 75 km, szélessége 25 km, legmagasabb pontja (1483 m) a Rotilo-hegy
(Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
POKUTTYA [ПОКУТТЯ] — történelmi-földrajzi terület Ukrajna nyugati részén, IvanoFrankivszk megye délkeleti részén, a Dnyeszter- és a Cseremos-folyók között (IvanoFrankivszk megye).

POLISZJA [ПОЛІССЯ] — természetföldrajzi terület Ukrajna, Belarusz és Oroszország
egymással határos területén, a Dnyeper-, a Pripjaty- és a Deszna-folyók medencéjében,
területe 270 ezer km2 (Voliny, Rivne, Zsitomír, Kijev, Csernyihiv és Szumi megyék,
Belarusz, Oroszország).
POLISZJAI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

ГЕОГРАФІЧНА ПРОВІНЦІЯ]

TARTOMÁNY

[ПОЛІСЬКА

(МІШАНОЛІСОВА)

ФІЗИКО-

— a Kelet-Európai-síkság vegyes erdeinek tartománya, a Poliszjai-

alföldön, földszerkezetileg az Ukrán-pajzs, a Voliny–Podóliai-monoklinális és a Dnyeper–
Donyeci-mélyedés felszíne (Voliny, Rivne, Zsitomír, Kijev, Csernyihiv és Szumi megyék,
Belarusz, Oroszország).
POLISZJAI-ALFÖLD [ПОЛІССЬКА НИЗОВИНА] — alföld Ukrajna északi részén, a Dnyeper- és a
Pripjaty-folyók medencéjében, átl. magassága 150–200 m, legmagasabb része a SzlovecsánOvrucsi-hátság (-tönkhegység), földszerkezetileg a Pripjatyi-süllyedék, a Voliny–Podóliaimonoklinális és a Dnyeper–Donyeci-mélyedés felszíne (Voliny, Rivne, Zsitomír és Kijev
megyék).
POLISZJAI

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ПОЛІСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület az Olevi és az Ovrucsi járásokban, létrehozása 1968, Ukrajna Vörös
Könyvében 14 állat- és 20 növényfaj szerepel, területe 201 km2 (Zsitomír megye).
POLONÍNA–CSORNOHORAI
СЕРЕДНЬОГІР’Я]

—

az

RÖGÖS KÖZÉPHEGYSÉG

Északkelti-Kárpátok

[ПОЛОНИНСЬКО-ЧОРНОГІРСЬКЕ
(Ukrán-Kárpátok)

БРИЛОВЕ

denudációs-tektonikai

hegyvidékének geomorfológiai vidéke, orográfiailag a Havasok-vonulatának, a Fagyalosvonulat és a Csornohorai-masszívum része, átl. magassága 1400–1600 m, legm. pontja (2061
m) a Hoverla-hegy, földszerkezetileg megfelel a Belsı-flis-övnek, elterjedtek glaciális, karszt
és jelenkori vízeróziós domborzarformák (Kárpátalja megye).
POLTAVAI-SÍKSÁG [ПОЛТАВСЬКА

РІВНИНА]

— a Dnyepermelléki-alföld keleti része, absz.

magassága meghaladja a 300 m-t, felületén több kiemelkedés található (a Viszacskivi- és a
Zolotuha-domb stb.), elıfordulnak fluvio-glaciális felszínformák (Poltava megye).
POLTAVAI-TERASZSÍKSÁG [ПОЛТАВСЬКА

ТЕРАСНА РІВНИНА]

— a Dnyepermelléki réteg-

akkumulatív alföldies síkság geomorfológiai területe, a Dnyepermelléki-alföld északi részén,
absz. magassága 130–200 m, földszerkezetileg a Dnyepermelléki-Donyeci-mélyedés középsı
részének felszíne (Szumi, Poltava és Harkiv megyék).

PORKULECI-TAKARÓ [ПОРКУЛЕЦЬКИЙ

ПОКРИВ]

— a Kárpáti győrt-takaró szerkezet

legnagyobb geológiai szerkezete, ukrajnai része (fıleg flis) a Szucsava-folyótól az ukránszlovák államhatárig terjed, orográfiailag megfelel a Havasok-vonulatának (Kárpátalja
megye).
POPELJUSKA-BARLANG

(HAMUPIPİKE-) [ПЕЧЕРА ПОПЕЛЮШКА]

—

karsztbarlang

a

Novoszelicki járásban, hossza 80 km (Csernyivci megye).
POVCSÁNI-HÁTSÁG [ПОВЧАНСЬКА

ВИСОЧИНА]

— a Volinyi-hátság legmagasabb része, a

Sztir- és az Ikva-folyók között, magassága 361 m-ig, elterjedtek az eróziós árkok és völgyek
(Rivne megye).
POZSIZSEVSZKA-POLONÍNA [ПОЖИЖЕВСЬКА ПОЛОНИНА] — a Csornohorai masszívum
Pozsizsevszka-hegyének északkeleti része, erdıtlen hullámos része, magassága 1382–1822 m,
területe 15 ha (Kárpátalja megye).
PRIBIJNIJ-FOK [МИС ПРИБІЙНИЙ, КАРА-МРУН] — partkiszögellés a Tarhankuti-félszigeten
(fıleg mészkı), a Karkiniti- és a Karadzsini-öblök között, a Krím-félsziget legnyugatibb
pontja (Krími AK).
PRIJATINI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

ПРИЯТИНСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Prijatini járásban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös Könyvében 15
állat- és 14 növényfaj szerepel, területe 120 km2 (Poltava megye).
PRIPJATY-FOLYÓ [РІЧКА ПРИП’ЯТЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeperfolyó jobboldali mellékága, hossza (761 km) Ukrajna területén 290 km, vízgyőjtı medencéje
121 ezer km2 (Voliny, Rivne és Kijev megyék).
PRIPJATY–SZTOHID NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК ПРИП’ЯТЬ-СТОХІД] —
létrehozása 1898, Ukrajna Vörös Könyvében 69 állat- és 20 növényfaj szerepel, területe 333
km2 (Herszon megye).
PRIPJATY–VOLINYI

MORÉNA-SZANDR

ÉS

МОРЕННО-ЗАНДРОВА І ТЕРАСНА РІВНИНА]

TERASZSÍKSÁG

[ПРИП’ЯТСЬКО-ВОЛИНСЬКА

— a Délpoliszjai réteg-akkumulációs alföldies

síkságok geomorfológiai területe, földszerkezetileg kapcsolatos az Ukrán-pajzs nyugati
lejtıivel, absz. magassága 150–223 m (Voliny és Rivne megyék).

PRISZLOP-HÁGÓ [ПЕРЕВАЛ ПРИСЛОП] — hágó a Krími-hegységben (Krími AK).
PROFSZOJUZ-BARLANG (SZAKSZERVEZET-) [ПЕЧЕРА ПРОФСОЮЗНА] — karsztbarlang a
Hegyvidéki-Krími-karsztvidék területén (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 145 m,
mélysége 135 m (Krími AK).
PROVALLJA-BARLANG [ПЕЧЕРА ПРОВАЛЛЯ] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krími-karsztvidék
területén (fıleg mészkı), a Dovhoruki-jajlán, hossza 1150 m, mélysége 104 m (Krími AK).
PRUT–DNYESZTERI
ДНІСТРОВСЬКА

HÁTSÁGI

ERDİSSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

ВИСОЧИННА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ПРУТ-

— a Nyugat-

Ukrajnai erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Dnyeszter- és a Prut-folyók
között, földszerkezetileg a Voliny–Podóliai-monoklinális felszíne, felszínén a Hotini-hátság
választódik ki (Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
PRUT–DNYESZTERI-TÓTROK [ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКІ ТОВТРИ] — a Podóliai-Tótrok folytatása a
Prut- és a Dnyeszter-folyók között, hossza 25 km, szélessége 3–5 km, legm. pontja 320 m
(Csernyivci megye, Moldova).
PRUT-FOLYÓ [РІЧКА ПРУТ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Duna-folyó baloldali
mellékága, hossza (967 km) Ukrajna területén 299 km, vízgyőjtı medencéje 27,5 ezer km2
(Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék, Moldova és Románia).
PSZEL-FOLYÓ [РІЧКА ПСЕЛ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
baloldali mellékága, hossza (717 km) Ukrajna területén 520 km, vízgyőjtı medencéje 22,8
ezer km2 (Szumi és Poltava megyék, Oroszország).
PSZEL–VORSZKLAI-NYEREG

[ПСПЕЛЬСЬКО-ВОРСКЛЯНСЬКА

СІДЛОВИНА]

—

geológiai

szerkezet a Dnyeper–Donyeci-mélyedés délkeleti részén, a Poltavai-síkság délkeleti részén
(Poltava és Szumi megyék).
PULEMECKЕ-TÓ [ОЗЕРО ПУЛЕМЕЦЬКЕ] — édesviző, karszteredető tó a Nyugati-Bug-folyó
medencéjében (Sacki-tavak), hossza 6 km, szélessége 3,6 km, területe 16,4 km2, legn.
mélysége 19 m (Voliny megye).

PUSKIN-SZIKLA-FOK [МИС ПУШКІНСЬКА СКЕЛЯ] — partkiszögellés a Krím-félsziget Délipartvidékén (fıleg mészkı), Hurzuf település közelében, a Krími-hegység Fı-vonulatának
jajlától elkülönült része (Krími AK).
PUTRINE-TÓ [ОЗЕРО ПУТРИНЕ] — ártéri tó a Dnyeszter-folyó völgyében, a Biljajevi járásban,
hossza 2 km, szélessége 1,2 km, területe 2 km2, legn. mélysége 1 m (Odessza megye).

R
RAHÓI-TAKARÓ [РАХІВСЬКИЙ

ПОКРИВ]

— geológiai szerkezet az Északkeleti-Kárpátok

(Ukrán-Kárpátok) délkeleti részén (fıleg flis), az ukrán-román államhatártól a Tarac-folyóig
húzódik, domborzatilag felszínén a Csornohorai-masszívum déli lejtıi és a Havasok-vonulata
helyezkedik el, szélessége 4,5 km (Kárpátalja megye).
REBRA-HEGY

[ГОРА

РЕБРА]

—

hegycsúcs

az

Északkeleti-Kárpátok

Csornohorai-

masszívumának középsı részén, magassága 2010 m (Ivano-Frankivszk és Kárpátalja megye).
REBROVACS-GYIL [РЕБРОВАЧ-ДІЛ] — hegyvidéki masszívum az Északkeleti-Kárpátok
Pokuttya-Bukovinai-Kárpátok részén, a Prut- és a Piga-folyók között, Vorohta település
mellet, legm. pontja (1383 m) a Kitilivka-hegy (Ivano-Frankivszk megye).
REZONANSZ-BARLANG [ПЕЧЕРА РЕЗОНАНСНА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 180 m, mélysége 105 m (Krími AK).
RIKA (NAGYÁG) -FOLYÓ [РІЧКА РІКА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Tisza-folyó
(Duna-medence) jobboldali mellékága, hossza 92 km, vízgyőjtı medencéje 1240 km2
(Kárpátalja megye).
RIV-FOLYÓ [РІЧКА РІВ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Déli-Bug-folyó jobboldali
mellékága, hossza (133 km) Ukrajna területén 104 km, vízgyőjtı medencéje 1,2 ezer km2
(Hmelnyickij és Vinnyica megyék).
RIVNEI-PLATÓ [РІВНЕНСЬКЕ

ПЛАТО]

— a Volinyi-hátság északi része, a Sztir- és a Horiny-

folyók között, domborzata uvalás, eróziós völgyekkel szabdalva (Rivne megye).

RIVNEI

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[РІВНЕННСЬКИЙ

ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК]

—

természetvédelmi terület fıleg a Szárni járásban, létrehozása 1999, Ukrajna Vörös Könyvében
25 állat- és 28 növényfaj szerepel, területe 422 km2 (Rivne megye).
ROHATIN–HODOROVI-OPILLYA [РОГАТИН-ХОДОРІВСЬКЕ ОПІЛЛЯ, БУРШТИН-ХОДОРІВСЬКЕ
ОПІЛЛЯ] — eróziós-akkumulatív és eróziós-denudációs felszínő hátság (fıleg márga,
homokkı, homok, kavics), a Podóliai-hátság része, a Dnyeszter-folyó balparti részén, a
Kolodnica- és a Bibelka-folyók között, hossza 60 km, szélessége 35 km-ig terjed, magassága
245–325 m (Ivano-Frankivszk és Lviv megyék).
ROKA-HEGY [ГОРА РОКА] — hegycsúcs a Krími-hegység Fı-vonulatának Aj-Petri-jajláján
(fıleg mészkı), Jalta várostól nyugatra, magassága 1346 m (Krími AK).
ROMAN-KOS-HEGY [ГОРА РОМАН КОШ] — a Krími-hegység legmagasabb hegycsúcsa (fıleg
mészkı), a Fı-vonulat Babugán-jajlájának északi részén, magassága 1545 m (Krími AK).
ROMEN-FOLYÓ [РІЧКА РОМЕН] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szula-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza (221 km) Ukrajna területén 120 km,
vízgyőjtı medencéje 3,9 ezer km2 (Csernyihiv és Szumi megyék).
RÓNA-HAVAS (RUNA-) [ПОЛОНИНА-РУНА, -РІВНА] — hagyvidéki masszívum az ÉszakkeletiKárpátok (Ukrán-Kárpátok) délnyugati részén (fıleg homokkı), a Latorca- és az Ung-folyók
között, a Havasok-vonulatának része, hossza 15 km, legmagasabb része (1482 m) a
Rónahavas-hegy (Kárpátalja megye).
ROSZ-FOLYÓ [РІЧКА РОС] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
jobboldali mellékága, hossza 346 km, vízgyőjtı medencéje 12,6 ezer km2 (Vinnyica, Kijev és
Cserkaszi megyék).
ROSZMELLÉKI-SÍKSÁG [ПРИРОСЬКА РІВНИНА] — enyhén hullámos síkság, a Dnyepermellékihátság északkeleti része, legm. pontja 179 m, a geológiai múltban a Dnyeperi-eljegesedés
fedte be (Kijev megye).
ROSZTAVICA-FOLYÓ [РІЧКА РОСТАВИЦЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Roszfolyó (Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 116 km, vízgyőjtı medencéje 1,5 ezer
km2 (Vinnyica, Zsitomír és Cserkaszi megyék).

ROTILA-HEGY [ГОРА РОТИЛО] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) PokuttyaBukovinai-vonulatának legmagasabb hegycsúcsa (fıleg homokkı), magassága 1491 m
(Ivano-Frankivszk megye).
ROZLUCS-VONULAT [ХРЕБЕТ РОЗЛУЧ] — alacsonyhegyvidéki vonulat (fıleg argilitek, pala) az
Északkeleti-Kárpátokban (Ukrán-Kárpátok), a Sztrij- és a Szan-folyók között, legm. pontja
(1024 m) a Mahura-Limnyanszka-hegy (Lviv megye).
ROZTOCCSA-HÁTSÁG [ВИСОЧИНА РОЗТОЧЧЯ] — dombos felszínő hátsági vonulat Ukrajna
nyugati részén (fıleg márga, mészköves homokkı, mészkı), a Podóliai-hátságtól nyugatra,
földszerkezetileg a Lvivi-süllyedék felszíne, hossza 60 km, szélessége 10–30 km, átl.
magassága 320–370 m, legm. pontja 397 m (Lviv megye).
ROZTOCCSA–OPILLYAI

DOMBOS ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

[РОЗТОЦЬКО-

ОПІЛЬСЬКА ГОРБОГІРНА ЛІСОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ] — a Nyugat-Ukrajnai
erdıssztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Podóliai-hátság északnyugati részén,
domborzatilag megfelel a Roztoccsa-, a Holohori- és a Voronyaki-hátságoknak,
földszerkezetileg a Voliny–Podóliai-monoklinális és a Lvivi-mélyedés felszíne (Lviv,
Ternopil és Ivano-Frankivszk megyék).
ROZTOCCSA

TERMÉSZETVÉDELMI

TERÜLET

[ПРИРОДНИЙ

ЗАПОВІДНИК

РOЗТОЧЧЯ] —

természetvédelmi terület a Javorovi járásban, létrehozása 1984, Ukrajna Vörös Könyvében 18
állat- és 27 növényfaj szerepel, területe 21 km2 (Lviv megye).
ROZSNYATIVI-MEDENCE

[РОЖНЯТІВСЬКА

УЛОГОВИНА]

—

megsüllyedt

síkság

az

Elıkárpátokban, a Limnica- és a Csecsva-folyók között, magassága 300–400 m (IvanoFrankivszk megye).
RÖGÖS-TAKARÓ [СКИБОВИЙ

ПОКРИВ]

— az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)

földszerkezeti öve (fıleg flis), hossza 280 km (Lviv, Ivano-Frankivszk és Csernyivci
megyék).
RUSZKIJ-SZIGET [РУСЬКИЙ

ОСТРІВ]

— sziget a Szivas-öböl nyugati részén (fıleg agyag),

hossza 3,2 km, szélessége 0,7 km-ig (Krími AK).

S, Sz

SACKI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ШАЦЬКИЙ] — természetvédelmi

terület a Sacki járásban, létrehozása 1983, Ukrajna Vörös Könyvében 33 állat- és 32
növényfaj szerepel, területe 489 km2 (Voliny megye).
SACKI-TAVAK [ШАЦЬКІ

ОЗЕРА]

— karsztkeletkezéső tócsoport (több mint 30 tó, a

legjelentısebbek: Szvityaz, Pulemecke, Luki, Lucimir, Osztrovjanszke, Krimne, Piszocsne) a
Nyugati-Bug- és a Pripjaty-folyók közötti szandrsíkságon, a Sacki járásban (Voliny megye).
SAGANI-LIMÁNTÓ [ЛИМАН ШАГАНІ] — sósviző tó a Fekete-tenger partvidékén, a Tatarbunari
járásban, hossza 11,5 km, szélessége 9,3 km-ig, területe 74 km2, legn. mélysége 2 m,
sótartalma 110 ‰ (Odessza megye).
SAJTAN-MERDVEN-HÁGÓ (ÖRDÖG-LÉPCSİI) [ПЕРЕВАЛ ШАЙТАН-МЕРДВЕН] — hágó a Krímihegység Fı-vonulatának Aj-Petri-jajláján (fıleg mészkı), magassága 600 m (Krími AK).
SÁRVULKÁNOK [ГРЯЗЬОВІ ВУЛКАНИ] — geológiai képzıdmények a Kercsi-félszigeten (Krímfélsziget), a sárvulkánok lehetnek mőködık, idıszakosan mőködık és kialudtak, a vulkánok
sarat, forró gázokat és szilárd törmeléket lövellnek ki, magasságuk lehet 60 m-ig (Krími AK).
SCSEDRIVI-VÍZTÁROZÓ [ЩЕДРІВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Déli-Bug-folyón, a

Leticsivi járásban, hossza 20 km, szélessége 2,5 km-ig, területe 13,3 km2, víztömege 30 millió
m3, legn. mélysége 5 m (Hmelnyickij megye).
SIPIT-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ШИПІТ] — vízesés a Sipot-folyón (a Turja-folyó mellékága, Tiszafolyó medencéje), a Perecsenyi járásban, a Róna-havas délnyugati lejtıin, magassága 24 m
(Kárpátalja megye).
SIPOT-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ШИПІТ] — vízesés a Pilipec-folyón (a Ripinka-folyó mellékága,
Tisza-folyó medencéje), az Ökörmezıi járásban, Fülöpfalva település közelében, a Borzsahavas északkeleti lejtıin, magassága 16 m (Kárpátalja megye).
SOLOHOVI-VÍZTÁROZÓ [ШОЛОХОВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Bazavluk-folyón, a

Nyikopoli járásban, hossza 17,2 km, szélessége 2 km-ig, területe 14 km2, víztömege 97 millió
m3, legn. mélysége 26 m (Dnyipropetrovszk megye).

SOPURKA-FOLYÓ [РІЧКА ШОПУРКА] — a Tisza-folyó jobboldali mellékága a Rahói járásban,
hossza 13 km, vízgyőjtı területe 283 km2 (Kárpátalja megye).
SZABECKI-LIMÁN [САБЕЦЬКИЙ

ЛИМАН]

— ártéri édesviző limántó a Beriszlavi járásban, a

Dnyeper-folyó alsó szakaszán, hossza 2,5 km, szélessége 0,6 km, területe 1,1 km2, legn.
mélysége 2,5 m (Herszon megye).
SZAFJAN-TÓ [ОЗЕРО САФ’ЯН] — édesviző, ártéri tó a Duna-folyó medencéjében, az Izmaili
járásban, hossza 6,5 km, szélessége 1 km-ig, területe 4,2 km2, legn. mélysége 4 m (Odessza
megye).
SZAKI-TÓ [ОЗЕРО САКСЬКЕ] — sósviző lefolyástalan tó a Krím-félsziget nyugati részén,
hossza 5,5 km, szélessége 3 km-ig, területe 9,7 km2, legn. mélysége 1,5 m, sótartalma 80–200
‰ (Krími AK).
SZAKSZAGÁN-FOLYÓ [РІЧКА САКСАГАНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, az
Inhulec-folyó (Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 144 km, vízgyőjtı medencéje 2
ezer km2 (Dnyipropetrovszk megye).
SZALGIR-FOLYÓ [РІЧКА САЛГІР] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a Szivas-öbölbe
torkollik, hossza 204 km, vízgyőjtı medencéje 3,7 ezer km2 (Krími AK).
SZAMARA-FOLYÓ [РІЧКА САМАРА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeperfolyó baloldali mellékága, hossza 320 km, vízgyőjtı medencéje 22,6 ezer km2 (Donyeck,
Harkiv és Dnyipropetrovszk megyék).
SZAMBORI-TAKARÓ [САМБІРСЬКИЙ

ПОКРИВ]

— az Elıkárpátok-süllyedék geológiai

szerkezete, az ukrán-lengyel államhatártól az ukrán-román államhatárig húzódik, a Virvafolyótól a Szucsava-folyóig (Lviv, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
SZAN-FOLYÓ (SZJAN-) [РІЧКА САН, СЯН] — a Balti-tenger medencéjéhez tartozik, a Visztulafolyó jobboldali mellékága a Turkai járásban, hossza (444 km) Ukrajna területén 56 km,
vízgyőjtı területe 16,8 ezer km2 (Lviv megye, Lengyelország).
SZARATA-FOLYÓ [РІЧКА САРАТА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szaszik-tóba
torkollik, hossza 109 km, vízgyőjtı medencéje 1,3 ezer km2 (Odessza megye).

SZÁRAZSZTYEPI (DÉLSZTYEPI)

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ALÖVEZET

СТЕПОВА) ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПІДЗОНА]

[СУХОСТЕПОВА (ПІВДЕННО-

— a sztyepi természetföldrajzi övezet középsı és

déli része, a Fekete-tengermelléki-, a Szivasmelléki-alföldek és az Észak-Krími-síkság északi
része tartozik hozzá (Mikolajiv, Herszon és Zaporizzsja megyék, Krími AK).
SZARICS-FOK [МИС САРИЧ] — partkiszögellés a Krím-félsziget Déli-partvidékének nyugati
részén (fıleg mészkı), Forosz település közelében, Ukrajna legdélibb pontja (Krími AK).
SZASZIK-TÓ (KUNDUK) [ОЗЕРО САСИК (КУНДУК)] — limántó a Fekete-tenger partvidékén,
hossza 35 km, szélessége 11 km-ig, területe 205 km2, legn. mélysége 3,9 m, sótartalma 2,5 ‰
(Odessza megye).
SZASZIK-TÓ [ОЗЕРО САСИК (САСИК-СИВАШ)] — sósviző tó a Krím-félsziget nyugati részén, a
Kalamiti-öböl partvidékén, a Szaki járásban, hossza 18 km, szélessége 12 km-ig, területe 71
km2, legn. mélysége 1,2 m, sótartalma 160 ‰ (Krími AK).
SZAVUR-MOHILA-HEGY [ГОРА САВУР-МОГИЛА] — kiemelkedés (fıleg homokkı) a Donyecihátságon (-tönkhegységen), magassága 277 m (Donyeck megye).
SZEJM-FOLYÓ [РІЧКА СЕЙМ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Deszna-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza (748 km) Ukrajna területén 228 km,
vízgyőjtı medencéje 27,5 km2 (Szumi és Csernyihiv megyék).
SZEKLENCE-FOLYÓ [РІЧКА СОКИРНИЦЯ, -ПОМИЙНИЦЯ] — a Tisza-folyó jobboldali mellékága
a Huszti járásban, hossza 27 km, vízgyőjtı területe 121 km2 (Kárpátalja megye).
SZENT-HEGYEK NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

СВЯТІ ГОРИ] —

természetvédelmi terület a Szlovjanszki és a Krasznolimáni járásokban, létrehozása 1997,
Ukrajna Vörös Könyvében 50 állat- és 48 növényfaj szerepel, területe 404 km2 (Donyeck
megye).
SZERET-FOLYÓ [РІЧКА СЕРЕТ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszter-folyó
baloldali mellékága, hossza 248 km, vízgyőjtı medencéje 3,9 ezer km2 (Ternopil megye).
SZERET-FOLYÓ [РІЧКА СЕРЕТ, СІРЕТ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Duna-folyó
baloldali mellékága, hossza (513 km) Ukrajna területén 100 km, a Pokuttya-BukovinaiKárpátokban ered, vízgyőjtı medencéje 44,8 ezer km2 (Csernyivci megye, Románia).

SZERNYE-FOLYÓ [РІЧКА СЕРНЯ] — folyó a Beregszászi, Munkácsi és Ungvári járásokban, a
Fekete-Víz-folyó jobboldali mellékága (Tisza-folyó medencéje), hossza 44 km, vízgyőjtı
medencéje 273 km2 (Kárpátalja megye).
SZEVASZTOPOLI-BARLANG [ПЕЧЕРА СЕВАСТОПОЛЬСЬКА] — karsztbarlang a HegyvidékiKrími-karsztvidéken (fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, hossza 255 m, mélysége 200 m
(Krími AK).
SZEVASZTOPOLI-ÖBÖL [СЕВАСТОПОЛЬСЬКА

ЗАТОКА]

— öböl a fekete-tengerben, a Krím-

félsziget délnyugati partvidékén, hossza 7,5 km (Krími AK).
SZINEVÉRI

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

СИНЕВИР]

—

természetvédelmi terület az Ökörmezıi járásban, létrehozása 1989, Ukrajna Vörös
Könyvében 41 állat- és 45 növényfaj szerepel, területe 404 km2 (Kárpátalja megye).
SZINEVÉRI-TÓ [ОЗЕРО СИНЕВИР] — földrengés utáni természetes elgátolással keletkezett
édesviző tó a Talabor-folyó medencéjében (Tisza-medence), az Ökörmezıi járásban, területe
0,07 km2, legn. mélysége 24 m (Kárpátalja megye).
SZINOR-HÁGÓ [ПЕРЕВАЛ СІНОР] — hágó a Krími-hegységben, Szudak város közelében, a
Szudak- és a Kozi-folyók vízgyőjtı medencéje között, magassága 330 m (Krími AK).
SZINYÁK-VONULAT [СИНЯК] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) Vulkanikusvonulatának része, a Latorca-folyó jobbparti részén, hossza 22 km, szélessége 18–20 km, átl.
magassága 900–1000 m, legm. pontja (1018 m) a Dunavka-hegy (Kárpátalja megye).
SZINYE-TÓ [ОЗЕРО СИНЄ] — vulkanikus keletkezéső tó a Munkácsi járásban, a Szinyákvonulat délnyugati lejtıin, területe 2 ha (Kárpátalja megye).
SZINYUHA-FOLYÓ [РІЧКА СИНЮХА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Déli-Bugfolyó baloldali mellékága, hossza 111 km, vízgyőjtı medencéje 16,7 ezer km2 (Kirovohrád és
Mikolajiv megyék).
SZIMFEROPOLI-VÍZTÁROZÓ [СІМФЕРОПОЛЬСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Szalgir-

folyón, Szimferopol város közelében, hossza 4,6 km, szélessége 0,9 km, területe 4 km2,
víztömege 36 millió m3, legn. mélysége 38 m (Krími AK).

SZIRET-FOLYÓ [РІЧКА СІРЕТ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Duna-folyó
baloldali mellékága, hossza (513 km) Ukrajna területén 110 km, teljes vízgyőjtı medencéje
47,6 ezer km2 (Csernyivci megye).
SZIVASMELLÉKI-ALFÖLD [ПРИСІВАШСЬКА

НИЗОВИНА]

— többnyire lapos felszínő terület a

Krím-félsziget északi részén, az Észak-Krími-síkság része, a Perekopi-földnyelvtıl a Kercsifélszigetig húzódik, legm. pontja 50 m (Krími AK).
SZIVASMELLÉKI–AZOVMELLÉKI
[ПРИСИВАСЬКО-ПРИАЗОВСЬКА

ALFÖLDI SZÁRAZSZTYEPI

TERMÉSZETFÖLDRAJZI

TERÜLET

НИЗОВИННА СУХОСТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

— a Fekete-tengermelléki–Azovmelléki szárazsztyepi természetföldrajzi tartomány része, a
Fekete-tengermelléki-alföldön,

földszerkezetileg

megfelel

a

Fekete-tengermelléki-

mélyedésnek (Herszon és Zaporizzsja megyék).
SZIVAS-ÖBÖL [ЗАТОКА СІВАШ, ГНИЛЕ

МОРЕ]

— öböl az Azovi-tenger nyugati részén, az

Krím-félsziget és az Arabati-félsziget között, területe 2,3 ezer km2, legn. mélysége 3,5 m,
sótartalma eléri a 200 ‰-t (Krími AK, Herszon megye).
SZIVERSZKIJ-DONYEC–DONBASZ-CSATORNA [КАНАЛ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ–ДОНБАС] —
vízszállító csatorna a Sziverszkij-Donyec-folyó és a Felsı-Kalmiuszi-víztározó között, hossza
131 km, legn. mélysége 4,5 m (Donyeck megye).
SZIVERSZKIJ-DONYEC-FOLYÓ [РІЧКА СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ] — az Azovi-tenger medencéjéhez
tartozik, a Don-folyó (Oroszország) jobboldali mellékága, hossza (1053 km) Ukrajna
területén 700 km, teljes vízgyőjtı medencéje 98,9 ezer km2 (Harkiv, Donyeck és Luhanszk
megyék).
SZIVULYA-HEGY [ГОРА СИВУЛЯ] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) Gorgánokvonulatának kiemelkedése a Limnica- és a Bisztrica-Szolotvinszka-folyók vízválasztóján
(fıleg homokkı), a Rozsnyatyiv és a Bohorodcsani járások határán, két csúcsból áll (NagySzivulya 1836 m, Kis-Szivulya 1818 m) (Ivano-Frankivszk megye).
SZKÍTA-TÁBLA [СКІФСЬКА ПЛИТА] — geológiai szerkezet Ukrajna déli részén, hozzá tartozik
a Krím-félsziget síkvidéki része, a Fekete-tenger kontinentális talapzata és az Azovi-tenger
területének nagy része (fıleg Krími AK).

SZKOLEI-BESZKIDEK [СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)
Keleti-Beszkidek részének területe, a Sztrij-, az Opir- és a Mizunka-folyók között,
földszerkezetileg a Rögös-takaró felszénén helzezkedik el (Lviv és Ivano-Frankivszk
megyék).
SZKOLEI-BESZKIDEK NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

СКОЛІВСЬКІ

БЕСКИДИ] — természetvédelmi terület a Drohobicsi, a Szkolei és a Turkai járásokban,
létrehozása 1999, Ukrajna Vörös Könyvében 30 állat- és 50 növényfaj szerepel, területe 352
km2 (Lviv megye).
SZKOLEI-MEDENCE [СКОЛІВСЬКА УЛОГОВИНА] — hegyközi medence az Északkeleti-Kárpátok
(Ukrán-Kárpátok) Keleti-Beszkidek részén, hossza 3,5 km, szélessége 1,5 km, absz.
magassága 420–450 m (Lviv megye).
SZLOBODAI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

СЛОБОЖАНСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Krasznokuti járásban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös Könyvében
20 állat- és 12 növényfaj szerepel, területe 52 km2 (Herszon megye).
SZLOBODA–RUNGURI-ALACSONYHEGYSÉG

[СЛОБОДА-РУНГУРСЬКЕ

НИЗЬКОГІР’Я]

—

alacsonyhegység az Elıkárpátokban, a Prut- és a Cseremos-folyók között, földszerkezetileg
kapcsolatos az Elıkárpátok-süllyedékkel, legm. pontja (775 m) a Varatin-hegy (IvanoFrankivszk megye).
SZLOVECSÁN-OVRUCSI-HÁTSÁG (SZLOVECSÁN-OVRUCSI-TÖNKHEGYSÉG) [СЛОВЕЧАНСЬКООВРУЦЬКИЙ

КРЯЖ]

— hátsági vonulat a Poliszjai-alföldön, földszerkezetileg kapcsolatos az

Ukrán-pajzs kiemelkedésével, hossza 60 km, szélessége 20 km-ig, legmagasabb pontja 316 m
(Zsitomír megye).
SZLOVJANSZKI-TAVAK [СЛОВ’ЯНСЬКІ

ОЗЕРА]

— sósviző tavak csoportja a Szlovjanszki

járásban, a Kazennij-Torec-folyó (Sziverszkij-Donyec-folyó medencéje) völgyében, hozzájuk
tartoznak a Szlipne, a Ripne, a Vejszove és más tavak (Donyeck megye).
SZLUCS-FOLYÓ [РІЧКА СЛУЧ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Horiny-folyó
jobboldali mellékága, hossza 451 km, vízgyőjtı medencéje 13,8 ezer km2 (Hmelnyickij,
Zsitomír és Rivne megyék).

SZMOTRICS-FOLYÓ [РІЧКА СМОТРИЧ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszterfolyó baloldali mellékága, hossza 168 km, vízgyőjtı medencéje 1,8 ezer km2 (Hmelnyickij,
megye).
SZMOZSE-VONULAT [ХРЕБЕТ СМОЖЕ] — hegygerinc az Északkeleti-Kárpátok (UkránKárpátok) Verhovinai-Vízválasztó-gerincének északi részén, legm. pontja 1197 m (Lviv
megye).
SZNOV-FOLYÓ [РІЧКА СНОВ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Deszna-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza (253 km) Ukrajna területén 190 km,
vízgyőjtı medencéje 8,7 ezer km2 (Csernyihiv megye).
SZOB-FOLYÓ [РІЧКА СОБ, СІБ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Déli-Bug-folyó
baloldali mellékága, hossza 125 km, vízgyőjtı medencéje 2,8 ezer km2 (Vinnyica megye).
SZOFIJIVKA

DENDROLÓGIAI PARK

[ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ

ПАРК

СОФІЇВКА] — park Umany

városban, létrehozása 1796, közel 2000 növényfaj található, területe 179 ha (Cserkaszi
megye).
SZOFIJIVSZKE-VÍZTÁROZÓ [СОФІЇВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó az Inhul-folyón, a

Novobugi járásban, hossza 18 km, szélessége 0,7 km-ig, területe 4,7 km2, víztömege 36 millió
m3, legn. mélysége 19,5 m (Mikolajiv megye).
SZOSZNE-TÓ [ОЗЕРО СОСНЕ] — édesviző, gleccserkeletkezéső tó a Zaricsneni járásban, hossza
1,3 km, szélessége 1,2 km, területe 1,7 km2, átl. mélysége 1,2 m (Rivne megye).
SZLATINAI
РІВНИНА]

TERASZOS

KIEMELKEDETT

SÍKSÁG

[СОЛОТВИНСЬКА

ТЕРАСНА

ПІДВИЩЕНА

— geomorfológiai terület a Kárpátaljai akkumulatív és réteg-denudációs síkság

délkeleti részén (fıleg konyhasó, kavics), átl. magassága 200–400 m, földszerkezetileg a
Szlatinai-mélyedés (Kárpátaljai-süllyedék) része, legmagasabb pontja (758 m) a Darola-hegy
(Kárpátalja megye).
SZOKALI-HÁTSÁG [СОКАЛЬСЬКА

ВИСОЧИНА,

СОКАЛЬСЬКЕ

ПАСМО]

— uvala domborzatú

hátság (fıleg márga), a Volinyi-hátság délnyugati része, földszerkezetileg kapcsolatos a
Kelet-európai-tábla délnyugati lejtıivel (Lviv megye).

SZOLDATSZKA-BARLANG [ПЕЧЕРА СОЛДАТСЬКА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajla keleti részén, hossza 2100 m, mélysége 500 m
(Krími AK).
SZOLONE-TÓ (SÓS-TÓ) [ОЗЕРО СОЛОНЕ] — limántó a Tatarbunari járásban, hossza 3,7 km,
szélessége 1,5 km-ig, területe 3,6 km2, mélysége 1 m-ig, sótartalma 39 ‰ (Odessza megye).
SZOLOVEJ-VÍZESÉS [ВОДОСПАД СОЛОВЕЙ] — vízesés a Turja-folyó (Tisza-medence)
jobboldali mellékágán, a Turicska-folyón, a Perecsenyi járásban, a Róna-havas északnyugati
lejtıin, magassága 3 m (Kárpátalja megye).
SZOLYVAI-MEDENCE [СВАЛЯВСЬКА

УЛОГОВИНА]

— a Berezna-Lipsáni-völgy kiszélesedett

része (fıleg flis), a Vulkanikus- és a Havasok-vonulata között, hossza 8 km, szélessége 6 km
(Kárpátalja megye).
SZOZS-FOLYÓ [РІЧКА СОЖ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
baloldali mellékága, határfolyó (20 km) Ukrajna és Fehéroroszország között, összhossza 648
km, vízgyőjtı medencéje 41,4 ezer km2 (Csernyihiv megye).
SZTARE-TÓ (TUZLI-TÓ) [ОЗЕРО СТАРЕ, ТУЗЛИ] — sósviző tó a Krasznoperekopi járásban,
hossza 5,5 km, szélessége 2,5 km, területe 12,2 km2, mélysége 0,8 m, sótartalma 350 ‰
(Krími AK).
SZTAROBESIVI-VÍZTÁROZÓ [СТАРОБЕШІВСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Kalmiusz-

folyón, Donyeck várostól délre, hossza 15 km, szélessége 1 km-ig, területe 9 km2, víztömege
44 millió m3, legn. mélysége 16 m (Donyeck megye).
SZTAROBILI

LEJTİS-HÁTSÁGI ÉSZAKSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

СХИЛОВО-ВИСОЧИННА

ПІВНІЧНОСТЕПОВА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

[СТАРОБІЛЬСЬКА

ОБЛАСТЬ]

—

a

Donyecentúli–Doni északsztyepi természetföldrajzi tartomány része, a Sziverszkij-Donyecfolyó medencéjében, földszerkezetileg kapcsolatos a Voronyezsi-masszívummal és a
Dnyeper–Donyeci-mélyedéssel (Donyeck és Luhanszk megyék).
SZTAROBILI-MONOKLINÁLIS [СТАРОБІЛЬСЬКА

МОНОКЛІНАЛЬ]

— geológiai szerkezet a

Donyeci-süllyedék északi részén (fıleg argilitek, homokkı, kıszén), Ukrajna délkeleti részén
(Luhanszk megye).

SZTAROKRIMSZKI-VÍZTÁROZÓ [СТАРОКРИМСЬКЕ (КАЛЬЧИЦЬКЕ) ВОДОСХОВИЩЕ] — víztározó
a Kalcsik-folyón, Mariupol város közelében, hossza 19 km, szélesége 1 km-ig, területe 4,5
km2, víztömege 45 millió m3, legn. mélysége 20 m (Donyeck megye).
SZTAVRI-KAJSZKA-BARLANG [ПЕЧЕРА СТАВРІ-КАЙСЬКА] — karsztbarlang a HegyvidékiKrími-karsztvidéken (fıleg mészkı), Jalta város közelében, hossza 100 m (Krími AK).
SZTEBLIJIVSZKI-LIMÁN [СТЕБЛІЇВСЬКИЙ

ЛИМАН]

— ártéri tó Herszon város közelében, két

összefüggı tó, hossza 4 km, szélességük 2 és 1,5 km, területe 4 km2, legn. mélysége 2,5 m
(Herszon megye).
SZTIR-FOLYÓ [РІЧКА СТИР] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pripjaty-folyó
jobboldali mellékága, hossza (494 km) Ukrajna területén 424 km, vízgyőjtı medencéje 13,1
ezer km2 (Lviv, Voliny és Rivne megyék).
SZTOHID-FOLYÓ [РІЧКА СТОХІД] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pripjaty-folyó
jobboldali mellékága, hossza 188 km, vízgyőjtı medencéje 3,2 ezer km2 (Voliny megye).
SZTOJ-HEGY (ASZTAG-HEGY) [ГОРА СТІЙ] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)
Borzsa-havasának legmagasabb csúcsa, magassága 1677 m (Kárpátalja megye).
SZTOROZSINECI-VONULAT [СТОРОЖИНЕЦЬКЕ

ПАСМО]

— dombvidék az Elıkárpátokban

(fıleg molassz üledékek), a Sziret- és a Malij-Sziret-folyók között, átl. magassága 330–530 m
(Csernyivci megye).
SZTRIJ-FOLYÓ [РІЧКА СТРИЙ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszter-folyó
jobboldali mellékága, hossza 232 km, vízgyőjtı medencéje 3,1 ezer km2 (Lviv megye).
SZTRIJ–SZANI-VERHOVINA [СТРИЙСЬКО-САНСЬКА

ВЕРХОВИНА]

— alacsonyhegyvidéki

vonulat az Északkeleti-Kárpátokban (fıleg flis), a Sztrij- és a Szan-folyók felsı részén,
területe 1443 km2, földszerkezetileg kapcsolatos a Krosznói-övvel (Lviv megye).
SZTRILECKA-ÖBÖL [СТРІЛЕЦЬКА

БУХТА]

— a Fekete-tenger öble Szevasztopol városnál, a

Krím-félsziget délnyugati részén (Krími AK).
SZTRIMBA-HEGY [ГОРА СТРИМБА] — hegyvidéki kiemelkedés az Északkeleti-Kárpátok
(Ukrán-Kárpátok) Gorgánok-vonulatának délnyugati részén (fıleg homokkı, argilitek), a
Talabor- és a Tarac-foyók között, magassága 1719 m (Kárpátalja megye).

SZTRIPA-FOLYÓ [РІЧКА СТРИПА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszter-folyó
baloldali mellékága, hossza 147 km, vízgyőjtı medencéje 1,6 ezer km2 (Ternopil megye).
SZTVIGA-FOLYÓ [РІЧКА СТВИГА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pripjaty-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 152 km, vízgyőjtı medencéje 5,4 ezer km2
(Rivne megye).
SZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZET [СТЕПОВА ФІЗИКО-ГКОГРАФІЧНА ЗОНА] — természeti
öv Ukrajna déli részén, a Duna-folyótól a Középorosz-hátságig, hossza 1000 km, szélessége
450 km-ig, területe 240 ezer km2.
SZTYIG-HEGY [ГОРА СТІГ] — hegyvidéki magaslat az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)
délkeleti részén, a Csornohorai-, a Máramarosi-masszívumok és a Csivcsini-hegyek
találkozásánál, magassága 1635 m (Kárpátalja és Ivano-Frankivszk megyék).
SZUDAKI-ÖBÖL [СУДАЦЬКА БУХТА] — a Fekete-tenger öble, a Krím-félsziget délkeleti részén,
Szudak város közelében (Krími AK).
SZUHORICSENSZKI-MEDENCE [СУХОРІЧЕНСЬКА

УЛОГОВИНА]

— hegyközi völgy a Krími-

hegység Fı-vonulatának délnyugati részén, a Szuha-Ricska-folyó (a Csorna-folyó medencéje)
völgyében (Krími AK).
SZULA-FOLYÓ [РІЧКА СУЛА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
baloldali mellékága, hossza 363 km, vízgyőjtı medencéje 19,6 ezer km2 (Szumi, Poltava és
Cserkaszi megyék).
SZUMI

HÁTSÁGI ERDİSSZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ЛІСОСТЕПОВА

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА

természetföldrajzi

tartomány

része,

ОБЛАСТЬ]

a

—

a

[СУМСЬКА

Középorosz

Középorosz-hátság

ВИСОЧИННА

erdıssztyepi

alacsonyabb

részén,

földszerkezetileg kapcsolatos a Dnyeper–Donyeci mélyedés északkeleti részével (Szumi
megye).
SZUPIJ-FOLYÓ [РІЧКА СУПІЙ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
baloldali mellékága, hossza 144 km, vízgyőjtı medencéje 2,2 ezer km2 (Kijev és Cserkaszi
megyék).

SZUUK-KOBA-BARLANG [ПЕЧЕРА СУУК-КОБА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Csatirdag-jajlán, hossza 210 m, mélysége 43 m (Krími AK).
SZUVOROV-BARLANG [ПЕЧЕРА СУВОРОВСЬКА] — karsztbarlang a Hegyvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Karabi-jajlán, hossza 600 m, mélysége 140 m (Krími AK).
SZVICSA-FOLYÓ [РІЧКА СВИЧА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszter-folyó
jobboldali mellékága, hossza 106 km, vízgyőjtı medencéje 1,4 km2 (Ivano-Frankivszk és
Lviv megyék).
SZVICSAMELLÉKI-HÁTSÁG [ПРИСВІЦЬКА ВИСОЧИНА] — denudációs-akkumulatív domborzatú
elıhegységi hátság az Elıkárpátokban, a Szvicsa-folyótól délkeletre, átl. magassága 330–450
m, legm. pontja (485 m) a Zalisszja-hegy (Lviv és Ivano-Frankivszk megyék).
SZVIDOVEC-VONULAT (FAGYALOS) [СВИДОВЕЦЬ] — hegyvidéki masszívum az ÉszakkeletiKárpátok (Ukrán-Kárpátok) délkeleti részén (fıleg flis homokkı), a Tarac- és a Fekete-Tiszafolyók között, legm. pontja (1883 m) az Iker-havas (Bliznyica-hegy) (Kárpátalja megye).
SZVITYAZ-TÓ [ОЗЕРО СВІТЯЗЬ] — édesviző karszttó a Nyugati-Bug-folyó medencéjében
(Sacki-tavak), a Ljubomili járásban, hossza 9,3 km, szélessége 4,8 km, területe 27,5 km2,
legn. mélysége 58,4 m (Voliny megye).
SZVJATOSZLAVI-FEHÉRPART

NEMZETI

PARK

[НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА] — természetvédelmi terület az Ocsakivi és a Berezáni
járásokban, létrehozása 2009, Ukrajna Vörös Könyvében 5 állat- és 17 növényfaj szerepel,
területe 352 km2 (Mikolajiv megye).

T, Ty
TAJ-KOBA-HEGY [ГОРА ТАЙ-КОБА] — hegycsúcs a Krími-hegység Fı-vonulatának keleti
rászén (fıleg mészkı), a Karabi-jajla legmagasabb pontja, magassága 1254 m (Krími AK).
TAKIL-FOK [МИС ТАКИЛ] — partkiszögellés a Kercsi-félsziget délkeleti részén, a Kercsiszoros déli bejáratánál (Krími AK).

TALABOR–NAGYÁGI-VÍZTÁROZÓ [ТЕРЕБЛЯ-РІКСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ] — víztározó a Talaborfolyón, Huszt várostól északra, a derivációs Talabor-Nagyági VEM része, területe 1,5 km2,
víztömege 24 millió m3, átl. mélysége 8 m (Kárpátalja megye).
TAMAN-ÖBÖL [ТАМАНСЬКА ЗАТОКА] — a Kercsi-szoros Oroszországi részén található, Tuzlaés Csuska-szigetekkel választódik el a szorostól (Oroszország).
TARAKTAS-VONULAT [ХРЕБЕТ ТАРАКТАШ] — hegygerinc a Krími-hegység déli részén (fıleg
mészkı, konglomerátum, homokkı), hossza 2,5 km (Krími AK).
TARASZ-HEGY [ТАРАСОВА

ГОРА,

ЧЕРНЕЧА

ГОРА]

— a Dnyepermelléki-hátság egyik

legmagasabb, kupolaszerő kiemelkedése (198 m), Kanyiv város közelében, a Dnyeper-folyó
jobbparti részén (Cserkaszi megye).
TARHANKUT-FOK [МИС ТАРХАНКУТ] — partkiszögellés a Tarhankuti-félsziget nyugati részén
(fıleg mészkı), a Karadzsini-öbölnél (Krími AK).
TARHANKUTI-BARLANG [ПЕЧЕРА ТАРХАНКУТСЬКА] — karsztbarlang a Síkvidéki-Krímikarsztvidéken (fıleg mészkı), a Tarhankuti-félsziget déli részén, a Fekete-tenger partvidékén,
hossza 150 m (Krími AK).
TARHANKUTI-FÉLSZIGET [ТАРХАНКУТСЬКИЙ ПІВОСТРІВ] — félsziget a Krím-félsziget nyugati
részén, a Karkiniti- és a Kalamiti-öblök között, területe 1550 km2 (Krími AK).
TARHANKUTI-HÁTSÁG [ТАРХАНКУТСЬКА
síkvidéki

részének

kiemelkedése

ВИСОЧИНА]

a

— hullámos síkság, a Krím-félsziget

Tarhankuti-félszigeten

(fıleg

mészkı),

legm.

kiemelkedése 179 m (Krími AK).
TARHANKUTI

KIEMELKEDETT SZTYEPI TERMÉSZETFÖLDRAJZI TERÜLET

ПІДВИЩЕНА СТЕПОВА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ]

[ТАРХАНКУТСЬКА

— a Krími sztyepi természetföldrajzi

tartomány része (fıleg mészkı), a Tarhankuti-hátság területe, földszerkezetileg a Szkíta-tábla
és a Kelet-Európai-tábla része (Krími AK).
TARHANKUTI SZERKEZETI-DENUDÁCIÓS SÍKSÁG [ТАРХАНКУТСЬКА СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦІЙНА
РІВНИНА] —

a Fekete-tengermelléki réteg-akkumulatív és réteg-denudációs alföldies síkságok

geomorfológiai területe, a Krím-félsziget nyugati részén, földszerkezetileg a Szkíta-tábla
része, legm. pontja 179 m (Krími AK).

TASLIKI-VÍZTÁROZÓ [ТАШЛИЦЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ] — víztározó az Arbuzini járásban, a DéliBug-folyó medencéjében, hossza 10 km, átl. szélessége 0,8 km, legn. mélysége 46 m, területe
8,6 km2 (Mikolajiv megye).
TATÁR-HÁGÓ (JABLUNECI-) [ЯБЛУНИЦЬКИЙ

ПЕРЕВАЛ]

— hágó az Északkeleti-Kárpátok

(Ukrán-Kárpátok) Gorgánok-masszívumának Jabluneci-gerincén, a Prut- és a Fekete-Tiszafolyók vízválasztóján, magassága 931 m (Ivano-Frankivszk és Kárpátalja megyék).
TENDRIVI-ÖBÖL [ТЕНДРІВСЬКА

ЗАТОКА]

— sekélyviző öböl a Fekete-tenger északi részén, a

tengertıl a Tendrivi-túrzás választja el, hossza 45 km, szélessége 7 km, legnagyobb mélysége
6 m, sótartalma 18 ‰ (Herszon megye).
TENDRIVI-SZIGET (TURZÁS) [ТЕНДРІВСЬКА

КОСА]

— sziget a Fekete-tenger északi részén, a

partvidéktıl a Tendrivi-öböl választja el, hossza 65 km, szélessége 1,8 km, területe 13 km2
(Herszon megye).
TEREBLJA-FOLYÓ (TALABOR, TEREBES) [РІЧКА ТЕРЕБЛЯ] — a Tisza-folyó jobboldali
mellékága az Ökörmezıi, a Huszti és a Técsıi járásokban, hossza 91 km, vízgyőjtı területe
750 km2 (Kárpátalja megye).
TERESZVA-FOLYÓ (TARAC) [РІЧКА ТЕРЕСВА] — a Tisza-folyó jobboldali mellékága a Técsıi
járásban, hossza 56 km, vízgyőjtı területe 1220 km2 (Kárpátalja megye).
TETERIV-FOLYÓ [РІЧКА ТЕТЕРІВ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
jobboldali mellékága, hossza 365 km, vízgyőjtı medencéje 15,3 ezer km2 (Zsitomír és Kijev
megyék).
TILIHUL-FOLYÓ [РІЧКА ТИЛІГУЛ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Tilihuli-limánba
torkollik, hossza 154 km, vízgyőjtı medencéje 3,3 ezer km2 (Odessza megye).
TILIHULI-LIMÁN-TÓ [ТИЛІГУЛЬСЬКИЙ

ЛИМАН]

— lefolyástalan sós tó a Fekete-tenger

partvidékén, hossza 80 km, átl. szélessége 3,5 km, területe 170 km2, legn. mélysége 21 m,
sótartalma 13 ‰ (Odessza és Mikolajiv megyék).
TIMKOVA-SZIKLA-BARLANG [ПЕЧЕРА ТИМКОВА

СКЕЛЯ]

— karsztbarlang a Voliny–Podóliai-

karsztvidéken (fıleg gipsz), Krivcsoho település közelében, hossza 1780 m (Ternopil megye).

TISZA-FOLYÓ [РІЧКА ТИСА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Duna-folyó baloldali
mellékága, hossza (966 km) Ukrajna területén 201 km, vízgyőjtı medencéje 153 ezer km2
(Kárpátalja megye).
TOBECSICKI-TÓ [ОЗЕРО ТОБЕЧИЦЬКЕ] — sósviző, ártéri tó a Lenyinszki járásban, a Kercsitavakhoz tartozik, hossza 9 km, szélessége 4,5 km-ig, területe 18,7 km2, legn. mélysége 0,5 m,
sótartalma 180 ‰ (Krími AK).
TOKLUK-VONULAT [ХРЕБЕТ ТОКЛУК] — alacsonyhegységi vonulat a Krími-hegység Fıvonulatának keleti részén (fıleg homokkı, konglomerátumok, argilitek), Szudak város
közelében, legm. pontja (500 m) a Mandzsil-Kaja-hegy (Krími AK).
TOMNATIK-HEGY [ГОРА ТОМНАТИК] — az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) Borzsamasszívumának kiemelkedése, magassága 1344 m (Kárpátalja megye).
TORUNI-HÁGÓ (TORONYAI-HÁGÓ) [ТОРУНСЬКИЙ

ПЕРЕВАЛ]

— hágó az Északkeleti-Kárpátok

(Ukrán-Kárpátok) Vízválasztó-gerincén (fıleg flis), az Ökörmezıi járásban, a Mizunka- és a
Nagyág-folyók medencéi között, magassága 930 m (Kárpátalja megye).
TÓTROK-HÁTSÁG [ВИСОЧИНА ТОВТРИ] — sziklás vonulat, három részre osztódik: Podóliai-,
Prut–Dnyeszteri- és Murafai-Tótrok (Lviv, Ternopil, Hmelnyickij, Csernyivci és Vinnyica
megyék, Moldova).
TRAVJANI-VÍZTÁROZÓ [ТРАВ’ЯНСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Harkiv-folyón, Harkiv

város közelében, területe 6 km2, víztömege 22 millió m3, legn. mélysége 9 m (Harkiv megye).
TROSZTYAN-HEGY [ГОРА ТРОСТЯН] — magaslat az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)
Sztrij–Szani-Verhovinai részén (fıleg homokkı), az Opor- és az Orjava-folyók között,
magassága 1232 m (Lviv megye).
TROSZTYANEC

DENDROLÓGIAI PARK

[ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ

ПАРК

ТРОСТЯНЕЦЬ] — park

Trosztyanec településen, létrehozása 1834, közel 400 növényfaj található, területe 205 ha
(Csernyihiv megye).
TRUBIZS-FOLYÓ [РІЧКА ТРУБІЖ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
baloldali mellékága, hossza 113 km, vízgyőjtı medencéje 4,7 ezer km2 (Csernyihiv és Kijev
megyék).

TRUHANYIV-SZIGET [ОСТРІВ ТРУХАНІВ] — sziget a Dnyeper-folyóban (fıleg folyami
üledékek), Kijev város határain belül, területe 4,5 km2 (Kijev megye).
TUPOJ-MASSZÍVUM [МАСИВ ТУПОЙ]

—

az

Északkeleti-Kárpátok

(Ukrán-Kárpátok)

Vulkanikus-gerincének alacsonyhegységi vonulata (fıleg andezitek, bazalt, tufa), a
Nagyszılısi-hegység déli részén, az Ilosvai és Huszti járásokban, legm. pontja (878 m) a
Tupoj-hegy (Kárpátalja megye).
TURIJA-FOLYÓ [РІЧКА ТУРІЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pripjaty-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 184 km, vízgyőjtı medencéje 2,4 ezer km2
(Voliny megye).
TURIJA-SÍKSÁG [ТУРІЙСЬКА РІВНИНА] — a Poliszjai-alföld része, a Nyugati-Bug- és a Sztirfolyók között, a Volinyi-Polisszja déli részén, átl. magassága 190 m (Voliny megye).
TURJA-FOLYÓ [РІЧКА ТУР’Я] — folyó a Perecsenyi járásban, az Ung-folyó (Tisza-folyó
medencéje) baloldali mellékága, hossza 46 km, vízgyőjtı területe 467 km2 (Kárpátalja
megye).
TURKUL-HEGY [ГОРА ТУРКУЛ] — az Északkeleti-Kárpátok Csornohorai-masszívumának
kiemelkedése, magassága 1933 m (Ivano-Frankivszk és Kárpátalja megyék).
TURSZKE-TÓ [ОЗЕРО ТУРСЬКЕ] — édesviző, ártéri tó a Nyugati-Bug-folyó medencéjében,
hossza 5 km, szélessége 3 km, területe 13 km2, legn. mélysége 2,6 m (Voliny megye).
TUZLAI-LIMÁNOK NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ]
— természetvédelmi terület a Tatarbunari járásban, a Tuzlai-limánok (Sagani, Alibej,
Burnasz) területén, létrehozása 2010, területe 279 km2 (Odessza megye).
TUZLA-SZIGET [ОСТРІВ ТУЗЛА] — határsziget a Kercsi-szoros középsı részén Ukrajna és
Oroszország között, hossza 6,5 km, szélessége 0,5 km, területe 3,5 km2 (Krími AK).
TYASZMIN-FOLYÓ [РІЧКА ТЯСМІН] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeper-folyó
jobboldali mellékága, hossza 160 km, vízgyőjtı medencéje 4,5 ezer km2 (Kirovohrádi és
Cserkaszi megyék).

U, Ú
UBIGY-FOLYÓ [РІЧКА УБІДЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Deszna-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 106 km, vízgyőjtı medencéje 1,3 ezer km2
(Csernyihiv megye).
UBORTY-FOLYÓ [РІЧКА УБОРТЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pripjaty-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza (292 km) Ukrajna területén 171 km,
vízgyőjtı medencéje 5,8 ezer km2 (Zsitomír megye).
UCSANSZU-VÍZESÉS [ВОДОСПАД УЧАНСУ] — vízesés az Ucsanszu-folyón (Fekete-tenger
medencéje), Jalta város közelében, az Aj-Petri-jajla déli lejtıin, magassága 98,5 m (Krími
AK).
UDA-FOLYÓ [РІЧКА УДА, УДИ] — az Azovi-tenger medencéjéhez tartozik, a SziverszkijDonyec-folyó jobboldali mellékága, hossza (164 km) Ukrajna területén 136 km, vízgyőjtı
medencéje 3,9 ezer km2 (Harkiv megye).
UDAJ-FOLYÓ [РІЧКА УДАЙ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szula-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 327 km, vízgyőjtı medencéje 7 ezer km2
(Csernyihiv és Poltava megyék).
UGLYA-FOLYÓ [ПІЧКА ВЕЛИКА УГОЛЬКА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Talabor-folyó (Duna-medence) baloldali mellékága, a Mencsul-hegy déli lejtıin ered, hossza
27 km, vízgyőjtı medencéje 159 km2 (Kárpátalja megye).
UGRINY-BARLANG [ПЕЧЕРА УГРИНЬ] — karsztbarlang a Podólia-Bukovinai-karsztvidéken
(fıleg gipsz), a Csortkivi járásban, hossza 2,1 km (Ternopil megye).
UKRAJNAI

SZTYEPI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

ЗАПОВІДНИК]

[УКРАЇНСЬКИЙ

СТЕПОВИЙ ПРИРОДНИЙ

— természetvédelmi terület fıleg Donyeck megyében, létrehozása 1961,

Ukrajna Vörös Könyvében 45 állat- és 58 növényfaj szerepel, területe 27 km2 (Donyeck,
Zaporizzsja és Szumi megyék).
UKRÁN-KÁRPÁTOK [УКРАЇНСЬКЇ КАРПАТИ] — l. Északkeleti-Kárpátok.
UKRÁN-PAJZS [УКРАЇНСЬКИЙ

ЩИТ]

— a Kelet-Európai-tábla rögös kiemelkedése (fıleg

kristályos kızetek), a Horiny-folyótól az Azovi-tengerig, hossza 1000 km, szélessége 250 km

(Zsitomír, Hmelnyickij, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Cserkaszi, Kirovohrád, Zaporizzsja és
Donyeck megyék).
UNG-FOLYÓ [РІЧКА УЖ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Laborc-folyó (Dunamedence) baloldali mellékága, hossza Ukrajna területén 107 km, vízgyőjtı medencéje 2,7
ezer km2 (Kárpátalja megye, Szlovákia).
UNGI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК УЖАНСЬКИЙ] — természetvédelmi
terület a Nagybereznai járásban, létrehozása 1999, Ukrajna Vörös Könyvében 30 állat- és 43
növényfaj szerepel, területe 391 km2 (Kárpátalja megye).
USICA-FOLYÓ [РІЧКА УШИЦЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszter-folyó
baloldali mellékága (a Dnyeszteri-víztározóba torkollik), hossza 122 km, vízgyőjtı medencéje
1,4 ezer km2 (Hmelnyickij megye).
USZTRICSNE-TÓ [ОЗЕРО УСТРІЧНЕ] — lagúnató a Szkadovszki járásban, hossza 3,9 km,
szélessége 2 km-ig, területe 3,5 km2, legn. mélysége 3 m (Herszon megye).
USZTYIMIVKA

DENDROLÓGIAI

PARK

[ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ

ПАРК

УСТИМІВКА] — park

Usztimivka faluban, a Hlobini járásban, létrehozása 1893, közel 483 növényfaj található,
területe 8,5 ha (Poltava megye).
UTLYUKI-LIMÁN [УТЛЮЦЬКИЙ

ЛИМАН]

— az Azovi-tenger északnyugati részén, a Fedotov-

félsziget és a Birjucsij-sziget választja el a tengertıl, hossza 60 km, szélessége 15 km, területe
700 km2, legn. mélysége 6,5 m, sótartalma 15 ‰ (Herszon és Zaporizzsja megyék).
UZUNDZSA-BARLANG

[ПЕЧЕРА

УЗУНДЖА]

—

karsztbarlang

a

Hegyvidéki-Krími-

karsztvidéken (fıleg mészkı), az Aj-Petri-jajlán, hossza 1500 m (Krími AK).
UZUNLARI-TÓ [ОЗЕРО УЗУНЛАРІ] — sósviző tó a Kercsi-félsziget déli részén, a Lenyinszki
járásban, hossza 10 km, szélessége 5,5 km, területe 21 km2, legn. mélysége 0,1 m, sótartalma
260 ‰ (Krími AK).
UZS-FOLYÓ [РІЧКА УЖ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Pripjaty-folyó jobboldali
mellékága (a Kijevi-víztározóba torkollik), hossza 256 km, vízgyőjtı medencéje 8 ezer km2
(Zsitomír és Kijev megyék).

UZSOKI-HÁGÓ [УЖОЦЬКИЙ ПЕРЕВАЛ] — hágó az Északkeleti-Kárpátok Vízválasztó-gerincén,
magassága 889 m, a Nagybereznai járásban (Lviv és Kárpátalja megyék).

V
VÁDENY-TÓ [ОЗЕРО ВАДЕНЬ] — édesviző ártéri tó a Deszna-folyó (Dnyeper-medence)
medencéjében, a Bovhorod-Sziverszkij járásban, hossza 2 km, 0,7 km-ig, területe 12,6 ha,
legn. mélysége 6 m (Csernyihiv megye).
VAPNYÁRKA-HEGY [ГОРА ВАПНЯРКА] — meredek lejtıjő kiemelkedés (fıleg homokkı,
homok, mészkı), a Holohori-hátság (Podóliai-hátság) legmagasabb (460 m) pontja (Lviv
megye).
VARNUTI-VÖLGY [ВАРНУТСЬКА ДОЛИНА] — hegyvidéki völgy (fıleg agyag) a Krími-hegység
Fı-vonulatának délnyugati részén, hossza 5 km, szélessége 3 km (Krími AK).
VEGYESERDİK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZET

[МІШАНИХ

ЛІСІВ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА]

— természetföldrajzi övezet Ukrajna északi részén, kiterjedése 750 km (Lviv, Voliny, Rivne,
Ternopil, Hmelnyickij, Zsitomír, Kijev, Csernyihiv és Szumi megyék).
VELIKA-CSUCSELY-HEGY [ГОРА ВЕЛИКА ЧУЧЕЛЬ] — kupolaszerő hegytetı (fıleg vészkı
összetételő,

karszt

domborzatformák)

a

Krími-hegységi

Fı-vonulat

Szinab-Dag

hegygerincének része, magassága 1337 m (Krími AK).
VELIKA-KAMJANKA-FOLYÓ [РІЧКА ВЕЛИКА КАМ’ЯНКА] — az Azovi-tenger medencéjéhez
tartozik, a Sziverszkij-Donyec-folyó (Don-medence) jobboldali mellékága, teljes hossza (118
km) Ukrajna területén 105 km, vízgyőjtı medencéje 1,8 ezer km2 (Luhanszk megye).
VELIKA-SZIVULYA-HEGY [ГОРА ВЕЛИКА СИВУЛЯ] — kiemelkedés a Szivulya-gerincen (fıleg
homokkı), a Gorgánok-masszívumon, magassága 1836 m (Ivano-Frankivszk megye).
VELIKA-VISZ-FOLYÓ [РІЧКА ВЕЛИКА ВИСЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Szinyuha-folyó (Déli-Bug-medence) baloldali mellékága, hossza 166 km, vízgyőjtı
medencéje 2,9 ezer km2 (Kirovohrád és Cserkaszi megyék).

VELIKE-DOMASNYE-TÓ [ОЗЕРО ВЕЛИКЕ ДОМАШНЄ] — karszttó a Sztarovizsivi járásban,
területe 1,5 km2, legn. mélysége 8 m (Voliny megye).
VELIKE-TÓ [ОЗЕРО ВЕЛИКЕ] — sósviző tó a Bergyanszki járásban, területe 2 km2, legn.
mélysége 1 m, sótartalma 63 ‰ (Zaporizsja megye).
VELIKE-ZHORANSZKE-TÓ [ОЗЕРО ВЕЛИКЕ ЗГОРАНСЬКЕ] — karszttó a Ljubomili járásban,
területe 1,5 km2, legn. mélysége 20 m (Voliny megye).
VELIKIJ-ADZSALICKIJ-LIMÁN [ЛИМАН ВЕЛИКИЙ АДЖАЛИЦЬКИЙ] — limán-öböl a Feketetenger partvidékén, Odessza várostól északra, hossza 7,5 km, szélessége 1,9 km, területe 2–7
km2, átl. mélysége 2 m, sótartalma 21 ‰ (Odessza megye).
VELIKIJ-AHARMIS-HEGY [ГОРА ВЕЛИКИЙ АГАРМИШ] — hegytetı (fıleg mészkı, karszt
domborzatforma) a Krími-hegység Fı-vonulatának Aharmisi-masszívumában (723 m), hossza
4,5 km (Krími AK).
VELIKIJ-ATLES-FOK [МИС ВЕЛИКИЙ АТЛЕШ] — sziklafok a Fekete-tenger partvidékén, a
Tarhankuti-félsziget déli részén, a Csornomorszkij járásban (Krími AK).
VELIKIJ-FONTAN-FOK [МИС ВЕЛИКИЙ ФОНТАН] — partkiszögellés a Fekete-tenger
északnyugati partvidékén, Odessza város belterületén (Odessza megye).
VELIKIJ-GYIL-MASSZÍVUM [МАСИВ ВЕЛИКИЙ ДІЛ] — l. Borló-Hát.
VELIKIJ-KASZTEL [БАЛКА ВЕЛИКИЙ КАСТЕЛЬ] — a legnagyobb mérető eróziós völgy a
Tarhankuti-félszigeten a Csornomorszki járásban, mélysége 30 m-ig (Krími AK).
VELIKIJ-KUJÁLNIK-FOLYÓ [РІЧКА ВЕЛИКИЙ КУЯЛЬНИК] — lefolyástalan területhez tartozik, a
Kujálniki-limánba torkollik, hossza 150 km, vízgyőjtı medencéje 1,9 ezer km2 (Odessza
megye).
VELIKIJ-LUH NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ВЕЛИКИЙ ЛУГ] —

természetvédelmi terület a Vaszilivi járásban, létrehozása 1898, Ukrajna Vörös Könyvében 45
állat- és 40 növényfaj szerepel, területe 167 km2 (Zaporizzsja megye).
VELIKIJ-VERH-HEGY [ГОРА ВЕЛИКИЙ ВЕРХ] — a Borzsa-havasok (Polonina Borzsava) egyik
magaslata az Ökörmezıi járásban, magassága 1598 m (Kárpátalja megye).

VERECKEI-HÁGÓ [ВЕРЕЦЬКИЙ
ПЕРЕВАЛ]

ПЕРЕВАЛ,

ВОРІТСЬКИЙ

ПЕРЕВАЛ,

СЕРЕДНІЙ ВЕРЕЦЬКИЙ

— hágó az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán Kárpátok) Vízválasztó-gerincén keresztül

(fıleg flis), a Sztrij- és a Latorca-folyók vízgyőjtı medencéje között, magassága 841 m
(Kárpátalja és Lviv megye).
VERHNYA-TERSZA-FOLYÓ [РІЧКА ВЕРХНЯ ТЕРСА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Vovcsa-folyó (Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 107 km, vízgyőjtı medencéje
1,6 ezer km2 (Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyék).
VERHNYE-TÓ [ОЗЕРО ВЕРХНЄ] — gleccser eredető tó a Rahói járásban, a Csornohoraimasszívumon, t.sz.f. magassága 1628 m, területe 0,2 km2, hossza 105 m, szélessége 26 m,
legn. mélysége 3 m (Kárpátalja megye).
VERHNYE-SZOLONECKE-TÓ [ОЗЕРО ВЕРХНЄ СОЛОНЕЦЬКЕ] — ártéri tó a Dnyeper-folyó
medencéjében, hossza 2 km, szélessége 1 km, területe 1,4 km2, legn. mélysége 2 m (Herszon
megye).
VERHOVINA

[ВЕРХОВИНА]

—

lankás

oldalakkal

és

kevés

erdıvel

rendelkezı,

alacsonyhegységi vidék az Északkeleti-Kárpátokban (Ukrán-Kárpátokban), átl. magasság
750–1000 m (Kárpátalja, Lviv, Ivano-Frankivszk megyék).
VERHOVINAI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ ПАРК

ВЕРХОВИНСЬКИЙ] —

természetvédelmi terület a Verhovinai járásban, létrehozása 2010, Ukrajna Vörös Könyvében
30 állat- és 59 növényfaj szerepel, területe 120 km2 (Ivano-Frankivszk megye).
VERHOVINAI-VÍZVÁLASZTÓ-GERINC (-VONULAT) [ВЕРХОВИНСЬКИЙ ВОДОДІЛЬНИЙ
ВОДОДІЛЬНИЙ

ХРЕБЕТ]

ХРЕБЕТ,

— vonulat az Északkeleti-Kárpátokban (Ukrán-Kárpátok), az Ung-

folyótól a Nagyág-folyóig (Rika-folyó), legm. pontja (1405 m) a Pikuj-hegy (Pokolbérchegy), fıleg mészkı összetételő (Kárpátalja és Lviv megyék).
VERTEBA-BARLANG [ПЕЧЕРА ВЕРТЕБА] — karsztbarlang a Podólia-Bukovinai karsztvidéken, a
Sziret-folyó balparti részén, hossza 7,8 km (Ternopil megye).
VESZELI-BOKOVENYKI DENDROLÓGIAI PARK [ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКІ ІМ.
М.Л. ДАВИДОВА] — park a Dolinszki járásban, létrehozása 1893, közel 1000 növényfaj
található, területe 109 ha (Kirovohrád megye).

VIGODAI-MEDENCE [ВИГОДСЬКА

УЛОГОВИНА]

— alacsony-hegyvidéki része a Gorgánok-

masszívumnak, a Szukilya- és a Szvicsa-folyók között (fıleg homokos-agyag, homokkı,
pala), hossza 15 km, szélessége 7 km, legm. pontja (1158 m) a Lisza-hegy (Ivano-Frankivszk
megye).
VIHORLÁT–GUTINI-VULKANIKUS-GERINC

[ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКИЙ

ХРЕБЕТ]

—

az

Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) része (fıleg andezit, andezit-bazalt, dacit, tufa),
jellemzık a kalderák, hossza 125 km, szélessége 8–20 km, átl. magasság 600–1000 m, legm
pontja (1081 m) a Buzsora-hegy (Kárpátalja megye).
VIHORLÁT–GUTINI-VULKANIKUS-VONULAT [ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКЕ

ВУЛКАНІЧНЕ ПАСМО]

—

az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) geomorfológiai vidéke (fıleg andezit, andezitbazalt, dacit, tufa), elterjedtek az eróziós, kavicsfolyásos folyamatok, területileg egybeesik a
Vihorlát–Gutini-vulkanikus-gerinccel (Kárpátalja megye).
VJELA-FOLYÓ (VILA-) [РІЧКА В’ЄЛА, ВИЛА] — a Sztara-folyó (Duna-medence) jobboldali
mellékága az Ungvári járásban, hossza 27 km, vízgyőjtıje 96 km2, a Makovica-vonulat
délnyugati oldalán ered (Kárpátalja megye).
VILSANKA-FOLYÓ [РІЧКА ВІЛЬШАНКА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeperfolyó jobboldali mellékága, hossza 100 km, vízgyőjtı medencéje 1,2 ezer km2 (Cserkaszi
megye).
VISZACSKIVI-DOMB [ВИСАЧКІВСЬКИЙ

ГОРБ]

— kupolaszerő kiemelkedés a Dnyepermelléki-

alföldön, a Szula- és az Udaj-folyók között (fıleg diabáz és brekcsa), hossza 3,7 km,
szélessége 1,6 km, magassága 146 m (Poltava megye).
VISKIVI-HÁGÓ [ВИШКІВСЬКИЙ ПЕРЕВАЛ] — l. Toronyai-hágó.
VISZJACSIJ-BARLANG [ПЕЧЕРА ВИСЯЧА] — karsztbarlang a Krími-hegység Aj-Petri-jajláján, a
Hegyvidéki-Krími-karsztvidék része, hossza 425 m (Krími AK).
VISZUNY-FOLYÓ [РІЧКА ВИСУНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, az Inhulec-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 196 km, vízgyőjtı medencéje 2,6 ezer km2
(Mikolajiv megye).

VIZSNICAI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРИРОДНИЙ

ПАРК

ВИЖНИЦЬКИЙ]

—

természetvédelmi terület a Vizsnicai járásban, létrehozása 1995, Ukrajna Vörös Könyvében
47 állat- és 31 növényfaj szerepel, területe 79 km2 (Csernyivci megye).
VÍZVÁLASZTÓ-VERHOVINAI-KÁRPÁTOK [ВОДОДІЛЬНО-ВЕРХОВИНСЬКІ КАРПАТИ] — az
Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) természetföldrajzi vidéke (részei: Vízválasztóvonulat, Gorgánok, Vorohta–Putyili-alacsonyhegység, Sztrij–Szjani-Verhovina, Körösmezıimedence stb.), átl. magasság 800–1200 m (Kárpátalja, Lviv és Ivano-Frankivszk megyék).
GYŐRT-RÖGHEGYSÉG

[ВОДОДІЛЬНО-ВЕРХОВИНСЬКІ

СКЛАДЧАСТО-БРИЛОВІ СЕРЕДНЬОГІР’Я ТА НИЗЬКОГІР’Я]

— az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-

VÍZVÁLASZTÓ-VERHOVINAI

Kárpátok) geomorfológiai vidéke, a Szjan-folyótól a Szucsava-folyóig, fıleg alacsonyhegység
(Kárpátalja, Lviv és Ivano-Frankivszk megyék).
VOJEJKOV-TENGELY [ВІСЬ ВОЄЙКОВА]

—

Vojejkov

O.I.

orosz

klimatológus

és

földrajztudósról elnevezett, kb. a Luhanszk–Dnyipropetrovszk–Balta vonalban húzódó magas
légnyomású sáv.
VOJEVODINA-VÍZESÉS [ВОДОСПАД ВОЄВОДИНА] — vízesés a Turja-folyó (Tisza-, Dunamedence), jobboldali mellékágán, a Vojevodina-patakon, Turjamezı (Perecsenyi járás)
település közelében, t.sz.f. magassága 600 m, vízesés 6 m (Kárpátalja megye).
VOJNILIVI-HÁTSÁG [ВОЙНИЛІВСЬКА

ВИСОЧИНА]

— elıhegységi hátság a Limnyica- és a

Szivki-folyók között, északkeleten a Dnyeszter-folyó völgye határolja, legm. pontja (365 m) a
Kopanka-hegy (Ivano-Frankivszk megye).
VOLINY (VOLHÍNIA) [ВОЛИНЬ] — történelmi-földrajzi vidék Ukrajna északnyugati részén, a
Nyugati-Bug-folyó

felsı

folyásának

és

a

Pripjaty-folyó

jobboldali

mellékágainak

medencéjében.
VOLINYI-DENUDÁCIÓS-HÁTSÁG [ВОЛИНСЬКА

ДЕНУДАЦІЙНА ВИСОЧИНА]

— geomorfológiai

vidék, a Voliny–Podóliai réteg-denudációs és réteg-akkumulációs kiemelkedett síkság északi
része, orográfiailag megfelel a Volinyi-hátságnak, domborzata réteg-denudációs, legm. pontja
(342 m) Mizocki-hátság (Voliny és Rivne megyék).

VOLINYI-HÁTSÁG [ВОЛИНСЬКА

ВИСОЧИНА]

— enyhén hullámos hátság Ukrajna nyugati

részén, a Nyugati-Bug-folyótól a Korcsika-folyóig (Szlucs-, Horiny-medence), hossza 200
km, szélessége 40–50 km, legm. pontja (Mizocki-hátság) 342 m (Voliny és Rivne megyék).
VOLINYI-POLISSZJA [ВОЛИНСЬКЕ

ПОЛІССЯ]

— a vegyeserdık övezetének természetföldrajzi

körzete a Poliszjai-alföld nyugati részén, az Ukrán-pajzs nyugati részén és a Voliny–Podóliaimonoklinális felszínén helyezkedik el, fıleg gleccser és karszt domborzatformákkal
rendelkezik (Voliny és Rivne megyék).
VOLINYI-VONULAT [ВОЛИНСЬКЕ

ПАСМО,

ЛЮБОМЛЬСЬКО-СТОЛИНСЬКЕ

ПАСМО]

— alacsony

dombok és földsáncok sávja Voliny és Rivne megyék középsı részén, a Dnyeperi-eljegesedés
széle, akkumulatív, denudációs és karszt domborzatformák, legm. része 220 m (Voliny és
Rivne megyék).
VOLINY–ORSÁNI-SÜLLYEDÉK [ВОЛИНО-ОРШАНСЬКИЙ

ПРОГИН]

— földszekezeti egység

Ukrajna északnyugati részén, az Északkeleti-Kárpátoktól (Ukrán-Kárpátok) észak-keletre.
VOLINY–PODÓLIAI-ARTÉZI-MEDENCE [ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКИЙ

АРТЕЗІАНСЬКИЙ БАСЕЙН]

—

medence Ukrajna északnyugati részén, a Poliszjai-alföld, a Volinyi- és Podóliai-hátságok
területén, vízhordó rétegek mélysége 1000–1500 m (Voliny, Rivne, Ternopil, Hmelnyickij és
Lviv megyék).
VOLINY–PODÓLIAI-MONOKLINÁLIS [ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА

МОНОКЛІНАЛЬ]

— földszerkezeti

egység a Kelet-Európai-tábla délnyugati részén.
VOLINY–PODÓLIAI

RÉTEG-DENUDÁCIÓS ÉS RÉTEG-AKKUMULÁCIÓS KIEMELKEDETT SÍKSÁG

[ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА

ОБЛАСТЬ ПЛАСТОВО-ДЕНУДАЦІЙНИХ І ПЛАСТОВО-АКУМУЛЯТИВНИХ

ПІДВИЩЕНИХ РІВНИН]

— geomorfológiai vidék Ukrajna nyugati részén, az Ukrán-pajzs

nyugati és délnyugati része, orográfiailag megfelel a Volinyi- és Podóliai-hátságoknak
(Voliny, Rivne, Lviv, Ternopil és Hmelnyickij megyék).
VOLINY–PODÓLIAI

TEKTONIKAI BLOKK

[ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКИЙ

ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК]

— az

Ukrán-pajzs nyugati része, a Pripjatytól a Dnyeszterig húzódik (Voliny, Rivne, Zsitomír,
Vinnyica és Hmelnyickij megyék).
VOLJANSZKI-TÓ [ОЗЕРО ВОЛЯНСЬКЕ] — karszttó a Ratyivi járásban, hossza 2,5 km, szélessége
1,6 km, területe 4 km2, legn. mélysége 6 m (Voliny megye).

VOLÓCI-HÁGÓ [ВОЛОВЕЦЬКИЙ ПЕРЕВАЛ] — hágó az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok)
Vízválasztó-gerincén keresztül (1014 m), fıleg homokkı és pala összetételő, az Opor- és a
Vicsi-folyók vízválasztóján (Kárpátalja és Lviv megyék).
VOLÓCI-VERHOVINA [ВОЛОВЕЦЬКА ВЕРХОВИНА] — a Vízválasztó-Verhovinai-Kárpátok
alacsonyhegységi része, a Vízválasztó-gerinc és a Havasok-gerince között (fıleg homokkı és
agyagpala összetételő), az Ung-folyótól a Nagyág-folyóig húzódik, átl. magassága 600–700 m
(Kárpátalja megye).
VOROHTA–PUTYILI-ALACSONYHEGYVIDÉK

[ВОРОХТА-ПУТИЛЬСЬКЕ

НИЗЬКОГІР’Я]

—

hegyközi terület az Északkeleti-Kárpátokban (Ukrán-Kárpátok), a Prut-folyótól a Szucsavafolyóig, magassága 900–1000 m (Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék).
VORONYÁKI-GERINC (-VONULAT) [ВОРОНЯКИ] — dombvidék vonulat a Podóliai-hátság északi
részén, a Zolocsivka-folyótól az Ikva-folyóig (fıleg márga, írókréta, mészkı összetétel),
hossza 70 km, szélessége 8–30 km, legm. pontja (440 m) a Viszokij-Kaminy-hegy (Lviv,
Ternopil és Rivne megye).
VORSZKLA-FOLYÓ [РІЧКА ВОРСКЛА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeperfolyó baloldali mellékága, a Középorosz-hátság nyugati lejtıin ered, hossza (464 km) Ukrajna
területén 317 km, vízgyőjtı medencéje 14,7 ezer km2 (Szumi és Poltava megyék).
VORSZKLICA-FOLYÓ [РІЧКА ВОРСКЛИЦЯ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Vorszkla-folyó (Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, a Középorosz-hátság nyugati
lejtıin ered, hossza (464 km) Ukrajna területén 101 km, vízgyőjtı medencéje 1,5 ezer km2
(Szumi megye).
VOVCSA-FOLYÓ [РІЧКА ВОВЧА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Szamara-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 323 km, vízgyőjtı medencéje 13,3 ezer km2
(Donyeck és Dnyipropetrovszk megyék).
VUHLEHIRI-VÍZTÁROZÓ [ВУГЛЕГІРСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Luhany-folyón,

területe 15 km2, víztömege 162 millió m3, legn. mélysége 27 m (Donyeck megye).
VUHO-ZEMLI-BARLANG (FÖLD-FÜLE) [ПЕЧЕРА ВУХО ЗЕМЛІ] — karsztbarlang a Krímihegység Hegyvidéki-Krími karsztvidék területén (riftes masszívumban alakult ki), hossza 190
m, mélysége 132 m (Krími AK).

VULKANIKUS-GERINC (-VONULAT) [ВУЛКАНІЧНИЙ

ХРЕБЕТ]

— l. Vihorlát-Gutini-vulkanikus-

gerinc.

Z, Zs
ZAHORSZKI-VÍZTÁROZÓ [ЗАГОРСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Kacsa-folyón, A

Bahcsiszaraji járásban, hossza 3,25 km, szélessége 0,75 km-ig, területe 1,5 km2, víztömege 28
millió m3, legn. mélysége 43 m (Krími AK).
ZALISZJAI NEMZETI PARK [НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК ЗАЛІССЯ] — természetvédelmi
terület a Brovari járásban, létrehozása 2009, területe 148 km2 (Kijev és Csernyihiv megyék).
ZAPORIZZSJA [ЗАПОРІЖЖЯ] — történelmi-földrajzi terület Ukrajna középsı részén, a
történelem folyamán a Zaporizsjai-Szics része (fıleg Dnyipropetrovszk, Cserkaszi, Zaporizsja
és Kirovohrád megyék).
ZBRUCS-FOLYÓ [РІЧКА ЗБРУЧ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszter-folyó
baloldali mellékága, hossza 244 km, vízgyőjtı medencéje 3,4 ezer km2 (Ternopil és
Hmelnyickij megyék).
ZBURJIVI-KUT-TÓ [ОЗЕРО ЗБУР’ЇВСЬКИЙ КУТ, ЗБУР’ЇВСЬКИЙ ЛИМАН] — limántó a
Holoprisztanszki járásban, szorossal kötıdik a Dnyeper–Bugi-limánöbölhöz, hossza 9 km,
szélessége 3 km, területe 21 km2, legn. mélysége 4,5 m, sótartalma 0,5 ‰ (Herszon megye).
ZDVIZS-FOLYÓ [РІЧКА ЗДВИЖ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Teteriv-folyó
(Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 145 km, vízgyőjtı medencéje 1,8 ezer km2
(Zsitomír és Kijev megyék).
ZEJTIN-KOS-HEGY [ГОРА ЗЕЙТІН.КОШ] — a Krími-hegység egyik legmagasabb hegycsúcsa, a
Babugán-jajla magaslata (fıleg mészkı), magassága 1534 m (Krími AK).
ZELENODOLSZKI-VÍZTÁROZÓ [ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКЕ

ВОДОСХОВИЩЕ]

— víztározó a Dnyeper–

Krivij Rih csatornán, területe 16 km2, víztömege 74 millió m3, legn. mélysége 25 m, Krivij
Rih várostól délkeletre (Dnyipropetrovszk megye).

ZMIJINA-BARLANG [ПЕЧЕРА ЗМІЇНА] — karsztbarlang a Krími-hegység Fı-vonulatának KrímiElıhegységi-karsztvidékén (fıleg mészkı), hossza 310 m, mélysége 20 m (Krími AK).
ZMIJINIJ-SZIGET [ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ] — l. Kígyó-sziget.
ZOLOTA-LIPA-FOLYÓ [РІЧКА ЗОЛОТА ЛИПА] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Dnyeszter-folyó baloldali mellékága, hossza 127 km, vízgyőjtı medencéje 1,4 ezer km2 (Lviv
és ternopil megyék).
ZOLOTUHA-HEGY [ГОРА ЗОЛОТУХА] — dombszerő kiemelkedés a Szula-folyó (Dnyepermedence) baloldali részén, kapcsolatos a Romenszki-sókupolával, agyaggal fedve, magassága
120 m (Szumi megye).
ZÖLD-PID [ЗЕЛЕНИЙ ПІД] — löszdolina a Dnyeper-folyó balparti részén, a megye déli részén,
területe 40 km2, mélysége 10–14 m (Herszon megye).
ZSALONY-FOLYÓ [РІЧКА ЖАЛОНЬ, ЖОЛОНЬ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a
Pripjaty-folyó (Dnyeper-medence) jobboldali mellékága, hossza 113 km, vízgyőjtı medencéje
1,5 ezer km2 (Zsitomír megye, Oroszország).
ZSEBRIJANSZKI-TURZÁS [ЖЕБРІЯНСЬКА

КОСА]

— földnyelv (fıleg homok és tört kagyló) a

Zsebrijanszki-öböl északnyugati részén, a Duna-deltától északra, hossza 5,5 km, szélessége
125–820 m, területe 1,6 km2 (Odessza megye).
ZSEBRIJANSZKA-ÖBÖL [ЖЕБРІЯНСЬКА БУХТА] — öböl a Fekete-tenger nyugati részén, a Dunadeltától északra (Odessza megye).
ZSERIV-FOLYÓ [РІЧКА ЖЕРІВ] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, az Uzs-folyó
(Dnyeper-medence) baloldali mellékága, hossza 108 km, vízgyőjtı medencéje 1,5 ezer km2
(Zsitomír megye).
ZSITOMIRI DENUDÁCIÓS, MORÉNA-SZANDR SÍKSÁG [ЖИТОМИРСЬКА ДЕНУДАЦІЙНА, МОРЕННОЗАНДРОВА РІВНИНА]

— a Dél-Podóliai réteg-akkumulatív síkság geomorfológiai vidéke, itt

található a Szlovecsán-Ovrucsi-hátság (Zsitomír, Rivne és Hmelnyickij megyék).
ZSITOMÍRI-POLISZJA

[ЖИТОМИРСЬКЕ

ПОЛІССЯ]

—

a

Poliszjai

természetföldrajzi

tartományának része, földszerkezetileg az Ukrán-Pajzs északnyugati része (Zsitomír és Rivne
megyék).

ZSVANCSIK-FOLYÓ [РІЧКА ЖВАНЧИК] — a Fekete-tenger medencéjéhez tartozik, a Dnyeszterfolyó baloldali mellékága, hossza 107 km, vízgyőjtı medencéje 769 km2 (Hmelnyickij
megye).
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