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Отже, ґрунтовий покрив складається з найменших, у розумінні картогра-
фії ґрунтів, частинок – елементарних ґрунтових ареалів (ЕҐА), які формують 
мікро- та мезоструктури ґрунтового покриву – мікрокомбінації та мезоком-
бінації, що, в свою чергу й формують структуру ґрунтового покриву. Тому 
важливим є зрозуміти характеристику найменших частин, щоб мати можли-
вість розглядати структури вищого рівня й ґрунтовий покрив території в ці-
лому.
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ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІТРОВАЛЬНО-
БУРЕЛОМНИХ ЯВИЩ В ОКОЛИЦЯХ ЧОРНОГІРСЬКОГО 
ГЕОГРАФІЧНОГО СТАЦІОНАРУ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

17 вересня 2017 року в Українських Карпатах відбулось масштабне 
вітровально-буреломне стихійне явище. Значні площі вітровалів і буреломів 
зафіксовані і в околицях Чорногірського географічного стаціонару (ЧГС) 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, який знаходиться 
в межах Говерлянського природоохоронного науково-дослідного відділення 
Карпатського національного природного парку. Для вивчення наслідків 
вітровально-буреломних явищ в околицях ЧГС були проведено ряд вимірів 
пошкоджених деревостанів (діаметр, довжина, орієнтування, форма і розміри 
кореневої системи та ін.) та мікроформ рельєфу, які утворились в результаті 
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вітровалів, особливостей вікового і видового складу дерев, стан зволоження 
ґрунтів.

Картування поширення повалених і зламаних дерев в околицях ЧГС 
свідчить про приуроченість вітровально-буреломних явищ до ландшафтної 
структури території, яка представлена висотними місцевостями, стріями, 
урочищами і фаціями [1]. Особливо простежується ландшафтна обумовле-
ність і прояв цих явищ на рівні ландшафтних фацій. 

Вітровали і буреломи найбільш поширені в межах висотної місце-
вості давньольодовиково-акумулятивного холодного вологого лі систого 
середньогір’я з пануванням смерекових лісів на бурих гірсько-лісових 
ґрун тах в урочищах: сильноспадистих надзаплавних поверхонь, вироб-
лених у флювіогляціальному конусі винесення з чорницево-ожиково-ква-
сенецево-зеленомоховими сураменями на бурих гірсько-лісових середньо-
глибоких слабощебенистих ґрунтах; заплавних слабозаболочених повер-
хонь з підбілово-квасеницевою і смереково-вільшняковою рослинністю на 
середньо-суглинистих бурих гірсько-лісових ґрунтах). 

Локальний прояв вітровально-буреломних явищ має місце у місцевості 
крутосхилого ерозійно-денудаційного помірного холодного вологого лісис-
того середньогір’я з пануванням смерекових і ялицево-буково-смерекових 
лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах в урочищах: крутих схилів західної 
експозиції з вологими квасеницевими сураменями на бурих гірсько-лісових 
середньосуглинистих середньоскелетних ґрунтах; долини потоку на схилі 
західної експозиції з вологими квасеницевими сураменями і вільшняками 
на бурих гірсько-лісових середньосуглинистих середньо скелетних ґрунтах 

Вітровали і буреломи, які зафіксовані в околицях ЧГС, можна класифіку-
вати на суцільні і поодинокі. Найбільш поширеними є суцільні вітровали, які 
можна поділити на дві зони. В їх межах різняться діаметр, довжина і орієнту-
вання пошкоджених деревостанів, а також «тарілок» вивертів. 

Переважаючий напрямок вітровалів в околицях ЧГС північний, північно-
західний і західний. Часто орієнтація вітровалів має два напрямки і відпо-
відно чітку диференціацію повалених деревостанів. Можна припустити, що 
процес формування вітровалу відбувався в два етапи під домінуванням від-
повідного напрямку вітру. 

В околицях ЧГС вітровали проявилися у смерекових лісонасадженнях. 
Зустрічаються і поодинокі виверти ялиці. Характерною особливістю смере-
кових деревостанів в околицях ЧГС є те, що вони  переважно одновікові та 
одноярусні. Особливо чітко проявилася залежність вітровалів і буреломів від 
віку насаджень. Критичним щодо вітростійкості став вік 60–80 років. Значна 
вага і розміри старших дерев при падінні сприяла пошкодженню сусідніх.

В околицях ЧГС кількість вітровалів значно більша ніж буреломів. Висо-
та зламу стовбура при буреломах знаходиться на висоті 3–5 метрів. У біль-
шості пошкоджені буреломом дерева є старими.

На нашу думку активний розвиток і особливості поширення вітровально-
буреломних явищ в околицях ЧГС 17 вересня 2017 року є результатом на-
кладання дії низки чинників: 1) сильний вітер; 2) специфіка літології гір-
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ських порід (суглинисто-валунна морена); 3) густа річкова мережа (біль-
шість вітровалів зосереджено у безпосередній близькості до водних пото-
ків); 4) пере зволоженість грунтів зумовлена значними опадами напередод-
ні; 5) домінування в лісонасадженнях одновікових стиглих і перестиглих де-
рев; 6) переважання в лісостанах ялини європейської для якої характерна 
приповерхнева коренева система. 
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