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Дослідження басейнової структури гірських річок масиву 
Чорногора має важливе значення для виявлення та оцінки 
активності екзогенних процесів. В залежності від того чи 
іншого поєднання основних морфрометричних показників 
(площ басейнів, довжин річок, ухилів поверхні та співвід
ношення водотоків різних русел) залежить ступінь екзомор - 
фодинамічної активності території. Виконані розрахунки 
показали, що найбільша активність спостерігається у  ниж
ніх течіях обох басейнів. Теоретичний аналіз, виконаний за 
допомогою спеціального програмного забезпечення, дає 
певні уявлення щодо доцільності дослідження тих чи інших 
процесів -  руслової та заплавної ерозії, площинного змиву, 
селі тощо -  на відповідних територіях.
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Гірські річкові басейни Карпат, зокрема й масиву Чорно- 
гори, характеризуються складною організацією. Активність 
прояву всередині них різноманітних екзогенних процесів 
значно впливає на зміни стану природного середовища. Т е 
риторія досліджуваних басейнів належить до найбільш ви
сокогірного масиву флішових Карпат, саме тому вона може 
слугувати індикатором екологічного стану гірської системи 
Карпат. Теоретичні розрахунки та аналіз прояву можливих 
флювіальних процесів на досліджуваній території репрезен
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тують ситуацію, з якою дослідник зіштовхнеться у  польових 
умовах.

Застосування структурних індексів для опису басейнової 
організації дозволяє виявити особливості прояву екзомор- 
фодинамічної активності за тих чи інших співвідношень 
морфометричних показників. Технологія розрахунків індек
сів була доступно описана географом та геоморфологом 
Симоновим Ю. Г. Основним завданням, покладеним на ці ін
декси, було охарактеризувати басейнову організацію. Басей
нова організація території формується низхідними потока
ми води та пухких порід, які утворюються на схилах у 
результаті процесів вивітрювання. Ці потоки можуть повіль
но чи швидко спускатись вниз по схилах у  вигляді постійних 
чи тимчасових водотоків. Кожен з них виконує роботу з 
трансформації твердих частинок, що знаходяться у  підві
шеному стані у  воді [4]. Чим більший прояв такої роботи, 
тим більше проявляється власне екзоморфодинамічна 
активність території.

Басейнова структура Білої Тиси та Прута була проаналі
зована на основі розрахованих індексів, які дають нам мож
ливість виявити риси просторової диференціації головних 
морфометричних показників, серед яких площа басейну, 
довжини водотоків, ухил поверхні басейну. Також було про
аналізовано співвідношення річок різних порядків.

Досліджені басейни є різнопорядковими, тобто Біла Тиса 
в межах досліджуваної території є водотоком 6 порядку, річ
ка Прут -  водотоком 5 порядку. Річкова мережа та басейни 
на її основі були виділені автоматично відповідними інстру
ментами ARC HYDRO TOOLS, використовуючи алгоритм 
запропонований Гарцманом Б. І. Здійснено аналіз басейнів 
3-го та вищих порядків для мінімізації похибки у  вихідних 
даних, що були отримані при автоматичному виділенні цих 
басейнів. Використання сучасного програмного забезпечен
ня ARC GIS дозволяє значно зменшити час виконання до
сліджень та усунути людський фактор, проте можливими є 
помилки, створені і власне комп'ютером.
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Індекс структури площ дозволяє побачити, яку частку 
займають басейни менших порядків у  цілому водозбірному 
басейні. Водозбір Білої Тиси характеризується більшою 
площею ніж водозбір Прута, відповідно 189,2 км2 та 49,5 км2. 
Прирівнюючи загальну площу (100%) до 10, отри-муємо 
певні співвідношення, що можна записати індексами як 
6211 -  для Білої Тиси та 541 -  для Прута. При порівнянні цих 
індексів можна зробити висновок, перший басейн значно 
“навантажений” у  плані екзоморфодинамічної активності у 
верхній течії та слабо -  у  середній та нижній. Другий басейн 
характеризується дещо більшою урівноваженістю в просто
ровому розподілі активності. Також, якщо в басейні Білої 
Тиси живлення головного водотоку відбувається за рахунок 
наносів з верхів'їв, то в басейні верхів'я Прута така робота 
відбувається практично рівномірно з верхньої та середньої 
течії.

Індекс структури довжин відображає середню довжину 
різнопорядкових водотоків. При розрахунках були отримані 
наступні результати ІСД Білої Тиси становить 2242, ІСД вер
хів'я Прута -  163. Характерною рисою для обох басейнів є те, 
що найбільші середні довжини водотоків спостерігаються в 
середній течії.

Таблиця 1
Розподіл екзоморфодинамічної активності 

у  басейні Білої Т иси

Вихідні дані: ІСП=6211, ІСД=2242,
ІСУ=2323, ІСБ=1224

Значення М3 М4 М5 М6

показників 3,75 7,5 2,5 15

Ухил поверхні басейнів є одним з важливих факторів, що 
впливає на інтенсивність екзомофродинамічної активності. 
Зі збільшенням величини ухилу прояв екзогенних процесів 
також буде зростати. Кути ухилу  схилів басейну Білої Тиси 
дещо більший ніж басейну Прута. Для визначення структур
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них індексів були розраховані тангенси середніх кутів ухилу 
кожного басейну. Сума тенгенсів становить 100 % або 10. 
Визначивши частку кожного тангенса кута, отримуємо 
наступні результати: ІСУ = 2323 (для  Білої Тиси) та ІСУ = 334 
(для  Прута).

Співвідношення різнопорядкових русел у  досліджуваних 
басейнах описане структурним індексом біфуркації. Для ба
сейну Білої Тиси характерна наявність т ільки одного водо
току 6 порядку. На нього приходяться лише два водотоки 
5 порядку, до яких співвідносяться п'ять водотоків 4 поряд
ку (або в середньому по 2 водотоки на кожен вищого поряд
ку). А  також спостерігаються вісімнадцять водотоків 3 по
рядку, відповідно в середньому по чотири водотоки на ко
жен вищого порядку. Тому ІСБ можна записати у  вигляді 
1224. В басейні верхів'я Прута протікає один водотік 5 по
рядку, у  нього впадають 2 водотоки 4 порядку. Наявні також 
шість водотоків 3 порядку, тобто по три водотоки на один 
водотік вищого порядку. ІСБ буде мати вигляд 123.

Таблиця 2
Розподіл екзоморфодинамічної активності 

у  басейні верхів'я Прута

Вихідні дані: ІСП=541, ІСД= 361, ІСУ=334, ІСБ=123

Значення Мз М4 М5

показників 8,33 10 40

Річкові басейни разом із дренуючими їх водотоками у  су
часній геоморфології називають флювіальними геомор
фологічними системами (ФГС), або флювіальними басейно
вими системами (ФБС) [1]. Структура водозбірного басейну, 
як флювіальної геоморфологічної системи, а також гідро
логічний режим його водотоків значно залежить від пе
ребігу флювіальних процесів на його території. У  той же час 
існує і зворотна залежність. На основі отриманих даних 
можна розрахувати “навантаження” (М ) флювіальними про
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цесами кожного з басейнів. Отриманий розподіл “наванта
ження” показує нам, що екзоморфодинамічна активність 
найбільше проявляється у  нижній течії.

В широкому розумінні поняття “русловий процес” харак
теризує не т ільки діяльність руслового потоку, але і проце
си, що відбуваються у  заплаві. Під час проходження паводків 
спостерігаються заплавні процеси, коли з потоків паводко
вих вод осідають розчинені у  воді тверді наноси. Таким 
чином матеріал накопичується на поверхні заплави, підви
щуючи її рівень. За рахунок високої заплави відбувається 
розширення русла процесами бокової та донної ерозії. 
Басейни Тиси, зокрема Білої, та Пруту належать до одного з 
найбільш паводконебезпечних районів Європи. Повторюва
ність дощових паводків становить 3-8 разів на рік [3]. Прояв 
у  гірських умовах площинного змиву у  значній мірі зале
жить від крутості схилу та його довжини. також активність 
проходження процесів змінюється в залежності від частини 
схилу. Особливо активний стік води спостерігається у  ниж
ній частині схилу, який дренується водами з усіх територій 
розміщених вище.

Басейн Білої Тиси та Прута характеризується доволі склад
ною структурою. Дослідження басейнової організації та її 
вплив на прояв активності екзоморфодинамічної актив
ності постає важливою проблемою для дослідження. Сукуп
ний вплив співвідношень різнопорядкових басейнів, зміни 
ухилу поверхні, розгалуженість річкової мережі вплинув на 
формування певної геоморфологічної ситуації, вивчення 
якої потребує наступних досліджень у  польових умовах.
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