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ТУРИСТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

ГОЛОВНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВОДОДІЛУ 

 

Юрій Шандра, Галина Савка, Володимир Шушняк 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Львів, Україна 

 

Поняття «Головний європейський вододіл» (ГЄВ) вперше 

впроваджено у географічну літературу польським географом 

Вінцентом Полем у 1851 році. У публікації, яка присвячена 

природним особливостям Європи зазначено: «Якщо від південних 

берегів Іспанії провести лінію через простори Європейського 

суходолу аж до витоків Печори, то видно, що у цьому напрямку 

виділяється певний хребет, який води ніде не перервали. Це 

європейський вододіл, який ділить суходіл, стосовно стоку води, на 

два великі простори: південно-східне і північно-західне сточища» (Pol, 

1851, ст.32, переклад наш). Надалі цей  термін згадується у 

Географічному словнику Польського королівства, працях  

С. Рудницького, О. Степанів, О. Шаблія та інших географів. Лінія 

вододілу позначалася як на давніх, так на сучасних картах. 

ГЄВ розділяє периферійні області стоку Атлантичного і 

Північного Льодовитого океанів. Лінія вододілу трасується від 

Гібралтарської протоки  хребтами Кордильєри Бетіки, Іберійських гір, 

Піренеїв, Центрального Французького масиву, Вогезів, Альп, Судетів, 

Карпат; перетинає Волино-Подільську височину, Українське і 

Білоруське Полісся, Смоленсько-Московську і Валдайську височини, і 

Північними Увалами і Уральськими горами доходить.Карської губи на 

субарктичному узбережжі. Довжина лінії ГЄВ становить приблизно 14 

http://tourlib.net/statti_ukr/batman2.htm
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тис. км, він проходить через 14 країн. 

 

 
Рис. Гіпсографічний профіль по лінії Головного європейського 

вододілу, побудований за цифровою моделлю рельєфуGTOPO 30 

 

Протяжність ГЄВ на території України 777 км, зокрема, в 

Закарпатській області – 32 км, у Львівській – 474 км, Волинській – 271 

км. 

ГЄВ є хорошим орієнтиром у плануванні туристських маршрутів. 

В Україні він проходить п’ятьма національними природними парками, 

а саме: в Карпатах – «Ужанським», «Бойківщина»; на Поділлі – 

«Яворівським», «Північне Поділля»; на Волині – «Шацьким». 

Стимулом для розвитку сталого (екологічно зорієнтованого) 

туризму є розташування на лінії вододілу міжнародних біосферних 

резерватів «Східні Карпати» (словацько–польсько–українського), 

«Розточчя» (українсько-польського), «Полісся» (польсько–

українсько–білоруського). 

На українському відрізку вододілу знаходяться важливі 

орогідрографічні елементи, зокрема, неповторні у своєму значенні 

пункти перетину вододільних ліній басейнів великих транскордонних 

європейських річок: один – Дунаю, Вісли, Дністра, другий – Дніпра, 

Вісли, Дністра. 

Львів є єдиним великим (понад 100 тис. жителів) поселенням на 

Головному європейському вододілі. Лінія ГЄВ довжиною 25,5 км 

ділить місто на дві частини майже з однаковими площами (57 % площі 
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відноситься до Балтійського сточища, відтак 43 % – до 

Чорноморського). 

У ХVIII ст. водозабезпечення Львова здійснювалося шляхом 

експлуатації кількох сотень криниць і джерел, натомість сьогодні на 

95% місто забезпечується водою із водозаборів поза межами його 

території. У місті залишилося багато оригінальних архітектурних 

споруд, зокрема: фонтани на площі Ринок, джерело на вул. Коперника 

тощо. Туристичну цінність мають також каналізаційні колектори, які 

споруджені в кін. XIX – на поч. XX ст. 

За останніх кілька століть інтенсивного освоєння водних ресурсів 

Львова виникло багато екологічних проблем, пов’язаних із 

водозабезпеченням, водовідведенням та збереженням водних 

екосистем міста. На їх вирішення скеровані такі оригінальні проекти 

як «Ревіталізація річки Полтва», «Створення ландшафтно-

гідрологічного заказника «Торфовище Білогорща»», «Ревіталізація 

Пелчинського ставу». Ці об’єкти можуть бути складовими 

туристичних екскурсій. 

Загалом на прикладі Львова можна демонструвати зміну 

положення лінії ГЄВ внаслідок природних процесів формування 

гідрографічної мережі та урбанізації. 

Кафедрою фізичної географії Львівського національного 

університету імені Івана Франка впродовж кількох останніх років 

проводяться студентські ландшафтно-краєзнавчі експедиції «По 

Головному європейському вододілі». Матеріали цих експедицій та 

досвід власних польових досліджень дозволили сформувати проект-

пропозицію відповідного екскурсійного туристичного продукту на 

прикладі міста Львова. 
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