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Процеси гравiтацiйної тектонiки, якi модифiкують рельєф гiр i 

можуть вивчатися за допомогою геоморфологiчних методiв, вiдомi як 
гравiтацiйне вiдсiдання схилiв i розсiдання вершинних поверхонь. Вони 
схожі до зсувних, за Д. Варнсом (1981) � зсувні потоки скельних порiд, 
але, на вiдмiну вiд зсувiв, вирізняються значними масштабами прояву, 
малою швидкiстю перебiгу, порiвняно слабкою реакцiєю на вплив 
зовнiшнiх факторiв. Зсуви � процеси епiзодичнi, а гравiтацiйну 
тектонiку у горах слiд вiднести до постiйнодiючих процесiв. Г.І. Тер-
Степанян (1969) називає їх "глибоким крiпом на схилах". Дiйсно, це 
"крiп" корiнних порiд, "крiп" гiрських територiй. Серед умов розвитку 
процесiв гравiтацiйної тектонiки на схилах С.С. Воскресенський (1971) 
видiляє: 1) глибину розчленування � наявнiсть високих i крутих схилiв; 
2) наявнiсть в основi схилiв порiд, здатних до суттєвих деформацiй пiд 
тиском; 3) перевага мiцних, але водночас крихких, вертикально 
трiщинуватих гiрських порiд. 
Виразний вплив тектогравiтацiйної складової на формування 

рельєфу є властивий для багатьох гiрських країн � Криму, Саянів, 
Памiро-Алаю (Благоволин, Пшенин 1995), Стара-Планіна (Аликсиев 
1987). Однак саме в Карпатах � у Татрах в 1930 році С. Креутзом було 
вперше описано форми рельєфу, якi виникають у результатi цих 
процесiв, тобто на декiлька рокiв швидше вiд класичних їх описiв, 
виконаних в 1934 р. у Загросi (Харрисон, Фокон 1991). У 50�60-х роках 
розгорнулася дискусiя щодо походження так званих "хребтових ровiв" у 
Татрах. Однi дослiдники трактували їх як прояви гравiтацiйної 
тектонiки, а iншi � як перигляцiальнi явища (Baumgart-Kotarba 1967). У 
Словацьких Татрах з гравiтацiйною тектонiкою пов'язують виникнення 
гiгантських детрузивних зсувiв (Nemčok 1972). 
Що стосується Українських  Карпат, то за винятком короткого опису 

у навчальному посiбнику "Геоморфология осевой зоны Карпат" (за ред. 
Ананьева Г.С. 1984), процеси гравiтацiйної тектонiки залишились поза 
увагою у вивченнi геоморфологiчних явищ. 
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Звичайно, ці форми не могли залишитись не помiченими. Б. 
Свiдерський (Swiderski, 1937) видiлив долиноподiбнi зниження на 
привершинних поверхнях Чорногiрського хребта, зокрема, пiд 
вершинами Стайки, Мунчел, Бребенескул. Простягання форм збiгається 
з простяганням гребеня хребта без зв�язку з орiєнтацiєю сучасних 
ерозiйних рівнів, що дало пiдставу Б. Свiдерському трактувати данi 
форми як релiкти долинної мережі так званого «Карпатського 
пенеплену». Цю iдею пiзнiше пiдтримали П.М. Цись (1957), та I.Д. 
Гофштейн (1964 ), i тоді факт (до речi єдиний) наявностi збережених 
фрагментiв доплейстоценових форм рельефу у верхньому ярусi рельєфу 
флiшових Карпат отримав "матерiальне пiдтвердження". Проте подiбнi 
форми значно поширенi в Карпатах. Вони рiзняться за розмiрами, 
асиметрiєю бортiв, ступенем збереження. Наприклад, наведемо опис, 
зроблений Я.С. Кравчуком i Р.О. Сливкою (1968) в Горганах: "Мiж 
вершинами Синяк i Малий Горган прослiдковується гострий скелястий 
гребiнь. Уздовж гребеня (300�400 м) простягується заглиблення, що 
нагадує щiлину глибиною 8�10 м і шириною у верхнiй частинi до 10 м. 
Крутість стiнок у верхнiй частинi перевищує 400. Утворене заглиблення 
пов�язано, мабуть, із розтрiскуванням пiсковикiв, що мають пiвденно-
захiдне падiння (бiля 800 )" (ст/ 94). Як бачимо, вiд "висячих долин" 
Чорногори ця форма вiдрiзняється тiльки морфологiчною свiжiстю, 
тобто є молодшою. Нами в Чорногорi, Свидовцi, Внутрiшнiх Горганах 
зафiксованi подiбнi форми на початковiй стадiї розвитку. Це 
прямолiнiйнi, видовженi до 30 м мiкрозниження, шириною до 1 м i 
глибиною до 0,5 м, з виступами корiнних порiд, якi розбитi 
вертикальними трiщинами. Отже, можна прослiдкувати розвиток 
процесу розсiдання броньованих пiсковиками вершинних поверхонь 
при загальному моноклiнальному заляганнi верств (рис. 1). 
Другий вид геоморфологiчного прояву гравiтацiйної тектонiки в 

Карпатах � утворення схилiв вiдсiдання. Процеси гравiтацiйного 
вiдсiдання схилiв найпоширенiшi у чолових частинах покривiв i лусок. 
Повiльне гравiтацiйне змiщення блокiв масивних порiд відбувається в 
результатi розвантаження надмiрних напруг, якi виникають у 
фронтальних частинах покривiв i лусок при поглибленнi субсеквентних 
(спрямованих уздовж лiнiй насувiв) рiчкових долин. У цьому випадку 
швидкостi гравiтацiйного змiщення резонанснi швидкостям глибинної 
ерозiї рiк при її нормальному розвитку. Якщо активiзацiя глибинної 
ерозiї   збiльшує    гравiтацiйнi    напруги    до    порогових    значень,    
їх  
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