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УДК  551.4.01:551.435.04](477:292.452) 
 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 
РЕЛЬЄФУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 
Ярослав Кравчук 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41 , 79007, м. Львів, Україна 
 
До найбільш проблемних на сьогодні питань віку і генези рельєфу Українських 

Карпат відносимо наступні: 1) поверхні вирівнювання і ярусність рельєфу; 2) гірське і 
покривне зледеніння; 3) формування і перебудова річкових долин; 4) вік вулканічного 
рельєфу. 

Проаналізовано вивчення поверхонь вирівнювання та ярусності рельєфу різними 
дослідниками протягом ХХ і ХХІ століття. Формування денудаційних і денудаційно-
акумулятивних поверхонь, а також ярусності рельєфу пов’язано з теорією рівноваги 
рельєфоутворювальних сил. 

Звернено увагу на цікаві теорії у розвитку схилів і річкових долин, де фази 
деструкції, акумуляції і рівноваги чергуються в процесі розвитку, а також на можливу 
рівновагу між ендогенними і екзогенними процесами – екзогенні процеси постійно 
запізнюються по відношенню до ендогенних. 

Відзначено цікаву концепцію утворення ярусності рельєфу для гірських країн і 
височин, пов’язану з ерозійно-денудаційним розвитком рельєфу, яка ґрунтується на 
формуванні поверхонь зниження на вододілах. 

Наведено дані про роль швидкості денудації при формуванні рельєфу в ландшафтних 
зонах для порід різного літологічного і петрографічного складу. 

Детальний аналіз давньольодовикових форм рельєфу, проведених багатьма 
дослідниками, свідчить про міндельський і ріський вік зледеніння в Українських 
Карпатах. Засвідчено значний внесок у вивчення покривного і гірського зледеніння 
першого українського геоморфолога С. Рудницького. 

Переглянуті деякі питання формування і перебудови річкової мережі. Перш за все 
відзначено, що на всіх етапах розвитку рельєфу Українських Карпат домінували 
поперечні ріки. 

Підтверджено пояснення С. Рудницького щодо вулканічної діяльності у плейстоцені 
(наявність туфів на плейстоценовій терасі в долині Ужа біля села Дубриничі). 

Ключові слова: Українські Карпати, вік рельєфу, денудаційні та денудаційно-
акумулятивні поверхні, гірське і покривне зледеніння, річкові долини, вулканічний 
рельєф. 

 
Вступ. Вивчення історії розвитку сучасного рельєфу визначає відновлення 

давніх форм і простеження тих змін, які привели до виникнення сучасного 
(фіксованого рельєфу). Розвиток рельєфу в ході геологічної історії відбувається 
одночасно з розвитком геоструктур, через це історію формування рельєфу слід 
розглядати в контекті і взаємозв’язку з історією утворення тектонічних структур 
і геокомплексів. 

Вираз  «вік  рельєфу» є  суперечливим  і його  застосовують  до  сучасного  
____________________  
© Кравчук Я., 2018 
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(фіксованого рельєфу), який колись виник, розвивався і змінювався під впливом 
ендогенних і екзогенних рельєфотворних процесів. Через це, говорячи про вік 
рельєфу, маємо на увазі давній рельєф, «подібність якого бачимо. Подібність, але 
не тотожність» (Марков, 1948) [39].  

Найчастіше використовують поняття абсолютного і геологічного віку 
рельєфу. Абсолютний вік рельєфу характеризують за допомогою даних, які 
дають змогу визначити скільки тисяч або мільйонів років тому він сформувався. 
Геологічний вік (нижня вікова межа рельєфу, Спиридонов, 1952), визначає час, 
коли на території почався континентальний    розвиток [56].  

За реліктовими формами рельєфу можна визначити умови рельєфоутворення 
тільки для новіших етапів історії розвитку. Про віддаленіші процеси 
рельєфоутворення судять тільки за непрямими ознаками, які виражені і 
зафіксовані у геологічних структурах, а також у літологофаціальному характері 
геологічних утворень. За такого розуміння віку рельєфу не заперечують змін 
елементів рельєфу, які відбулися з часу його утворення до сучасної епохи. Ці 
зміни (Мещеряков, 1965) «є кількісними, а не якісними перетвореннями і не 
зачіпають головних рис раніше створеного рельєфу» [40].  

Для гірських країн дуже важливим є з’ясування віку та походження 
морфоструктур (Палієнко, Соколовський, 1979) [42]. Незважаючи на те, що 
панівну роль у створенні морфоструктур Карпат відіграли тектонічні рухи, їхній 
розвиток визначений взаємодією ендогенних і екзогенних процесів. Особливості 
зміни умов взаємодії цих процесів на різних етапах розвитку мають вирішальне 
значення в разі визначення віку. 

Найчастіше геологічний вік рельєфу гірських країн визначають методом 
корелятних відкладів. На підставі аналізу корелятних відкладів передгір’їв 
більшість дослідників, зокрема П. Цись (1952), першим етапом розвитку рельєфу 
Українських Карпат вважали верхньоолігоценовий–нижньоміоценовий [61]. 

У палеогеографічній історії Карпатської гірської системи розрізняють 
періоди великої протяжності, з якими пов’язують становлення рельєфу, але хід 
рельєфоутворювальних процесів багатьма авторами трактується по різному. 
Відомий український географ-геоморфолог С. Рудницький (1905) [48] вперше 
відзначив, що на ранніх етепах розвитку рельєфу Карпати мали вигляд острівної 
дуги. У шістдесяті–сімдесяті роки ХХ століття про гірсько-острівні пасма суші 
писав І. Гофштейн (1964, 1975) [8, 9], який вважав, що на етапі острівної дуги 
розвивалися не тільки поздовжні, але й поперечні блокові структури, які мали 
потужний вплив на формування рельєфу Українських Карпат. 

А. Шейдеггер (1987) відзначив напрочуд дивовижну особливість гірських 
хребтів і ланцюгів островів – їх більш або менш дугоподібну форму. 
Мезозойсько-кайнозойські орогенічні системи утворюють два великих пояси: 
один оконтурює Тихий океан, а другий – Альпійсько-Гімалайський. Через те, що 
основна орогенічна активність Землі концентрується у певні відрізки 
геологічного часу у вузьких поясах, А. Шейдеггер вважає дугоподібну 
протяжність гірських хребтів одним із фактів, який сприяв розвитку нової 
глобальної тектоніки плит [66]. 

Детальний аналіз існуючих теорій і гіпотез формування морфоструктури 
Українських Карпат на початковому етапі розвитку (включно із встановленням 
континентального режиму) зроблений С. Кругловим (1985) [4]. В критичному 
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огляді численних публікацій щодо механізму формування структури Карпат 
найбільша увага зосереджена на теоріях: тектоніки літосферних плит, ундацій, 
контракційній, мембранної тектоніки та ін. (класифікація теорій і гіпотез за А. 
Шейдеггером, 1985) [66]. 

З цього аналізу С. Круглов робить висновок, що основною причиною 
виникнення складчаcтості і покривної структури Карпат є «наявність 
горизонтальної складової вертикального занурення платформи при загальному 
зменшенні радіуса Землі» [4]. При цьому зазначається, що піддвиг платформи під 
геосинкліналь відбувається не за рахунок горизонтального руху літосферних 
плит, а внаслідок її вертикального занурення. В той же час значна амплітуда 
горизонтального переміщення складчастих покривів у напрямку платформи, 
свідчить про високу ймовірність зустрічного руху зі сторони геосинкліналі, що 
підтверджено бурінням і геофізичними дослідженнями.  

За даними у пояснювальних записках до тектонічних карт Українських 
Карпат (1986, відпов. ред. С.С. Круглов) і Української та Молдавської РСР (1988, 
відпов. ред. В.В. Глушко), а також геодинаміки Карпат (1985, за ред. В.В. 
Глушка, і С.С. Круглова), амплітуда переміщення Самбірського 
епігеосинклінального покриву на платформенну частину прогину складає 15–18 
км, Бориславсько-Покутського на Самбірський більше 10 км. Мінімальна 
амплітуда горизонтального переміщення Скибового покриву на 
Передкарпатський прогин складає 20 км. Амплітуда переміщення 
Чорногірського покриву – 16–20 км, Дуклянського – 12 км, Поркулецького – 20 
км, Магурського, Рахівського і Мармароського – по декілька кілометрів, 
амплітуда переміщення Мармароського покриву у Румунських Карпатах – 30 км 
(за С. Кругловим, 1985). Загальна амплітуда горизонтального переміщення 
структурно-фаціальних зон в Українських Карпатах складає не менше  100 км 
при сучасній їх ширині 50–100 км [4, 58, 59]. 

У сучасному рельєфі Українстьких Карпат добре відображені основні 
покриви, скиби (луски), до яких приурочені численні хребти ПнЗх–ПдСх 
простягання. При аналізі космічних знімків добре фіксуються кільцеві структури 
різних порядків. А. Мичак (1998) виділив у межах Українських Карпат величезні 
кільцеві структури (північно-східна окраїна Панонської, діаметром більше 500 
км), великі (Горганська, діаметром 60–90 км) і багато дрібніших (діаметром 40–
50 км). Прив’язка їх до рельєфу можлива тільки при розгляді поперечних 
морфоструктур (припідняті і понижені ділянки блокового типу). [41] 

При розгляді питань формування рельєфу на ранніх етапах розвитку 
більшість дослідників виділяли етапи розвитку рельєфу, між якими не було 
істотних розходжень. Крім верхньоолігоценово–нижньоміоценового (початок 
континентального режиму) етапу, виділяють середньоміоценовий (гельвет, 
тортон), сарматський, пліоценовий, плейстоценовий і голоценовий 
(післяльодовиковий). 

До найбільш проблемних питань з історії розвитку рельєфу Українських 
Карпат відносимо поверхні вирівнювання і ярусність рельєфу, гірське і покривне 
зледеніння, формування і перебудова річкових долин, вік вулканічного рельєфу. 

Поверхні вирівнювання і ярусність рельєфу. Аналіз поверхонь 
вирівнювання розглядалися нами в серії монографій «Рельєф України», які 
присвячені різним регіонам Українських Карпат (1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 
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2015) [22, 52, 23, 24, 26, 31], а також у численних статтях і тезах доповідей 
(зокрема 2012, 2013, 2014, 2016, 2017) [27, 28, 29, 30, 32, 33, 34]. 

Вивчення поверхонь вирівнювання на території Українських Карпат 
розпочалося на початку ХХ століття. Вперше термін «пенеплен» використав      
С. Рудницький (1905) при аналізі рельєфу гірської частини басейнів Стрию, 
Дністра та Сяну. Дещо пізніше С. Рудницький (1925) виділив кілька поверхонь 
вирівнювання у Закарпатті на різних гіпсометричних рівнях [48]. У сорокові–
п’ятдесяті роки цей термін був поширений радянськими вченими на всі 
Українські Карпати.  

Протягом ХХ століття більшість дослідників виділяли в різних регіонах 
Карпат по декілька поверхонь вирівнювання. При цьому їх кількість, генезис і вік 
часто трактувалися по різному. Польські дослідники Л. Савицький (1909) [70] і 
М. Клімашевський (1956) [18] виділили два денедаційні рівні – низькогірний 
(Pogórski) і вищий (Srodgórski). За аналогією в Українських Карпатах І. 
Гофштейн (1962, 1964) виділив Підбескидську і Бескидську поверхні 
вирівнювання [7, 8]. 

На південно-західних макросхилах О. Спиридонов (1952) і П. Цись (1952, 
1957) виділили три денудаційні поверхні на відносних висотах 900–1100 м, 500–
600 м і 150–250 м [56, 61, 64]. І. Гофштейн (1964, 1995) найвищу поверхню з 
відносними висотами 750–900 м назвав поверхнею Урду, а з відносними 
висотами 500–600 м – Підполонинською [8, 11]. 

Г. Алфер’єв (1948) [1] у межах Солотвинської улоговини на абсолютних 
висотах 500–750 м виділяв Кичерську денудаційну поверхню, яка в гірській 
частині Карпат корелюється з єдиною полонинською поверхнею вирівнювання. 
За аналогією із Словацькими Карпатами М. Демедюк (1982) [13] виділив в 
Українських Карпатах Прирічкові поверхні (верхню і нижню). Словацькі 
дослідники вважали Прирічкову поверхню типовим педиментом і співставляли її 
з 150–200-метровим рівнем П. Цися (1957). [64] 

Досить детально вивчалися поверхні вирівнювання у Передкарпатті і 
Закарпатті. В обох регіонах дослідники виділяли декілька поверхонь 
вирівнювання – у Передкарпатті дві, а в Закарпатті три. 

Вперше дві поверхні вирівнювання у Передкарпатті були виділені                  
Г. Тейсейром (1933). Виділяючи пліоценовий «рівень Лоєвої» Г. Тейсейр 
зазначив, що в межах Передкарпаття над цим рівнем піднімаються вищі ділянки, 
які належать до поверхонь старішого циклу [72]. Пізніше             І. Гофштейн 
(1964, 1995) дав вищій поверхні назву «рівень Красної» [8, 11]. Обидві поверхні 
були пов’язані з сьомою пізньопліоценовою (рівень Красної) і шостою 
ранньоплейстоценовою (рівень Лоєвої) надзаплавними терасами Дністра. 

Поверхні вирівнювання у Закарпатті вивчали С. Рудницький (1925),               
О. Спиридонов (1952), П. Цись (1952, 1957), І. Гофштейн (1964, 1985, 1995),       
Т. Піотровська (1964), А. Кожевніков (1979) та ін. [50, 56, 61, 64, 8, 10, 11, 43, 20] 

У Закарпатті виділяють три денудаційно-акумулятивні поверхні. Найбільш 
детальна узагальнююча їхня характеристика була зроблена І. Гофштейном, який 
виділив Ділоцьку, Шардинську і Боронявську поверхні вирівнювання. Крім того, 
у Солотвинській улоговині зустрічаються фрагменти денудаційної Кичерської 
поверхні, де значну площу займає височинний і низькогірний рельєф 
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Моласового низькогір’я, яка поширена також у Полонинському хребті і 
Стрімчаковій смузі. 

Механізми формування поверхонь вирівнювання були і донині залишаються 
однією з важливіших проблем теоретичної і регіональної геоморфології. Щодо 
визначення терміну «поверхня вирівнювання», то найбільш визнаним на сьогодні 
є визначення Д. Тимофєєва (1974), в якому цей термін виступає загальним, що 
об’єднує різні стадії розвитку, а також різні механізми вирівнювання: «Поверхня 
вирівнювання – це відносно вирівняні екзогенними процесами денудаційні та 
акумулятивні території в горах і на платформенних рівнинах, які виникли на 
певних етапах геоморфологічного розвитку в умовах підсумкового стримування 
ендогенних сил екзогенними. Вимагають для свого зародження фаз відносно 
спокійного тектонічного життя… За механізмом формування можуть бути 
пенепленізованими, педипленізованими або перехідними» (Тимофєєв, 1974, стор. 
31). [60] 

Широко використовується термін «полігенетичні поверхні вирівнювання» 
(Мещеряков, 1965) [40], які формуються комплексом екзогенних процесів. В 
Українських Карпатах до полігенетичних були віднесені денудаційно-
акумулятивні поверхні у Передкарпатті (Кравчук, 1971). У цьому ж регіоні 
вперше були виділені педименти вздовж краю гір і біля Майданського та 
Слобода Рунгурського низькогір’їв, які зливаються з денудаційно-
акумулятивною поверхнею Лоєвої. Подібну ситуацію зустрічаємо також на 
Закарпатті (Чоп-Мукачівська і Солотвинська улоговини), де ділянки педиментів 
чергуються з одновіковими поверхнями, які перекриті товщами алювіальних 
відкладів (Кравчук, 1971, 1999, 2008, 2011, 2012, 2015) [21, 22, 24, 25, 26, 27, 31]. 

Формування денудаційних і денудаційно-акумулятивних поверхонь, а також 
морфологічної ярусності рельєфу пов’зане з теорією рівноваги 
рельєфоутворювальних сил. Досягнення такої рівноваги залежить від багатьох 
чинників, зокрема від стійкості гірських порід, інтенсивності ерозійної роботи 
рік і денудаційних процесів на схилах, характеру тектонічних рухів, балансу 
пухкого матеріалу у схилових процесах. 

Елементи концепції динамічної рівноваги у розвитку рельєфу є в працях      
В. Пенка, Л. Кінга та ін. У 1960 і 1965 роках американський дослідник Дж. Т. Гек 
(подано за А. Поздняковим, 1973) відстоював положення, що рівномірне 
підняття поверхні може повністю компенсуватися денудаційними процесами. 
[44] 

А. Поздняков (1973) запропонував закон рівноваги рельєфоутворювальних 
сил з врахуванням впливу стійкості порід на швидкість зниження поверхонь, 
формування схилів під впливом тектонічних піднять, швидкості врізання рік і 
денудаційних процесів, а також явищ «запізнення в розвитку форм». Суть цього 
закону полягає в тому, що «взаємодія ендогенних і екзогенних процесів, а також 
окремих факторів екзогенного рельєфоутворення приводить до виникнення такої 
поверхні, при якій для одних сил повністю компенсується дією протилежно 
направлених». Прояв цього закону, на думку автора, приводить до створення 
«поверхні рівноваги», морфологія якої не змінюється при рівномірному впливі 
на неї факторів рельєфоутворення. [44] 

Концепцію динамічної рівноваги Дж. Т. Гека і А. Позднякова критично 
оцінив І. Карташов (1975), який у розвитку схилів і річкових долин виділив три 
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динамічних фази: деструкції (пониження земної поверхні денудаційними 
процесами), акумуляції (підвищення земної поверхні) і стан динамічної 
рівноваги (винос колювію рівний його поступленню). У розвитку рельєфу 
(схилів межиріч) стадії рівноваги чергуються з фазами деструкції та акумуляції. 
І. Карташов також вважав практично неможливою рівновагу між ендогенними та 
екзогенними процесами, тому що екзогенні процеси постійно запізнюються по 
відношенню до ендогенних [17].  

Цікаву концепцію утворення ярусності рельєфу для гірських країн і височин, 
пов’язану з нормальним ерозійно-денудаційним розвитком рельєфу та 
еволюцією схилів, запропонували А. Дєдков, Г. Бутаков, Ю. Бабанов (1974). 
Вона ґрунтується на формуванні поверхонь зниження (вододілів зниження) на 
межиріччях у процесі зближення протилежних схилів вододілів річкових долин. 
Автори виділяють два типи вододільних поверхонь, первинні (сформувалися до 
утворення сучасних долинних врізів) і вторинні (сформувалися після закладання 
сучасної долинної сітки) [12].  

Аналіз сучасної ярусності рельєфу Українських Карпат, визначення кількості 
ярусів неможливе без урахування денудаційних, денудаційно-акумулятивних 
процесів та акумулятивних поверхонь на межиріччях. Основними ознаками, за 
якими розрізняють поверхні зниження від поверхонь вирівнювання, ці автори 
вважають, що вододіли на поверхнях зниження мають невелику ширину, 
округло-випуклу або гребенеподібну форму, практично відсутня кора 
вивітрювання, відносні висоти не виявляють чіткої залежності від їх ширини 
[12]. 

В Українських Карпатах до вторинних поверхонь (ярусів) можна віднести 
більшу частину хребтів Скибових і Привододільних Горганів, Сколівських 
Бескидів, Запрутських Ґорганів і Покутсько-Буковинського середньогір’я, 
Чорногірського масиву, гірських груп Гриняви–Лосової, Рахівської і 
Чивчинської частин Мармароського кристалічного масиву. 

Характер та інтенсивність схилових процесів (Дєдков та ін., 1974) залежить 
від кліматично-ландшафтних умов  і складу гірських порід, а також 
морфогенетичних показників. Морфометричні показники пов’язані залежністю 
tg α = 2h/а, де tg α – крутість схилів, h – відносна висота межиріччя, а – ширина 
межиріччя [12]. 

На основі вивчення денудаційної стійкості гірських порід багатьма авторами 
в різних природних зонах, Г. Ананьєв (1975) виділив чотири групи стійкості 
форм рельєфу. Вони стосуються насамперед оцінки ступеня вивітрилості та 
зруйнованості вершинних поверхонь і поверхні схилів у різних ландшафтних 
умовах [2]. 

Г. Ананьєв (1975) представляє за багатьма авторами результати стійкості до 
денудації поверхонь рельєфу, складених породами різного літологічного і 
петрографічного складу у ландшафтних зонах. Однакова порода у різних 
ландшафтних зонах буде руйнуватися з іншими швидкостями. Це 
підтверджується натурними спостереженнями, а також експериментальними 
даними за певний проміжок часу [2]. 

Українські Карпати після створення континентального режиму побували у 
багатьох ландшафтних зонах. Домінування в будові гірської частини піщано-
глинистого флішу, стійкість порід якого поступово зростає від умов помірного 
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поясу до умов вологих тропіків. Це характерно також для передового та 
внутрішнього прогинів, де переважають глинисто-піщані моласи. 

Цікаві дані щодо швидкості ерозії і вирівнювання рельєфу знаходимо у 
роботі З. Кукала (1987), де зазначено, що вона зростає з висотою над рівнем 
моря, а також зі збільшенням енергії рельєфу. Гори висотою 10 км, можуть бути 
еродовані зі швидкістю 233 см/1000 років. Швидкість процесу потім 
сповільнюється зі зменшенням висоти над рівнем моря [35]. 

Коротко зупинимося на проблемах морфологічної поясності і висотної 
ярусності на прикладі Українських Карпат. Більшість праць, присвячених цій 
проблемі, опиралися на кліматично зумовлену морфологічну поясність з 
врахуванням її реліктового характеру, а також регіональних особливостях. Серед 
регіонально-типологічних видів морфологічної поясності виділяються переважно 
три яруси з характерним рельєфом і динамікою сучасних рельєфоутворювальних 
процесів.  

П. М. Цись (1968) виокремив в Українських Карпатах п’ять регіональних 
типів вертикальної морфологічної зональності (Свидовецько-Чорногірський, 
Ґорганський, Полонинський, Верховин–ський і Бескидський), а в кожному з них 
по три морфологічні яруси [65].  

Г. Ананьєв (1981) морфометричні показники ярусності рельєфу в 
Українських Карпатах визначав за вершинними поверхнями межиріч, ширина 
яких у пригребеневих частинах хребтів сягає десятки (дуже рідко сотні) метрів. 
Автор також заперечує існування денудаційної рівнини в неогені і декількох 
епох вирівнювання. Але при цьому зазначає, що ярусність межиріч Карпат є 
реліктовою, виникла в пізньому міоцені–ранньому пліоцені і була омолоджена 
тектонічними рухами в пліоцен–четвертинну епоху [5].  

Для виділення висотної ярусності в Українських Карпатах головними 
показниками є типологічні особливості рельєфу, вертикальна диференціація 
кліматичних умов і пов’язаний з нею характер поширення та динаміка 
генетичних типів екзогенних рельєфоутворювальних процесів протягом 
тривалого геологічного часу. Дуже важливим чинником при вивченні ярусності 
рельєфу є аналіз сучасних рельєфоутворювальних процесів. Кількісні показники 
їхньої інтенсивності дають можливість використати їх для геологічного 
минулого, прогнозування їхнього розвитку в майбутніх історичних і геологічних 
періодах. 

Встановлення закономірностей поширення, інтенсивність, тенденції розвитку 
ерозійно-акумулятивних процесів у системі «елемент схилу – схил –первинний 
водозбір – водозбір ріки – русло» (Ковальчук, 1997) дають безцінний матеріал 
при виявленні ярусів рельєфу [19].  

В Українських Карпатах більшість дослідників виокремлюють три висотні 
морфологічні яруси, які дещо відрізняються абсолютними і відносними висотами 
(Цись, 1968) [65]. Найвищий ярус, привододільні поверхні якого фіксуються на 
висотах 1400–2000 м, охоплює переважно субальпійську зону гір. У формуванні 
цього ярусу на ранніх етапах брали участь гляціальні і флювіогляціальні 
процеси. На схилах цього ярусу переважає масове зміщення уламкового 
матеріалу з проявами гравітаційних, нівальних і лавинних процесів. Цей ярус 
займає пригребеневі поверхні зі схилами в Полонинстько-Чорногірських 
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Карпатах, Мармароському масиві, Скибових і Внутрішніх (Привододільних) 
Ґорганах. 

Середній ярус приурочений до абсолютних висот 900–1000 до 1400 м, на 
нього припадає найбільша площа в цих регіонах Українських Карпат. На 
просторих сильно розчленованих схилах домінують процеси поверхневої та 
лінійної ерозії, дефлюкції, повільні соліфлюкції, місцями потужні вогнища 
зсувних і обвально-осипних процесів, а також сельові явища. 

Нижній ярус річкових долин з терасами, прирічковими педиментами та 
схилами розміщений на висотах від 500–600 м до 900–1000 м. Для цього ярусу 
характерний широкий набір різних типів рельєфоутворювальних процесів. У 
днищах річкових долин переважають процеси підмиву і розмиву, накопичення 
продуктів розмиву і сельових потоків, місцями зсувні процеси, інтенсивний 
площинний змив. 

Ярусність рельєфу притаманна також для рівнин Передкарпаття і Закарпаття. 
На відміну від гірської частини, де переважають поверхні зниження, у 
передгір’ях домінують первинні поверхні. Верхній морфологічний ярус у 
Передкарпатті співпадає з денудаційними (переважно окраїнні педименти) і 
денудаційно-акумулятивними поверхнями. Тут зустрічаються фрагменти 
верхньопліоценової поверхні Красної (абсолютні висоти 400–600 м), яка 
ув’язується з рівнем сьомої надзаплавної тераси, а також нижньоплейстоценовою 
поверхнею Лоєвої (абсолютні висоти 300–500 м). З поверхнею Лоєвої (рівень 
шостої надзаплавної тераси) чітко зістиковуються одновікові окраїнні 
педименти. 

У Закарпатті з верхнім морфологічним ярусом пов’язані Ділоцька 
(Скридейська), Шардинська (Великокопаньська) і Боронявська денудаційно-
акумулятивні поверхні (верхній пліоцен–нижній плейстоцен, абсолютні висоти 
від 250 до 500 м). Крім того, у Солотвинській улоговині виділяють у моласовому 
низькогір’ї і на височинних межиріччях ще Кичерську денудаційну поверхню, 
яка поширена також у Полонинському хребті і Свидовецькому масиві (абсолютні 
висоти 500–700 м, відносні – 200–300 м, які поступово знижуються з північного 
сходу на південний захід). 

З верхнім ярусом у Передкарпатті і Закарпатті пов’язаний комплекс схилових 
процесів: площинний змив, дефлюкція, зсуви і галогенний карст. 

Нижній морфологічний ярус представлений комплексом низьких 
плейстоцен–голоценових терас. Панівними екзогенними процесами в цьому 
ярусі є підмив і розмив берегів, підтоплення значних площ на низьких терасах. 

Формування і перебудова річкової мережі. Перш за все зазначимо, що у 
формуванні річкових долин Українських Карпат на всіх етапах розвитку 
домінували поперечні ріки. Про це першим з українських дослідників писав С. 
Рудницький (1905) [48]. Про існування поздовжніх долин вздовж краю Карпат – 
В. Лозинський (1921), Г. Тейсейр (1933),    П. Цись (1957), Г. Раскатов (1957), І. 
Гофштейн (1962, 1964) та ін. [68, 72, 63, 47, 7, 8].  Про те, що в пліоцені вздовж 
краю протікав пра-Дністер (Лозинський, 1921), пра-Стрий (ранні роботи П. Цися, 
1957) в різні роки не були підтверджені. Я. Кравчук (1999, 2005) навів дані про 
неможливість течії пра-Стрия у південно-східному напрямку через верхів’я 
Сивки і далі до Чечви, Лімниці, приймаючи в районі Долини пра-Свічу. Про 
неможливість течії у південно-східному напрямі засвідчив аналіз висот. Висоти 



11 
 

Лімнице–Свіцького межиріччя на 40–50 м (місцями 70–80 м) вищі, ніж 
Стрийсько–Свіцького. У басейні Лімниці зафіксовано найінтенсивніші підняття, 
які ще Г. Тейсейр (1933) назвав «елевацією Лімниці» та пов’язував їх з 
продовженням лінії Ковалівка–Смиковці. Ці підняття відбувалися у пліоцені й 
протягом майже всього плейстоцену, про це свідчать абсолютні висоти, на яких 
головні ріки покидають край гір: Лімниця – 475 м, Чечва – 396, Свіча – 370, 
Стрий – 340 м. 

Наприкінці пліоцену і початку плейстоцену (ґюнц–міндель) відбулися 
чергові підняття Карпат і Передкарпаття, внаслідок чого всі ріки Передкарпаття 
покинули поздовжні відрізки своїх долин біля краю гір і набули вигляду 
близького до сучасного. У нижньому плейстоцені змінила поздовжній напрям 
Бистриця Надвірнянська, яка внаслідок опускань у Бистрицькій улоговині 
повернула на північ. 

У Покутсько-Буковинському Передкарпатті перебудова річкової мережі 
продовжувалася у ріс–вюрмський час. Свідченням цього є наявність п’ятої 
надзаплавної тераси (міндель) у поздовжній долині Черемошу (урочище Багна). 
На початку середнього плейстоцену Черемош був перехоплений Прутом 
(Геренчук, 1947; Проходський, 1956; Лебедєв, 1957) [6, 45, 36]. Внаслідок 
підняття Добротівської складки у Слобода–Рунгурському низькогір’ї та 
межиріччя Пістинки–Лючки і посилення ерозійних врізів у мезоплейстоцені, 
Лючка була перехоплена одним з притоків Пруту і покинула поздовжню долину. 
Цьому сприяли також тектонічні опускання в околицях Коломиї. Г. Тейсейр 
(1933) звернув увагу на концентричне сходження тут чотирьох долин – Пруту, 
Сопівки (Лючки Рунгурської), Лючки Яблунівської та Пістинки. 

К. Геренчук (1947) вважав, що Рибниця в цей час (на рівні третьої тераси), 
була перехоплена розміщеним нижче по течії притоком Черемошу. Вдруге 
Рибниця була перехоплена притокою Пруту в голоцені. 

У гірській частині Українських Карпат найбільше поздовжніх долин 
протягом пліоцену–еоплейстоцену існувало у Вододільно-Верховинських 
Карпатах. У північно-західній частині (верхів’я Стрия, Дністра і Сяну) слідів 
єдиної давньосянської долини не встановлено (Цись, 1957) [63]. Крім відрізка 
долини Верхнього Сяну, у рельєфі добре простежуються дві паралельні: 
Турківська (на контакті зі Скибовою зоною) і Боринська долини, які низів’ями на 
заході підходять до Сяну. Ці долини були перехоплені верхів’ями Дністра і 
Стрию. 

У центральній частині Вододільно-Верховинських Карпат між сучасним 
вододілом і Полонинським хребтом виділяли Верховинську поздовжню долину 
(Єрмаков, 1948) [14], яка згодом іншими авторами розглядалася окремими 
відрізками: Синевірська, пра-Ріки, пра-Тересви (Цись, 1957, 1968; Стадницький, 
1963; Сливка, 1971, 2001) [ 63, 65, 57, 53, 54]. 

Значний вплив на формування річкових долин у басейнах рік Тересви, 
Тереблі, Ріки відіграла Синевірська долина, морфологічно простежена від с. 
Усть-Чорна до с. Міжгір’я. П. Цись (1957) відзначає з посиланням на                  
Н. Єрмакова, що Синевірський відрізок Верховинської долини мав напрямок 
течії з ПнЗх на ПдСх. 

Побіжний морфометричний аналіз цього регіону (Кравчук, 2008) засвідчив, 
що межирічні поверхні, по яких проектується днище давньої ріки, знижується 
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тут з південного сходу на північний захід. Перевал між верхів’ями Брадольця 
(ліва притока Тереблі) і Прислопу (права притока Мокрянки) є на абсолютній 
висоті 920 м, а на межиріччі Тереблі–Ріки у верхів’ях р. Прогудні (ліва притока 
Ріки) – на абсолютній висоті 800 м. Приблизно такий же перепад висот у руслах 
сучасних рік: у руслі Мокрянки (гирло Прислопу) – 660 м, Тереблі (гирло 
Брадольця) – 560 м. Отже, напрям течії цього відрізка Верховинської долини, як і 
північно-західного, був з ПдСх на Пн Зх [24, 25]. 

Протягом 50–60-их років минулого століття більшість дослідників 
погодилися щодо функціонування Цирох–Боржавської пліоценової долини, що 
вона не була суцільною водною артерією, а складалася з окремих відрізків з 
різними напрямами течії. Вперше про це писав С. Рудницький (1925), а пізніше 
П. Цись (1957), Т. Піотровська (1964),     І. Гофштейн (1964) та ін. [50, 63, 43, 8]. 

Це стосується також перебудови у верхньому пліоцені давньої поздовжньої 
Ворохта–Путильської долини, яка закладена між Покутсько-Буковинським 
скибовим середньогір’ям і Чорногірським та Гриняви–Лосової масивами. 
Морфологічний аналіз абсолютних висот, а також відносні перевищення 
фрагментів пліоценових терас, свідчать про ПдСх–ПнЗх напрям течії Ворохта–
Путильської долини. 

Зледеніння. Першими дослідниками, які звернули увагу на існування давніх 
льодовиків у Чорногорі (за С. Рудницьким, 1925) були Пауль і Тіце (1876), а 
також англійські геологи L. Jack і J. Horne (1877). Є. Ромер у 1906 р. публікує 
роботу «Еpoka lodowa na Świdowсu». У 1925 р. С. Рудницьким описані 
льодовикові форми рельєфу Чорногірського хребта і Мармароського масиву 
(Гоцульські Альпи) [50]. У 1937 р. Б. Свідерський детально аналізує гляціальний 
рельєф Чорногори [71]. 

На підставі аналізу льодовикових долин Свидівця Є. Ромер (1906) [69] зробив 
висновок про дворазове зледеніння цього масиву. Б. Свідерський (1937) на 
північно-східних схилах Чорногори виділив два різновікові моренні комплекси: 
давніший – морени і флювіогляціальні тераси на вододілах, і молодший – 
приурочений до долин [71]. 

Давніше зледеніння Б. Свідерський зачислював до міндельського 
(краківського, окського), а молодше риського (варшавського, дніпровського) 
часів. П. Цись (1955) [62] пов’язав моренну акумуляцію з третьою і четвертою 
терасами і зробив висновок про дві стадії вюрмського зледеніння Чорногори за 
аналогією з Татрами і Трансільванськими Альпами (Південні Карпати). Не 
викликають заперечень висновки Є. Ромера (1906), Б. Свідерського (1937),          
Б. Іванова (1950) про те, що снігова лінія найнижче опускалася в нижньому 
плейстоцені, а пізніше поступово піднімалася. Отже, вюрмське зледеніння у 
Татрах і Трансільванських Альпах (Південні Карпати), які мають абсолютні 
висоти на 550–600 м вищі, ніж в Чорногорі, не викликає жодних заперечень. [69, 
71, 16] 

Аналіз палеогеографічної обстановки в плейстоцені свідчить (Кравчук, 1999, 
2005, 2008) про значні похолодання клімату в нижньому плейстоцені (міндель), 
коли покривний льодовик доходив майже до краю Карпат, а також у 
мезоплейстоцені (ріс, дніпровське зледеніння), коли льодовик покривав 
найбільші площі в межах сучасної України і сусідніх держав[22, 23, 24].  
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Деякі розходження щодо віку зледенінь між польськими та українськими 
дослідниками можна пояснити ще й тим, що до 1966 р. міндельське зледеніння 
(краківське, окське), яке в межах України охопило прикордонні території з 
Польщею, українські дослідники вважали риським (дніпровським). 

М. Клімашевський у своїй роботі «Pzeźba Tatr Polskich» (1988) виділяє за 
віком такі зледеніння: останнє (вюрм), передостаннє (pic II і pic I) і старше 
(міндель), але при цьому зазначає, що сліди старшого малочисельні і 
обмежується розглядом тільки передостаннього та останнього[67].  

Покривне зледеніння у Передкарпатті з українських геоморфологів першим 
описав С. Рудницький (1907). Зокрема, С. Рудницький звернув увагу на те, що 
при загальному визнанні більшістю дослідників перебування льодовика біля 
краю Карпат, виникла проблема як пояснити наявність змішаних відкладів 
(скандинавського і карпатського). С. Рудницький підтримав пояснення E. Tietze 
(1883), що змішування матеріалу відбувалося ріками з півночі і півдня в час 
наступу і відступу льодовика. Таке пояснення прийняли пізніше більшість 
дослідників[49].  

С. Рудницький розглядає проблемні питання зледеніння на основі своїх 
власних досліджень. Перш за все як далеко на південь заходив льодовик в 
басейні Дністра і Сяну. Для цього він детально аналізує територію на південь від 
лінії Перемишль–Мостиська–Городок, після чого робить наступні висновки: «1. 
в дослідженім мною підкарпатськім терені немає ані сліду льодовикової ерозії 
(зона переважної льодовикової денудації, Я. Кравчук), тут відсутні характерні 
утворення цієї зони – шрами, шліфи, баранячі лоби; 2. немає також слідів 
справжньої льодовикової седіментації (зона переважної льодовикової акумуляції,     
Я. Кравчук), відсутні друмліни, ози, ками і т.п.; 3. скандинавський льодовик 
другої льодової доби ніколи не сягав аж по нинішню границю гляціального 
ділювію в дністровім сточищі».1 

С. Рудницький вважає, що це «типові флювіогляціальні відклади. Відклали їх 
води, пливучі пересічним напрямом від північного заходу на південний схід… 
Води тодішнього Сяну, а мабуть і Вісли з її притоками плили тоді до Дністра…». 
Присутність гляціального матеріалу у змішаних відкладах С. Рудницький 
пояснює тим, «що ділювіальні рінища і піски на просторі від південної частини 
Перемишля аж по Верещицю є частиною Sandra льодовика другої льодовикової 
епохи, котрий сам абсолютно не сягав на південь від лінії Перемишль–
Городок».2 

Вік вулканічного рельєфу. При встановленні віку рельєфу Вулканічного 
пасма Українських Карпат, де домінують накладені, неуспадковані 
морфоструктури різних порядків, неможливо обійтися без аналізу окремих фаз 
вулканізму. Зазначимо, що у формуванні сучасного (фіксованого) вулканічного 
рельєфу провідну роль відіграли ендогенні процеси, але велика роль й 
екзогенних. Внаслідок цього вік таких форм рельєфу завжди буде дещо 
молодшим, ніж вік геологічної структури (Кравчук, Хомин, 2011) [26]. 

У визначенні геологічного віку вулканітів Вигорлат-Гутинського пасма різні 
автори припустились незначних різнобіжностей. Відхилення нижньої вікової 

                                                
1 С. Рудницький. Знадоби до морфології Підкарпатського сточища Дністра. – С. 69–71. 
2 С. Рудницький. Знадоби до морфології Підкарпатського сточища Дністра. – С. 72–73. 
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межі переважно не опускається нижче верхнього сармату, а верхньої – вище 
еоплейстоцену. 

Дані про абсолютний вік виливів андезито-базальтових лав знаходимо у праці 
І. Гофштейна (1995) [11] з посиланнями на праці Н. Михайлової, А. Глеваської і 
В. Цикори. Порівняльні дані ізотопного віку порід Берегівського горбогір’я і 
Вигорлат-Гутинського пасма наведено у           З. Ляшкевич та ін. (1995) [37]. Вік 
вулканітів Вигорлат-Гутинського пасма ці автори співставляють з часом виливів 
у хребті Келіман–Гургіу–Харгіта (Румунія), таким чином максимальні виливи в 
обох хребтах відбувалися в паноні і продовжилися аж до плейстоцену. 

Колектив авторів з А. Андреєвою-Григорович (2009) у стратиграфічній схемі 
неогенових відкладів Закарпатського прогину при приведені її до міжнародної 
стратиграфічної шкали (МСШ – 2004), з урахуванням результатів аналізів (К-Mr 
метод) магматичних порід виконаних в Угорщині, вулканіти Вигорлат-
Гутинського пасма зачислили геологічним часом до верхньосарматсько–
панонсько–понтійського регіоярусу [3]. 

Найактивніший період формування морфоструктури пов’язують з пліоценом 
і еоплейстоценом, коли була сформована геологічна основа рельєфу. Комплекс 
вулканогенних відкладів, які беруть участь у будові Вигорлат-Гутинського 
пасма, об’єднували у дві світи: гутинську і бужорську. Комплекс порід 
гутинської світи утворився у третій і четвертій фазах орогенного вулканізму, а 
бужорської світи – у посторогенному (платформенному) циклі вулканізму 
(Малєєв, 1964) [38]. 

Багаторічні дослідження Закарпатської геологічної експедиції ґрунтувалися 
на виокремлені вулканічних комплексів, які пов’язували з формуванням 
вулканічних центрів. Вулканіти Вигорлат-Гутинського пасма належали до 
кучавського (понт), анталовецького, маковицького, матеківського, синяцького, 
обавського, мартинського і бужорського комплексів (дакій–румуній). 

А. Андреєва-Григорович та ін. (2009), зазначають, що практика геологічного 
картування засвідчила необґрунтованість поділу вулканогенних відкладів на дві 
світи або вулканічні комплекси. Ці автори вважають, що найдосконалішими нині 
є схеми петролого-стратиграфічного розчленування для кожного великого 
вулкана «центрального типу», запропоновані словацькими геологами. 

Зазначимо також, що подібний підхід для геоморфологічної характеристики 
цього регіону вперше запровадив С. Рудницький (1925, 1927), який аналізував 
рельєф за виокремленими «перстенями» (кальдерами, кратерами) [50]. У цій же 
праці С. Рудницький зробив висновок, що вулканічна діяльність у Вигорлат-
Гутинському пасмі продовжувалася у плейстоцені. На підтвердження цього він 
вказав на залягання туфів на поверхні плейстоценової тераси у долині Ужа біля 
с. Дубриничі. 
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OF THE UKRAINIAN CARPATHIAN RELIEF DEVELOPMENT 
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Today, the most problematic issues of age and genesis of the Ukrainian Carpathian relief 

are as follows: 1) alignment surfaces and relief stratification; 2) mountain and cover glaciation; 
3) formation and restructuring of river valleys; 4) age of volcanic relief. 

Investigations of alignment surfaces and relief stratification by various researchers during 
the 20th and 21st centuries have been analysed. The formation of denudation and 
denudation-accumulative surfaces, as well as relief stratification, is connected with the theory of 
equilibrium of relief-forming forces. 

Attention has been drawn to the interesting theory of the development of slopes and river 
valleys, where the stages of destruction, accumulation and equilibrium alternate in the process 
of development, as well as to the possible equilibrium between endogenous and exogenous 
processes: exogenous processes are constantly late in relation to endogenous ones. 

An interesting concept of the formation of relief stratification for mountainous countries 
and uplands, which is connected with the erosion and denudation development of relief based 
on the formation of the decline surfaces on the watersheds, has been highlighted.  

The data on the role of denudation speed during relief formation in landscape zones for 
rocks of different lithological and petrographic composition have been proided. 

A detailed analysis of the ancient glacial relief forms, performed by many researchers, 
indicates the Mindelian age of glaciation in the Ukrainian Carpathians. A significant 
contribution to the study of cover and mountain glaciation by the first Ukrainian 
geomorphologist S. Rudnitsky has been demonstrated. 

Some issues of the formation and restructuring of the river network have been reconsidered. 
First of all, it was noted that on all stages of the development of the Ukrainian Carpathian relief, 
transverse rivers dominated. 

S. Rudnitsky’s explanation of the volcanic activity in the Pleistocene (the presence of tuffs 
on the Pleistocene terrace in the valley of the Uzh river) was confirmed. 

Key words: Ukrainian Carpathians, relief age, denudation, denudation and denudation-
accumulative surfaces, cover and mountain glaciation, river valleys, volcanic relief. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ 
ВИСОКОГІРНОГО ЛАНДШАФТНОГО  ЯРУСУ В ЧОРНОГОРІ  

(УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)  
 

Анатолій Мельник, Микола  Карабінюк 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна,  
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Проаналізовано зміст поняття ландшафтного ярусу в гірських країнах. Зазначено, що 

варто розрізняти ландшафтну ярусність і ландшафтні яруси двох рівнів ‒ регіонального 
(в межах гірської країни) та локального, або внутрішньоландшафтного (в межах 
окремого ландшафту); ландшафт водночас необхідно розглядати як регіональний 
природний територіальний комплекс, найнижчу одиницю фізико-географічного 
районування. З’ясовано особливості геолого-геоморфологічних, кліматичних і ґрунтово-
біотичних чинників ландшафтотворення у верхньому ярусі ландшафту Чорногора, які 
зумовлюють формування високогірного ландшафтного ярусу. Проаналізовано досвід 
ландшафтного картування високогірних природних територіальних комплексів в 
Українських Карпатах, у тім числі і в Чорногорі. Окреслено низку критеріїв виділення 
високогірного ландшафтного ярусу, якими є: гіпсометричне положення; спільність 
геологічної будови території; генезис рельєфу; крутість схилів; зміна властивостей 
геологічного фундаменту території; характер екзогенного розчленування;  характер 
рослинного покриву; особливості ландшафтної структури території. На основі 
порівняльного аналізу ландшафтної ярусності з морфологічними частинами гірського 
ландшафту зроблено висновок щодо доцільності виокремлювати нову його морфологічну 
одиницю – ландшафтний підсектор, який визначено як природний територіальний 
комплекс, що складається з поєднаних спільним гіпсометричним положенням 
(приуроченістю до низькогірного, середньогірного чи високогірного ландшафтних 
ярусів) ділянок висотних місцевостей у межах сектору. Обґрунтовано, що ландшафтний 
ярус не є морфологічною одиницею гірського ландшафту: він представляє собою його 
частину, яка пов’язана з певним гіпсометричним положення і характеризується 
специфічною ландшафтною структурою, межі якої співпадають з межами висотних 
місцевостей. З’ясовано особливості поширення та специфіку ландшафтної структури 
високогірного ландшафтного ярусу Чорногори. 

Ключові слова: ландшафтна ярусність, високогір’я, високогірний ландшафтний ярус, 
Українські Карпати, Чорногора. 

 
Постановка проблеми. Основними закономірностями ландшафтної 

диференціації гірських країн є висотна поясність і ландшафтна ярусність [8; 17; 
18; 19; 30; 31; 33]. Однак поняття ландшафтної ярусності і ландшафтного ярусу 
не мають у фізичній географії чіткого й однозначного трактування. Ландшафтну 
ярусність А. Г. Ісаченко (1991) визначає як всезагальну географічну 
закономірність, що пов’язана з гіпсометричним  чинником, яка властива як  
гірським,  так і рівнинним  
____________________ 
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ландшафтам (ландшафт розглянуто як регіональний ПТК, найнижча одиниця 
фізико-географічного районування) і відображає їхню висотну диференціацію 
[18; 19]. Ландшафтна ярусність, на думку Г. П. Міллера, проявляється у 
ярусному розміщенні гірських ландшафтів – з одного боку, та усередині 
ландшафту, де її відображають морфологічні одиниці рангу висотної місцевості – 
з іншого [33]. Використання терміна «ландшафтний ярус» для позначення 
окремої самостійної морфологічної одиниці гірського ландшафту, як зазначає    
Г. П. Міллер, знаходимо у працях К. І. Геренчука (1957–1971), Т. Д. Джумабаєва 
(1968), Л. А. Алібекова і К. І. Геренчука (1970) [30].  

В Українських Карпатах найповніше ландшафтна ярусність проявляється у 
Високогірно-Полонинській ландшафтній області та ландшафтній області 
Високогірно-полониського ядра [41]. В системі ландшафтів Українських Карпат 
особливе місце займає Чорногора: відповідно до фізико-географічного 
районування Українських Карпат А. В. Мельника (1999), вона належить до 
Свидовецько-Чорногірського ландшафтного району Високогірно-Полонинської 
області. Тут висотна ландшафтна ярусність виражена найчіткіше і представлена 
низькогірними, середньогірними і високогірними природними територіальними 
комплексами (ПТК) різних рангів – висотними місцевостями, стріями, 
урочищами, ланками і фаціями. Характерною особливістю ландшафту Чорногора 
є значне поширення ПТК субальпійського та альпійського високогір’я, які 
займають у його межах найвище гіпсометричне положення  і формують 
високогірний ландшафтний ярус.  

Ландшафтна ярусність є комплексним утворенням і відображає висотну 
диференціацію всіх природних компонентів. Однак діапазони висотної 
диференціації окремих природних компонентів і їхніх властивостей, зокрема 
поширення геоморфологічних ярусів (низькогірного, середньогірного і 
високогірного), рослинних поясів, кліматичних зон та підзон в Українських 
Карпатах, не всюди співпадають [37]. З геоморфологічної точки зору, високогір’я 
в Українських Карпатах немає, оскільки лише шість вершин сягають висоти 
понад 2000 м (всі вони розміщені в Чорногорі). Це зумовлює  необхідність 
детального аналізу чинників формування ландшафтних ярусів, передусім ‒ 
високогірного, та окреслення чітких критеріїв їхнього виділення у конкретних 
ландшафтних районах і ландшафтах.  

В Українських Карпатах високогірні ПТК, окрім Чорногори, також 
приурочені до найвищих ділянок Свидовецького, Івано-Марамороського, 
Чивчинського та деяких інших ландшафтів [24]. Загалом їхня площа є 
незначною, проте вони ‒ надзвичайно цінні з наукової, господарської та 
природоохоронної точок зору.  

Аналіз попередніх досліджень. Основні чинники формування ландшафтної 
ярусності в горах окреслені А. Г. Ісаченком (1965, 1991). Вона пов’язана, на 
думку автора, не лише зі зміною клімату з висотою (кліматична ярусність), а й 
рельєфу (традиційно розрізняють яруси низькогір’я, середньогір’я і високогір’я, 
які «… пов’язані з етапами формування гірської споруди, віком її окремих 
частин, інтенсивністю тектонічних рухів, а також характером екзогенного 
розчленування» [19, с. 87]) та геологічної будови (ярусність геологічної будови 
проявляється у послідовній зміні з висотою товщ гірських порід різних за віком і 
петрографічним складом і ступенем дислокованості) [19]. Заслуговує також на 
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увагу думка А. Г. Ісаченка, що «… стандартних висотних рубежів для тих чи 
інших ярусів не існує. Вони залежать від зонального положення, історії їхнього 
розвитку, геологічної будови та інших регіональних особливостей» [19, с. 89]. 
Для високогірного ландшафтного ярусу ідентифікаційною ознакою є сліди 
нівальної і льодовикової обробки рельєфу, які чітко виражені в рельєфі у вигляді 
карів, карлінгів, трогів тощо [19]. 

Ландшафтна ярусність, згідно з Г. П. Міллером, проявляється як на 
регіональному рівні ландшафтної диференціації – в ярусному розміщенні 
гірських ландшафтів, їхній приуроченості до окремих ділянок певного 
(низькогірного, середньогірного чи високогірного) ярусу гірської країни, з якими 
пов’язують формування в горах фізико-географічних або ландшафтних областей, 
так і локальному, або внутрішньоландшафтному – у диференціації ландшафтів 
на морфологічні одиниці (ландшафтну ярусність усередині ландшафту 
відображають висотні місцевості) [33]. 

Ландшафтний ярус, з точки зору регіональної ландшафтної диференціації 
гірської системи, – це окрема ландшафтна область (низькогірна, середньогірна 
чи високогірна), яка об’єднує ландшафти того чи іншого виду (низькогірні, 
середньогірні чи високогірні). Отож виникає питання виділення високогірних 
ландшафтів в Українських Карпатах і з’ясування статусу ландшафту Чорногора. 

Ще 1965 року Г. П. Міллер висловив думку, згідно з якою приналежність 
ландшафту до того чи іншого ярусу слід визначати за територіальним 
пануванням низько-, середньо- чи високогірних ПТК. Беручи до уваги 
гіпсометричний критерій під час виділення ландшафтних ярусів у Карпатах 
(низькогір’я – до 1 000 м; середньогір’я – до 2 000 м; високогір’я – понад 2 000 м) 
і той факт, що в Чорногорі домінують висотні місцевості крутосхилого ерозійно-
денудаційного лісистого середньогір’я, її слід вважати середньогірним 
ландшафтом. 

 На думку Г. П. Міллера та О. М Федірка (1990) під час визначення 
належності ландшафтів до певного ярусу, поряд з висотою над рівнем моря, слід 
брати до уваги максимальні відносні перевищення над днищами долин: для 
передгірного ярусу вони становлять до 150 м, низькогірного ‒ до 400 м, 
середньогірного ‒ до 1 300 м, високогірного – до 1 500 м. Отож, згідно з 
ландшафтною картою Г. П. Міллера і О. М. Федірка (1990), в Українських 
Карпатах виділяється високогірний ландшафтний ярус, представлений двома 
видами ландшафтів з максимальними відносними перевищеннями 1 500 м: 
давньольодовиково-високополонинським флішевим (до нього належить і 
Чорногора) та давньольодовиково-високополонинським кристалічним [31].  

Ландшафтна ярусність, як прояв висотної диференціації природних умов у 
межах ландшафтів Українських Карпат і Чорногори зокрема, та пов’язані з нею 
морфологічні одиниці ландшафтів були предметом дослідження К. І. Геренчука 
та Г. П. Міллера (1962), К. І. Геренчука (1968, 1981), Г. П. Міллера (1961, 1963, 
1965, 1972,  1974), А. В. Мельника і П. М. Шубера (1991), А. Л. Байцара (1994, 
2013), Г. П. Міллера, О. М. Федірка і В. П. Брусака (1997), А. В. Мельника (1999, 
2003, 2009),  А. В. Мельника зі співавторами (2018) та інших. Аналіз чинників 
формування та критеріїв виділення пов’язаних з ландшафтною ярусністю 
високогірних природних територіальних комплексів згаданих авторів подамо 
нижче. 
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Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз чинників формування та 
обґрунтування критеріїв виділення високогірних природних територіальних 
комплексів та високогірного ландшафтного ярусу в гірському масиві Чорногора. 

Виклад основного матеріалу. Високогірні природні територіальні 
комплекси і високогірний ландшафтний ярус у горах формується в результаті 
сукупної дії геолого-геоморфологічних, гідрокліматичних та ґрунтово-біотичних 
чинників за визначальної ролі геолого-геоморфологічних. Отож для окреслення 
критеріїв виділення високогірного ландшафтного ярусу в Чорногорі доцільним є 
порівняльний аналіз висотної диференціації всіх природних компонентів в 
Українських Карпатах загалом і в Чорногорі зокрема. 

З геоморфологічної точки зору, висотна диференціація рельєфу і 
рельєфотворчих процесів проявляється у вигляді геоморфологічної ярусності, 
яка фіксується певною сукупністю морфоскульптур, сформованих під дією 
переважаючого чинника екзогенного морфогенезу [42]. За абсолютними 
висотами та іншими морфологічними ознаками (розчленування схилів, крутість 
та ін.) гори поділяють на низькі (до 700 м), середньовисокі (700‒2 000 м) та 
високі (понад 2 000 м) [35; 36].  Для морфологічної класифікації гір М. А. 
Гвоздецький і Ю. М. Голубчиков (1987) запропонували такі висотні межі: 
низькогір’я ‒ до 1 000 м, середньогір’я ‒ до 2 000 м, високогір’я ‒ понад 2 000 м. 
На думку Я. С. Кравчука, в Українських Карпатах домінують середньовисотні і 
низькі гори, серед яких тільки в Чорногорі є декілька вершин із максимальними 
показниками понад 2 000 м, які за більшістю морфологічних класифікацій гір 
потрібно зачислити до високогір’я [21].  

Високогірний рельєф І. С. Щукін визначає як морфогенетичний тип, для 
якого немає загальноприйнятих абсолютних висот, а вони коливаються залежно 
від географічної широти і положення снігової межі [43, с. 89]. Альпійським 
ярусом (поясом) він називає висотний рівень, розміщений між сучасною 
сніговою лінією та сніговою лінією періоду максимального четвертинного 
зледеніння, з м’яким рельєфом та поширеними льодовиковими формами, часто із 
каровими озерами, коритоподібними льодовиковими долинами, покритими 
альпійською і субальпійською рослинністю [42].  

Аналізуючи вертикальну зональність морфоскульптури Українських Карпат 
П. М. Цись, вирізняє нижній, середній і верхній яруси гір та звертає увагу на 
релікти полонинського пенеплену у верхньому ярусі, з яким генетично пов’язані 
згладжені форми рельєфу із пологими схилами, вирівняними поверхнями, ледь 
хвилястими гребенями з куполоподібними вершинами, а також наявність форм, 
створених плейстоценовим зледенінням, які утворюють альпійський (реліктово-
гляціальний) рельєф  [37; 39].  

 Релікти пенеплену первинної денудаційної поверхні вирівнювання Т. Ю. 
Піотровська (1965) назвала Полонинською поверхнею. Вивчаючи денудаційні 
поверхні вирівнювання Українських Карпат, М. С. Демедюк визначив, що для 
Полонинської поверхні вирівнювання характерна абсолютна висота від 
1 300‒1 400 до 1 700‒2 000 м, а відносна ‒ 900‒  1100 м. Ще 2008 р. Я. С. Кравчук 
звернув увагу на підняття Полонинської денудаційної поверхні вирівнювання в 
межах Полонинсько-Чорногірських Карпатах унаслідок активніших 
неотектонічних рухів у їхній південно-східній частині. Згідно з даними 
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геологічного знімання, в межах Чорногори Полонинська поверхня вирівнювання 
приурочена до висот 1 500‒2 000 м [9]. 

Погоджуючись з П. М. Цисем, Я. С. Кравчук альпійським рельєфом в 
Українських Карпатах (Чорногора, Свидовець, Горгани) називає сукупність 
давньольодовикових форм (карів, цирків, карлінгів, трогів), для якого характерна 
чітка розчленованість, крутість схилів, наявність гострих гребенів та ін. [21; 22]. 
Він є реліктом епохи плейстоценових зледенінь, коли снігова лінія в Українських 
Карпатах опускалася до 1 450‒1 500 м [45]. 

З геологічної точки зору, рельєф верхнього ярусу Чорногори (від  1 500 м і 
вище) сформувався на грубошаруватих і масивних пісковиках, а рельєф 
середнього ярусу – на пісковиковому фліші [9]. 

Отже, для верхнього ярусу Чорногори характерними типами рельєфу є 
релікти Полонинської денудаційної поверхні вирівнювання (поширені на висотах 
1 500–2 000 м [9]) та альпійський  рельєф (поширений на висотах від 1 450‒1 500 
м  і вище [45]), які сформувалися на пісковиках [9]. 

Окрім ярусності рельєфу, для Чорногори характерна і висотна диференціація 
кліматичних умов. В Українських Карпатах   М. С. Андріанов (1957) виокремлює 
такі кліматичні зони і підзони: холодну ‒ (від 1 250 м) (більш холодну і менш 
холодну підзони); помірно холодну (950‒1 250 м); прохолодну (750‒950 м); 
помірну (400‒750 м); теплу (160‒400 м); дуже теплу (до 160 м). Для верхнього 
ярусу Чорногори з висотами понад 1 400‒1 500 м н.р.м. характерна більш 
холодна підзона холодної кліматичної зони, яка характеризується сумою 
активних температур до 600 ̊С і гідротермічним коефіцієнтом більше 5, що 
сприяло формуванню субальпійської та альпійської рослинності. 

Висотна диференціація рослинного покриву в Українських Карпатах, згідно з 
дослідженнями М. А. Голубця та К. А. Малиновського (1968), проявляється як 
висотна поясність у вигляді зміни рослинних поясів з підняттям над рівнем моря, 
на поширення яких впливають особливості географічного положення, загальна 
експозиція відносно джерела інсоляції та головних повітряних мас, орографія та 
інші чинники. В Українських Карпатах вони виокремили п’ять висотних 
рослинних поясів: передгірних дубових лісів (нижня межа 150 м), букових лісів 
(450 м), смерекових лісів (1 030 м), субальпійський (1 470 м) і альпійський (1 820 
м) [15]. Оскільки сучасна верхня межа лісу в Українських Карпатах є доволі 
заниженою внаслідок антропогенного впливу, нижньою межею субальпійського 
поясу, на їхню думку, має бути природна верхня межа лісу (1 450‒1 650 м), 
середнє значення висоти якої становить 1 500‒1 600 м, а іноді вона сягає 
1 650‒1 680 м [15].  

Зазначимо, що К. А. Малиновський (1980) погоджується зі 
К. В. Станюковичем (1960) і високогір’ям називає гірську територію, 
розташовану над верхньою межею лісу, незалежно від того, первинна вона чи 
вторинна і включає в це поняття не лише великі масиви, а й окремі вершини, які 
підносяться над цією межею [23, с. 9]. За кліматичну, природну, верхню межу 
лісу в Чорногорі він приймає дані А. Сьродоня (1948), згідно з якими середня 
висота межі лісу на північних схилах становить 1 510 м, а на південних – 1 570 м 
[23].  

Описуючи  флору та рослинність Карпатського заповідника в Чорногорі,      
С. М. Стойко та ін. (1982) в межах зони природно безлісного високогір’я 
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вирізняють субальпійський та альпійський пояси і зазначають, що кліматично 
зумовлена верхня межа лісу знаходиться в середньому на висоті 1 600‒1650 м, а 
гірськососнове криволісся тут простежується на висоті 1 400‒1 700 м (нижче 
1 550 м воно вклинюється по кам’янистих долинах потоків і торфовищах у 
лісовий пояс) [38, с. 90]. 

Отже, висотна диференціація рослинних формацій в Українських Карпатах 
проявляється в існуванні генетично, історично і флористично цілісних висотних 
рослинних поясів і зон, а високогір’я в Чорногорі представлене альпійським і 
субальпійським поясами (середня нижня межа останнього розміщена на  висоті 
1 510 м на північних схилах і    1 570 м – на південних [23]), які утворюють зону 
природно безлісового високогір’я [38]. 

Із кліматичною зональністю та рослинною поясністю тісно пов’язана 
диференціація ґрунтового покриву. На думку Н. Б. Вернандер, в Українських 
Карпатах зі збільшенням висоти над рівнем моря та переходом від теплих до 
холодніших і вологіших поясів вміст гумусу, вільних оксидів Fe і Al в ґрунтах 
зменшується [6]. За генетичними і фізико-хімічними особливостями І. М. 
Гоголєв і З. В. Проскура (1968) ґрунти полонинського поясу назвали гірсько-
лучно-буроземними та гірсько-торфувато-буроземними (останні приурочені до 
сідловин і вирівняних ділянок та характеризуються наявністю чітко вираженого 
торф’яного горизонту у верхній частині профілю). Згідно з  Г. О. Андрущенком 
(1970), під чагарниковою рослинністю субальпійського поясу поширені дерново-
буроземні і гірсько-лучні ґрунти, на луках альпійського поясу ‒ щебенисті 
гірсько-лучні і лучні оторф’янілі, на скелястих розсипах ‒ первинні (ініціальні) 
ґрунти. 

Отже, під субальпійською та альпійською рослинністю в кліматичних умовах 
більш холодної підзони холодної кліматичної зони сформувались переважно 
гірсько-лучно-буроземні ґрунти та їхні відміни, які в Українських Карпатах 
домінують вище 1 400‒1 500 м [3; 14]. 

 Зміна властивостей природних компонентів з висотою зумовлює висотну 
диференціацію природних територіальних комплексів. До обґрунтуванням 
критеріїв виокремлення високогірних ПТК, які пов’язані з ландшафтною 
ярусністю на локальному рівні (в межах ландшафту), як уже зазначено вище, 
дослідники поверталися неодноразово. 

Перші спроби аналізу висотної диференціації ландшафтів Українських 
Карпат К. І. Геренчука (1955) і П. М. Цися (1958) пов’язані з виокремленням 
ландшафтних поясів, під якими вони розуміли фактично рослинні пояси та зони. 
Дещо згодом К. І. Геренчук і Г. П. Міллер (1962) звернули увагу на те, що 
ландшафтні пояси доцільно розглядати як повноцінні ПТК, сформовані в 
результаті взаємодії всіх чинників ландшафтотворення (геолого-
геомофологічних, гідрокліматичних та ґрунтово-біотичних), оскільки їх не 
можна ототожненювати із рослинними поясами, адже останні є лише одним із 
чинників їхнього формування. Як приклад висотної ландшафтної диференціації 
вони подали схему морфологічної структури ландшафту Чорногора, 
представлену п’ятьма типами місцевостей (виокремлені Г. П. Міллером 1961 р.), 
які відображають його ландшафтну ярусність: долинно-терасовий (450‒850 м), 
верхніх терас і спадистих схилів (460‒1 100 м), крутосхилого середньогір’я 
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(700‒1 500 м), давньольодовиковий (1 400‒1 800 м) і полонинський (1 400‒   
2 000 м). 

Ще 1963 року Г. П. Міллер уклав ландшафтну карту Чорногори на якій 
представлені урочища та висотні місцевості. Найвищий гіпсометричний рівень у 
Чорногорі, її високогірний ярус, утворюють дві ландшафтні місцевості: 1) 
полонинського високогір’я (місцевість приурочена до реліктів 
нижньосарматського пенеплену, представленого випуклими формами рельєфу з 
системою урочищ конусоподібних і куполоподібних вершин, пригребеневих 
схилів, водозбірних лійок  різної експозиції та ін.); 2) давньольодовикового 
високогір’я (місцевість сформована в процесі екзарації льодовика в період 
четвертинного зледеніння і представлена урочищами карів і котлів древніх 
льодовиків, амфітеатрів древніх фірнових полів, коритоподібних долин та ін.). 

Автори М. М. Рибін і Л. І. Воропай (1966) виокремили в Українських 
Карпатах зону високогірних лучно-чагарникових ландшафтів холодного 
надмірно вологого клімату та гірсько-лучних ґрунтів (беручи до уваги, очевидно, 
особливості висотної диференціації клімату та ґрунтово-рослинного покриву), в 
межах якої вирізнили дві підзони: субальпійських лучно-чагарникових 
ландшафтів з торфово-підзолистими ґрунтами; альпійських чагарниково-лучних 
ландшафтів з торфово-лучними ґрунтами.   

Аналізуючи структуру ландшафтів Українських Карпат, К. І. Геренчук (1968) 
як їхні морфологічні одиниці виокремив ландшафтні яруси і місцевості, які, на 
його думку, формуються під визначальним впливом провідного геолого-
геоморфологічного чинника. Основними критеріями виокремлення ландшафтних 
ярусів він вважав положення над рівнем моря та приурочення до генетично 
однорідних форм рельєфу, а місцевостей ‒ структурно-літологічні властивості, 
характер мезорельєфу та особливості анемоорографічного положення [12]. 
Наприклад, в ярусі полонинського середньогір’я К. І. Геренчук виокремив види 
місцевостей на: масивних пісковиках і конгломератах Полонинсько-
Чорногірських хребтів; щільних пісковиках скибових Горганських хребтів; 
масивних пісковиках кілевидних антикліналей Кросненської зони; кристалічних 
породах; в ярусі даньольодовикового високогір’я ‒ в головах моноклінально 
залягаючих пісковиків; кристалічних породах Мармароського масиву [12]. Дещо 
згодом, 1981 року К. І. Геренчук висловив думку, що виокремлені ним 
ландшафтні яруси є тотожними із висотними місцевостями Г. П. Міллера. 
Виокремлені К. І. Геренчуком (1968), здебільшого за особливостями літології 
порід, місцевості згодом знайшли відображення у такій морфологічній одиниці 
гірських ландшафтів, як стрія, доцільність виокремлення якої обґрунтував        
Г. П. Міллер [29].  

Беручи до уваги результати власних польових ландшафтних досліджень у 
Чорногорі та результати дослідження морфологічної структури ландшафтів 
Тянь-Шаню, Кавказу та інших гірських країн, Г. П. Міллер провів порівняльний 
аналіз високогірного, середньогірного та низькогірного ландшафтних ярусів у 
різних гірських системах і дійшов висновку, що морфологічна структура 
високогірного ярусу різних гірських країн, передусім у його середній частині, є 
доволі одноманітною [30]. Згідно з укладеною Г. П. Міллером ландшафтною 
картою на витоки р. Погорілець у Чорногорі карпатське високогір’я 
представлено двома висотними місцевостями – пенепленізованим альпійсько-
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субальпійським високогір’ям (1 550–2 020 м) та давньольодовиково-ерозійним 
субальпійським високогір’ям (1 500–1 900 м) [30]. На основі укладеного ним 
ландшафтного профілю через весь ландшафт Чорногора, у ландшафтній 
структурі високогірного ярусу, Г. П. Міллер виокремив, крім висотних 
місцевостей, літогенетичні стрії як структурні частини останніх та орокліматичні 
сектори, що поєднують кілька місцевостей, відособлених на схилах певної 
експозиції [30]. 

У процесі ландшафтного картування північно-східного сектору ландшафту 
Чорногора в басейнах рік Прут і Бистрець А. В. Мельник і П. М. Шубер (1991) 
дійшли висновку, що межа місцевості пенепленізованого альпійсько-
субальпійського високогір’я, яка репрезентує межу високогірного ландшафтного 
ярусу, здебільшого, узгоджується з межею геологічних світ і відповідно, 
ландшафтних стрій, складених з одного боку грубошаруватими і масивними 
пісковиками, а з іншого – аргілітами [41]. 

Під час дослідження верхньої межі лісу в Українських Карпатах на основі 
ландшафтного підходу А. Л. Байцар (1994, 2013) основними критеріями 
відмежування ПТК гірсько-лісового поясу від високогірного вважав показники 
мінімальної висоти дерев 5 м та мінімальної зімкнутості крон 0,3, за яких 
відбувається природне відновлення деревостанів під визначальним впливом лісу. 
На його думку, деревостани висотою понад 5 м в зимовий період піднімаються 
вище снігового покриву, отож знаходяться в повноцінних зимових природних 
умовах, що відповідають лісовому поясу, а за показника проективного покриття 
дерев 0,3 і більше формування рослинного і ґрунтового покривів відбувається за 
лісовими умовами [5].  

У результаті дослідження ландшафтної структури Карпатського біосферного 
заповідника Г. П. Міллер, О. М. Федірко і В. П. Брусак (1997) у високогірному 
ландшафтному ярусі Чорногори виявили ще одну висотну місцевість – нівально-
ерозійного субальпійського високогір’я, представлену амфітеатрами древніх 
фірнових полів з пануванням формацій листяних і хвойних чагарників [32]. 

Ландшафтні дослідження А. В. Мельника в Українських Карпатах (1999) та 
Чорногорі (2009) й укладені ним ландшафтні карти дали змогу уточнити межу і 
територіальне поширення високогірних ландшафтних місцевостей, і, відповідно, 
високогірного ландшафтного ярусу в Чорногорі. 

Водночас наші дослідження (у співавторстві) чинників формування 
ландшафтної структури верхів’я басейну р. Лазещина в межах Чорногори [20] та 
створення ландшафтної карти на територію цього басейну на основі польових 
великомасштабних досліджень з використанням ГІС-технологій [25] дали змогу 
уточнити межу і поширення високогірного ландшафтного ярусу. Опираючись на 
комплекс ознак – геолого-геоморфологічних (літологія порід, абсолютні висоти, 
відсутність альпійського рельєфу) і біотичних (розміщення природної 
кліматичної верхньої межі лісу на східних схилах г. Петрос і на західних схилах 
г. Говерла на висоті близько 1 600 м), панування лісових формацій до висот 1 600 
м і локалізація яловечників лише у двох урочищах випуклих поверхонь вершин, 
які приурочені до висот 1 600‒1 629,8 м), частину головного Чорногірського 
хребта між вершинами Петрос і Говерла ми зачислили до середньогірного 
ландшафтного ярусу, зокрема висотної місцевості м’яковипуклого денудаційного 
лісистого середньогір’я з пануванням смерекових лісів [25]. З’ясовано, що  
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нижня межа високогірного ландшафтного ярусу Чорногори у басейні р. 
Лазещина має складну конфігурацію та змінює гіпсометричне положення 
залежно від розвитку обвально-осипних процесів, зміни крутості схилів та ін. 
Наприклад, на схилах північно-східної експозиції г. Мала Говерла (1 762,1 м) 
межа високогір’я проходить на висотах 1 500‒1 525 м згідно з природньою 
верхньою межею лісу, а на схилах західної експозиції відрогу головного хребта 
вона проходить на висотах 1 600 м, після чого знижується в карі під г. Говерла до 
1450 м.  

Беручи до уваги висотну диференціацію чинників ландшафтотворення, 
досвід ландшафтного картування високогірних природних територіальних 
комплексів в Українських Карпатах і в Чорногорі, основними критеріями 
виділення високогірного ландшафтного ярусу в досліджуваному гірському 
масиві слід вважати, з одного боку:    1) гіпсометричне положення ‒ висоти 
понад 1 450‒1 600 м; 2) спільність геологічної будови території – домінування 
грубошаруватих і масивних пісковиків; 3) генезис рельєфу ‒ наявність 
денудаційної Полонинської поверхні вирівнювання та альпійського рельєфу;     
4) крутість схилів ‒ 15‒30̊ і більше; 5) зміна властивостей геологічного 
фундаменту території ‒ контакти геологічних світ і тектонічні порушення;          
6) характер екзогенного розчленування, наявність слідів нівальної обробки 
рельєфу, наявність альпійських форм (карів, цирків, нівальних ніш) та ін.;           
7) характер рослинного покриву ‒ розміщення, зазвичай, вище природної 
верхньої межі лісу (проективне покриття не перевищує 0,2), домінування 
корінної субальпійської та альпійської рослинності, з іншого боку – це 
особливості ландшафтної структури території на рівні висотних місцевостей і 
стрій.  

Головною характерною ознакою високогірного ландшафтного ярусу 
Чорногори є збереження реліктів Полонинської поверхні вирівнювання та 
давньольодовикової екзарації (карів, цирків, карлінгів, трогів) плейстоценового 
зледеніння, значні абсолютні (1 400–2 061 м) і відносні висоти (понад 1 300 м). 
Він представлений двома ділянками: перша знаходиться в північно-західній 
частині ландшафту  між г. Петрос (2 020,2 м) і г. Шешул (1 727, 8 м); друга ‒ на 
головному хребті від г. Говерла (2 060,8 м) до г. Шурин (1 773 м). Домінування в 
геологічній будові Чорногори потужних пластів грубошаруватих і масивних 
пісковиків сприяло формування крупних масивних відрогів із крутими (15‒30°) і 
дуже крутими (30‒45°) осипними схилами. У рослинному покриві високогірного 
ярусу домінують кострицево-ситникові (в альпійському поясі) і ялівцево-
гірськососнові угруповання із невеликою часткою ялинового рідколісся з 
максимальною висотою спорадичних деревостанів до 4 м і показником 
проективного покриття менше 0,2. Ґрунтовий покрив представлений відмінами 
альпійських і субальпійських гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торф'яно-
буроземних ґрунтів.  

 Нижня межа високогірного ландшафтного ярусу Чорногори часто збігється 
із контактами геологічних світ (Чорногірської та Яловецької, Буркутської та 
Яловецької) і тектонічними порушеннями, які мають чітке вираження у рельєфі 
та фіксуються зміною крутості схилів та ін. У Чорногорі нижня межа високогір’я 
міняє гіпсометричне положення: зі зміною експозиції (з південно-західної або 
південної на північно-східну або північну) і збільшенням крутості схилів, на яких 
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часто активізуються обвально-осипні і лавинні процеси, які природньо 
понижують верхню межу лісу; за різкої зміни генетичної форми рельєфу, 
зокрема в давньольодовикових формах рельєфу (карах), де можлива різка зміна 
мікрокліматичних і ґрунтово-рослинних умов та ін. 

З ландшафтної точки зору високогір’я (високогірний ярус) у Чорногорі 
представлене трьома генетичними типами висотних місцевостей – денудаційне 
альпійсько-субальпійське високогір’я, давньольодовиково-ерозійне субальпій–
ське високогір’я та нівально-ерозійне субальпійського високогір’я, для яких 
характерна специфічна система морфологічних одиниць нижчих рангів (стрій, 
урочищ і фацій). 

 Висотні місцевості високогірного ярусу входять до складу двох 
ландшафтних секторів – навітряних південно-західних схилів і підвітряних 
північно-східних. Відмінності у ландшафтній структурі частин високогірного 
ярусу, які знаходяться в різних ландшафтних секторах (зокрема, різне поєднання 
і поширення згаданих вище  висотних місцевостей) є підставою для виділення 
нової морфологічної одиниці гірського ландшафту (в ієрархічному ряді ПТК 
вона знаходитиметься між висотною місцевістю і сектором), яку доцільно 
назвати ландшафтним підсектором. Відповідно, морфологічна структура 
високогір’я Чорногори буде представлена двома високогірними підсекторами – 
навітряних південно-західних схилів і підвітряних північно-східних схилів.  

Загалом у межах кожного із секторів ландшафту Чорногора можна 
виокремити три типи підсекторів – високогірний, середньогірний і низькогірний, 
кожен з яких налічуватиме два-три типи висотних місцевостей. Наприклад, 
середньогірний підсектор формують місцевості м’яковипуклого денудаційного 
лісистого середньогір’я, крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 
середньогір’я, давньольодовикового акумулятивного лісистого середньогіря, а 
низькогірний – місцевість високих терасованих лучних схилів долин та 
місцевість терасованих днищ річкових долин. Отже, ландшафтний підсектор 
можна визначити як природний територіальний комплекс, який складається з 
поєднаних спільним гіпсометричним положенням (приуроченістю до 
низькогірного, середньогірного чи високогірного ярусів) ділянок висотних 
місцевостей у межах сектору. Його єдність зумовлена не лише гіпсометричним 
положенням і приналежністю до однієї експозиції, а й поєднанням певних типів 
рельєфу, подібністю літології порід і умовами їхнього залягання, спільністю 
кліматичних умов та характером ґрунтово-рослинного покриву. 

Опираючись на аналіз чинників формування і окреслені вище критерії 
виділення  високогірного ландшафтного ярусу, гірський ландшафтний ярус 
локального рівня (в межах окремого ландшафту) можна визначити як прояв 
висотної диференціації ландшафту, яка відображається у таких його 
морфологічних одиницях, як висотна місцевість і підсектор. Ландшафтний ярус 
не є морфологічною одиницею ландшафту, а представляє собою його частину, 
яка займає певне гіпсометричне положення і характеризується специфічною 
ландшафтною структурою, а її межі збігаються з межами висотних місцевостей і 
підсекторів. 

Відповідно, високогірний ландшафтний ярус у Чорногорі ‒ це частина 
гірського масиву, розміщена вище 1 450‒1 600 м, межа якої узгоджується з 
межами висотних місцевостей денудаційного альпійсько-субальпійського 
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високогір’я, давньольодовиково-ерозійного субальпійського високогір’я та 
нівально-ерозійного субальпійського високогір’я, а також нижніми межами 
високогірних ландшафтних підсекторів – навітряних південно-західних схилів і 
підвітряних північно-східних, які формують ландшафтну структуру ярусу. Він 
складений грубошаруватими і масивними пісковиками і характеризується 
реліктовим денудаційним і альпійським рельєфом з своєрідним комплексом 
сучасних обвально-осипних і ерозійно-денудаційних процесів, холодним 
вологим кліматом з сумою активних температур до 600 ̊С і гідротермічним 
коефіцієнтом більше 5, з пануванням альпійських лук і субальпійського 
криволісся на гірсько-лучно-буроземних та гірсько-торф'яно-буроземних 
ґрунтах. 

 Висновки. Ландшафтна ярусність є загальною географічною 
закономірністю, яка властива як рівнинним, так і гірським країнам, а також 
індивідуальним ландшафтам. Вона проявляється у вигляді послідовної зміни з 
висотою низькогірного, середньогірного та високогірного ландшафтних ярусів, 
кожен з яких представлений кількома висотними місцевостями і двома 
підсекторами. 

В Українських Карпатах слід розрізняти ландшафтну ярусність і ландшафтні 
яруси двох рівнів ‒ регіонального (у межах гірської країни)  та локального, або 
внутрішньоландшафтного (у межах окремого ландшафту). Критеріями 
виокремлення регіональних ландшафтних ярусів, з якими пов’язані певні 
ландшафтні області, є висота над рівнем моря та максимальні відносні 
перевищення над днищами долин. 

Високогірний ландшафтний ярус у горах формується в результаті сукупної 
дії геолого-геоморфологічних, гідрокліматичних та ґрунтово-біотичних чинників 
за визначальної ролі геолого-геоморфологічних. У ландшафті Чорногора його 
формування пов’язано з висотною диференціацією властивостей усіх природних 
компонентів. Для високогірного ярусу Чорногори характерними типами рельєфу 
є релікти Полонинської денудаційної поверхні вирівнювання (поширені на 
висотах 1 500–2 000 м) [9] та альпійський  (поширений на висотах від 
1 450‒1 500 м і вище) [45], які сформувалися на грубошаруватих масивних 
пісковиках [9]. 

Високогірний ландшафтний ярус знаходиться у більш холодній підзоні 
холодної кліматичної зони, яка характеризується сумою активних температур до 
600 ̊Сі гідротермічним коефіцієнтом понад 5 [1]. Високогір’я в Чорногорі 
представлене альпійським і субальпійським поясами (середня нижня межа 
останнього розміщена на  висоті 1 510 м на північних схилах і 1 570 м – на 
південних) [23]. Тут сформувались переважно гірсько-лучно-буроземні  ґрунти 
та їхні відміни, які домінують вище 1 400‒1 500 м [3; 14].  

Ландшафтні яруси в межах ландшафтів слід вирізняти за низкою критеріїв, 
беручи до уваги визначальну роль геолого-геоморфологічних. Зокрема, для 
високогірного ярусу критеріями виокремлення з одного боку є: гіпсометричне 
положення ‒ висоти понад 1 450‒1 600 м; спільність геологічної будови території 
– домінування грубошаруватих і масивних пісковиків; генезис рельєфу ‒ 
приуроченість до денудаційної Полонинської поверхні вирівнювання та 
альпійського рельєфу; крутість схилів ‒ 15‒30̊ і більше; зміна властивостей 
геологічного фундаменту території ‒ контакти геологічних світ і тектонічні 
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порушення; характер екзогенного розчленування, наявність слідів нівальної 
обробки рельєфу, наявність альпійських форм (карів, цирків, нівальних ніш та 
ін.); характер рослинного покриву ‒ розміщення, зазвичай, вище природньої 
верхньої межі лісу (проективне покриття не більше 0,2), домінування корінної 
субальпійської та альпійського рослинності. З іншого боку ‒ це особливості 
ландшафтної структури території на рівні висотних місцевостей та стрій. 

З ландшафтної точки зору, високогірний ярус у Чорногорі представлений 
трьома генетичними типами висотних місцевостей – денудаційного альпійсько-
субальпійського високогір’я, давньольодовиково-ерозійного субальпійського 
високогір’я та нівально-ерозійного субальпійського високогір’я. Порівняльний 
аналіз ландшафтних ярусів з морфологічними одиницями гірського ландшафту 
дає підстави виокремити нову його морфологічну одиницю – ландшафтний 
підсектор. Отож гірський ландшафтний ярус у межах окремого ландшафту 
можна визначити як прояв його висотної диференціації, яка відображається у 
таких морфологічних одиницях, як висотна місцевість і підсектор. 

Високогірний ландшафтний ярус у Чорногорі ‒ це частина гірського масиву, 
розміщена понад 1 450‒1 600 м н.р.м., яка не є морфологічною одиницею 
ландшафту, проте характеризується певною єдністю всіх природних компонентів 
та специфічною ландшафтною структурою, а її межі узгоджуються з межами 
високогірних висотних місцевостей і підсекторів.  
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FORMATION FACTORS AND CRITERIA OF THE ALLOCATION OF 
HIGH-ALTITUDE LANDSCAPE STAGE IN CHORNOGORA (UKRAINIAN 

CARPATHIANS) 
 

Anatoliy Melnyk, Mykola Karabiniuk 
 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Doroshenko Str., 41, UA – 79 000 Lviv, Ukraine 

 
The content of the concept of the landscape tier in mountainous countries is analyzed. It is 

noted that it is worthwhile to distinguish between landscape terrain and landscape tiers of two 
levels - regional (within a mountainous country) and local or intra-landscape (within a separate 
landscape); at the same time the landscape should be considered as a regional natural territorial 
complex, the lowest unit of physical geographic zoning. The features of geologo-
geomorphological, climatic and soil-biotic factors of landscape-formation in the upper tier of 
the Chornogora landscape are determined, which determine the formation of a high-altitude 
landscape. The experience of landscape mapping of high-altitude natural territorial complexes 
in the Ukrainian Carpathians including in Chornogora is analyzed. A number of criteria for the 
allocation of high-altitude landscape terrains, which are: hypsometric position, are outlined; 
common geological structure of the territory; genesis of relief; steep slopes; change of the 
properties of the geological foundation of the territory; the character of the exogenous 
dismemberment; the nature of the vegetation cover; features of the landscape structure of the 
territory. On the basis of the comparative analysis of landscape tierness with the morphological 
parts of the mountain landscape, it was concluded that it is expedient to isolate a new 
morphological unit, a landscape sub-sector, which is defined as a natural territorial complex 
consisting of the combined hypsometric positions (confined to low-mountain, middle or high-
altitude landscape tiers) high-altitude areas within the sector. It is substantiated that the 
landscape tier is not a morphological unit of the mountain landscape: it is a part of it, which is 
connected with a certain hypsometric position and is characterized by a specific landscape 
structure whose boundaries coincide with the boundaries of high altitudes. The peculiarities of 
the distribution and specificity of the landscape structure of the highland landscape level 
Chornogora are revealed. 

Key words: landscape tallness, highlands, high-altitude landscape tier, Ukrainian 
Carpathians, Chornogora. 
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ПЕРШИЙ ЕТАП ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ДНІСТРОВСЬКОМУ 

ПРОТИПАВОДКОВОМУ ПОЛІГОНІ 
 

Олег Адаменко, Денис Зорін 
 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
вул. Карпатська, 15, 76019, Івано-Франківськ,Україна, katolrad22@gmail.com 

 
Після катастрофічного паводка 23–26 липня 2008 р. у долині Дністра (територія 

Галицького району Івано-Франківської області)  Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) ініціював створення Дністровського 
інженерно-екологічного науково-навчально-виробничого протипаводкового полігона з 
центром у с. Маріямпіль. Протягом 2012–2018 рр. студенти-екологи, майбутні магістри 
під керівництвом авторів виконали перший етап екологічних досліджень на площі 1 460 
км2 (73 планшети топографічної карти масштабу 1: 10 000): польові екологічні маршрути, 
відбір проб ґрунтів, поверхневих і підземних вод та їхній аналіз на вміст 
забруднювальних речовин (важких металів, нафтопродуктів), побудова баз даних та 
еколого-техногеохімічних карт. В результаті вперше представлені у масштабі 1:10 000 
карти четвертинних відкладів, геоморфологічна, ландшафтна, екологічних ризиків 
затоплення територій та сучасної екологічної ситуації. Розроблено та передано 
природоохоронним організаціям та органам місцевої влади рекомендації з запобігання 
негативного впливу катастрофічних паводків на довкілля та безпеку населення.  

Ключові слова: повінь, паводок, екологічна безпека, моніторинг довкілля, ландшафти, 
екологічні ризики.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими та практичними завданнями. Унаслідок інтенсивного випадання 
дощів на річках басейнів Дністра і Прута 23–26 липня 2008 р. відбулись підйоми 
води на 5–10 м з затопленням великих територій, руйнуванням житлових 
будинків, громадських споруд, мостів, автомобільних і залізничних доріг, ліній 
електропередач. За даними гідрометеослужби України, тільки за 12 годин 24–25 
липня випало 70-85 мм опадів, за 24  години – 90–120 мм, а на високогір’ї 
Буковинських Карпат – 100–130 мм. Максимальна кількість опадів випала в 
басейнах рік Бистриця Солотвинська і Бистриця Надвірнянська в Івано-
Франківський області – 140–145 мм. 

До зони стихійного лиха зачислено великі території Вінницької, Івано- 
Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. 
За даними Держкомводгоспу України, тільки в Івано-Франківській області 
постраждало 417 населених пунктів, 24 905 житлових будинків, 20 600 га 
сільськогосподарських угідь, розмито    602,6 км берегів, пошкоджено 100,84 км 
та зруйновано 25,445 км берегоукріплень річок, зруйновано 10,645 км захисних 
дамб, пошкоджено та  затоплено 347  автомобільних  та 416 пішохідних мостів,  
664,94 км автомобільних доріг, 24 водозабори; загинуло 19 осіб, з них 5 дітей. З 
постраждалих  районів  вивезено 1 032 особи та 280 голів  худоби,  доставлено 
_________________________ 
© Адаменко О., Зорін Д., 2018 
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80 т продуктів харчування і питної води. Підтоплено 18 скотомогильників і 3 
склади для використання пестицидів та інших отрутохімікатів. Втрачено 70 % 
площ посівів зернових, а це – 45 млн грн збитків для сільськогосподарських 
виробників. У Богородчанському районі змито повністю 10 га лісових насаджень 
віком 45 років. 

Катастрофічні паводки протягом багатьох років наносили великі збитки, на 
подолання яких витрачали значні кошти з державного і місцевих бюджетів 
(рис. 1; 2). 

 

 
Рис. 1. Освоєння коштів на протипаводкові заходи та 

збитки від повеней і паводків за  
1956–2005 рр. 

 
Рис. 2. Освоєння коштів на протипаводкові заходи та 

збитки від повеней і паводків за 2006–2008 рр. 
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Подібних ударів водної стихії зазнали інші області. Тому з’ясування причин 
повені, запобігання катастрофічних її наслідків у майбутньому є найважливішим 
екологічним завданням природоохоронних органів, місцевої влади, науковців, 
усього населення районів, де можуть відбуватись такі події. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконували у межах програми  науково-дослідних робіт ІФНТУНГ  за рахунок 
фінансованих Міністерством освіти та науки України держбютжетних НДР 
кафедри екології інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ: «Розроблення та 
запровадження державної системи  моніторингу навколишнього середовища 
(Створення та забезпечення функціонування центру моніторингу довкілля) в 
Івано-Франівській області» (2006–2008 рр.) (ОБ-2/2008, № держреєстрації 
0108U009406), № Д-14-11-П «Розроблення моделей збалансованого 
ресурсокористування та екологічної безпеки геосистеми в регіоні Українських 
Карпат» (2011–2012 рр.), № держреєстрації 0111U001360, а також – проекту 
Івано-Франківської обласної ради за кошти Кабінету Міністрів України 
«Створення Дністровського інженерно-екологічного полігону для розробки 
протипаводкових заходів та підвищення екологічної безпеки території Івано-
Франківської області» та кафедральної держбюджетної теми «Екологічна безпека 
територіально-адміністративних одиниць» (2009-2015 рр.), що виконувалась за 
рахунок основного робочого часу. 

Аналіз останніх документів і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які опираються автори. Паводкова небезпека 
на території Поділля і  Прикарпаття – це періодичне повторення паводків на 
ріках Дністер і Прут, що спричинене природними кліматичними коливаннями, 
підсиленими техногенними чинниками. Ризик паводків для довкілля і населення 
визначається ймовірністю виникнення такої події, помноженої на затрати з 
ліквідації її катастрофічних наслідків. Отож важливим завданням є не тільки 
боротьба з наслідками, а й можливість прогнозування паводків та зниження 
їхньої активності й керованості цим процессом з метою оптимізації природної 
складової та мінімізації техногенної. 

Паводки на ріках Карпатського регіону формуються  атмосферними опадами, 
які тут бувають часто (165–175 днів на рік). Але катастрофічного рівня підйоми 
води набувають, коли опади перевищують 100 мм на добу [4;  5; 6]. Із літописів 
та літературних джерел відомо, що паводки на Дністрі фіксували з 1146 р., на р. 
Тисі – з 1491 р., а на р. Пруті – з 1780 р. [6]. Однак інструментальні 
спостереження на цих ріках розпочались у середині ХІХ століття, спочатку 
епізодично за рівнями підйому води, а потім – і витратами. Систематичні дані є з 
1895 р. [6]. 

У Карпатському регіоні та на Поділлі відбуваються як регіональні, так і 
локальні паводки. Якщо перші охоплюють весь північно-східний макросхил 
Карпат, то другі – лише басейни окремих річок. За даними Г. І. Швеця, М. І. 
Кирилюка та інших авторів [1–5, 7–10], у ХХ столітті катастрофічні регіональні 
паводки Карпат відбувались у теплу пору року (червень–серпень) 1911, 1927, 
1941, 1955, 1969, 1980, 1998, 2002 і 2008 років на північно-східному макросхилі 
Карпат, а в Закарпатті паводки спостерігались у холодну пору року (листопад–
травень) 1926, 1947, 1957, 1970, 1998, 2002 років. Локальні катастрофічні 
паводки відбуваються майже через кожні 2–3 роки. Отже, важливо скористатись 
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історичною та інструментально «завіреною» статистикою, щоби спробувати 
виявити якусь закономірність періодичності, навіть стохастичної. 

 Мета і постановка завдання дослідження. Метою роботи є вдосконалення 
наукових основ підвищення рівня екологічної безпеки територій, що зазнають 
періодичних екологічних ризиків затоплення катастрофічними паводками. 

Для досягнення мети виконані такі завдання: 
- проаналізовано існуючі системи екологічних оцінок сучасної ситуації та 

виокремлено не виявлені досі проблеми екологічної безпеки; 
- визначено методологію побудови геоінформаційних систем та обрано 

найінформативніші технології ГІС, ДЗЗ, ІТ для екологічних досліджень; 
- обґрунтовано необхідну мережу геоекологічних полігонів для стратегічної 

екологічної оцінки методами аудиту і моніторингу територій з ризиком 
затоплення катастрофічними паводками; 

- проведено на модельній території екологічні маршрути, відібрано проби на 
аналіз вмісту забруднювальних речовин у різних компонентах природно-
антропогенних геосистем; 

- виконано аналітичні лабораторні роботи з визначенням забруднень у 
компонентах навколишнього середовища; 

- здійснено комп’ютерну обробку отриманих результатів з використанням 
ГІС для наповнення баз даних екологічною інформацією та побудовано еколого-
техногеохімічні карти; 

- виконано історико-геологічний та археолого-літописний аналізи для 
визначення періодичності прояву протягом історії Землі та історичних етапів її 
розвитку екстремальних ситуацій, у тім числі катастрофічних паводків; 

- теоретично обґрунтувано постійно діючу автоматизовану геоінформаційну 
еколого-технологічну систему  захисту довкілля від катастрофічних паводків та 
запропоновано необхідний комплекс природоохоронних заходів для територій  з 
метою управління екологічною безпекою. 

Об’єктом досліджень  є екологічні процеси у довкіллі на територіях прояву 
катастрофічних паводків на прикладі Дністровської долини. 

Предметом дослідження є взаємозв’язки та взаємозалежності між 
екологічними станами різних компонентів довкілля, що створюють сучасну 
екологічну ситуацію в умовах швидкозмінного глобального клімату. 

Методи досліджень. Теоретичні та методологічні завдання вирішувались з 
використанням ГІС, ДЗЗ, ІТ технологій стосовно вивчення природно-
антропогенних геосистем, за допомогою класичних методів системного аналізу і 
синтезу, математичної статистики, теорії ймовірностей, екологічної безпеки. 
Експерименти виконано сучасними методами атомно-адсорбційного, 
рентгенофлюоресцентного, хромато–графічного, електрохімічного та інших 
аналізів, з використанням програмного забезпечення Surfer,  Mapinfo та ін. 

Виклад основного матеріалу. На модельній території Дністровського 
науково-навчально-виробничого інженерно-екологічного протипа–водкового 
полігону, що охоплює середню течію р. Дністер з басейнами його приток – річок 
Тлумач, Бистриця–Надвірнянська, Бистриця–Солотвинська, Луква з Луквицею, 
Лімниця, Сівка, Свірж, Свіча, Гнила Липа, Боберка, Горожанка, Золота Липа 
(загалом 73 планшети топографічної карти масштабу 1:10 000 загальною площею 
1 460 км2), виконані екологічні маршрути, відібрані проби на аналіз вмісту 
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забруднювальних речовин із ґрунтового покриву, поверхневих і ґрунтових вод. 
Такі дослідження відповідають регіональному екологічному моніторингу, отож 
автори виконували їх кілька разів: навесні 2003 р., взимку 2003 р., перед 
катастрофічним поводком 2008 р. і 2015 р. – після паводка. У дослідженнях 
брали безпосередню участь 52 студенти–дипломники, майбутні магістри та 
спеціалісти, які виконали магістерські роботи та дипломні проекти і захистили їх 
з відмінними оцінками ІФНТУНГ, у Краківській гірничо-металургійній академії 
(Польща), де дипломники отримували другу вищу освіту.  

Виконані аналітичні лабораторні визначення вмісту забруднювальних 
речовин – важких металів Cd, Pb, CU, Zn, Hg, As та ін., радіонуклідів, CO2, NOx, 
SОx, нафтопродуктів та ін. – у відібраних 130-ти пробах. Аналізи виконували у 
науково-навчальній лабораторії кафедри екології електрохімічним методом на 
приладах ECOTEST та хроматографічним методом на хроматографах, а також у 
лабораторіях Івано-Франківської обласної СЕС, Держагенції з водних ресурсів 
Івано-Франківської області та Бюро мінеральних ресурсів Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова на атомно-абсорційному 
спектрофотографі та рентгенофлюоресцентних аналізаторах. Окрім відібраних 
авторами та співробітниками і студентами кафедри екології проб, використано 
також результати аналізів інших лабораторій – Державного департаменту 
екології та природних ресурсів, Бурштинської ТЕС, Галицького національного 
природного парку та ін.  

Отримані аналітичні результати оброблено з використанням ГІС: побудовано 
відповідні бази даних, що містять дані зі 130-ти геоекологічних полігонів – точок 
відбору проб; складено комп’ютерні електронні еколого-техногеохімічні карти за 
розробленою авторами методикою, з роздільним визначенням природної та 
техногенної складових регіонального геохімічного фону, просторового 
розповсюдження техногеохімічних аномалій забруднювальних речовин та їхній 
ізоконцентрат. Зокрема, визначено забруднення ґрунтів до катастрофічної повені 
2008 р. і після неї. Виявилось, що після повені ґрунтовий покрив Дністровської 
долини «очистився».  

Геоінформаційні системи разом з використанням дистанційного зондування 
Землі з космосу дало змогу авторам оцінити екологічний стан геологічного 
середовища, геофізичних полів, геоморфосфери, гідро- та атмосфери. Ці 
абіотичні компоненти природно-антропогенних геосистем, а також екологічний 
стан біотичних компонентів – ґрунтового покриву, фіто- та зоосфери – 
використано авторами для побудови нових детальних карт масштабу 1 : 10 000 – 
геоморфологічної, четвертинних відкладів, ландшафтної, екологічного ризику 
затоплення долини Дністра катастрофічними паводками та сучасної екологічної 
ситуації (рис. 3–6). Такі карти необхідні для прогнозування паводків, 
вдосконалення транскордонної інфраструктури, охорони навколишнього 
середовища та перспективного планування соціально-економічного розвитку 
адміністративних областей і районів та об’єднаних територіальних громад.  
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Рис. 3. Карта четвертинних відкладів. Планшет Маріямпіль 
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Рис. 4. Ландшафтна карта. Планшет Побережжя 
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Рис. 5. Чотири етапи затоплення долини Дністра 

 
Виконані історико-геологічний (від народження Землі 4 650 млн р. тому і 

до сучасності), археолого-літописний (від початку нової ери до сьогодення) та 
гідролого-метеокліматичний (за інструментальний період спостережень з 1885 р. 
до 2015 р.) аналізи прояву катастрофічних екстремальних ситуацій 
(катастрофічних паводків, спекотних періодів, повернення холодів влітку, 
масового прояву зсувів, селей, картування та ін.), які є наслідком глобальних 
кліматичних змін, дали змогу авторам, з урахуванням даних зарубіжних та 
вітчизняних вчених, виявити, що такі зміни відбувались не хаотично, а 
закономірно, підпорядковуючись певній циклічності, починаючи від 19 циклів 
Галактичного року (225–250 млн р.), карельського, байкальського, 
каледонського, герцинського, мезозойського та альпійського тектоно-
магматичних циклів (50–30 млн р.), четвертинних льодовикових та 
міжльодовикових періодів (від 130–140 до 10–20 тис. р.) і закінчуючи 11-річними 
циклами сонячної активності. Всього виділено 13 порядків кліматичних змін. 
Відносно періодичності катастрофічних паводків у долині Дністра авторами 
встановлено: 

- повторюваність повеней через 1 рік (звичайні весняні повені); 
- через 3–4 роки відбуваються помітно вищі, ніж звичайні щорічні 

весняні повені, це перший періодичний інтервал – катастрофічна повінь за багато 
років; 

- через 5–6 років – другий періодичний інтервал катастрофічних паводків;  
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Рис. 6. Карта сучасної екологічної ситуації на території Дністровського 
протипаводкового полігону 
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- через 15–20 років – третій періодичний інтервал катастрофічних 
паводків.  

Отже, перший інтервал (3–4 роки) підпорядкований другому (5–6 
років) і повторюється двічі протягом другого інтервалу, а другий інтервал 
(5–6 років), своєю чергою підпорядкований третьому інтервалу (11–15–
20, іноді до 33-х років) і повторюється три-чотири рази протягом третього 
інтервалу. Ці три різнопорядкові хвилі повторюваності катастрофічних 
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паводків підтверджують дані за інструментальний період (1885 – до 
сьогодення) метеорологічних спостережень.  

Отже, у прогнозуванні паводків є три складові: перша – де вони 
можуть проявитись; друга – максимально можливий підйом води; третя – 
коли настане черговий катастрофічний паводок. Перші дві ми можемо 
прогнозувати, третю – поки що ні.  

Висновки. Екологічні дослідження першого етапу (2012–2018 рр.) на 
Дністровському протипаводковому полігоні дали змогу дійти таких 
висновків: 

- вперше розроблено детальну методологію ГІС для оцінювання 
екологічного стану та екологічної ситуації природно-антропогенних 
геосистем, що зазнають впливу  катастрофічних паводків;  

- визначена етапність проходження катастрофічних паводків 
відповідно до геоморфологічних рівнів заплавних терас і першої 
надзаплавної тераси дає змогу районувати території населених пунктів 
згідно з паводковою небезпекою; 

- запропоновано теоретичні основи автоматизованої інформаційно-
вимірювальної протипаводкової системи; 

- реконструйовано історико-геологічні етапи змін клімату Землі від її 
утворення і до сьогодення: на основі археолого-літописних даних 
відновлено кліматичні коливання за останнє тисячоліття, а за 
інструментальними метеорологічними спостереженнями – за останнє 
століття, що дає змогу прогнозувати екстремальні ситуації. 

Практичне значення одержаних результатів: 
- розроблені ГІС-моделі екологічної безпеки для територій з ризиком 

затоплення для управлінських і природоохоронних органів, громадських, 
науково-дослідних та проектних організацій передано Державній 
екологічній інспекції та Державній службі надзвичайних ситуацій у Івано-
Франківській області; 

- розроблено і передано населенню Галицького, Городенківського, 
Калуського, Рогатинського, Тисменицького, Тлумацького районів, а 
також Агенції з водних ресурсів у Івано-Франківській області 
рекомендації про захист від катастрофічних паводків; 

- основні результати досліджень впроваджено авторами у навчальний 
процес на кафедрі екології Інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ 
при викладанні  курсів «Екологічна безпека», «Географічні інформаційні 
системи в екології», «Бази даних екологічної інформації», «Глобальні 
проблеми в екології», «Стратегія сталого розвитку», керівництві 
магістерськими роботами, а також при керівництві навчальною 
картографічною і ландшафтною практикою на Дністровському 
протипаводковому полігоні. 
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After a catastrophic flood in July 23-26, 2008 in the Dniester valley, the Dniester 

engineering-ecological scientific and production flood ground with the center in the 
village of Ivano-Frankivsk was established in Ivano-Frankivsk National technical 
university of oil and gas (IFNTUNG). Mariampil during 2012-2018, environmental 
students, future masters, under the direction of the authors, carried out the first stage of 
environmental research on an area of 1460km2 (73 planes of topographic maps of scale 
1: 10,000): field environmental routes, sampling of soils, surface and groundwater and 
their analysis on the content of pollutants (heavy metals, petroleum products), the 
construction of databases on ecological and technogeochemical maps. As a result, for 
the first time, 1:10 000 maps of the quaternary deposits were presented, 
geomorphological, landscape, environmental risks of flooding of territories and the 
current ecological situation. Recommendations for prevention of the negative impact of 
catastrophic floods on the environment and public safety have been developed and 
transferred to environmental protection organizations and local authorities. 

Key words: flood, high water, ecological safety, environmental monitoring, 
landscapes, environmental risks. 
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Басейнова система річки Коропець дренує Подільську височину в межах Козівського, 
Підгаєцького та Монастириського районів Тернопільської області. Модулі стоку наносів 
подільських річок, насамперед тих, які розташовані на крайньому заході і добре 
зарегульовані ставками та невеликими водосховищами, відносно малі. Винятком є 
басейн Коропця. Попри те, що русло річки зарегульоване 11-ма греблями та ставками, 
багаторічні показники витрат завислих наносів у річці є найбільшими серед усіх 
подільських річок басейну Дністра, на яких запроваджені систематичні гідрологічні 
спостереження. 

Для  періоду 1977–2015 рр. максимальний показник інтенсивності денудації становив 
500 т/км2 за рік (середнє багаторічне значення – 101,4 т/км2 за рік).  У багаторічному 
режимі стоку завислих наносів прослідковується їх збільшення від середини 70-х років 
до 80-х років і поступове зниження до середини 90-х років. Зафіксовано циклічність 
коливань, що приблизно відповідає коливанням водності та кількості опадів. Високі 
показники модуля стоку наприкінці 70-х років у досліджуваному басейні пов’язані з 
надмірним вирубуванням лісів та розширенням площ сільськогосподарських угідь та 
ріллі, а також використанням для її обробітку важкої техніки. 

Результати аналізу фракційного складу завислих наносів засвідчують незначне 
збільшення вмісту крупних фракцій в пригирловій частині русла (передусім часток 
діаметром від 1 до 0,5 мм) та зменшення фракцій 0,05 мм і менше.  

Деяке зростання вмісту фракцій більшого діаметра у пригирловій частині русла є 
нетиповим для рівнинної річки, що можемо пояснити зміною ширини русла, а саме 
незначним його звуженням. 

За результатами досліджень просторової структури землекористування в басейні 
Коропця, нами запропоновано заходи  регулювання наносного режиму, які сприятимуть 
покращенню екологічної ситуації в межах басейнової системи.  

Ключові слова: інтенсивність денудації водозбору, модуль стоку завислих наносів, 
фракційний склад завислих наносів. 

 
Актуальність теми. У спектрі методів оцінки інтенсивності  денудаційних 

процесів чільне місце посідає аналіз  стоку наносів. Стік наносів є інтегральним 
показником схилової та руслової ерозії, отож дані щодо наносів необхідні під час 
оцінки транзитної денудації, визначення тренду розвитку ерозійно-
акумулятивних форм рельєфу та процесів у межах річкової басейнової системи.  
____________________ 
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Серед показників, що відображають співвідношення ерозії, транспорту 

продуктів вивітрювання і денудації, акумуляції та перевідкладання наносів на 
всьому шляху їх переміщення (від вододілів до тальвегів  та базисів ерозії) 
найважливішими є модулі стоку завислих, донних та розчинених речовин. У 
геоморфології їхнього часто відображають показником середньорічного шару 
змиву (денудації). У зв’язку з недостатньою вивченістю стоку донних наносів та 
високою просторово-часовою мінливістю їхніх показників, найчастіше під час 
оцінювання рельєфоутворювальної ролі флювіальних процесів оперують 
модулем стоку завислих наносів. Попри те, що значна частина ерозійного 
матеріалу акумулюється на схилах та у прирусловій частині водотоків, 
здебільшого дослідники [3; 4; 5; 7; 10] серед різних методів оцінки інтенсивності 
ерозійних процесів метод аналізу стоку завислих наносів вважають 
найточнішими та найоб’єктивнішим. Враховуючи ці обставини, визначення 
інтенсивності денудації басейнових систем давно освоєних регіонів є актуальним 
завданням динамічної геоморфології. 

Постановка проблеми. Як відомо, на розвиток ерезійно-денудаційних 
процесів у річково-басейнових системах впливають природні чинники 
(властивості рельєфу та рельєфоутворювальних відкладів, кількість опадів та 
інтенсивність випадіння дощу, запас води в снігу та режим сніготанення, тип і 
стан рослинного покриву та ін.) [3; 4; 5].  Крім них, на просторово-часовий 
розподіл стоку наносів істотно впливає господарська діяльність людини, яка 
проявляється через вирубування лісів, влаштування руслових кар’єрів і зниження 
базису ерозії, розорювання земель на водозборах, будівництво меліоративних 
систем тощо. Антропогенне посилення ерозії, значною мірою на рівнинах, 
спричинило вирівнювання ерозійних контрастів у рельєфі. Антропогенний 
чинник не лише багаторазово посилює ерозію, й кардинально змінює її 
структуру, тобто співвідношення між басейновою та русловою ерозією на 
користь першої. Транспортовані потоком води наноси відіграють вирішальну 
роль у формуванні твердого стоку річок,  делювію та алювію, у зміні морфології 
русел. Тенденції антропогенної зміни характеристик стоку наносів проявляються 
в локальних створах і по довжині річок. Водночас з природними тенденціями 
антропогенні чинники обумовлюють складні просторово-часові закономірності 
формування і переміщення літогенного матеріалу в річково-басейнових 
системах. зважаючи на це, важливо виявити кількісні показники інтенсивності 
прояву ерозійних процесів у реальній річково-басейновій системі. Розглянемо 
вирішення такого завдання на прикладі річково-басейнової системи Коропця (р. 
Коропець – лівобережна притока р. Дністер у межах Західного Поділля). 

Стан вивчення досліджуваної проблеми. Дослідженню цієї проблеми 
присвячені праці А. П. Дєдкова,  В. І. Мозжеріна, А. В. Караушева,                      
В. І. Вишневського,  М. М. Сусідка, Л. І Лук’янець, І. П. Ковальчука,                   
Г. І. Швебса, А. В. Михновича, О. В. Пилипович,  Ю. С. Ющенка, A. Łajczaka,   
P. Gebicy та інших науковців. Спостереження за стоком завислих та донних 
наносів у басейнових системах верхнього Дністра розпочалися наприкінці 40-х – 
на початку 50-х років минулого століття, вони тривають і досі. 

Результати досліджень та їх обговорення. Басейнова система річки 
Коропець дренує Подільську височину в межах Козівського, Підгаєцького та 
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Монастириського районів Тернопільської області. Вона бере початок із джерел 
поблизу с. Козівка (Козівського району). Площа водозбору річки становить     
512 км2, середньорічна витрата води – 2,64 м3 /с. Висота витоку – 379 м, гирла – 
182 м. Глибина річки коливається в межах 0,5–1,5 м і більше. Живлення мішане, 
з переважанням снігового. Льодостав нестійкий: річка замерзає на початку 
грудня, скресає наприкінці лютого – на початку березня.  

Модулі стоку наносів подільських річок, насамперед тих, які розташовані на 
крайньому заході і зарегульовані ставками та невеликими водосховищами, 
відносно малі, що пояснюють невисоким ерозійним потенціалом рельєфу, 
наявністю лісових масивів на крутих схилах, акумуляцією схилових наносів у 
верхніх ланках руслової мережі та ставках.  

Попри те, що русло річки зарегульоване 11-ма греблями та ставками, 
багаторічні показники витрат завислих наносів у річці є найбільшими серед усіх 
подільських річок басейну Дністра, на яких провадять систематичні гідрологічні 
спостереження (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Основні гідрологічні показники річок подільської частини  
басейну Дністра за період 1963-2015 рр. [11] 

Basic hydrological parameters of rivers of Podillia part 
of the Dniester River basin for the period 1963–2015 [11] 
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Золота Липа  
(м. Бережани) 690 4,15 0,21 1,0 0,012 9,6 46 

Коропець  
(смт. Коропець) 476 2,64 1 7,7 0,14 67 500 

Серет  
(м. Чортків) 3 170 13,2 1,4 7,4 0,14 14 73 

Збруч  
(с. Завалля) 3 240 43,5 1,9 28 0,14 19 270 

Жванчик  
(с. Ластівці) 703 57,4 0,35 5,6 0,015 16 260 

Смотрич  
(с. Купин) 799 95,6 0,49 100 0,47 20 130 

 
Також для річки Коропець характерними є високі показники 

середньомісячних витрат завислих наносів, максимальних значень витрати 
сягають у весняні та літні місяці, мінімальних – у зимові (рис. 1). У весняну 
повінь по всій довжині водотоку спостерігаємо переважання фракцій від 0,05 до 
0,01 мм та < 0,05 мм. Відповідно, їхня частка сягає 44 % і 35 %, а в пригирловій 
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частині русла – 34,9 %, що пояснюємо збільшенням частки крупніших фракцій 
(від 0,05 до 1 мм).  

У період літньо-осінньої межені спостерігаємо збільшення частки фракції 
<0,01 мм до 40 % за зменшення ролі крупніших фракцій (до 1 мм) приблизно на 
1 %. У пригирловій частині ситуація дещо інша: простежується незначне 
збільшення вмісту крупних фракцій (насамперед часток діаметром від 1 до       
0,5 мм) та зменшення фракцій 0,05 мм і менше. Деяке збільшення вмісту фракцій 
більшого діаметра у пригирловій частині русла незакономірне для рівнинної 
річки, що можемо пояснити зміною ширини русла, а саме – незначним його 
звуженням. На ділянках звуження русла середній діаметр наносів дещо 
збільшується, а з розширенням русла, навпаки, зменшується. Це пояснюємо тим, 
що за меншої ширини долини більшою є вірогідність впливу гравітаційних 
процесів на гранулометричний склад донних наносів, а також тим, що зі 
звуженні русла збільшується швидкість течії і зростає при цьому 
транспортувальна здатність водотоку. 

 

 
Рис. 1. Порівняльна динаміка багаторічних середньомісячних витрат завислих 

наносів у подільських річках басейну Дністра 
Fig. 1. Comparative dynamics of multiyear average monthly suspended sediments 

runoff for rivers of Podillia part of the Dniester River basin 
 

Високі показники модулів стоку завислих наносів у басейні р. Коропець 
зумовлені впливом природних та антропогенних чинників. Річкова мережа 
басейну Коропця дренує пухкі четвертинні відклади з низькою протиерозійною 
стійкістю. Основними ґрунтоутворювальними породами в басейні є леси, 
лесоподібні суглинки, супіски, нестійкі до розмиву і змиву, а сприятливі 
передумови рельєфу, достатнє зволоження і висока розораність схилів 
зумовлюють інтенсивний розвиток ерозійних процесів [5]. Морфометричний 
аналіз рельєфу засвідчує, що в басейні р. Коропець переважають схили з 
крутістю 3–5º (30,3 %) і 5–10º (21,6 %). У верхів’ях басейну, де спостерігається 
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значне розгалуження гідрографічної мережі і річка отримує четвертий порядок, 
переважають пологі схили крутістю до 3° [1; 2]. Натомість спостерігаємо 
збільшення крутості схилів, зростання показників вертикального розчленування 
рельєфу у центральній і південній частинах басейну, де активно розвиваються 
схилові ерозійні процеси, які доставляють наноси в русло річки, що й фіксують 
безпосередньо в пункті гідрологічного моніторингу у смт Коропець (рис. 2). 

У неоднорідних ландшафтних умовах та мінливості типів 
господарювання в басейні річки Коропець стік завислих наносів  
характеризується значною часовою неоднорідністю. Якщо весь ряд 
моніторингових спостережень за стоком завислих наносів розбити на окремі 
інтервали, що охоплюють 3 – 5 років та 11-21 рік), то впродовж кожного з них 
річні коливання відбуваються з певною амплітудою. Величину цієї амплітуди 
визначають переважаючі впливи природних та антропогенних чинників та умов. 
У досліджуваному басейні нами виокремлено періоди змін стоку наносів, що 
відіграють роль складових багаторічних коливань і характеризують направлені 
зміни інтенсивності денудації водозбору впродовж конкретного відтинку часу.  

У багаторічному режимі стоку завислих наносів простежується збільшення 
їхніх модулів від середини 70-х років до 80-х років і плавне зниження до        
2015 року. Максимальний показник інтенсивності денудації для  періоду 1977–
2015 рр. становив 500 т/км2 упродовж року за середнього багаторічного значення 
67 т/км2 за рік (табл. 1).  Циклічність коливань приблизно відповідає коливанням 
водності та кількості опадів. Високі показники модуля стоку наприкінці 70-х 
років у досліджуваному басейні пов’язані з надмірним вирубуванням лісів і 
чагарників та розширенням площ сільськогосподарських угідь і ріллі, а також 
використанням для її обробітку важкої техніки. Для річки Коропець інтенсивне 
збільшення стоку наносів зафіксовано у 1969, 1972, 1976 рр. До 1969 року 
показники стоку коливалися в межах 46–65 т/км2 за рік, вже у 1969 році цей 
показник становив 140 т/км2 за рік. Катастрофічно збільшилася витрата завислих 
наносів після 1976 року: показник зріс від 44 т/км2 за рік до 140–500 т/км2 за рік. 
Таке зростання зумовлене значним збільшенням площі еродованих ґрунтів та 
інтенсифікацією ерозійних процесів (вона перевищувала максимально допустиму 
у 3–12 разів). Значні маси продуктів ерозії схилів потрапили у верхні ланки 
річкових систем, спричиняючи їхнє замулення. Частина матеріалу 
транспортувалася вниз за течією, відкладалася у ставках і руслах річок 2-го і 4-го 
порядку, погіршуючи їхній стан і знижуючи якість поверхневих вод [5]. 

Аналіз гідрологічних та метеорологічних рядів – один з найвідоміших 
методів виявлення характеру зв’язку стоку завислих наносів з природними та 
антропогенними чинниками. Під час аналізу та виявлення чинників, котрі 
визначають процеси формування стоку наносів, широко використовують спосіб 
побудови графіків зв’язку між середніми річними значеннями витрат наносів і 
води (сум модулів стоку наносів і сум опадів) у пункті спостереження за 
багаторічний період [8; 9]. Стік наносів приймається як основний аргумент, 
вплив інших чинників враховують шляхом вияснення причин відхилення 
окремих точок від середньої лінії зв’язку. Таким шляхом пішли і ми. На основі 
аналізу графіків кумулятивних сум  величин  стоку води, наносів та сум опадів  
простеженні тенденції зміни цих параметрів і виявили періоди інтенсивного 
збільшення стоку наносів (у зв’язку з впливом кліматичних чи антропогенних  



62 
 

 
Рис. 2. Геоінформаційні моделі розподілу значень крутості схилів та 

густоти яркової мережі в басейні річки Коропець 
Fig. 2. Geoinformation models of the distribution of slope values and densities 

of the gully network in the Koropets River basin 
 

чинників на басейни). Порівняння кумулятивних сум стоку води та сум опадів за 
багаторічний період з кривою стоку завислих наносів вказує на присутність змін 
антропогенного характеру на кривій стоку завислих наносів. Значною мірою 
антропогенні чинники вплинули на збільшення інтенсивності денудації в басейні 
річки Коропець у 1972, 1976 та 1980 рр. (рис. 3).  
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Рис. 3. Динаміка кумулятивних сум середньорічних модулів стоку завислих 

наносів за період 1967-1990 рр. для р. Коропець (смт Коропець) 
Fig. 3. Dynamics of cumulative sums of average annual modules of suspended 
sediments runoff for the period 1967-1990 for the Koropets River (Koropets) 

 
У досліджуваному басейні нами виокремлено такі періоди змін стоку наносів, 

що є складовими багаторічних коливань і характеризують направлені зміни 
інтенсивності денудації водозбору впродовж конкретного періоду, а саме: 
 1967–1972 рр. – період характеризується помірними показниками 

інтенсивності денудації водозбору, середні значення яких становили  
66 т/км2 за рік (що становить 65 % від середньобагаторічних значень). 
Мінімальний показник інтенсивності денудації на цьому відтинку часу 
становив 14 т/км2 за рік, максимальний – 140 т/км2 за рік; 

 1972–1976 рр. – спостерігалося деяке зменшення інтенсивності денудації 
водозбору. Середні показники становили 46,2 т/км2 за рік, максимальні – 110 
т/км2 за рік (1973 рік), мінімальні – 14 т/км2 за рік; 

 1977–1982 рр. – характерні екстремально високі показники модулів стоку 
завислих наносів, що засвідчує на високу інтенсивність денудації у басейні 
річки Коропець для цього періоду. Середні значення модулів стоку завислих 
наносів становили 184,1 т/км2 за рік, що становить 182 % 
середньобагаторічних значень. Максимальний показник сягав 500 т/км2 за рік, 
мінімальний – 50 т/км2 за рік. Це пов’язано зі збільшенням кількості опадів та 
інтенсивності сільськогосподарського використання земель; 

 1983–1988 рр. – характерне значне зменшення інтенсивності денудації 
водозбору, порівняно з попереднім періодом. Зокрема, середні показники 
модулів стоку завислих наносів становили 70,5 т/км2 за рік, (70 % від 
середньобагаторічних показників). Максимальні значення денудації сягали 99 
т/км2 за рік, мінімальні – 46 т/км2 за рік; 

 1989–2015 рр. – простежується тенденція зниження показників стоку наносів 
до 2,2–45,6 т/км2 за рік. Ці показники є найнижчими за весь період 
спостережень, що зумовлено, передусім, природовідновлювальними 
процесами, скороченням заготівлі деревини, зміною структури посівних площ 
та іншими причинами.   
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За результатами досліджень просторової структури землекористування в 
басейні р. Коропець нами запропоновано заходи  з регулювання інтенсивності 
розвитку схилових ерозійних процесів на водозборі та режиму стоку завислих 
наносів, які даватимуть змогу покращити  екологічну ситуацію в межах 
досліджуваної річково-басейнової системи.   

Висновки. У багаторічному режимі стоку завислих наносів у межах 
басейнової системи р. Коропець простежується  їхнє збільшення від середини 70-
х років до 80-х років і плавне зниження з 90-х років. Зафіксовано циклічність 
коливань, що приблизно відповідає коливанням водності та кількості опадів. 
Високі показники модуля стоку наприкінці 70-х років у досліджуваному басейні 
пов’язані з надмірним вирубуванням лісів і чагарників та розширенням площ 
сільськогосподарських угідь і ріллі, використанням для її обробітку важкої 
техніки, що також посилило потрапляння в річкову мережу басейнових наносів. 

Щодо регулювання наносного режиму в басейні Коропця, то до  
найважливіших заходів, спрямованих на покращання екологічної ситуації, можна 
зачислити: 
 запровадження системи протиерозійних ґрунтозахисних заходів на схилових 

землях, ґрунти яких використовують для потреб землеробства; 
 створення водоохоронних прибережних насаджень уздовж водотоків та їхнє 

підтримання в робочому стані (на відкосах русел річок висаджують верболіз; 
для захисту берегової зони від розмивання найдоцільнішим укріпленням 
вважають кам’яний накид або вимощування; бетонне кріплення (плитами або 
монолітне) припустиме лише на обмежених ділянках); 

 підвищення показника лісистості басейнів річок до оптимальних величин (для 
Поділля цей показник повинен становити 25–35 % площі усього водозбору); 

 оптимізація господарського навантаження на басейнові системи, регулювання 
процесів впливу на русла під час розробки руслових і заплавних кар’єрів 
будматеріалів, передусім у верхній частині річки Коропець;  

 оптимальне господарське використання водних ресурсів (забір води, скидання 
стоків, меліоративне регулювання заплавно-руслових комплексів річок лише 
у виняткових випадках і в обмеженому обсязі, враховуючи водночас характер 
природних руслових процесів, притаманних р. Коропець).   
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The basin system of the Koropets River drains the surface of Podillia within the limits of 

the Kozivsky, Pidgajetski and Monastyrsky districts of the Ternopil region. The modules of 
sediment load runoff of the Podillia rivers, especially those which are located in the western 
part and well-regulated by the ponds and small water reservoirs, are relatively small. However, 
the Koropets river system is an exception. Despite the fact that the river bed is regulated by 11 
dams and ponds, the long-term suspended sediment runoff in the river is the largest among all 
Podillya rivers in the Dniester basin, where systematic hydrological observations are conducted.  

The maximal intensity of denudation for 1977 – 2005 is 500 t/km2 per year, while the mean 
annual value is 101,4 t/km2 per year. In the long-term dynamics of the suspended sediments 
runoff, the increasing between middle of seventies and eighties and smooth decreasing 
afterwards up to the middle of nineties can be observed. There is cyclicity in the fluctuations 
that roughly corresponds to water runoff and precipitation fluctuations. High runoff modules in 
the end of seventies in the analyzed river basin have been caused by excessive deforestation and 
increasing agricultural and arable areas as well as using of heavy machinery. 

We have analyzed the fractional composition of suspended sediments. It should be noted 
that a slight increase in the content of large fractions in the part of riverbed near the river mouth 
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(especially particles with a diameter of 1 to 0,5 mm) had been observed, as well as a decrease in 
the fractions of 0.05 mm or less. Some increase in the content of fractions of larger diameter in 
the low section of the river channel is not typical for the plain river, which can be explained by 
the change in the width of the channel, namely its slight narrowing. 

According to the results of the land use structure analysis in the Koropets river basin the 
measures for regulation of suspended sediments runoff regime have been proposed. These 
measures will allow improving the environmental situation within the river basin.   

Key words: denudation intensity of river basin, modules of suspended sediments runoff, 
fractional composition of suspended sediment.  
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На прикладі регіону Львівщини досліджено проблему впливу мезо- та макрорельєфу 

на просторову структуру ґрунтового покриву. Аналіз співвідношення рельєфу і ґрунтів 
розглянуто на рівні ґрунтових катен і просторово-структурному (ґрунтові комбінації, 
поєднання, варіації, різновиди) рівні. Геоморфологічну складову Львівщини 
проаналізовано з такими таксонами: область, підобласть, район, підрайон. Наведено 
детальний морфогенетичний опис основних геоморфологічних районів рівнинної (Мале 
Полісся, Волино-Поділля, Розточчя і Передкарпаття) і гірської (Скибові (Зовнішні) і 
Вододільно-Верховинські Карпати) частин Львівщини. Проаналізовано потенційну 
просторову структуру ґрунтового покриву регіону на основі середньомасштабного 
картографування.  

У результаті співставлення мезо- і мікрорельєфу основних геоморфологічних районів 
з ґрунтовим покривом обґрунтовано його потенційні просторові структури і залежність 
від рельєфу. З’ясовано, що для групи плоскохвилястих акумулятивних центрально-
малополіських геоморфологічних районів западинний рельєф сприятливий для 
формування плямистостей і комплексів різновидів ґрунтів. Своєю чергою, периферійні 
денудаційно-акумулятивні хвилясті рівнини зумовлюють формування катен еродованих 
ґрунтів, варіацій пасмово-дендритового типу комбінацій структури ґрунтів.     

Для структурно-денудаційних горбистих височин Волино-Поділля і Розточчя 
мезорельєф зумовлює розвиток пасмових та пасмово-дендритових форм ґрунтових 
комбінацій структури ґрунтового покриву, а також поєднань-мозаїк, виражених у формі 
схилових катен. 

З ярусністю рельєфу передкарпатських районів пов’язане формування висотної 
впорядкованості поєднань ґрунтів. З іншого боку, розчленований характер цих височин 
сприятливий для формування дендритового різновиду просторової структури ґрунтового 
покриву. 

Для гірських бескидських і вододільно-верховинських геоморфологічних районів, де 
поширені породи з різною стійкістю, характерні форми мезорельєфу, представлені 
останцевими горбами, відрогами, зворами. З цим мезорельєфом пов’язано формування 
плямистих, смугастих і дендритових форм ґрунтових мозаїк, поєднань різновидів 
просторової структури ґрунтів. 

Загалом співвідношення ґрунтово-географічного та геоморфологічного районування 
на регіональному рівні засвідчує певну відповідність між геоморфологічними одиницями 
“геоморфологічна підобласть”, “геоморфологічний район” та ґрунтовими таксонами 
“ґрунтовий край”, “ґрунтовий округ”. Цю відповідність можна ілюструвати на прикладі 
схеми геоморфологічного і ґрунтового районування Львівської області. 

Ключові слова: рельєф, ґрунт, геоморфологічне районування, просторова структура, 
Львівська область.  
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Рельєф Львівської області тісно пов’язаний зі складною тектонічною 
будовою, характером геологічних відкладів, тривалою історією розвитку в різних 
палеокліматичних епохах. Рельєф Львівщини морфологічно та генетично 
неоднорідний. На її території поєднуються складчасті гірські утворення 
(Українські Карпати), структурно-денудаційні та денудаційно-акумулятивні 
височини (Поділля, Розточчя, Волинь і Передкарпаття), денудаційно-
акумулятивні та акумулятивні рівнини (Мале Полісся). Це зумовлює виражену 
диференціацію Львівщини на різнорангові геоморфологічні таксони – рангу 
область, підобласть, район, підрайон. 

На прикладі регіону Львівщини розглянуто проблему впливу мезо- та 
макрорельєфу на просторову структуру ґрунтового покриву. Аналіз 
співвідношення рельєфу і ґрунтів розглянуто на рівні ґрунтових катен і 
просторово-структурному (ґрунтові комбінації, поєднання, варіації, різновиди). 
Геоморфологічну складову Львівщини проаналізовано на рівні таких таксонів: 
область, підобласть, район, підрайон. Наведено детальний морфогенетичний 
опис основних геоморфологічних районів рівнинної (Мале Полісся, Волино-
Поділля, Розточчя і Передкарпаття) і гірської (Скибові (Зовнішні) і Вододільно-
Верховинські Карпати) частин Львівщини. Відповідно, проаналізовано 
потенційну просторову структуру ґрунтового покриву регіону на основі 
середньомасштабного картографування.  

Питання будови рельєфу території Львівщини висвітлювали у численних 
наукових та освітньо-навчальних публікаціях. Головні узагальнення з цього 
питання подано у розділі «Геоморфологічні райони» П. Цися науково-освітнього 
видання «Природа Львівської області» (1972) [18; 22], науково-освітніх атласах 
«Львівська область» (1989, 1999) [9; 10] і Національному Атласі України (2007) 
[3]. Додаткова інформація про геоморфологічну складову області на рівні 
районів і підрайонів відображена також у ландшафтних дослідженнях Львівської 
області з виділенням природних і ландшафтних районів К. Геренчука (1972) [6; 
18] і Б. Мухи (2003) [14].  

Аналіз рельєфу для потреб дослідження регіональної структури ґрунтового 
покриву передбачає висвітлення таких питань: оцінка рельєфу як 
перерозподілювача вологи, розчинних речовин і тепла; процесів 
рельєфоутворення, що є водночас процесами ґрунтоутворення; визначення 
зв’язків між структурою рельєфу і просторовою структурою ґрунтового покриву 
та співвідношення геоморфологічної та ґрунтової регіоналізації. 

Під час аналізу рельєфу як чинника ґрунтоутворення використано стандартну 
класифікацію форм рельєфу [16; 17] з такими категоріями: мікрорельєф (дрібні 
форми та їх сукупності), мезорельєф (прості негативні і позитивні форми), 
макрорельєф (домінуючі форми рельєфу значної території). 

Вивчення взаємодії між рельєфом і ґрунтовим покривом розглянкто на різних 
рівнях: на катенарному [8], просторово-структурному – як співвідношення 
рельєфу і структури ґрунтового покриву [16, 21]. Катени, що репрезентують 
послідовність ґрунтів на схилах різної форми, поділяють на різні типи: з 
однорідними породами, з неоднорідним геологічним субстратом, замкнутих 
мікропонижень, з різним ступенем еродованості ґрунтів. Рельєф впливає на 
ґрунтові комбінації, які слугують об’єктом картографування. Вирізняють такі 
просторові одиниці (класи) структури ґрунтових комбінацій: комплекси, 
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плямистості, ташети, мозаїки, поєднання, варіації [15; 21]. Комплекси, 
плямистості демонструють зв’язок з певними типами мікрорельєфу. Своєю 
чергою, у ґрунтові комбінації у формі поєднань мозаїки та варіацій ґрунтових 
комбінацій більше пов’язані з рівнями мезорельєфу та макрорельєфу. Мозаїки і 
ташети можуть бути приурочені як до мікро-, так і до мезоформ рельєфу. 
Питання ґрунтових просторових комбінацій важливе під час ґрунтово-
географічного районування регіонів. В основу сучасних підходів до ґрунтово-
географічного районування закладають ґрунтово-генетичний і структурний 
принципи виокремлення просторових структур ґрунтового покриву (Папіш, 
Позняк, 2012) [15]. На регіональному рівні ґрунтово-географічного районування 
виділяють такі таксономічні одиниці як ґрунтові краї, ґрунтові округи, ґрунтові 
райони [15].  

За сучасною геоморфологічною регіоналізацією Львівщина охоплює частини 
чотирьох геоморфологічних областей: 1) Волино-Подільської височини з 
прилеглим пасмом Розточчя, які сформувалися на платформах (давній 
Східноєвропейській і виступі епіпалеозойської Західноєвропейської); 2) 
Передкарпатської височини, сформованої на Передкарпатському передовому 
прогині; 3) Скибових (Зовнішніх) Карпат, які сформувалися на складчастих 
флішових структурах, ускладнених лускуватими насувами; 4) Вододільно-
Верховинських Карпат, сформованих на флішових відкладах Кросненської зони 
з переважанням антиклінальних складок і широких синкліналей [23]. 

Волино-Подільську височину поділяють на три геоморфологічні підобласті: 
Волинську височину, Внутрішню рівнину Верхнього Бугу та Стиру (Мале 
Полісся) і Подільську височину (Цись, 1972) [22]. 

У межах Львівської області І. Волинська височина представлена одним 
геоморфологічним районом – І.1. – Сокальським розчленованим лесовим пасмом 

(рис. 1).  
Для Волинської височини, у тім числі Сокальського пасма, макрорельєф 

визначається лесовими пасмами і долинними формами рельєфу. Рельєф самих 
пасом сприяє розвитку переважно варіацій, представлених схиловими катенами 
еродованих ґрунтів на однорідній літологічній основі (лесоподібні суглинки). На 
рівні мезорельєфу добре вирізняються балкові форми, що розчленовують 
домінуючі пасма. Вони сприяють формуванню поєднань ґрунтів, часто у вигляді 
ерозійно-деревоподібних і лінійно-деревоподібних форм елементарних 
ґрунтових ареалів дендритового різновиду генетико-геометричної форми. 
Западинний мікрорельєф вершинних поверхонь лесових пасом сприятливий для 
формування ґрунтових комбінацій у вигляді плямистостей, з переважно 
ізоморфною та овальною формами елементарних ґрунтових ареалів плямистої 
структури ґрунтового покриву. 
 У геоморфологічній схемі (див. рис. 1) підобласть ІІ. Малого Полісся 
поділена на такі геоморфологічні райони: ІІ.1) Ратинська плоско-хвиляста 
водно-льодовикова та алювіально-денудаційна рівнина; ІІ.2) Бугсько-Стирська 
плоскохвиляста    водно-льодовикова    та    алювіально-денудаційна   рівнина; 
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Рис. 1. Карта геоморфологічного районування Львівської області  

(Я. Кравчук, Ю. Зінько, 2018) 
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ІІ.3) Радехівська хвиляста денудаційна рівнина; ІІ.4) Підподільська хвилясто-
останцева денудаційна рівнина; ІІ.5) Грядове Побужжя з еоловими лесовими 
пасмами і широкими міжпасмовими долинами. 

Ратинська плоско-хвиляста водно-льодовикова та алювіально-денудаційна 
рівнина. Район Ратинської водно-льодовикової та алювіально-денудаційної 
рівнини займає західну частину Малого Полісся, охоплює басейн р. Рати і 
частково Солокії. У формуванні рівнини важливу роль відіграли талі води 
нижньочетвертинного льодовика (окське зледеніння). Широкі долини заповнені 
піщаними відкладами, які залягають на водотривких крейдових відкладах. 
Домінуючий тип рельєфу – плоскохвилясті акумулятивні водно-льодовикові 
рівнини, які чергуються з алювіальними і заболоченими рівнинами вздовж 
основних річок Рати, Солокії та Болотні – лівих приток Західного Бугу. Бугсько-
Стирська плоскохвиляста водно-льодовикова та алювіально-денудаційна рівнина 
займає східну частину Малого Полісся. Панівні абсолютні висоти – 210–220 м, 
піщані горби – 230–250 м. У структурі рельєфу цього району межирічні ділянки 
займають хвилясті рівнини з перевідкладеними водно-льодовиковими 
відкладами та локальні денудаційні хвилясто-горбисті поверхні на крейдових 
мергелях.  

Для Ратинської та Бугсько-Стирської рівнин вплив рельєфу на структуру 
ґрунтового покриву мають форми мезорельєфу, представлені еоловими 
утвореннями – дюнами й улоговинними дефляційними пониженнями. Вони 
формують переважно струменеві та ізоморфні форми ґрунтових мозаїк пасмові і 
плямисті різновиди поєднання ґрунтів. 

Радехівська хвиляста денудаційна рівнина входить до окраїнно-поліського 
типу рівнин, займаючи межиріччя Бугу та Стиру. Переважаючі абсолютні висоти 
становлять 220–240 м, максимальна висота – 274 м (північніше Радехова). Його 
морфогенетична специфіка пов’язана з домінуванням хвилястого денудаційного 
рельєфу. Хвилястість створюють пасмові підвищення зі слабким ерозійним 
розчленуванням. Загалом тут домінує денудаційний тип рельєфу, який 
сформувався на верхньокрейдових мергелевих породах. Ці породи піддані 
процесам поверхневого карсту та процесам лінійного розмиву (рис. 2).  

Для денудаційної Радехівської рівнини на структуру ґрунтового покриву на 
рівні мікрорельєфу суттєво впливають мікроформи ерозійного типу (див. рис. 1), 
що сприяють формуванню мікродендритового рисунка ґрунтових комбінацій 
структури ґрунтів та катен з еродованими ґрунтами. 

Підподільська хвилясто-останцева денудаційна рівнина займає південно-
східну частину Малого Полісся, облямовуючи крайовий уступ Північного 
Поділля (Гологоро-Кременецьке горбогір’я). Домінуючими формами є 
різновисотні та ледь нахилені денудаційні поверхні переважно на мергелях 
крейдового віку. У межах цього району А. Богуцький і Й. Свинко [1] виокремили 
плейстоценові денудаційні поверхні вирівнювання (нижнього та середнього 
рівня). Тут домінуючими типами рельєфу є флювіальні комплекси форм (заплави 
і надзаплавні тераси), фрагменти флювіальних та флювіально-біогенних рівнин 
(Р. Гнатюк, 1999) [5].  

У Підподільському районі останцеві форми рельєфу відзначаються 
сприятливими умовами для формування схилових катен на різнорідній 
літологічній  основі   (вапняково-піщаних,  вапняково-піщано-мергелистих)  у  
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Рис. 2. Ерозійний мікрорельєф на схилах пасмових підвищень Радехівської 

рівнини (зображення з GoogleEarth) 
 

вигляді мозаїк. 
 Грядове Побужжя з еоловими лесовими пасмами і широкими 

міжпасмовими долинами складається з шести пасм (гряд) – Смереківське, 
Куликівське з Яричевським валом, Грядецьке, Дублянське (Малехівське), 
Винниківське і Дмитровицьке (Чижиківське), які розділені широкими (1–3 км) 
плоскими, місцями заболоченими, долинами. За генезисом ці грядові утворення 
еолового «лесового» походження, а широкі днища долин мають акумулятивно-
денудаційний характер.  

Для акумулятивно-денудаційного рельєфу Грядового Побужжя можна 
констатувати вплив балкового мезорельєфу лесових пасом на формування 
дендритового рисунка ґрунтових комбінацій структури ґрунтів, а западинного 
мікрорельєфу вершинних поверхонь – на відповідний плямистий характер 
комбінації ґрунтів у вигляді плямистостей або комплексів. 

Загалом за умовами макрорельєфу Малополіську підобласть, як уже 
зазначено, можна поділити на центральномалополіську частину з плоскими 
акумулятивними (воднольодовиковими) та алювіальними долинними 
пониженнями та крайову частину з вираженим грядово-долинним, горбистим, 
рівнинно-останцевим денудаційно-акумулятивним рельєфом. Такі 
геоморфологічні передумови сприяють формуванню різних домінуючих 
просторових ґрунтових поєднань за умовами макрорельєфу: клас ґрунтових 
комбінацій у формі плямистостей і комплексів для центральнополіських 
акумулятивних рівнин та клас поєднань і варіацій смугасто-дендритової форми – 
тип для окраїннополіських денудаційно-акумулятивних рівнин. Часто 
трапляються складні структури ґрунтового покриву у вигляді поєднань-
комплексів і варіацій-плямистостей. 

У межах підобласті ІІІ. Подільської височини на Львівщині виділено такі 
райони: ІІІ.1. Гологоро-Вороняцьке структурно-денудаційне горбогір’я;         
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ІІІ.2. Опільська структурно-денудаційна  горбогірно-долинна височина; 
ІІІ.3. Львівське структурно-денудаційне плато; ІІІ.4. Городоцько-Щирецька 
еолово-денудаційно-карстова пасмово-хвиляста рівнина. 

Гологоро-Вороняцьке структурно-денудаційне горбогір’я – геоморфоло–
гічний район візуально добре фіксується з Малополіської рівнини завдяки добре 
вираженому його північному краю (Північно-Подільський уступ). Водночас цей 
район характеризується найвищими абсолютними висотами на рівнинній частині 
Львівщини, де розташовано кілька горбів висотою понад 400 метрів. Серед них – 
г. Камула (471 м) – одна з найвищих на Східноєвропейській рівнині, г. Замчисько 
(452 м), г. Вапнярка (460 м), г. Лиса гора (412 м).  

Морфогенетично Гологоро-Вороняцьке горбогір’я є поєднанням горбисто-
останцевих, пасмово-горбистих, платоподібних масивів з вираженим 
крутосхиловим краєм Північного Поділля. Домінуючий структурно-
денудаційний генетичний тип рельєфу пов’язаний з пластовим заляганням 
вапняково-піщаних осадових порід баденію.  

У межах цього району на Львівщині вирізняють два підрайони: Гологори та 
Вороняки, які крутим уступом висотою 150-200 м обриваються до рівнини 
Малого Полісся. 

Для Гологоро-Вороняцької горбогірної структурно-денудаційної височини 
характерною особливістю для структури ґрунтового покриву є розвиток 
поєднань-мозаїк, виражених у формі схилових катен на різнорідних літологічних 
відмінах (вапняково-піщаних, вапняково-піщано-мергелистих) на Північно-
Подільському крайовому уступі. 

Опільська структурно-денудаційна горбогірно-долинна височина  
вирізняється певними специфічними рисами будови. Як і в попередньому районі, 
домінує структурно-денудаційний рельєф на горизонтально залягаючих 
літологічно різнорідних (вапняки, пісковики, піски, мергелі, крейда) породах 
баденію та крейди. Певну рельєфоутворювальну роль відіграли лесові 
плейстоценові покриви на привершинних поверхнях і схилах  східної експозиції.  

У межах Опілля вирізняють такі геоморфологічні (ландшафтні) підрайони: 
Перемишлянське, Бібрське, Стільське і Ходорівське (Геренчук, 1972) [4]. 

На Опільській височині, у зв’язку з вираженим макро-мезорельєфом балково-
долинного типу, наявні умови для формування дендритового різновиду 
просторового поєднання ґрунтів. Окрім цього, серед схилових катен домінують 
два типи: на літологічно однорідних породах (пологі схили східної і північної 
експозиції), складених лесоподібними суглинками, формуються переважно 
ґрунтові комбінації класу поєднань, на літологічно неоднорідних породах (круті 
схили західної і південно-західної експозиції) утворюються складні ґрунтові 
комбінації класу поєднання-мозаїки. 

Макрорельєф горбогірних і горбогірно-долинних структурно-денудаційних 
височин Гологоро-Вороняцької та Опільської височин сприятливий для 
формування пасмових і пасмово-дендритових форм ґрунтових комбінацій 
структури ґрунтового покриву класу поєднання. 

Львівське структурно-денудаційне плато з денудаційним і структурно-
денудаційним рельєфом. Типологічно Львівське плато – це поєднання 
слабохвилястих лесових поверхонь з денудаційними та денудаційно-
структурними поверхнями. З гіпсовими товщами пов’язано формування 
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карстових утворень, де домінують процеси гіпсового карсту та карстово-
суфозійні.  

Для Львівського плато за умовами макрорельєфу сприятливі умови для 
формування плакорно-пасмових та дендритових різновидів ґрунтових комбінацій 
класу поєднань і поєднань-комплексів ґрунтів. Тут, як в Опільському районі, 
добре виражені два типи катен: пологосхилові з однорідним літологічним 
складом та крутосхилові з різнорідним літологічним складом. 

Городоцько-Щирецька еолово-денудаційно-карстова пасмово-хвиляста 
рівнина розташована на межиріччі річок Верещиця та Щирець з притокою 
Ставчанкою. Генетично район доволі різноплановий: в основі його центральної 
та південно-східної частини переважає денудаційний і денудаційно-карстовий 
рельєф з вираженими долинами, а по периферії на півночі – грядовий «лесовий» 
рельєф, який чергується з денудаційними долинами (Білогоро-Мальчицька 
улоговина), на півдні – воднольодовикові й алювіальні рівнини (Комарнівська 
рівнина).  

Специфіка рельєфу цього району пов’язана з поверхневим гіпсоангідритовим 
карстом – у центральній і південно-східній частині району виражений широкий 
спектр карстових форм: від глибоких карстових озер (оз. Синє, оз. Чорне в 
околицях Малого Любіня; оз. Плесня і оз. Безодня в околицях Пустомит) до 
ареалів (полів) карстових лійок (район сіл Горбачі, Піски, Заклад, Сердиця).  

Кожен з підрайонів Городоцько-Щирецької рівнини за умовами мезорельєфу 
створює передумови для формування різних просторових типів поєднань ґрунтів. 
На Городоцько-Щирецькій рівнині з вираженими карстовими мезо- і 
мікроформами утворюються плямисті форми ґрунтових комплексів у складі 
складних поєднань-комплексів (різновиди поєднання ґрунтів). У Білогоро-
Мальчицькому підрайоні значну роль відіграють плямисто-дендритові різновиди 
поєднання ґрунтів, пов’язані з впливом блюдцевих мікроформ та балкового 
розчленування лесових гряд. Комарнівський підрайон з характерним долинно-
балковим розчленуванням створює умови для дендритового рисунка 
просторового поєднання ґрунтів (класу варіації). 

Українське (Південне) Розточчя структурно-денудаційне з пасмово-
горбистим та платоподібним рельєфом – складова геоморфологічної підобласті 
українсько-польської височини Розточчя (IV). Розточчя дослідники значною 
мірою розглядають як продовження Подільської височини. Якщо врахувати те, 
що Подільська височина сформувалася на структурах Східноєвропейської 
(Руської) платформи, а височина Розточчя – на Рава-Руському і Розтоцькому 
епіпалеозойських виступах Західноєвропейської платформи, то, згідно з 
принципами геоморфологічної регіоналізації, її варто було б виокремити як 
таксономічну одиницю (див. рис. 1). Зокрема, Р. Гнатюк (2001) пропонує її 
розглядати як геоморфологічну підобласть [6]. 

У межах Українського (Південного) Розточчя Р. Гнатюк (1999, 2002) 
виокремив три геоморфологічні підрайони: Львівське Розточчя з переважанням 
долинного (ерозійного) типу рельєфу, Янівське Розточчя з денудаційно-
останцевим типом рельєфу і Равське Розточчя з останцево-долинним рельєфом 
[5; 7]. 

Рельєф Українського Розточчя поєднанує різноманітні морфогенетичні типи 
рельєфу: хвилясті поверхні межиріч, які поєднуються з доволі вузькими 
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крутосхиловими долинами на півдні і наявністю  виразних останцевих форм на 
півночі – підрайон Равського Розточчя; горбисті і платоподібні останцеві 
підняття й акумулятивні улоговини, притаманні Янівському підрайону; 
платоподібні з лесовими покривами межиріччя і глибоко врізані яркоподібні 
долини у Львівському підрайоні [6].  

На Українському Розточчі макрорельєф та мезорельєф створює передумови 
для розвитку різних типів просторових поєднань і мозаїк ґрунтів. На рівні 
макрорельєфу ярусність Розтоцької височини зумовлює характерне висотне 
впорядкування ґрунтів. З іншого боку, специфічний мезорельєф кожного з 
підрайонів створює передумови для формування певних типів просторових 
структур ґрунтових поєднань. Зокрема, у Львівському підрайоні з густим 
ерозійним розчленуванням є передумови для дендритових форм просторових 
поєднань ґрунтів. У Янівському останцево-улоговинному підрайоні існують 
передумови для розвитку плямистих різновидів поєднання ґрунтів (класу 
поєднання-мозаїки). Равське Розточчя з домінуючим розчленованим 
платоподібним рельєфом сприятливе для формування дендритових форм 
різновидностей ґрунтових поєднань ґрунтів. 

Геоморфологічну область Передкарпатської височини поділяють на три 
підобласті – Прибескидське, Пригорганське і Покутсько-Буковинське 
Передкарпаття (Я. Кравчук, 1999) [11].  

Львівщина розміщена у Прибескидському Передкарпатті і на правобережжі 
р. Свічі, невелика ділянка належить до підобласті Пригорганського 
Передкарпаття (Свіче-Сивкинський підрайон Заліської височини). 

V. Прибескидське Передкарпаття охоплює територію між долиною р. Свічі 
на сході і державним кордоном з Польщею на заході (див. рис. 1). Переважаючі 
абсолютні висоти коливаються в межах від 240 м (Верхньодністерська 
улоговина) до 400–519 м (Стривігорська та Дрогобицька височини). 

На підставі морфогенетичного та територіального принципів у 
Прибескидському Передкарпатті виокремлено шість геоморфологічних районів 
(Я. Кравчук, 1999) [11], коротку характеристику яких подаємо далі. 

V.1. Надсянська воднольодовикова й алювіально-денудаційна рівнина 
розміщена в крайній північно-західній частині Прибескидського Передкарпаття.  

Переважання межирічних широких, плоских, іноді слабохвилястих рівнин, 
часто слабодренованих і заболочених, створює враження типових поліських 
ландшафтів. 

Надсянська рівнина за морфогенетичними ознаками нагадує 
центральномалополіські рівнини. Вплив рельєфу на просторову структуру 
ґрунтового покриву проявляється як на рівні макрорельєфу (плямиста структура 
для улоговин і річкових долин класу ґрунтових комплексів), так і для 
мезорельєфу (плямисто-смугаста структура для дефляційних понижень і донних 
форм класу варіації-плямистості і поєднання-комплекси).  

V.2. Сянсько-Дністерська увалисто-горбиста льодовиково-воднольодовикова 
вододільна височина з поширенням льодовикових і воднольодовикових форм 
рельєфу займає головну (центральну) частину Сянсько-Дністерського межиріччя 
з Головним Європейським вододілом. Межиріччя основних рік району зайняті 
увалами, схили яких сильно розчленовані балками, видолинками.  

Для Сянсько-Дністерської вододільної височини на рівні макрорельєфу 
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(увалисто-долинного) існують сприятливі умови для формування пасмово-
дендритової просторової структури ґрунтового покриву з домінуванням 
складних ґрунтових комбінацій класу поєднання-варіації. На рівні мезорельєфу 
існують передумови для формування плямистої просторової структури ґрунтів, 
пов’язаної з поширенням улоговинних форм різних розмірів і формування 
ґрунтових поєднань-комплексів. 

V.3. Верхньодністерська алювіальна рівнина розміщена, здебільшого, на 
лівобережжі Дністра і простягається із заходу – північного заходу на схід – 
південний схід від злиття Стривігора і Болозівки до пригирлової частини долини 
р. Свічі. Формування рельєфу Верхньодністерської рівнини пов’язане зі 
специфікою неотектонічних рухів, діяльністю льодовика й інтенсивною роботою 
численних рік. Деякі відмінності в морфології та історії розвитку рельєфу дають 
змогу виділити в межах улоговини два геоморфологічні підрайони – Самбірську 
та Стрийсько-Жидачівську улоговини. 

Для Верхньодністерської алювіальної рівнини характерний розвиток 
ерозійно-акумулятивних мезоформ у межах широких заплав: старичних 
понижень і прируслових форм. Ці форми мезорельєфу сприятливі для 
формування смугасто-плямистого різновиду ґрунтових комбінацій поєднань – 
класу мозаїки ґрунтів у межах заплави Дністра. 

V.4. Стривігорська денудаційно-акумулятивна височина, розміщена поблизу 
краю Карпат, охоплює, здебільшого, межиріччя Болозівки – Стривігора, 
Стривігора – Дністра. Переважаючі абсолютні висоти коливаються від 300 м на 
межиріччі Стривігора – Болозівки до 450 м поблизу краю гір. Для межиріч 
характерний увалисто-балковий рельєф, добра терасованість. Простежується 
п’ять надзаплавних терас, трапляються залишки поверхонь Лоєвої (шоста тераса) 
і Красної.  

V.5. Дрогобицька денудаційно-акумулятивно-ерозійна височина розміщена на 
межиріччі Дністра – Стрия з переважаючими абсолютними висотами 300–400 м. 
Значні площі на межиріччях займають поверхні четвертої, п’ятої та шостої 
надзаплавної терас, поблизу краю гір трапляються фрагменти денудаційних 
поверхонь (педиментів).  

Структурно Дрогобицька височина приурочена, здебільшого, до 
Самбірського покриву Внутрішнього Передкарпаття. Свідченням новішої 
тектонічної активності в межах Дрогобицької височини є доволі розвинута 
ярково-балкова мережа. 

За деякими відмінностями в морфології рельєфу Дрогобицьку височину 
поділяють на два підрайони – Бистрице-Підбузьку та Колодницьку височини. 

V.6. Моршинська денудаційно-акумулятивна височина розміщена на 
межиріччі Стрия – Свічі. Переважні площі межиріччя зайняті поверхнею п’ятої 
надзаплавної тераси. Ближче до краю гір трапляються фрагменти денудаційно-
акумулятивних і денудаційних поверхонь, що пов’язані з шостою терасою. 
Схили межиріччя розчленовані численними потоками, залісненими балками та 
ярами. 

На правобережжі р. Свічі в межах Львівської області V.7. Свіче-Сивкинська 
денудаційно-акумулятивна височина (підрайон Заліської денудаційно-
акумулятивної височини), яка зачислена до Пригорганського (центрального) 
Передкарпаття, займає незначну площу. 
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Вирівняні ділянки межиріччя зайняті денудаційно-акумулятивною 
поверхнею Лоєвої (шоста тераса). У долинах річок Свічі та Дністра в терасовому 
комплексі домінують низькі тераси – перша і друга. 

Для Передкарпатських денудаційно-акумулятивних розчленованих височин  
(Стривігорської, Дрогобицької, Моршинської, Свіче-Сивкинської) характерною 
ознакою є їхня ярусність, що пов’язана з різновисокими терасовими рівнинами. 
Відповідно, тераси V і VI рівня утворюють високий ярус, ІV і ІІІ рівня – середній 
ярус; нижні тераси з заплавою формують нижній ярус. З ярусністю рельєфу слід 
пов’язувати формування висотної впорядкованості у вигляді ґрунтових поєднань 
ґрунтів цих передкарпатських височин. З іншого боку, розчленований характер 
цих височин сприятливий для формування дендритового різновиду просторової 
структури ґрунтового покриву. 

Геоморфологічна область Скибових (Зовнішніх) Карпат складчасто-насувних 
середньогір’їв і низькогір’їв приурочена до Скибового покриву, характерною 
структурною особливістю якою є перекинуті антиклінальні складки. Територія 
Львівської області охоплює майже всю геоморфологічну підобласть Бескидів.  

VІ. Геоморфологічна підобласть Бескидів налічує геоморфологічні райони 
(Я. Кравчук, 2005) [11] – VІ.1. Верхньодністерських Бескидів і VІ.2. Сколівських 
Бескидів. Основою для їхнього виділення були морфоструктури третього та 
четвертого порядків, які утворюють типологічні комплекси з характерними 
рисами не тільки в морфоструктурі, а й морфоскульптурі. 

 Геоморфологічний район VІ.1. Верхньодністерських Бескидів займає 
північно-західну частину Скибових Карпат. Для району характерний 
низькогірний рельєф з порівняно м’якими обрисами й абсолютними висотами 
600–800 м. 

Переважна площа району зайнята денудаційною Підбескидською поверхнею 
з фрагментами Бескидської поверхні. Поздовжні долини домінують над 
поперечними, добре виражені пліоценові реліктові долини. Річки Стрий, 
частково Дністер, мають круті врізані меандри, широкі долини з порівняно 
похилими терасованими схилами. Більша частина району приурочена до 
найвужчої частини Скибової зони (Самбірське звуження за Ю. Пущаровським). 
У межах низькогірних Верхньодністерських Бескидів виділені такі підрайони:  
Хирівський, Підбузький, Орівський, Орово–Магуро–Лімнянський, Топільнице–
Розлуцький.  

Геоморфологічний район VІ.2. Сколівських Бескидів займає межиріччя Стрию 
– Опору – Сукелю – Мизунки. Відомий як „район середньовисотних 
моноклінальних хребтів” (П. Цись, 1962) [23]. Хребти приурочені до 
морфоструктур (скиб) Сколівської, Парашки, Зелем’янки і Рожанки. Переважні 
абсолютні висоти коливаються у межах 900–1 200 м (г. Парашка, 1 268,5 м). За 
особливостями рельєфу у районі Сколівських Бескидів виокремлюють три 
підрайони: Парашкінсько-Високоверхський, Сукельський і Магуро-Зелем’янський. 
Для бескидських геоморфологічних районів макрорельєф представлений 
розчленованими хребтами на піщано-глинистому фліші та гірськими річковими 
долинами. Цей макрорельєф сприяє формуванню висотновпорядкованих та 
дендритових форм ґрунтових комбінацій класу поєднання-мозаїки ґрунтів. 
Своєю чергою характерні форми мезорельєфу для порід з різною стійкістю 
представлені останцевими горбами, відрогами, зворами. З ним зв’язано 
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формування плямистих, смугастих і дендритових форм ґрунтових мозаїк 
поєднань різновидів просторової структури ґрунтів. 

Область Вододільно-Верховинських Карпат займає південну частину 
Львівщини. Сформувалася на структурах зони Кросно, для якої характерне 
домінування дрібноритмічного олігоценового флішу (здебільшого кросненська 
серія). Головні компоненти кросненської серії – аргіліти, які чергуються з 
пісковиками та алевролітами. Структурно-літологічні особливості сприяли 
формуванню низькогірного рельєфу з широким розвитком давніх поздовжніх 
долин. Цей тип рельєфу П. Цись (1962) [23] назвав „верховинським”.  

Загалом на території Львівщини у Вододільно-Верховинських Карпатах 
вирізняють типи рельєфу (П. Цись, 1962; Р. Сливка, 2001) [20; 23] низькогірних 
ерозійно-антиклінальних хребтів, середньогірних ерозійно-структурних хребтів 
і синклінальних поздовжніх долин. У межах Львівської області у Вододільно-
Верховинських Карпатах виділяють два геоморфологічні райони – VIІ.1. 
Стрийсько-Сянської верховини і VIІ.2. Верховинського Вододільного хребта. 

Геоморфологічний район низькогірних ерозійно-тектонічних хребтів і 
синклінальних поздовжніх долин Стрийсько-Сянської верховини простягається 
від кордону з Польщею (західніше с. Боберка) до верхів’їв р. Славської на 85 км. 
Максимальна ширина Стрийсько-Сянської верховини – близько 30 км. 
Низькогірні хребти та поздовжні синклінальні долини „карпатського” 
простягання (північний захід – південний схід) добре простежуються у північно-
західній частині району. Вздовж південо-західних схилів Розлуцько-Магуро-
Лімнянського хребта (крайній південно-західний хребет Верхньодністерських 
Бескидів) закладена давня Турківська долина, яку успадкувало верхів’я р. 
Дністра. Південно-західніше розміщена давня Боринська долина, яка 
простягається через населені пункти Бориня–Нижня Яблунька–Шандровець.  

За деякими морфогенетичними відмінностями Р. Сливка (2001) [20] у VIІ.1. 
Стрийсько-Сянській верховині виділив три геоморфологічні підрайони – 
Турківський, Сможевський і Славський. 

VIІ.2. Геоморфологічний район Верховинського вододільного хребта відділяє 
Стрийсько-Сянську верховину від Воловецько-Міжгірської верховини 
(Закарпатська область). Внаслідок інтенсивної регресивної ерозії верхів’ями 
численних рік басейнів Дністра і Тиси хребет набув звивистої форми. Північно-
західна частина хребта від Ужоцького перевалу до г. Пікуй (1 408,3 м) 
сформувалася на антиклінальній складці „карпатського простягання”, в будові 
якої беруть участь масивні шаруваті пісковики та алевроліти й аргіліти 
вигодської світи. У межах Верховинського вододільного хребта Р. Сливка (2001) 
за деякими морфоструктурними та морфоскульптурними особливостями виділив 
два геоморфологічні підрайони [20]: ерозійно-антиклінальний середньогірський 
хребет Буківської полонини (західна частина хребта); східна частина 
Верховинського вододільного ерозійно-тектонічного хребта. 

Для геоморфологічних районів Вододільно-Верховинських Карпат 
макрорельєф представлений низькогірними розчленованими хребтами на 
дрібноритмічному фліші та середньогірними розчленованими хребтами, а також 
долинами (поздовжніми і поперечними). Такий характер макрорельєфу 
сприятливий для формування різних просторових форм ґрунтових комбінацій, 
зокрема, класу висотновпорядкованого поєднання ґрунтів двох типів: 
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висотновпорядкованого та дендритового. На рівні мезорельєфу у цих районах 
значне поширення мають форми яркового розчленування – звори, що сприяють 
формуванню дендритових форм ґрунтових комбінацій класу мозаїки різновидів 
поєднань ґрунтів. 

Висновки. У результаті зіставлення мезо- і мікрорельєфу основних 
геоморфологічних районів з ґрунтовим покривом обґрунтовано його потенційні 
просторові структури і залежність від рельєфу. З’ясовано, що для групи 
плоскохвилястих акумулятивних центрально-малополіських геоморфологічних 
районів западинний рельєф сприятливий для формування плямистостей і 
комплексів різновидів ґрунтів. Своєю чергою, периферійні денудаційно-
акумулятивні хвилясті рівнини зумовлюють формування катен еродованих 
ґрунтів, варіацій пасмово-дендритового типу комбінацій структури ґрунтів.     

Для структурно-денудаційних горбистих височин Волино-Поділля і Розточчя 
мезорельєф зумовлює розвиток пасмових і пасмово-дендритових форм ґрунтових 
комбінацій структури ґрунтового покриву, а також поєднань-мозаїк, виражених у 
формі схилових катен. 

З ярусністю рельєфу передкарпатських районів пов’язане формування 
висотної впорядкованості поєднань ґрунтів. З іншого боку, розчленований 
характер цих височин сприятливий для формування дендритового різновиду 
просторової структури ґрунтового покриву. 

Для гірських бескидських і вододільно-верховинських геоморфологічних 
районів характерні форми мезорельєфу для порід з різною стійкістю, 
представлені останцевими горбами, відрогами, зворами. З цим мезорельєфом 
зв’язано формування плямистих, смугастих та дендритових форм ґрунтових 
мозаїк поєднань різновидів просторової структури ґрунтів. 

Загалом співвідношення ґрунтово-географічного та геоморфологічного 
районування на регіональному рівні засвідчує певну відповідність між 
геоморфологічними одиницями “геоморфологічна підобласть”, 
“геоморфологічний район” та ґрунтовими таксонами “ґрунтовий край”, 
“ґрунтовий округ”. Цю відповідність можна ілюструвати на прикладі схеми 
геоморфологічного і ґрунтового районування Львівської області. 
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The problem of influence of meso- and macrorelief on the spatial structure of the soil cover 

was studied based on the example of Lviv Region. Analysis of relief and soil correlation was 
considered at the level of soil catenae and spatial-structural (soil combinations, associations, 
variations, varieties). Geomorphological component of Lviv Region was analyzed at the level of 
below taxa: region, subregion, area, subarea. The study detailed morphogenetic description of 
the key geomorphological areas of the plain (Male Polissia, Volyno-Podillia, Roztochchia and 
Precarpathians) and mountainous (Skybovyi (Outer) and Vododilno-Verkhovynski (Water 
Divide-Ьountainous) Carpathians) parts of Lviv Region. Accordingly, potential spatial structure 
of the soil cover of the region has been analyzed on the basis of medium-scale mapping.  

As a result of comparison of the meso- and microrelief of the main geomorphological areas 
with the soil cover, its potential spatial structures and dependence on the relief have been 
substantiated. It was established that for the group of plane-undulating accumulative central 
Male Polissia geomorphological regions, pit relief is favorable for the formation of spots and 
complexes of soil types. Peripheral denudation-accumulative undulating plains cause formation 
of catenae of eroded soils, variations of the range-dendrite type of soil structure combinations.     

For еру structurally-denuded undulating hills of Volyno-Podillia and Roztochchia, the 
mesorelief causes the development of the range and range-dendrite forms of soil combinations 
of the soil structure, as well as mosaic combinations expressed in the form of slope catenae. 

Formation of altitudinal arrangement of soil combinations is associated with the relief 
stratification of the Carpathian regions. On the other hand, the disjointed nature of these uplands 
is favorable for the formation of dendrite variety of the spatial structure of the soil cover. 

Mesorelief represented by the residual hills, offshoots, mountain depressions are typical for 
the mountains of Beskydy (Beskid Mountains) and Vododilno-Verkhovynski geomorphological 
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regions where rocks of varying resistance are widespread. This mesorelief involves the 
formation of spotted, striped and dendritic forms of soil mosaics, combinations of varieties of 
spatial structure of soils. 

In general, ratio of soil-geographic and geomorphological zoning at the regional level 
indicates certain correspondence between the geomorphological units "geomorphological 
subregion", "geomorphological area" and soil taxa "soil region", "soil district". This 
correspondence can be illustrated by the example of the map of geomorphological and soil 
zoning of Lviv Region. 

Key words: relief, soil, geomorphological zoning, spatial structure, Lviv Region. 
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Досліджено морфометричні особливості скель поблизу с. Розгірче Стрийського 
району Львівської обл. Скелі знаходяться у Сколівських Бескидах Українських Карпат на 
межі з Передкарпаттям, на правому березі р. Стрий. Вони розташовані на схилі, майже у 
підніжжі невисокого хребта і представлені відслоненням пісковиків вигодської світи 
еоцену. Тут знаходяться три великі скельні брили висотою 10, 5 і 4 м та кілька малих. 
Найбільшою є скеля кубоподібної форми з широкою основою і плоским верхом, з трьома 
уступами, що звужуються догори. Дві інші скелі мають блокову форму. Наявність 
великих скель у нижній частині хребта вказує на те, що ерозійні та делювіальні процеси, 
які спричинили оголення пісковиків, на нижніх ділянках схилів були інтенсивніші, ніж 
на верхніх. 

Скелі – цікавий геолого-геоморфологічний об’єкт, що має історичне значення. У 
найбільшій скелі на двох рівнях видовбані печери, в яких у часи Середньовіччя містився 
невеликий монастир. Ймовірно, в одній з печер був храм, в іншій – приміщення для 
перебування ченців. Крім цього, археологічні знахідки вказують на те, що цей об’єкт 
люди використовували ще у часи язичництва. 

Все це зумовлює надання охоронного статусу об’єкту та створення нових 
геотуристичних маршрутів. Автори запропонували два пішохідні, автобусний та 
мотовеломаршрут, які передбачають відвідування скельного монастиря “Розгірче”. 

Ключові слова: скелі, Розгірче, печерний монастир, геотуризм, туристичні маршрути. 
 
Сьогодні у багатьох країнах світу посилюється увага до геолого-

геоморфологічної спадщини, створюються нові форми охорони та популяризації 
геосайтів, умови для організації геотуризму. На території України знаходиться 
значна кількість різноманітних об’єктів геоспадщини, вартих уваги науковців. 
Останніми роками з’явилось багато публікацій з проблематики створення 
геопарків в Україні.  
В Українських Карпатах скель – ерозійно-денудаційних останців трапляється 
небагато. Передусім таких, що мають географічне та історичне значення і 
можуть стати популярними туристичними об’єктами. Одними з таких утворень є 
скелі поблизу с. Розгірче Стрийського р-ну Львівської області (рис. 1). Скелі 
цікаві тим, що мають рукотворні печери сакрального призначення часів 
Середньовіччя. У зв’язку з розвитком  активного  туризму в країні  останніми 
роками цей об’єкт приваблює щораз більше туристів, а також людей, які хочуть 
знати історію краю та своє походження. 

  
____________________ 
© Байрак Г., Теодорович Л., 2018 
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Рис. 1. Місцеположення скель та с. Розгірче на адміністративній карті 
Fig. 1. Location of cliffs and willage Rozнirche on the administrative map 

 
Мета дослідження – з’ясувати морфологічні особливості скель “Розгірче”, 

їхнє історико-культурне значення та місце серед геотуристичних маршрутів 
краю. 

Перші наукові дослідження скель неподалік с. Розгірче І. Вагилевич 
виконував у 1830-х роках. Його, здебільшого, цікавили стародавні солярні знаки 
і руни, які він знайшов та описав у Розгірчому. Дослідник вказує приблизний час 
заснування монастиря – ХІІІ ст. [4]. 

Про печерний комплекс Розгірчого у середині XIХ ст. з’являється багато 
публікаціій, зокрема Л. Плошанського, О. Партицького, Е. Гюккеля та ін. У той 
же час Е. Гюккель висловив припущення, що скелі слугували притулком для 
монахів східного обряду, що засвідчують грецькі хрести на стінах  скель.  У 
1870-ті  роки  у  львівській газеті  “Слово”  з’явився  допис Я. Головацького “Об 
исследовании памятников Русской старины, сохранившихся на Галичине и 
Буковине”, в якому він, окрім результатів археологічних досліджень                     
І. Вагилевича, навів основні морфометричні показники печер у Розгірчому. У ці 
роки К. Пауль і Е. Тітце (1877) виокремили серед інших видів порід масиви 
пісковиків палеогенового віку, які утворюють скелі у Бескидах. 1879 р. 
польський археолог Адам Кіркор у праці “Bołdy w Stryjskiem” поряд з іншими 
скелями Стрийщини описує і скелі в Розгірче [3; 8]. 

На  поч.  ХХ ст.  дослідження  скель  регіону   продовжились.  Уже 1903 р.  
скелі  в  Розгірчому  описує   професор   Ягелонського   університету                   
В. Деметрикевич у праці “Groty wykute w skałah Galicyi Wshodnej” [18].  

Серед палеогенових пісковиків за відмінностями у літології та часі утворення 
1925 р. Е. Яблонським і С. Вейгнером виокремлені ямненські та вигодські світи 
еоцену. Пісковики Розгірчого належать до вигодської світи. 
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Детально описав печерний комплекс В. Карпович (Богдан Януш). Саме він 
означив його як “Скельний монастир у Розгірчі” (1930). У матеріалах його 
досліджень наводиться опис та параметри печер, розміщених на двох ярусах – 
верхньої церкви і нижньої келії з коморою. Дослідник визначає дату розквіту 
монастиря – ХІV–ХV ст. [9]. 

Упродовж 1960–1989 рр. державні геологічні експедиції детально вивчають 
будову Карпат, з’ясовують просторове поширення верств масивних пісковиків, 
їхню потужність, деталізують склад та узгоджують приуроченість до  них скель 
Скибових Карпат.  Виходять  друком  історико-краєзнавчі праці. Зокрема:  у  
1967 р. – нарис  “Подорожі  по  Львівщині” за  авторства Я. Тимчишина,            
М. Савки, П. Тимошенка, де описано маршрут до скельно-печерного комплексу в 
Розгірчому [15]; 1980 р. – стаття Ю. Пеленського “Долиною Опора і Стрия”, в 
якій автор вказує на наявність документів щодо існування Василіянського 
монастиря в Розгірчому у ХVІІІ ст. [10]. 

1995 р. Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, Львівським 
музеєм історії релігії та Археологічною комісією НТШ у Львові була проведена 
наукова конференція “Скелі й печери в історії та культурі стародавнього 
населення України”, на якій відновили та доповнили інформацію про значення 
скельних споруд в історичному минулому Карпатського люду. Детальну розвідку 
Розгірчого виконав Р. Сулик: автор висловив власні міркування щодо 
планувально-композиційної структури і параметрів церковних приміщень 
монастиря [14].  

Із сучасних досліджень згадаємо статтю Г. Я. Гавришків (2008) про 
петрографію відкладів Скибової зони, в якій автор визначає походження 
округлоподібних стяжінь на стінках відслонень пісковиків як конкреційних, 
утворених на стадії діагенезу [5]. Такі форми характерні також для виходів 
пісковиків у Розгірчому.  

Цікавою є стаття Л. Я. Чень (2015) про принципи розташування та 
архітектурного вирішення монастирів, у якій розглянуто об’ємно-просторові 
елементи забудови василіанських монастирів, в тім числі й Розгірчого [17]. 
Скельно-печерний монастир та написи на ньому досліджував відомий історик 
Іван Сварник.  

Про скельну групу Розгірче згадує Юрій Зінько і пропонує долучити як 
геотуристичний об’єкт Українсько-польського туристичний шляху “GEO-
CARPATHIANS”. У рамках проекту відбулася презентація туристичної 
привабливості польсько-українського прикордонного регіону Карпат через 
створення спільного геотуристичного шляху і умов розвитку туристичної 
інфраструктури. Скелі Розгірче, за цим проектом, мали б увійти до складу 
проектованого геопарку “Скелясті Бескиди” [7].  

Геолого-геоморфологічна спадщина Карпат є об’єктом дослідження 
геофахіфців, екологів та працівників природоохоронних інстанцій. Деякі 
карпатські країни (Польща, Угорщина, Румунія) здійснили детальну 
інвентаризацію та паспортизацію багатьох геооб’єктів, обґрунтували їхнє 
занесення до Європейського списку геоспадщини та розробили тематичні 
геологічні маршрути (геотріпи) [16]. Отож, сьогодні актуальним є вивчення 
особливостей об’єктів геотуризму України, ступеня їхньої збереженості та 
атракційності для формування цікавих геотуристичних маршрутів. 
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Скелі Розгірче, розташовані біля підніжжя хребта, важко помітити через 
густий підлісок букового лісу. Таке розташування, якщо вірити переказам, 
захищало монахів від набігів татар. Саме татари, за тими ж легендами, і стали 
причиною появи скельного монастиря. 1240 року зі знищеного ордами Батия 
Києва кілька монахів втекло за сотні кілометрів – аж до Карпат, і оселилося у 
печерах. Найімовірніше, перебудований у XIII-XIV ст., печерний комплекс, саме 
так отримав свій нинішній вигляд. Писемні згадки про монастир датуються     
XV ст.  

Скелі і печери Розгірче були свідками не тільки чернечого життя, але й 
військових баталій. Про це розповідають місцеві легенди. Зокрема, про один з 
боїв із татарами у XVІІІ ст. говорять таке: “З одного боку гора, а з другого – ріка 
Стрий. Відступати нема куди. Наші стояли там, де он той камінь, що в ньому 
пороблені печери. Там навіть два поверхи тих кімнат. Звідти відбивалися і 
метали камінням у татар… Наші одні билися, а другі відпочивали в печерах, і в 
підземному ході, що там був. Там і поранених тримали, мали продукти, воду 
(туда джерело з гори виходило). Нарешті нашим від ріки вдалось прорватись до 
того замку, що був біля каменя з печерами. Татарам їх начальник наказав 
здобути замок. Але скеля була міцна. Тепер уже татарам ставало щораз гірше. 
Вони тут гинули, як мухи. А наші їм кричали: “Ага, зайди паскудні, що раз 
гірше, раз гірше, ви тут всі пропадете, як роса на сонці!” То ж пішли татари 
переможеними. Від цього село і назвали Розгірче” [11].  

Виконані на початку 90-х років XX ст. дослідження засвідчують те, що скелі 
використовували також у язичницькі часи як місце поселення або схованку. До 
наших днів тут збереглись певні елементи дохристиянської язичницької 
символіки, видовбані у каменях [12]. 

Скелі “Розгірче” знаходяться на північно-східній околиці фізико-
географічного району Сколівські Бескиди, на висоті 390-400 м над рівнем моря 
(рис. 2). Це крайні відроги гірських хребтів на межі з Передкарпатською 
височиною. Хребет, на якому розташовані скелі, простягається з північного 
сходу на південний захід уздовж долини р. Стрий і має висоту 513-530 м. Скелі 
приурочені до нижньої частини цього хребта, на 20 м вище від його підніжжя.  

Це виходи на поверхню вигодських пісковиків еоценового віку, які 
формувались на дні морського басейну 34-55 млн р. тому. Внаслідок горотворень 
вони були підняті на денну поверхню в пізньому олігоцені (приблизно 25 млн р.) 
[2]. Пісковики вигодської світи мають темно-жовтий колір, на відміну від сірих 
пісковиків ямненської світи, якими складені Урицькі чи скелі Довбуша. Піщані 
зерна скріплені глинистим цементом, отож вони легко піддаються руйнації і 
зрідка утворюють скелі. На хребті знаходиться кілька відслонень пісковиків.  

Скельний комплекс складається із двох частин – власне основної (із 
видовбаними приміщеннями) та двох менших скель (нагадують стовпи брами). 
Пісковики, на відміну від інших подібних відслонень Карпат, є масивними, 
мають мало тектонічних тріщин, що пояснюють їхнім крайовим положенням на 
межі геоструктурних регіонів. Під час насувів вони зазнали незначних 
тектонічних розтріскувань. Ці тріщини зімкнуті, мають напрям 300–330°. Наявні 
також тріщини біогенного вивітрювання та ерозійні.  

Найбільшою є скельна брила, в якій містився чернечий прихисток (монастир, 
скит). На відстані 20 м на південь від неї розташовані дві менші скелі, а також 
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Рис. 2. Розміщення скель на хребті поблизу с. Розгірче. Масштаб 1:25 000. 

(трикутником виділена скеля, в якій містився печерний монастир) 
Fig. 2. Placement of cliffs on the ridge near the village Rozнirche. Scale 1:25 000.  

(тhe triangle point a rock, were a cave monastery has been contained) 
 

 
вище по схилу та у східному напрямі є ще два невеликі оголення порід. Схил, на 
якому знаходяться скелі, північно-західної експозиції. Більші за розмірами скелі 
розташовані у нижній частині хребта. Це засвідчує, що ерозійні та делювіальні 
процеси, які спричинили оголення пісковиків, на нижніх ділянках схилів були 
інтенсивнішими, ніж на верхніх. 

Скеля – чернечий скит, має форму масивного ступінчастого блоку 
видовженої форми. Висота сягає 10 м (рис. 3). Вона розташована на гребеневому 
виступі ярково-балкової форми і є частиною схилу; висунута на 18 м від 
поверхні схилу в нижній своїй частині і на 5 м – у верхній. Нижня частина скелі 
втричі масивніша від верхньої. Фрагмент периметра основи скелі, доступний для 
інструментальних вимірювань, становить 28,6 м, а вершинної поверхні – 9,0 м. 
Наявні три уступи: верхній, який має висоту 1,3 м, середній – 2,9 м, і нижній – 
5,7 м. На частинах уступів видовбані прямовисні стінки різного призначення: на 
фасаді середнього уступу, зверненого на захід, розташована ніша для ікони; на 
його північній боковій ділянці розміщений вхід до колишнього храму; на фасаді 
нижнього уступу – вхід до великого приміщення, на північній боковій ділянці – 
сходи до цього храму. Верхній уступ, з випуклими стінками, очевидно, слугував 
банею церкви (сьогодні на ній знаходиться хрест). На бані видовбані невеликі 
виїмки, за допомогою яких можна спуститись на площину другого ярусу. Проте 
такі спуски і підняття є доволі небезпечними. 

Нижній уступ відділений від середнього рівною рукотворною поверхнею: 
простягаючись  вздовж  фасаду, вона  поступово  звужується  від  1,3 до  1,0 м 
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Рис. 3. Загальний вигляд скелі – колишнього печерного монастиря в Розгірче:  
а – фото, б – схема 

Fig. 3. General view has of the rock of the former cave monastery in Rozнirche rock:  
a – photographic, b – circuit 

 
ширини. По цьому карнизу можна пройти від храму до ніші для ікони та вийти 
на інший бік схилу. 
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Приміщення, видовбані в скелях, є доволі просторими. Зокрема, колишній храм 
на другому рівні має висоту склепіння 3,2 м, ширину 5,5 м і довжину від входу 
до задньої стінки (ймовірно, там був престол) – 5,9 м. По обидва боки від цієї 
стінки розташовані щілини. З правого боку щілина глибша – 0,8 – 1,4 м, пронизує 
брилу пісковику по всій його висоті. В неї може протиснутися людина. 
Очевидно, що щілина природного походження, утворена внаслідок розширення 
водою природної тріщини у пісковику. Ймовірно, стікаюча по внутрішніх 
стінках, вода вимила невеликий грот, який з часом, з появою людини, розширили 
і сформували як печеру. Спочатку, в язичницькі часи, ця печера була невисокою, 
про що вказує невелика брила із вирізьбленим зображенням людського обличчя, 
яка нагадує язичницького бога. Згодом, в християнські часи, печеру сформували 
так, щоб вона нагадувала храм із високим склепінням. Це приміщення на 
другому рівні має зовнішній двірний проріз прямокутної форми висотою 2,0 м, 
далі йде невеликий коридор, наприкінці якого з лівого боку знаходиться 
внутрішній вхід. Такий подвійний вхід міг краще зберігати тепло в зимовий 
період. На стінках входу можна помітити невеликі заглибини, які могли 
слугувати пазами для петель дверей. Освітлюється приміщення двома віконними 
прорізами однакових розмірів 0,6×0,7 м, розміщених під кутом один до одного.  

Приміщення на нижньому рівні значно більше від попереднього. Висота 
склепіння – 3,6 м, ширина  – 7,0 м і довжина вглиб печери – 8,4 м. Воно могло 
слугувати трапезною, або ж місцем ночівлі прочан і ченців. Вхід достатньо 
високий – 2,0 м, над яким круглий отвір для освітлення внутрішнього 
приміщення або, якщо в ньому містився вітраж чи інший мистецький витвір, міг 
слугувати прикрасою скита. Справа і зліва від входу на відстані 2,2 м 
знаходяться ромбоподібні отвори, а зверху – ідеально круглий отвір, який часто 
можна бачити і в сучасних церквах. Побудова фасаду робить його впізнаваним 
серед інших печерних монастирів такого типу.  

Зліва від “трапезної” розташоване непримітне мале приміщення, назване      
В. Карповичем “коморою”. Воно має майже квадратну форму із довжиною 
стінок 2,6×2,67 м і висотою від 1,8 м неподалік входу і 1,5 м поблизу задньої 
стіни, що засвідчує недостатньо детальне формування цієї виїмки.  

Внутрішній простір приміщень доволі простий, оскільки не збереглося 
жодних дерев’яних конструкцій та оздоблень. У стінах залишились різного 
розміру виїмки, які могли слугувати пристосунками для церковної служби і 
чернечого життя.  

Бічні скелі нагадують масивні стовпи брами, розташовані майже на одній 
лінії, вище і нижче по схилу (рис. 4). Належать до морфологічного типу блок. 
Висота сягає 5 і 3,8 м відповідно. Видовжені на 5–6 м, мають товщину 1,3–1,5 м, 
простір між ними розширюється догори від 1,0 до 1,7 м. Вершини скель 
згладженої форми, на них вплинули природні процеси вивітрювання, денудації 
та обточування вітром, дощем, снігом. Стінки неодноразово штучно обтесували 
каменярі. На скелі, розташованій нижче по схилу, видовбані різного розміру 
виїмки-сходинки, якими могли підніматися на вершину вартові. Стінки скелі, 
розташованої вище по схилу, з північного боку “прикрашені” природними 
утвореннями – ділянками сотового вивітрювання і штучно видовбаним 
православним хрестом. Природні форми та елементи тут поєднуються з 
антропогенними (рис. 4). 
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Рис. 4. Бічні скелі блокової форми, які нагадують стовпи брами 
(На задньому плані в прогалині видно вершину основної скелі) 

Fig. 4. Lateral rocks of block form resembling pillars of the gate 
(In the background in the gap you can see the top of the main rock) 

 
Сьогодні скелі і печери в Розгірче є невід’ємною частиною пізнавальних та 

краєзнавчих туристичних екскурсій у західному регіоні України. Проте 
переважає історико-культурне сприйняття об’єкта як печерно-монастирського 
комплексу, і практично зовсім не акцентується увага на його унікальності як 
геолого-геоморфологічного об’єкта.  

Несприятливим є і той факт, що скелі знаходяться поза межами 
національного природного парку “Сколівські Бескиди”. Об’єкт не має жодного 
природоохоронного статусу: ні державного, ні місцевого рівня. Відсутній 
інформаційний щит та вказівники. Станом на сьогодні Розгірче має статус 
заповідного урочища місцевого значення, площею 205,7 га, оголошеного згідно з 
рішенням Львівської облради № 495 від 9.10.1984 року. Перебуває у віданні ДП 
“Сколівський лісгосп” (Любинцівське лісництво, кв. 25, 26). Його створено з 
метою збереження частини лісового масиву в передгір'ї Українських Карпат 
(масив Сколівські Бескиди). Зростають еталонні чисті букові насадження, 
водяться різні види фауни” [13]. Жодної згадки про охорону унікальної форми 
рельєфу чи скельний монастир немає. Пам’яткою цей об’єкт є лише у Вікіпедії, у 
проекті “Вікі любить пам’ятки”, де вона значиться за № 46-253-0066. 

Отже, необхідними є комплексні дослідження зазначеного об’єкта: геолого-
геоморологічні, історико-археологічні та краєзнавчо-туристичні, які доведуть 
його цінність і посприяють охороні та збереженню пам’ятки. 

Описані морфометричні параметри скельної групи, їхня геологія, історія 
скельно-печерного монастиря цікаві в геотуристичному плані. В інтернет-
джерелах наводять приклади пішохідних маршрутів з Розгірчого  до скель 
Довбуша (с. Бубнище) та ін. Отож доцільно долучати цей об’єкт до різних 

https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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туристичних маршрутів Пропонуємо два пішохідні, автобусний та мото- і 
веломаршрути. 

Пішохідний маршрут І: скельна група Розгірче – г. Ключ – озеро Журавлине 
– вдсп. Кам’янка до траси Київ-Чоп (протяжність 23 км). 

До села Розгірче можна добираються рейсовим автобусом зі Стрия, або ж 
будь-яким транспортом трасою Київ–Чоп до повороту на Нижню Стинаву. 
Переходять трасу Київ–Чоп на лівий бік і йдуть стежкою до пішохідного моста 
місцевого нафто-газопроводу через р. Стрий. Проходять ґрунтовою дорогою по 
надзаплавній терасі. Тут можна набрати мінеральної води, яка витікає із 
свердловини, встановленої ще у 1968 р. Далі йдуть до північно-східного краю 
села, піднімаються невисоким триметровим уступом другої надзаплавної тераси 
Стрия. Переходять через рівну поверхню тераси до підніжжя хребта. 
Піднімаються стежкою до масивної скелі через місток навскіс хребта 50 м. 
Оглянувши скелі, прямують вгору по хребту у південному напрямі. Минаючи 
проміжну вершину (513 м), прямують до головного хребта, який простягається з 
північного сходу на південний захід і є межею Львівської та Івано-Франківської 
областей. Приходять до г. Попівце (744,9 м),  після  чого  спускаються  до  с. 
Труханів,  звідки піднімаються на г. Ключ (929, 7 м). Обстежують скельний 
каньйон у вигляді прямовисних стінок і вузьких ущелин. Звідти спускаються до 
оз. Журавлиного і водоспаду Кам’янка. Перед водоспадом з лівого боку від 
дороги оглядають каньйоноподібну ділянку р. Кам’янки з каскадом малих 
водоспадів і прямовисними стінками пісковиків, висотою 15–20 м. Нижче 
каньйону у скелі б’є Святе джерело, до якого можна потрапити, якщо перейти 
саморобною кладкою, на лівий бік річки. Перебувають якийсь час на водоспаді 
та повертаються до траси Київ–Чоп. 

Пішохідний маршрут ІІ: Межибродські скелі – відроги Комарницьких гір – 
джерело з мін. водою – скельна група Розгірче. 

Маршрут починається від повороту на трасі Київ-Чоп на туристичну базу 
“Карпати” (за селом Н. Синьовидне). Проходять через турбазу, далі через 
нафтопровід і піднімаються у північно-західному напрямі до проміжного хребта, 
що веде на г. Соколовець. На висотах 500, 520 і 530 м розташовані чотири групи 
скель висотою 12-23 м [1]. Далі піднімаються до основного хребта, що веде на г. 
Соколовець, переходять його і спускаються у північно-східному напрямі до         
с. Нижня Стинава. Прямують до траси Київ-Чоп, переходять її і далі – через       
р. Стрий по пішохідному мосту нафто-газопроводу в напрямі на с. Розгірче. 
Проходячи долину р. Стрий, зупиняються ненадовго поблизу свердловини з 
мінеральною водою. Прямують через с. Розгірче та оглядають церкву Святого 
Миколая (1888 р.). На північно-східній околиці села піднімаються до скельно-
печерного монастиря.  

Автобусний маршрут: м. Львів – м. Миколаїв: печерний комплекс в ур. Лиса 
(Чорна Гора), каплиця Писанка – оз. Геологів перед с. Угерсько – м. Стрий: 
історико-краєзнавча екскурсія містом та музеями – костел (1802 р.) в Жулині – 
пам’ятник писанці, встановлений до 2000-ліття Різдва Христового (с. Братквці) – 
скельно-печерний монастир Розгірче. 

Вело- та мотомаршрут: м. Львів – с. Розділ: палац Жевуських – 
Лянцкоронських (ХVІІІ–ХІХ ст.) – грот Прийма (на південний схід від 



94 
 

Миколаєва) – м. Миколаїв: печерний комплекс в ур. Лиса (Чорна Гора), каплиця 
Писанка – м. Стрий (екскурсія містом) – скельна група Розгірче. 

Сьогодні скельно-печерна група Розгірче набуває щораз більшої 
популярності серед туристів, краєзнавців, школярів. Для забезпечення 
оптимального рекреаційного навантаження на цей об’єкт та з метою особистої 
безпеки пропонуємо заборонити сходження на скелі непідготовленим туристам; 
вкрити природним матеріалом стежку до скель; на майданчику перед підняттям 
на схил для відпочинку подорожуючих. облаштувати стоянку для 
автотранспорту та місця  

З метою збереження скель у Розгірче вважаємо необхідним надати йому 
статус комплексної пам’ятки природи. Слід встановити інформаційний щит з 
коротким описом об’єкта та прознакувати туристичний шлях до нього. 
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The morphometric features of the Rocks near Rozhirche village in Stryi district of Lviv 

region have been investigated. These rocks are situated in the Skole Beskyds (Ukrainian 
Carpathias) near the Precarpathians bound, on the right bank of the Stryi River. They are 
located on the slope, almost at the foothills of the low mountain ridge and are presented by the 
sandstones of the Vyhoda formation of the Eocene. There are three large rock lumps of 10, 5 
and 4 m height and a few small lumps. The biggest one is the cube shaped lump with wide 
basement and flat top, with three ledges convergent upwards. Two other rocks have the block 
form. Presence of the big rocks in the lower part of the mountain ridge testifies that the erosion 
and deluvial processes which have caused the sandstones outcrop were more intensive in the 
lower parts of the slopes. 

The Rocks – interesting geological-geomorphologic object with historical importance. In 
the biggest rock two caves on different level are done. In the Middle-Ages there was the little 
monastery in the caves. Probably the temple was in one cave and the monk cells in the other. 
Beside that archeological findings point out at use of this object by people in the heathen 
period. 

All mentioned predetermine concession of the conservative status to this object and 
including into the geo-touristic routs. The authors propose two walking routs, one bike and one 
bus route with the Rozhirche rock monastery visiting. 

Key words: rocks, Rozhirche, cave monastery, geotourism, touristic rout.  
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Географічні об’єкти, названі різними народами, є пам’ятками їхньої культури, 
духовного і матеріального життя та мови. Розглянуто походження  й використання назви 
“Карпати” в науковій літературі. Проаналізовано погляди дослідників, що вивчали це 
питання в різні періоди. 

З приводу походження цiєї назви є багато гіпотез. Вчені витратили чимало зусиль у 
дослiдженнi зазначеного питання, проте жодна з сучасних теорiй не має переконливих 
аргументiв, це тiльки гiпотези.  

На підставі детального опрацювання та аналізу наукових і картографічних джерел, 
узагальнення результатів регіональних і локальних мовознавчих, історико-
лінгвіністичних та географічних досліджень топонімії Карпат простежено зміни в назві 
“Карпати”.  

Хронологічно висвітлено основні картографічні твори, на яких відображені 
Карпати. Зроблено опис багатьох старовинних карт. На засадах опрацювання значної 
кількості картографічних і літературних джерел хронологічно висвітлено історію 
картографування території Карпат від найдавніших часів. 

Вивчення назви ”Карпати” не можна вважати завершеним. Географи, історики та 
мовознавці ще не раз звертатимуться до цієї теми. 

Ключові слова: топоніміка, карта, Карпати, гірський масив. 
 
Постановка проблеми. Правильно пояснити ту чи іншу назву, розкрити її 

смислове значення і походження – означає отримати важливу інформацію про 
минуле. Цю особливість географічних назв використовують в історичних та 
географічних дослідженнях для реконструкції ландшафтів минулого, вивчення 
особливостей освоєння території, виявлення зниклих ареалів рослин чи тварин. 
Проте для одержання поглибленої інформації, потрібно досліджувати їхню 
сукупність, сформовану під впливом характерних географічних або історичних 
умов. Проблема географічного називництва посідала й посідатиме важливе місце 
в географічній науці, зокрема у ландшафтознавстві. Ми розглянемо проблеми 
тлумачення слова “Карпати” та інших назв, якими позначали Карпатські гори.  

Аналіз останніх досліджень. Окремі питання топоніміки розглянуто в 
працях географів, істориків, етнографів та мовознавців від часу виникнення цих 
наук. Крім того, географи самі нерідко були творцями топонімії, даючи назви 
материкам, островам, гірським системам тощо. Вивчення походження 
географічних назв безпосередньо пов’язане з вивченням історії заселення й 
освоєння життєвих ареалів. 

Назвами  Карпатcьких гір у  польський  період  цікавилися  Я. Головацький,          
____________________ 
© Байцар А., 2018 
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В. Поль, відомі етнографи В. Шухевич, В. Гнатюк, М. Кордуба,                             
Я. Розвадовський. Проте спеціально топонімічне вивчення Карпат цілими 
діалектичними районами розпочали лише в 30-х роках ХХ ст. (Я. Рудницький, 
1939). У радянський час топонімію Карпат вивчали   Б. Думін (1969), Б. Лящук 
(1962), С. Трохимчук (1969) та ін. В часи незалежності України (1993) вийшов 
навчальний посібник Б. Лящука “Географічні назви Українських Карпат та 
прилеглих територій”. 

Походження назви “Карпати” однозначно не з’ясоване. Є низка 
інтерпретацій цієї назви – від доіндоєвропейських (С. Роспонд) до слов’янських. 
Назва “Карпати” (пол. Karpaty, уг. Kárpátok, рум. Carpați, серб. Карпати, чес. i 
слов. Karpaty, нім. Karpaten) дуже давня. Її корені простежуються в 
середземноморському доіндоєвропейському субстраті.  

За А. Поповим (1965, 1973) оронім виник з назви фракійського племені 
карпи; В. Георгієв (1956) уважає давньовірменську мову особливим фракійським 
діалектом і пояснює топонім Карпати від фракійського “(s)korpa-ta” – скеляста; 
С. Распонд (1957) переконаний, що назва Карпати походить із 
доіндоєвропейського “саrо” –  камінь. Такої ж думки дотримується І. Хубшмід 
(1967, 1969), виводячи топонім Карпати від доіндоєвропейського “karr” –  
камінь. Він зачисляє до цього ряду рум. “scarpa” — скеля; сербохорв. “skrapa”  – 
тріщина в каміннях і в діалекті – дрібні камені; слов. “сеrеn”   – скелясте місце. 

Водночас В. Чихарж (1960) убачає базис «саrrа» – камінь у 
середземноморському доіндоєвропейському субстраті.  

Назву Карпати Р. Козлова (1987) виводить з псл. *kъrpatъ(jь) “з вигинами, 
виступами, горбатий, нерівний” <*kъrpa “щось криве, вигнуте, вигин, виступ” 
<іє. (s) ker- гнути; крутити у ступені редукції з детермінативом -р-. 

Словацький та чеський мовознавець і етнограф П. Шафарик, а за ним Є. 
Поспєлов (1967) виводять оронім Карпати- від слов’янського орографічного 
терміна “хрб”, “харабат” – хребет. 

Виклад основного матеріалу. Назву “Карпати” вперше навів Геродот у V 
ст. до н. е. Батько історії згадував річку “Κάρπις” (Карпій), що впадає в Дунай [9, 
с.191]. За Птолемеєм (“Керівництво з географії”), у Сарматії лежали такі гори: 
Сарматські, Певка (Тейки), Амадока, Гора Водін (Бодін), Гора Алан (Алаун), 
Гора Карпат, Венедські гори, Ріпейські гори. Під сучасними Карпатами 
Птолемей розумів Сарматські, Карпатські, Венедські та Певкінські гори [1, с. 
321].   

У Птолемея від назви племені бастарнів, які тут проживали, гори Карпати 
мали ще назву  Бастарнські Альпи (лат. Alpes Bastarnidae). 

Пейтингерова, або Певтингерова, таблиця (XIII ст.) називає Карпати 
Бастарнськими Альпами (Alpes Bastarnicae), а власне бастарнів локалізує на схід 
від них. Амміан Марцелін (IV ст.) називав Карпати “Кавкаланд”. Мухаммад Аль-
Ідрісі (1154) у своїй праці наводить відомості про Карпати під назвою “Каrрad”. 

Нестор-літописець у «Повісті минулих літ» називав Карпати 
“Кавказьськими горами” (Кавкасиискыя горы). У давньоугорських  літературних 
пам’ятках Карпати відомі як Руські гори. “Слово...” називає Карпати горами 
Угорськими: “… Підпер гори Угорські своїми  залізними полками...”. На 
німецькій Ебсторфській карті ХІІІ ст. позначені Карпати, показано державу Русь 
(Rucia regio), згадано Київ (Kiwen).  
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В офіційних угорських документах (XIII–XIV ст.) Карпати з'являються під 
назвою Thorchal або Tarczal (“сніжні гори”), зрідка – Montes Nivium. У німецькій 
історіографії Східні Карпати називають Sanoker Berge, або Berge Saana, у 
польській – Сарматськими (Sarmackimi), або Саноцькими (Sanockimi). Протягом 
XV–XVIII ст. європейські картографи переважно вживали назви Карпати, 
Сарматські гори, Угорські гори та ін. 

Карпати (montes Carmatici, Carpatus mons) позначені  на мапі “QVARIA • 
EVROPAE • TABVLA” (Четверта карта Європи) 1511 p., Венеція. Автор: Клавдій 
Птолемей, Бернард Сильван. На “Восьмій  карті Європи” (QVARIA • EVROPAE • 
TABVLA) 1511 p. (Венеція) тих самих авторів – теж позначені Карпати (Carpatus 
mons). Вище Карпат підписано назву племені карпів (Carpіаni). На “Восьмій  
карті Європи” (QVARIA • EVROPAE • TABVLA) 1513 p. (Страсбург, авторами 
якої є Клавдій Птолемей та Ніколаус Германус позначені гори: Сарматські 
(Sarmatici mons), Карпати (Carpatÿ mons),  Венедські (Venedin montes),  Амадоцькі 
(Amadoci montes), Бідонські (Bidonus mons), Алаунські (Alaunus mons).  

В Антверпені 1570 p. видано мапу Вацлава Ґродецького  “POLONIAE 
FINITIMARUMQUE LOCORUM DESCRIPTIO. AUCTORE WENCESLAO 
GODRECCIO. POLONO” (Польща, описана в [її] кордонах і місцевостях 
Вацлавом Ґродецьким, поляком). На карті художнім малюнком позначено Татри 
(Таtrі Montes) і Українські Карпати (без назви). 

Йоганн Гонтер та Себастьян Мюнстер видали 1578 р. у Базелі карту 
“TRANSYLUANIA/ SIEBENBÜRGEN” (Трансільванія/Семигород). На карті 
зображено та підписано Карпатські гори (Carpatus berg). 

У Кельні 1584 p. Герард Меркатор видав чергову мапу Клавдія Птолемея  
“EVR[OPAE] VIII. TAB[ULA]” (Карта Європи VIII). На карті зображено та 
підписано  Карпати (Carpatus mons) та Сарматські гори (Sarmatici montes). На ще 
одній карті Птолемея  “SCYTHIA EVROPAEA” (Європейська Скіфія, 1595 p., 
Базель), видавцем і друкарем якої був Себастьян Генрікпетрі, художнім 
малюнком зображено Карпати (Carpatd т.). На карті “TABVLA EVROРАЕ VIII” 
(Карта Європи VIII, 1597 p., Кельн) Клавдія Птолемея та Джованні Антоніо 
Маджіні теж зображені гори: Сарматська гора (Sarmatus mons), Карпатська гора 
(Carpatus mons), Певкська гора (Реuса mons), Венедські гори (Venedici montes), 
Амадоцькі гори (Аmаdoca montes), Рифейські гори (Ripbaei montes).  

З XVI ст. назва “Карпати” трапляється на картах щораз частіше, ніж інші 
назви Карпат. Наприклад, “VNGARIAE LOCA PRAECIPVA RECENS 
EMENDATA ATQVE EDITA, PER IOANNEM SAMBVCVM PANNONIVM. IMP. 
Ms. HISTORICVM. 1579” (Угорщина з попередніми, повернутими місцевостями, 
виправлена і видана Йоанном Самбуком Панонським, істориком Імператорської 
величності; 1579. 1602 p., Антверпен) авторства Йоанна Самбука та Абрагама 
Ортелія Карпати позначені як Mons carpathus.  

Назва “Карпати” (Carpat mons) є на мапі “LITHVANIA” (Литва 1609 p., 
Амстердам) авторства Герарда Меркатора. На карті  “HVNGARIA” (Угорщина 
1630 p., Амстердам, автор Герард Меркатор) Карпати підписані як Crаpatе mons. 
Довгу назву Карпат (Carpatus nunc Crapak mons a Rufjïs Biefcid dictus) Герард 
Меркатор та Генрік Гондій помістили на мапу “TRANSYLVANIA” 
(Трансільванія І630 p., Амстердам). Така ж сама назва Карпат (Carpatus nunc 
Crapak mons a Rufjïs Biefcid dictus) зазначена на карті латинською мовою 
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“TRANSYLVANIA, SIBENBURGEN” (Трансільванія, Семигород. 1638 p., 
Амстердам) авторства Герарда Меркатора. На мапі “TRANSYLVANIA, 
SIBENBURGEN” (Трансільванія, Семигород. 1643 p., Амстердам) авторства 
Герарда Меркатора та Віллема Блау (видавець Віллем Блау) теж є назва 
“Карпати” – Carpatus nunc Crapak mons a Rufjïs Biefcid dictus. 

Cаrpatеs mons (у різних варіантах написання) – найпоширеніша на мапах з 
XVII ст. назва Карпат. Є й вона на карті “EVROPAM SIVЕ CELTICAM 
VETEREM. SIС DESCRIBERE CONABAR ABRAHAMUS ORTELIUS” (Європа 
або давня Кельтія, тепер описана зусиллями Абрагама Ортелія 1638 p., 
Амстердам) авторства Абрагама Ортелія. Стилізованим малюнком показані 
Карпатські гори (Crаpak mons) на карті “HVNGARIA REGNVM” (Королівство 
Угорщина. 1643 р., Амстердам) авторства Герарда Меркатора та Віллема Блау.  

Карти Боплана. На карті Боплана (Guillaume Le Vasseur de Beauplan) 
“NOVA TOTIUS REGNI POLONIÆ MAGNIQ DUCATUS LITHUANIÆ CUM 
SUIS PALATINATIBUS AC CONFINIIS EXACTA DELINEATIO PER G. LE 
VASSEUR DE BEAUPLAN S.R.MTIS ARCHITECTUM MILITAREM ET 
CAPITANEUM ANNO 1651” (Нова карта всього Польського королівства, 
Великого князівства Литовського з їхніми воєводствами та їхніми межами 
докладно виконана Ґ. Ле Вассером де Бопланом, військовим архітектором і 
капітаном с[вященної] королівської] в[елично]сті року 1651) теж позначено 
Карпати як Cаrpatеs motes.  

Інша його карта латинською мовою “NOVA DESCRIPTIO TOTIUS REGNI 
POLONICI NEC NON. MAGNI DUCATUS LITHUANIAE CUM SUIS 
PALATINATIBUS CASTELLANIIS AC CONFINIIS” (Новий опис усього 
Польського королівства, а також Великого князівства Литовського з межами 
їхніх воєводств і каштеляній 1657 p., Кельн) містить назву Карпат як Cаrpatü  
Montes.  

На карті Боплана 1662 р. “Ukraine Pars qva Pokutia Vulgo dictur” (Землі 
Українські, Покуття) присутня назва гір “Carpat”. 

На карті “REGNUM POLONIÆ DIVISUM IN MAGNUM DUCATUM 
LITHUANIÆ, MAGNAM PARVAM QUE POLONIAM, PRUSSIAM, ALBAM ET 
RUBRAM RUSSIAM, VOLHYNIAM, PODOLIAM, UKRANIAM. ACCEDIT 
OMNIUM DISTRIBUTIO IN SUOS PALATINATUS, CUM CIRCUMJACENTIBUS 
REGNIS, PER GERARD ET LEONARD VALK” (Польське королівство, 
розподілене на Велике князівство Литовське та більшу частину – Польщу, 
Пруссію, Білу й Червону Русь, Волинь, Поділля, Україну. Усі подані з поділом на 
воєводства з прилеглими королівствами, [виконано] Ґерардом і Леонардом 
Вальками [1710 p.], Амстердам) гори Карпати (Montes Carpathy vulgo Crapak) 
простягаються на схід до Зборова (Zeberov five Zborow).  

Карта “ESTATS DE LA COURONNE DE POLOGNE SUBDIVISÉS 
SUIVANT L’ESTENDUE DES PALATINATS DRESSÉE SUR CE QU’EN ONT 
DONNÉ STAROVOLSK, BEAUPLAN, HARTNOCH, ET AUTRES AUTEURS 
RECTIFICE PAR LES OBSERVATIONS D’HEVELIUS ETC” (Коронні польські 
землі з поділом на воєводства. Відтворені за Старовольським, Бопланом, 
Гарткнохом та іншими авторами, доповнені за спостереженнями Гевелія та ін. 
1711 p., Амстердам) авторства Ґійома Сансона, Алексіє Юбера Жейо, Пітера 
Мортьє та Гійома Деліль відтворює гори Карпати (Montes Кrараск) та лісові 
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масиви у вигляді невеликих груп дерев. На карті “MAPPA GEOGRAPHICA, EX 
NOVIFSIMIS OBFERVATIONIBUS REPRÆFENTANS REGNUM POLONIÆ ET 
MAGNUM DUCATUM LITHUANIÆ. CURA ET SUMPTIBUS TOBIÆ CONRADI 
LOTTER. GEOGR. AUG. VINDEL. 1759 » (Географічна карта Королівства 
Польщі й Великого князівства Литовського, виготовлена за найновішими 
спостереженнями старанням і коштами географа Тобіаса Конрада Лоттера у 
Ауґсбурзі. 1759) Карпати позначені двома назвами – Montes Carpathici та 
Crapack.  

Місцеве населення називало Карпати просто горами, горбами, хрбами, 
ховатами, хрватами, оскільки через великі розміри для їхнього найменування 
досить було лише номенклатурного терміна (інші об’єкти такого типу сприймали 
як порівнювальні з ними, що було закономірним для багатьох макротопонімів). В 
українському фольклорі Карпати є лише в коломийках (наймолодший 
фольклорний жанр, виник у XVII ст.). Нині місцеві жителі Карпат зрідка 
використовують їхню власну назву. Для них є Бескиди, Ґоргани, Чорногора, 
Чивчини, Яворники, проте немає Карпат як єдиної гірської країни. 

Конкурентом назви “Карпати” можна вважати наймення Бескиди, чи в 
однині – Бескид. На карті “Partis Sarmatiae Europae, quae Sigismundo Augusto regi 
Poloniae potentissimo subiacet nova descriptio” (Частини Європейської Сарматії…) 
чеського картографа Андрія Поґрабка, що видана у Венеції  1570 р., частину 
Карпат, від витоків Дністра і далі на південний схід, позначено як Russis Biesсid 
(Руський Бескид). 

Зазначимо, що К. Добровольський 1938 р. констатував: місцеве населення 
“називає Бескидом тільки окремі гори. Перенесення назви Бескид на цілі гірські 
групи є виключно справою істориків, картографів і географів” (цит. за [23]).  

Однак Франкове “Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом” свідчить про 
протилежне. Зіставлення Кавказ – Бескид з очевидністю доводить, що   І. Франко 
вживав тут назву Бескид із сенсом “Карпати”. Можливо, найдавнішою назвою 
Карпат і був оронім Товтри, а точніше – його давня доіндоєвропейська форма 
[12]. 

На радянській мапі “Карпати” (1960 р., масштаб 1:5 000 000) позначені 
Західні Бескиди, Високі Бескиди, Низькі Бескиди й окремо Бещади (на території 
Польщі).  

У географічній літературі є інформація про те, що всю Карпатську дугу 
вперше на карту наніс польський учений С. Сташіц 1806 р. [14]. Справді, до 
праці “O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski” (1815) він долучив 
виконану 1806 р. “Карту геологічну Польщі, Молдови, Трансільванії, Угорщини 
та Валахії” [21]. Проте за 12 років до того першу карту Карпатських гір помістив 
у третьому томі описів подорожей  Північними Карпатами австрійський географ 
Бальтазар Гакет (1739–1815) [18].  

Якщо Геродот у V ст. до н. е. першим згадав про Карпати, Птолемей у ІІ ст. 
їх приблизно локалізував, то Б. Гакет 1794 р. уперше ці гори як цілісність 
правильно “прив’язав” і оконтурив [16]. У польській та українській географії 
XIX ст. назву гірської системи на південному заході Галичини остаточно не 
визначили. Польський географ Е. Куропатницький, сучасник Б. Гакета, у 
“Geografii Galicyi i Lodomeryi” (1786 р., перевид. 1858 р.), наприклад, зовсім не 
згадував назви “Карпати”, для нього вони тільки “Бещади” [19]. Інший 
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польський географ Л. Татомир у “Geografii Galicyi” (1874) писав уже про 
“Карпати” [22]. Український географ Р. Заклинський у “Географії Руси” (1887) 
зазначив, що частина Карпат на Русі називається  Бескиди [11]. 

Уже усталеною стала назва “Українські Карпати”, яка з’явилася в 
радянський час і нанесена мало не на всі географічні мапи.  

Назва Лісисті Карпати походить від назви, яку бачимо на австро-
угорських мапах німецькою як Karpatisches Waldgebirge та угорською як Erdős 
Kárpátok і Keleti Kárpátok (Лісисті Карпати і Східні Карпати), що майже 
відповідає сучасному поняттю Східних Карпат [20]. 

Як синонім “Українські Карпати” в 1940–1950-х роках широкого вжитку 
набув топонім “Радянські Карпати”, та, на щастя, він не прижився. Так відомий 
український геолог Володимир Бондарчук (1905–1993), що до Карпатських гір 
застосовує назви  “Радянські Східні Карпати”  у праці “Тектонічний поділ 
Радянських Східних Карпат (Геол. журн. АН УРСР, 1954 р., Т. 14, вип. 2, с. 21–
35) та “Радянські Карпати” у монографії “Радянські Карпати: геолого-
географічний нарис (1956 р., 179 с.). 

Наприкінці XVIII ст. з’явилися перші деталізовані мапи сучасної території 
Українських Карпат, де позначено назви деяких гірських хребтів і вершин. 
Одною з них є мапа “Carte de la Pologne Autrichienne contenant La Russie Rouge et 
la partie meridionale du Palatinat de Cracovie, etc.”, видана P. Santini у Венеції 
1776 р.  

Перші детальні мапи Українських Карпат з'явилися в другій половині XIX 
ст. в Австро-Угорській імперії: 1875 р. в Австро-Угорщині вийшли карти Карпат 
масштабом 1:25 000. Через два десятиліття, 1895 р., вийшла друга редакція цих 
карт. Після розпаду Австро-Угорщини Українські Карпати розділили кордонами 
три нові держави – Чехословаччина, Польща та Румунія. У міжвоєнний період 
Військовий географічний інститут у Варшаві розробив 482 аркуші (квадрати) 
“кілометровок” – карт масштабом 1:100 000, які видано протягом 1932–1937 рр.  

Висновки. Отже, без знання історії географічного називництва немає 
народознавчого усвідомлення заселення, етнічної належності території, поваги 
до минулого краю та патріотичної свідомості. 

Вважаємо, що назва “Карпати” походить від доіндоєвропейського терміна 
“кар” – камінь. Аналогічного походження такі назви: Альпи – від кельтського 
“alpes” – високі гори; Піренеї – від баскського “пірен” – гора; Хібіни – від 
фінського та саамського “хібен” –  невеликий горб, гора, височина та ін. Ще Е. 
Мурзаєв (1984) знайшов багато паралелей на рівні ностратичних мов. Він 
наводить такі лексеми: вірменське Քար (Qar) – камінь, Պատ (Pat)  – стіна; 
урартське “qarbi” (qarbe) – скеля; афганське “кар” (-ка) – скеля, гора; грецьке 
“карі”, “карін” – вершина; древньоіндійське “каркара” –  гравій, галька; хінді 
“канка” –  галька; албанське “karpе” –  скеля, що відобразилося в болгарському 
діалекті як  “карпа”, “карпі”, “карпіца” –  скеля, стрімчак; словенське  “кар” – 
висота; сомалійське “кар” – скеля; “карка” – камінь в даргинській мові (Дагестан); 
фінське і каральське “kari” –  стрімчак;  ваханське “гар” (кгар) –   камінь 
(Таджикистан), індоіранське “гар”  –   гора. 

Такого ж походження і назва племені  “карпи” – “ті, хто живуть у горах”, які 
населяли Карпати за часів Римської імперії. До того самого топонімічного ряду, 
що й Карпати, належать топоніми Каринтія (нім. Kärnten, слов. Koroška) – 
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південна область Австрії. Топонім Каринтія В. Ніконова (1969) виводить від 
кельтського “сага” – скеля, камінь; іллірійського ‘kаrant’ – скеля); Крас (іт. Carso, 
нім. Karst, слов. Kras) – вапнякове прикордонне плато на південному заході 
Словенії, що має продовження на північний схід Італії (регіон дав назву 
карстовому рельєфу); о. Карпатос (гр. Κάρπαθος)  в Егейському морі (Карпатос 
уперше згадано у гомерівській “Іліаді” під іменем Крапатон (гр. Οι δ'αρα Νίσυρον 
τ'είχον Κράπαθον τε Κάσον τε); м. Каррара (іт. Carrara)  у Північній Італії –        
місце розробки каррарського мармуру. 

Назви Лісисті Карпати і Східні Карпати вперше з’явилися  наприкінці XIX 
ст. на австро-угорських мапах. А назви “Українські Карпати” та “Радянські 
Карпати”  виникли в радянський час. Термін “Українські Карпати” не є 
географічним, а радше політико-ідеологічним.  
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ETYMOLOGY AND USING OF THE NAME "CARPATHIANS" 
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Geographical names which are given by different peoples are monuments of culture, 
spiritual and material life and language. The origin and use of the name "Carpathians" in the 
scientific literature are considered. The views of researchers who have studied this question in 
different periods are analyzed. 

Regarding the origin of this name there are many hypotheses. Scientists spend much effort 
in the study of this issue, but none of the existing theories at present no convincing arguments, 
only hypothesis. 

Based on a detailed study and analysis of scientific and cartographic sources, the results of 
the regional and local linguistic, historical-linguistically and geographical research of 
Carpathian place names are summarized, the changes in the name of «Carpathians» is followed. 

The basic cartographic works on which depicted the Carpathians are characterized. 
Descriptions of many antique maps are made. Based on the study and mapping significant 

http://www.nbuv.gov.ua/old
mailto:andro1966@ukr.net


107 
 

number of references in this paper the history of mapping the Carpathian Mountains from 
ancient times is highlighted. 

Research of the title "Carpathians" cannot be considered complete. Geographers, historians 
and linguists more than once will turn to this topic. 

Key words: place names, geographic map, Carpathians, mountain range. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДИГРЕСІЇ 
МІКРОРЕЛЬЄФУ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 

  
Віталій Брусак  

 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна  
 

Проаналізовано методичні аспекти дослідження рекреаційної дигресії природних 
комплексів у межах природно-заповідних об’єктів, територій рекреаційного призначення 
і туристичних маршрутів. Відзначено, що у сучасних методиках визначення 
максимального рекреаційного навантаження на природні комплекси та об’єкти 
основними індикаторами стадій рекреаційної дигресії вважають стан фітоценозів, лісової 
підстилки і ґрунтового покриву. Практично нерозробленим є питання зміни 
мікрорельєфу туристичних маршрутів за надмірних рекреаційних навантажень. Подано 
методику дослідження змін мікрорельєфу туристичних маршрутів уздовж траси їхнього 
простягання, яку апробовано на модельних еколого-пізнавальних стежках «Припір – 
Заросляк» і «На гору Говерла» у межах Карпатського національного природного парку. 
Обґрунтовано використання кількісних показників для оцінки змін мікрорельєфу 
туристичних маршрутів – ширина стежки, глибина ерозійного врізу, об’єм винесеного 
пухкого матеріалу, об’єм винесеного матеріалу з 1 м² полотна стежки. Основним з них є 
останній, а інші – допоміжні. Запропоновано використовувати для четвертої і п’ятої 
стадій рекреаційної дигресії показник «ступінь рекреаційної дигресії» для відображення 
якісних змін стану мікрорельєфу туристичних маршрутів. Виокремлено такі ступені 
рекреаційної дигресії мікрорельєфу: «епізодична дигресія» (відповідає четвертій стадії 
рекреаційної дигресії), за якої об’єм винесеного матеріалу становить до 0,01–0,025 м³ з 1 
м² полотна  стежки, «слабка дигресія» – 0,025–0,05 м³/м², «помірна дигресія» – 0,05– 
0,075 м³/м², «середній ступінь дигресії» – 0,075–0,1 м³/м², «сильна ступінь дигресії» – 
0,1–0,25 м³/м², «катастрофічний ступінь дигресії» – 0,25–0,5 і більше м³/м². 

Ключові слова: рекреаційний вплив, стадія рекреаційної дигресії, мікрорельєф, 
туристичні маршрути.  

 
Вступ. В умовах постійно зростаючого рекреаційного навантаження на 

природні комплекси національних природних парків (НПП) і регіональних 
ландшафтних парків (РЛП), приміських зон відпочинку, курортних місцевостей 
часто спостерігаються явища рекреаційної дигресії окремих природних об’єктів 
та рекреаційної інфраструктури. Індикаторами рекреаційної дигресії виступає 
ґрунтово-рослинний покрив, за характеристиками якого чітко розрізняють стадії 
рекреаційної дигресії, згідно з численними методиками дослідження цього 
явища, та встановлюють норми рекреаційного навантаження на природні 
комплекси [2–4; 8; 12; 14; 16; 19–21]. Проте у гірських умовах, зрідка – на 
височинах із сильно розчленованим рельєфом, спостерігаються зміни 
мікрорельєфу передусім на туристичних маршрутах з надмірним рекреаційним 
навантаженням.   Власне   ступінь   зміни   мікрорельєфу   туристичних 
маршрутів досліджено тільки у загальних рисах.   
____________________ 
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Мета статті – проаналізувати існуючі методики дослідження рекреаційної 

дигресії природних комплексів та запропонувати прийоми вивчення рекреаційної 
дигресії мікрорельєфу туристичних маршрутів. 

Основні терміни та поняття. У нашому дослідженні використано спеціальні 
терміни і поняття – рекреаційне навантаження, ступінь стійкості природних 
комплексів, рекреаційна дигресія, стадія рекреаційної дигресії та інші, які 
використовують у рекреаційній географії, рекреаційному природокористуванні, 
природно-заповідній справі. Нижче зупинимось на їхньому змісті. 

Рекреаційне навантаження – сумарна кількість відвідувачів на одиницю 
площі (га) протягом одиниці часу. Одиницею виміру рекреаційного 
навантаження є люд-год/га, або люд-день/га. Остання дещо зручніша для 
практичного використання і означає, що протягом усього комфортного періоду 
на ділянці площею 1 га щоденно по 8 год (прийнятий світловий день) відпочиває 
одна особа чи певна кількість осіб [3; 14]. Розрізняють лінійний тип 
рекреаційного навантаження, що має більш виражений характер у межах стежок, 
маршрутів, та площинний тип – у місцях коротко- та довготривалого відпочинку, 
тобто у місцях стаціонарної форми рекреації. 

Ступінь стійкості природних комплексів – можливість природного 
комплексу (екосистеми) витримувати певну величину рекреаційного наванта-
ження, не втрачаючи своїх первинних природних властивостей, а також здатність 
відновлювати свій природний стан за певний час після припинення 
рекреаційного навантаження [3; 14]. Ступінь стійкості, який іноді називають 
витривалістю екосистеми, залежність від комплексу її природних характе-
ристик – рельєфу (крутості схилів, їхнього поздовжнього і поперечного 
профілю), літологічного складу геологічних відкладів і механічного складу 
ґрунтів, рослинного покриву і його видового складу. Практично в усіх методиках 
вивчення рекреаційної дигресії ступінь стійкості розглядають в аспекті 
біологічних властивостей деревної, чагарникової і трав’янистої рослинності, 
природних умов місцезростання та крутості схилів.  

Рекреаційна дигресія – порушення стану природного середовища 
(характеристик природного комплексу) в результаті впливу антропогенного 
чинника (кількості рекреантів), що характеризується ущільненням та ерозією 
ґрунтів, витоптуванням і руйнуванням лісової підстилки, знищенням трав’яного 
покриву, підліску та підросту, пошкодженням дерев тощо [3; 14; 21]. Величину 
порушення стану природного комплексу визначають стадією рекреаційної 
дигресії. Під час її визначення в натурі важливо не сплутати прояви рекреаційної 
дигресії з пасовищною (пасквальною дигресією) чи техногенним порушенням 
природного середовища.  

Вирізняють п’ять стадій рекреаційної дигресії корінних ландшафтних 
комплексів: непорушені, малопорушені, умовно порушені, сильно порушені, 
деградовані. В ландшафтних комплексах на першій стадії коефіцієнт рекреації, 
тобто відношення  площі стежок до загальної території, становить до 5 %, на 
другій (вибита, витоптана площа) – складає 6–10 %, на третій – 10–30 %, на 
четвертій – 30–60 %, на п’ятій – 60–100 %. Діагностичні ознаки стадій 
рекреаційної дигресії наведено у таблицях 1 та 2. 
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Еколого-пізнавальна стежка – облаштована частина прокладеного у межах 
природоохоронної території туристичного маршруту, яка має на меті за 
мінімальної шкоди для природи дати змогу оглянути рекреантам цікаві природні 
об’єкти та надати про них супровідну інформацію [14; 21]. Екопізнавальні 
стежки повинні бути у натурі промарковані, облаштовані інформаційними 
стендами, містками через ріки і  потоки, перилами і сходами у небезпечних 
місцях, смітниками у місцях зупинок тощо. Відповідальність за облаштування 
екостежок та підтримання їхнього належного стану несуть природоохоронні 
установи, на території яких їх прокладено. 

Аналіз літературних джерел. У рекреаційному природокористуванні і 
лісокористуванні та природно-заповідній справі накопичений достаньо об’ємний 
як теоретичний, так і практичний матеріал з дослідження рекреаційної дигресії і 
встановлення стійкості природних комплексів до рекреаційних навантажень [1–
5; 8–10; 12–16; 19–21 та ін.]. Існують різні трактування поняття стійкості 
природних комплексів, проте у будь-якому випадку її «індикатором» (що 
випливає із більшості праць) є ґрунтово-рослинний покрив, його стан і реакція на 
зовнішній вплив, які слугують діагностичними ознаками стадій рекреаційної 
дигресії (табл. 1; 2). Це проявляється у зміні структури фітоценозу, 
проективному покритті і характеристиці травостану, кількості підросту, 
потужності і розподілі лісової підстилки [2–4; 8–10; 12; 14–16; 18; 20; 21], у зміні 
структури і щільності ґрунтів, що спричиняє погіршення їхніх повітряних і 
водно-фізичних властивостей [1; 4; 12; 13; 17]. Оцінюючи стійкість ґрунтово-
рослинного покриву, важливо враховувати, що вона, окрім фітоценотичних 
взаємозв’язків визначається низкою інших чинників (наприклад, характером 
взаємовідношень з суміжними природними комплексами, крутістю земної 
поверхні, особливостями зволоження території, літологічним складом гірських 
порід, їхньою потужністю і       т. п.). 

Природно, що детальність (величина) виділення у натурі ділянок з різною 
стійкістю і стадіями рекреаційної дигресії залежить від ступеня мінливості 
перелічених вище чинників. Найчастіше такі територіальні одиниці відповідають 
рангу ландшафтних урочищ, підурочищ і навіть фацій. 

В існуючих вітчизняних методичних рекомендаціях з оцінювання 
рекреаційного навантаження [2; 3; 14; 21] рекреаційна дигресія мікрорельєфу 
простежується на 4-й і 5-й стадіях дигресії, проте оцінки ступеня її прояву у 
мікрорельєфі взагалі не відзначається або обмежується формулюванням 
«простежується оголення ґрунту окремими ділянками/на значній площі». 

Значний вплив рекреаційного навантаження на стан туристичних маршрутів 
у гірських умовах, зокрема, на характер мікрорельєфу їхніх трас у різних 
регіонах Карпат, відзначено у низці праць [5; 7; 10; 11; 17; 18; 22]. 

Для моніторингу стану туристичних шляхів у Бещадському національному 
парку (Польща) Р.  Предкій (Prędki R., 1999) запропонував методику 
встановлення стадій рекреаційної дегресії за такими параметрами: ширина 
стежки, наявність додаткових/паралельних стежок і ущільнення ґрунту. Однак 
О. І. Леневич пропонує доповнити цей перелік такими показниками: 
потужність (наявність) лісової підстилки, що є особливо важливим для 
“лісових частин” туристичних маршрутів; а водопроникність, вміст гумусу та 
активність ферменту каталази використовувати  як додаткові показники для  
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Таблиця 1 
Стадії рекреаційної дигресії  у лісових природних комплексах [3] 

Stages of recreational digression in forest natural complexes [3] 
Стадії 
дигресії 

Коефі-
цієнт 
рекреації 
(К, %) 

Стан трав’яного і мохового 
покриву та лісової підстилки 

Стан деревостану, 
підросту і підліску 

1 5 Трав’яний і моховий покрив без 
змін і відповідає типу лісу. 
Підстилка не пошкоджена 

Підріст і підлісок 
відповідають лісорос-
линним умовам і не 
пошкоджені 

2 6–10 Трав’яний і моховий покрив мало 
пошкоджений, його ярусність збе-
реглася. Підстилка не пошкоджена 

Дерева, підріст і під-
лісок у задовільному 
та доброму стані 

3 11–30 Трав’яний і моховий покрив 
пошкоджено на значній площі. 
Наявність бур’яну або лучних трав, 
не характерних для лісорослинних 
умов (рудеральних рослин). 
Ярусність покриву ще зберігається. 
Підстилка частково пошкоджена 

Підріст, який зберігся, 
малодиференційова-
ний. Майже нема 
сходів корінних лісо-
утворюючих порід 

4 31–60 Трав’яний і моховий покрив дегра-
дує. Різко збільшилась фітомаса і 
чисельність рудеральних рослин. 
Підстилка в стадії руйнування 

Чергування куртин 
підліску і маложиттє-
здатного підросту, 
обмежених галяви-
нами і стежками 

5 61 і 
більше 

Трав’яний і моховий покрив, 
характерний для лісорослинних 
умов ділянки, деградував. 
Фітомаса і чисельність 
рудеральних рослин значно більші, 
ніж лісових, які збереглись лише 
поблизу стовбурів дерев. 
Підстилка цілковито зруйнувана 

Підріст і підлісок 
майже цілковито від-
сутні. Різко зменши-
лась повнота дерево-
стану. Дерева мають 
механічні пошкод-
ження, всихають. У 
значної частини дерев 
коріння оголене і 
виступає на поверхню 

 
оцінки стану маршрутів [13]. 

Слід відзначити дослідження Ю. В. Зінька, І. С. Гнатяка [11], І. С. Гнатяка  
[5–7 та ін.], у яких розглянуто питання рекреаційного впливу на мікрорельєф за 
гірськолижного і пішохідного навантаження в Українських Карпатах Автори 
затаких навантажень пропонують ідентифікувати чотири стадії трансформації 
рельєфу: 1) початкову з локально розвинутим мікрорельєфом механічної 
деформації; 2) ембріональну – з первинними формами пішохідного і 
гірськолижного перетворення поверхні (мікроулоговини, колії); 3) зрілу – з 
характерними мікроформами пішохідного чи гірськолижного туризму, що 
змодельовані схиловими процесами, структурою деревотану і геологічного 
субстрату; 4) завершальну стадію – з вираженими формами ерозійно-
денудаційної деградації схилових стежок і гірськолижних трас. Кожна зі стадій  
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Таблиця 2 
Стадії рекреаційної дигресії  у нелісових природних комплексах [21] 

Stages of recreational digression in non-forest natural complexes [21] 
 

Стадія 
дигресії 

Коефі-
цієнт 

рекреації 
(К, %) 

Стан лучного покриву 

1 5 Лучний покрив без змін 

2 6–10 Лучний покрив мало пошкоджений, його ярусність 
збереглася 

3 11–30 

Лучний покрив пошкоджено на значній площі. Кількість 
лучних трав зменшилась. Наявність бур’яну або лучних трав, 
не характерних для рослинних умов ділянки. Ярусність 
покриву ще зберігається 

4 31–60 

Лучний покрив деградує. Різко збільшилась фітомаса і 
чисельність бур’яну та інших лучних рослин, не властивих 
цьому місцезростанню. Простежується оголення ґрунту 
окремих ділянках 

5 61 і 
більше 

Лучний покрив деградував. Покриття та фітомаса бур’яну і 
лучних рослин, не властивих цим умовам місцезростання, 
значно більші, ніж аборигенних лучних, які збереглися лише 
окремими острівками. Простежується оголення ґрунту на 
значній площі 

 
трансформації рельєфу ідентифікується станом ґрунтово-рослинного покриву та 
експонованістю корінного геологічного субстрату. 

Отже, сьогодні спеціалістами лісівниками, ботаніками, ґрунтознавцями 
детально розроблено критерії та показники визначення стадій рекреаційної 
дигресії рослинного і ґрунтового покриву. Дослідження впливу рекреації на 
мікрорельєф туристичних маршрутів розроблений порівняно слабо; проблемним 
залишається перелік показників, які якісно і кількісно характеризуватимуть 
особливості змін мікрорельєфу на окремих стадіях рекреаційної дигресії.  

Зазначимо, що І. С. Гнатяком запропоновано оригінальний прийом 
періодичної фотофіксація стану гірськолижних трас та пішохідних стежок у 
постійних точках спостережень, який супроводжується вимірюванням показ-
ників їхнього поперечного профілю [6]. 

Результати дослідження. У природно-заповідній справі при розробленні 
Проектів організації території, охорони, відтворення і рекреаційного 
використання природних комплексів і об’єктів національних природних парків 
(регіональних ландшафтних парків, біосферних заповідників, парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва та інших об’єктів рекреаційного призначення) 
використовують методику визначення максимального рекреаційного 
навантаження [14], що базується  на методиках рекреаційної оцінки лісових 
природних комплексів [3] та рекреаційного навантаження на луки, болота та 
ґрунти і ліси прибережних акваторій [21]. Для екологічних стежок 
використовують методичні напрацювання Я. П. Дідуха, В. М. Єрмоленко та ін. 
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[8]. Проте зазначені методики не враховують якісні і кількісні зміни 
мікрорельєфу трас лінійних рекреаційних об’єктів.  

Досліджуючи стан рекреаційної дигресії на туристичних маршрутах й 
еколого-пізнавальних стежках у гірському масиві Чорногора у межах 
Карпатського НПП, ми звернули увагу на суттєві геопросторові відмінності 
якісного стану рекреаційної дигресії на лінійних рекреаційних об’єктах. На 
окремих маршрутах її стан є задовільним, а на екопізнавальній стежці «На гору 
Говерла» – катастрофічним, оскільки тут спостерігається зміна мікрорельєфу 
стежки, є чимало вимоїн, активно протікають ерозійні процеси.  

З метою отримання кількісних показників, які б відображали ступінь дигресії 
мікрорельєфу на туристичних маршрутах, запропоновано методику її 
дослідження на лінійних рекреаційних об’єктах, яку апробовано студентом 
В. Б. Мальцем у процесі виконання магістерського дослідження під час 
виробничих практик влітку 2016 р., навесні і восени 2017 р. та навесні 2018 р. Як 
кількісний показник рекреаційної дигресії мікрорельєфу використано: ширину 
стежки (м), глибину ерозійного врізу (см), об’єм винесеного пухкого матеріалу 
(м³), об’єм винесеного матеріалу з 1 м² полотна стежки (м³/м²), при чому останній 
показник слід вважати основним, а інші – допоміжними. 

Дослідження дигресії мікрорельєфу на екопізнавальних стежках здійснювали 
у польових умовах з подальшим камеральним опрацюванням зібраних даних. У 
натурі проводили інструментальне вимірювання поперечних профілів уздовж 
простягання еколого-пізнавальних стежок «Припір – Заросляк» і «На гору 
Говерла» (маршрут ліворуч). Для вимірювань використовували рулетку, лінійку і 
васервагу, фотографували кожен проміряний профіль, здійснювали його 
зарисовку у польовому щоденнику та визначали стадії дигресії. Вимірювання 
поперечного профілю проводили через кожні 25 см по усій ширині стежки між 
«бортовими валиками». Для цього між бортами стежки натягували шнур з 
відмітками через 25 см і за допомогою васерваги виставляли горизонтальний 
рівень шнура та зліва направо лінійкою вимірювали вертикальний вріз 
поперечного профілю стежки з точністю до 0,1 см. Точки спостережень обирали 
переважно через кожні 20 м або у місцях з характерним профілем врізу на певній 
ділянці уздовж траси простягання стежки з повністю зруйнованою підстилкою 
чи дерниною (рис. 1). У точках спостережень вимірювали кут нахилу земної 
поверхні (схилових поверхонь), якими простягається траса стежки.  

Опрацювання зібраних матеріалів полягало у формуванні у програмі Excel 
табличної бази даних та побудові поперечних профілів стежки у точках 
спостережень (рис. 2), а також обрахуванні їхньої площі й об’єму винесеного 
дрібнозему зі стежки на окремих її відтинках (завдовжки від 8 до 20 м) та 
обрахунку об’єму винесеного матеріалу з 1 м² полотна стежки. Площі 
поперечних перерізів обчислювали у програмі Excel. 

Для верифікації отриманих результатів побудовано контрольні поперечні 
профілі на міліметровому папері у заданих горизонтальному і вертикальному 
масштабах, визначено відповідність клітинки площею       1 мм² певній площі 
перерізу та методом квадратної палетки обчислено площі окремих поперечних 
профілів. 

Обчислення об’єму винесеного матеріалу на окремих відтинках стежки 
проводили за формулою: 
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Рис. 1. Вимірювання ерозійних врізів на поперечному профілі екопізнавальної 
стежки «На гору Говерла» 
Fig. 1. Measurement of erosive cuts on the cross profile of the ecological path "To the 
Hoverla Mountain" 
 
 

 
 
Рис. 2. Поперечий профіль екопізнавальної стежки у точці спостережень 
Fig. 2. Cross profile of the ecological path at the point of observation 
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V1 = S1 + S2 / 2 • L1 

де V1 – об’єм винесеного матеріалу між пунктами спостережень 1 і 2; 
     S1,  S2  – площі поперечних перерізів у пунктах спостережень 1 і 2; 
      L1 – відстань між пунктами спостережень 1 і 2. 
Обчислення загального об’єму винесеного дрібнозему з траси стежки 

здійснювали за формулою:  
Vзаг = V1 + V2 + V3 + V4 +  Vn 

де V1, V2, V3,  V4,  Vn – об’єм винесеного матеріалу на відтинках стежки між 
точками спостережень 1 і 2, 3, 4 і т. д. 

Обрахунок винесеного дрібнозему з 1 м² певного відтинку стежки 
здійснювали по кожному окремо взятому відтинку. Площу полотна стежки між 
двома поперечними перерізами визначали за формулою: 

Sn= ((A+B)/2) • L, 
де Sn – це площа полотна стежки відтинку n між двома поперечними 

перерізами;  
A, В – ширина поперечних перерізів стежки; 
L – відстань між пунктами спостережень (поперечними перерізами). 
Далі обчислювали об’єм винесеного дрібнозему з 1 м² стежки для кожного з 

відтинків стежки за формулою:  
V1 м²

 = Vn/Sn  , 
де  V1 м²

 – об’єм винесеного матеріалу на 1 м² на відтинку n; 
Vn  – об’єм винесеного матеріалу на відтинку n (між двома пунктами 

спостережень);  
Sn – площа полотна стежки відтинку n між двома відповідними поперечними 

перерізами. 
Отримані результати обчислень оформлено у вигляді таблиць по кожній з 

досліджуваних стежок. 
Виходячи з отриманих натурних спостережень (вимірів на поперечних 

профілях) на екопізнавальних стежках «На гору Говерла» і «Припір – Заросляк» 
та обрахованих значень об’ємів винесеного матеріалу з кожного відтинку стежки 
та з відтинку стежки площею 1 м², запропоновано окреслити кількісні величини 
показників ступенів рекреаційної дигресії мікрорельєфу на четвертій і п’ятій 
стадіях рекреаційної дигресії.  

Під ступенем рекреаційної дигресії мікрорельєфу лінійного рекреаційного 
об’єкта (екопізнавальної стежки, туристичного маршруту) розуміємо кількісний 
характер зміни його якісного стану, що проявляється у формуванні ерозійних 
форм (вимоїни, виярки, тальвеги тимчасових потоків) та активному 
(прискореному) протіканні ерозійно-денудаційних процесів. 

Пропонуємо виокремити такі ступені стадій рекреаційної дигресії 
мікрорельєфу туристичного маршруту: «епізодична дигресія» (відповідає 
четвертій стадії дигресії у табл. 1; 2), «слабка дигресія», «помірна дигресія», 
«середній ступінь дигресії», «сильний ступінь дигресії», «катастрофічний 
ступінь дигресії» (останні ступені за кількісними показниками диференціюють 
п’яту стадію рекреаційної дигресії). Запропоновані кількісні величини ступенів 
рекреаційної дигресії мікрорельєфу відображено у таблиці 3.  
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Таблиця 3 
Ступінь рекреаційної дигресії мікрорельєфу на туристичних маршрутах  

Degree of recreational digression microrelief on tourist routes 
 

 
Згідно з наведеними у таблиці 3 показниками величин винесеного матеріалу з 

1 м² полотна стежки здійснено оцінку ступеня рекреаційної дигресії 
мікрорельєфу кожного з відтинків трас досліджуваних екопізнавальних стежок 
та встановлено частку кожного зі ступенів рекреаційної дигресії мікрорельєфу на 
двох екостежках.  

Загалом здійснено промірювання у 174-х точках уздовж двох екостежок     
(69 точок спостережень на стежці «На гору Говерла», на якій ще залишились 
невиміряні ділянки, та 105 точок спостережень на стежці «Припір – Заросляк»). 
Зазначимо, що вимірювання поперечних профілів виконано на відтинках траси 
стежки, де цілковито або майже цілковито зруйновано лісову підстилку у 
лісовому поясі і смузі криволісся та дерновий покрив у поясі високогірних луків. 
Детальніше результати цих досліджень подамо в окремій публікації. 

Висновки. Запропоновано методику дослідження рекреаційної дигресії 
мікрорельєфу туристичних маршрутів, яку апробовано на прикладі двох еколого-
пізнавальних стежок Карпатського НПП. У межах 4-ї і 5-ї стадій рекреаційної 
дигресії запропоновано виокремити шість ступенів її прояву за зміною 
мікрорельєфу на пішохідних туристичних маршрутах. Ступені рекреаційної 
дигресії виокремлено за такими показниками: ширина стежки, глибина 
ерозійного врізу, об’єм винесеного пухкого матеріалу, об’єм винесеного 
матеріалу з 1 м² полотна стежки, основним з яких є останній, а інші – допоміжні.  
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCH OF RECREATIONAL 

DEGRESSION OF MICRORELEIF OF THE TOURIST’S ROUTES 
 

V. Brusak 
  

Ivan Franko National University of Lviv, 
Doroshenko Str., 41, UA – 79 007 Lviv, Ukraine 

 
In this article we analyzes the methodical aspects of the research of the recreational 

degression of natural complexes within nature conservation objects, teritories of recreational 
appointment and tourist routes. It is noted that in modern methods of determining the maximum 
recreational degression on natural complexes and objects, the main indicators of the stages of 
recreational degression are the state of phytocoenoses, forest floor and soil cover. The issue of 
changing the microrelief of tourist routes with excessive recreational loads is almost 
undeveloped. We proposed the methodology research of the changes of microrelief of tourist 
routes along the route of their stretch, which is tested on the model ecological cognitive paths 
«Prypir – Zaroslyak» and «To the Hoverla Mountain» within the Carpathian National Park. We 
substantiated the use of quantitative indicators for assessing the changes in the microrelief of 
tourist routes – the width of the path, the depth of the erosion groove, the volume of the transfer 
loose material, the volume of the transfer material with 1 m² of canvas path. The main of them 
is the last, and the others are auxiliary. Also we proposed to use for the fourth and fifth stages of 
recreational degression the indicator «degree of recreational degression» to reflect the 
qualitative changes in the state of the microrelief of tourist routes. We give off the following 
levels of recreational degression microrelief: «episodic digression» (corresponds to the fourth 
stage of recreational degression), in which the volume of the transferred material is up to 0,01–
0,025 m³ of 1 m² of basis path, «not strong digression» – 0,025–0,05 m³/m² «temperate 
digression» – 0,05–0,075 m³/m², «average degree of digression» – 0,075–0,1 m³/m², «strong 
degree of digression» – 0,1–0,25 m³/m², «catastrophic degree of digression» – 0,25–0,5 and 
more m³/m². 

Key words: recreational influence, stage of recreational digression, microrelief, tourist 
routes. 
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ПАМ’ЯТКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ Й ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ  ОБ’ЄКТИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ  
“РАВСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ”: СТАН ОХОРОНИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
 

Віталій Брусак, Діана Кричевська, Світлана Благодир  
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна  

 
Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Равське Розточчя» (19 103 га) є складовою 

української частини міжнародного біосферного резервату «Розточчя» (74 416,0 га). 
Територія РЛП має значний потенціал для розвитку рекреації та природно-пізнавального, 
релігійного і ностальгійного туризму. Тут є цікаві пам’ятки неживої природи і 
туристично-атракційні місця паломницького характеру, багато сакральних об’єктів 
(Крехівський монастир, церкви, костели, освячені джерела), меморіальні поховання.  

З геологічних пам’яток є цікаві відслонення у закинутих кар’єрах поблизу хутора 
Зелена Гута (мергелі верхньої крейди зі скам’янілими рештками), с. Кам’яна Гора 
(пісковики міоцену), с. Ниви (кварцево-глауконітові піски міоцену), закинуті копальні з 
видобутку бурого вугілля у відкладах палеогену неподалік с. Монастирок, г.Лиса 
поблизу с. Борове (кварцеві піски міоцену з прошарками вапняку), морена окського часу 
та ератичні валуни на пасмі Вовковиця неподалік м. Рава-Руська . 

З геоморфологічних об’єктів визначними є: пасмо-останець Вовковиця (342 м), гора-
останець Побійна поблизу с. Крехів, скелі і печери на г. Кам’яна (393 м) неподалік 
Крехівського монастиря, скелі г. Городище поблизу с. Потелич, горби-останці поблизу 
хут. Капелюх, параболічна дюна неподалік селища Магерів, яри-дебри в околицях с. 
Майдан. 

Гідрологічні пам’ятки представлені джерелами з різним дебітом неподалік Магерова 
та сіл Крехів, Козулька, Монастирок, Кам’яна гора, Старе Село. Найвідоміші джерела – 
«Маруся», навколо якого сформувався Маріїнський центр «Заглина», та «Божої Матері» 
неподалік Крехівського монастиря.  

Ключові слова: пам’ятки неживої природи, історико-культурні об’єкти, Розточчя, 
регіональний ландшафтний парк.   

 
Вступ. Пам’ятки неживої природи та історико-культурні об’єкти на 

природоохоронних територіях виступають водночас як об’єкти охорони і 
збереження, так і ресурси для розвитку рекреації й туризму, організації наукових 
досліджень і еколого-освітньої діяльності. Доволі важлива роль зазначених 
об’єктів у національних природних парках (НПП) і регіональних ландшафтних 
парках (РЛП), які є природоохоронними, рекреаційними установами, відповідно, 
загальнодержавного і місцевого значення. Проте рівень вивченості й 
узагальнення інформації про пам’ятки неживої природи й історико-культурні 
об’єкти є значно кращим у національних парках, порівняно з РЛП. Це стосується 
і регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» – одного з 
наймолодших природоохоронних об’єктів Українського Розточчя. 
____________________ 
© Брусак В., Кричевська Д., Благодир С., 2018 
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Мета дослідження – узагальнити дані про пам’ятки неживої природи та 
історико-культурні об’єкти регіонального ландшафтного парку «Равське 
Розточчя» для їхньої оцінки та розробки перспективних туристичних маршрутів, 
які може використовувати РЛП. 

Для реалізації мети дослідження опрацьовано дані про пам’ятки неживої 
природи Українського Розточчя, які наведені у довідниках “Геологические 
памятники Украины” [5], працях В. Брусака [1], Ю. Зінька та ін. [4], дані щодо 
історико-культурних об’єктів з довідкових джерел [8] і Проекту організації 
території регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» [6], а також  
результати власних польових досліджень, виконаних у процесі розроблення 
Проектів організації території Яворівського НПП і природного заповідника (ПЗ) 
«Розточчя» та підготовки номінаційної форми  української частини 
Міжнародного біосферного резервату «Розточчя».  

Територія досліджень. Регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» 
площею 19 103 га створено рішенням Львівської обласної ради № 341 від 
13.06.2007 р. У РЛП увійшли ділянки Магерівської селищної та Дев’ятирської, 
Потелицької, Середкевицької, Липниківської, Кам’яногірської, Кунинської і 
Крехівської сільських рад (рис. 1). До парку зачислено 39 поселень, у яких 
проживає 13,2 тис. осіб. РЛП разом з ПЗ «Розточчя», Яворівським НПП, 
заказником «Янівські чаплі» і заповідним урочищем «Немирів» та лісовими 
масивами навколо Яворівського військового полігону у 2011 р. увійшов до 
складу української частини Міжнародного біосферного резервату «Розточчя» 
(74 416,0 га).  

За природно-географічним районуванням Львівщини К. І. Геренчука (1971) 
парк розташований у межах двох регіонів: височини Розточчя та рівнини Малого 
Полісся.  

Ступінь збереженості природної рослинності РЛП доволі низький (41,2 %) 
через високу сільськогосподарську освоєність території (63,7 %), зокрема, значну 
розораність (50,6 %) та низьку, як для лісової зони, лісистість (23,6 %) [7]. 
Найвища частка лісів у структурі земель Середкевицької (44,2 %), Потелицької 
(33,5 %) і Дев’ятирської (24,6 %) сільських рад, найнижча – в Кам’яногірській 
(9,7 %). Найбільша частка антропогенізованих угідь знаходиться у малополіській 
частині парку, зокрема, на ділянках Кам’яногірської (70,0 %), Кунинської 
(69,6 %), Липницької (66,3 %) і Крехівської (66,2 %) сільських рад [7].  

Ступінь господарського освоєння території РЛП відображає функціональне 
зонування. Найбільшу площу займає господарська зона – 14 474,1 га (75,8 %), 
зони регульованої і стаціонарної рекреації займають, відповідно, 3 530,7 га 
(18,5 %) і 479,4 га (2,5 %), а заповідна – 618,5 га (3,2 %). Основу заповідного ядра 
РЛП становить водно-болотний комплекс гідрологічного заказника 
загальнодержавного значення «Потелицький» (162 га) [6].  

Результати дослідження. Територія РЛП «Равське Розточчя» володіє 
значним потенціалом для розвитку рекреації і туризму: тут є цікаві пам’ятки 
неживої природи й туристично атракційні місця паломницького характеру, 
багато меморіальних поховань, об’єктів культурної спадщини різних етносів, що 
мешкали у регіоні.  

Основою розвитку природно-пізнавального туризму є пам’ятки неживої 
природи. Під пам’ятками неживої природи розуміємо детально вивчені  еталони 



123 
 

 

 
 
 
 

Умовні позначення : 
 

4.1 – Святого Духа  
(1502 р.), 4.2 – дзвіниця 
церкви Святої Трійці 
(1545 р.), 4.3 – Успіння 
Пресвятої Богородиці, 
4.4 – Святої Трійці (1720 
р.); 5.1 – Вознесіння 
Господнього, 5.2 – Св. 
Трійці (1937 р.), 5.3 – 
Воздвиження Чесного 
Хреста; 6.1 – Св. Стані–
слава (1826 р.), 6.2 – Св. 
Миколая (XVIII ст.),      
6.3 – Св. Лаврентія (1606-
1618 рр.)  

 

 
Рис. 1. Пам’ятки неживої природи та історико-культурні об’єкти РЛП «Равське Розточчя»  
Fig. 1. Monuments of non-living nature and historical and cultural objects of RLP «Ravske Roztochchia» 
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природних феноменів чи типові природні утворення з доброю морфологічною 
вираженістю (відслоненістю). Вважаємо, що усі пам’ятки неживої природи 
можна розділити на три класи відповідно до головного об’єкта їхньої цінності 
для охорони [2]. Геологічні пам’ятки природи – це цінні геологічні відслонення, 
палеонтологічні і тектонічні об’єкти тощо, геоморфологічні – форми рельєфу 
різного генезису, а гідрологічні – водні об’єкти. Окремі пам’ятки мають 
комплексну цінність, можна також виокремлювати підкласи пам’яток – геолого-
геоморфологічні, гідролого-геоморфологічні тощо. Спроби упорядку-вання 
принципів класифікації геологічних і геоморфологічних пам’яток природи 
здійснено в окремих працях [2; 3]. 

З геологічних пам’яток на території РЛП «Равське Розточчя» (див. рис. 1) 
слід відзначити цікаві відслонення у закинутих кар’єрах поблизу хутора Зелена 
Гута (1.1 – мергелі та опока маастрихтського ярусу зі скам’янілими рештками 
мешканців крейдового моря), с. Кам’яна Гора (1.2 – пісковики міоцену), с. Ниви 
(1.3 – кварцево-глауконітові піски міоцену), закинуті копальні з видобутку 
бурого вугілля у відкладах палеогену в урочищі Заглина поблизу с. Монастирок 
(1.4 – у териконах трапляються стовбури скам’янілих дерев, а у пластах вугілля – 
стовбури, іноді довжиною до 40 м і завтовшки до 1 м), г. Лиса (Гора Баба, 310 м) 
неподалік с. Борове (1.5 – сірі кварцеві піски міоцену з прошарками 
черепашникового вапняку), 1.6 – морена окського часу та ератичні валуни на 
пасмі Вовковиця південніше м. Рава-Руська. 

 

 
Рис. 2. Гора-останець Побійна поблизу с.Крехів 
Fig. 2. The butte mountain of Pobiyna near the village of Krehiv 

 



125 
 

З геоморфологічних об’єктів (див. рис. 1) цікавими є: 2.1 – пасмо-останець 
Вовковиця (342 м), 2.2 – гора-останець Побійна південніше       с. Крехів (див. 
рис. 2), скелі і печери (див. рис. 3) на горі Кам’яна (393 м) біля Крехівського 
монастиря (2.3), скелі г. Городище неподалік с. Потелич (2.4), горби-останці 
поблизу хутора Капелюх (2.5), параболічна дюна в урочищі Козинець поблизу 
смт Магерів (2.6), яри-дебри в околицях с. Майдан (2.7).  

 

 
Рис. 3. Скелі на г. Кам’яна неподалік Крехівського монастиря, складені 
вапнистими пісковиками середнього бадену 
Fig. 3. Rock on the mountain Kamyaniv near Krekhiv Monastery, composed of 
limestone sandstones of the middle Baden 

 
З гідрологічних пам’яток слід відзначити виходи численних джерел з різним 

дебітом у межах розтоцької частини РЛП поблизу смт Магерів та сіл Крехів, 
Козулька, Монастирок, Кам’яна гора, Старе Село. Найвідоміші джерела – 
«Маруся» (3.1), навколо якого сформувався Маріїнський центр «Заглина», та 
«Божої Матері» (3.2) поблизу Крехівського монастиря (рис. 4). Їх щорічно 
відвідує, відповідно, близько 10 і 20 тис. осіб.  Популярними є також джерела 
«З’явлення Божої Матері» (3.3) неподалік Магерова і «Архистратига Михаїла» у 
Старому Селі (3.4).  
РЛП з прилеглими територіями сприятливі для розвитку релігійного та 
сентиментального (ностальгійного) туризму. Ресурсом релігійного туризму є 
десятки сакральних об’єктів (монастир, церкви, костьоли, освячені джерела). 
Слід відзначити церкву Святого Духа (1502 р.) у         с. Потелич (4.1) – 
найстарішу дерев’яну церкву Львівщини, яку 2013 року внесли до списку 
об’єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, а також – комплекс  
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Рис. 4. Джерело Божої Матері в урочищі Рубаня поблизу Крехівського монастиря  
Fig. 4. Source of Bozha Matir in the tract of Ruban near Krekhiv monastery 

 
Василіанського монастиря (ХVIІ–XVIІI ст.) поблизу    с. Крехів і Маріїнський 
молодіжний духовний центр «Заглина» неподалік с. Монастирок. 

До ресурсів ностальгійного туризму належать: колишні німецькі сільські 
колонії, військові поховання різних історичних періодів, пам’ятки єврейської та 
польської культури.  

На Жовківщині знаходилося 10 німецьких сільськогосподарських колоній 
(третина всіх колоній на Львівщині), закладених у ХVІІІ–ХІХ ст. З військових 
поховань найбільший інтерес становлять (див. рис. 1): меморіал загиблих у 
Першій світовій війні австрійських і російських солдатів поблизу с. Гійче; 
кладовище загиблих у Першій світовій війні австрійських солдатів у с. Глинсько 
(7.1); цвинтар французьких і бельгійських військовополонених Другої світової 
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війни (7.2) та братські могили радянських військовополонених, які загинули в 
концтаборі «Шталаг–325» у 1941–1942 рр. поблизу м. Рава-Руська (7.3); 
меморіальний цвинтар німецьких воїнів періоду Другої світової війни, 
перепохованих з різних місць України в с. Потелич (7.4).  

З пам’яток єврейської та польської культури найціннішими є синагога (1692–
1698 рр.) і костел Святого Лаврентія (1606–1618 рр.) у м. Жовква. 

В околицях парку силами працівників державного підприємства «Рава-Руське 
лісове господарство» облаштовано еколого-пізнавальну стежку «На гору 
Вовковиця», яка ознайомить відвідувачів із буковими фітоценозами краю, 
типовими і раритетними видами флори. Завершується екостежка поблизу 
меморіалу військовополоненим французької і бельгійської армій. У парку 
облаштовано інформаційними стендами відпочинкові зони у селах Потелич і 
Дев’ятир.  

На жаль, адміністрація РЛП недостатньо використовує сьогодні рекреаційно-
туристичний потенціал регіону. На офіційному сайті установи [8] у розділі 
«Рекреація і туризм» відсутня інформація про потенційні туристичні маршрути 
та екскурсії. 

Для розвитку туристично-рекреаційної сфери парку пріоритетними є: 
1) розробка еколого-пізнавальних стежок та туристичних маршрутів (авто-
мобільних, велосипедних, пішохідних) із залученням фахівців наукових і 
навчальних установ, громадських та релігійних організацій;   2) облаштування 
мережі туристичних маршрутів інформаційними стендами; 3) поширення 
інформації щодо рекреаційних ресурсів РЛП «Равське Розточчя» шляхом 
виготовлення друкованих інформаційних буклетів, дописів на інтернет-сторінці 
парку; 4) створення «Екоосвітнього центру», який, згідно з Проектом організації 
території РЛП, запропоновано організувати у с. Бір Кунинський Кунинської 
сільради у приміщенні колишнього клубу [6]; 5) облаштування одинадцяти 
ділянок зони стаціонарної рекреації («Під Боровим», «Потелич. Городище», 
«Потелич 1», «Потелич 2», «Сорочі Лози», «Середкевичі», «Висіч», «Магерів», 
«Цитуля», «Козулька», «Папірня») [6]. 

Висновки. Територія РЛП «Равське Розточчя» має значний потенціал для 
розвитку рекреації та природно-пізнавального, релігійного і ностальгійного 
туризму. На жаль, його використовують лише частково. На досліджуваній 
території є цікаві геологічні, геоморфолгічні і гідрологічні пам’ятки природи та 
туристично-атракційні місця паломницького характеру, багато сакральних 
об’єктів (церкви, костели, Крехівський монастир, освячені джерела), меморіальні 
поховання. Їхня популяризація сприятиме розвитку внутрішнього і міжнародного 
туризму. 
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MONUMENTS OF NON-LIVING NATURE AND HISTORICAL-

CULTURAL OBJEKTS OF THE REGIONAL LANDSCAPE PARK «RAVSKE 
ROZTOCHIA»: CONDITION OF CONSERVATION  

AND PROSPECT OF RECREATIONAL USE 
 

V. Brusak, D. Krychevska, S. Blahodyr 
 

Ivan Franko National University of Lviv, 
P. Doroshenko St., 41, UA – 79007 Lviv, Ukraine 

 
Regional landscape park «Ravske Roztochchia» (19 103 hectares) is a component of the 

Ukrainian part of the international biosphere reserve «Roztochya» (74 416,0 hectares). The RLP 
area has significant potential for the development of recreation and natural-cognitive, religious 
and nostalgic tourism. There are interesting monuments of non-living nature and tourist 
attractions of the pilgrimage nature, many sacral objects (churches, Krekhiv monastery), 
memorial burial grounds. 

From the geological monuments there are interesting outcrops in the thrown open quarries 
near the small village of Zelena Huta (the marl of the upper chalk with fossilized remains), the 
village of Kamyanaya Gora (sandstones Miocene), the village of Nivi (the quartz-glauconite 
sands of Miocene), abandoned mines for brown coal mining in the Paleogene deposits near the 
village of Monastirok, mountain Lysa near the village Borove (quartz sand of Miocene with 
layers of limestone), a moraine of octane time, and erratic boulders on the Vovkovytsia ridge 
near the city of Rava-Ruska. 

We can stand out such an a geomorphological objects : butte ridge Vovkovitsa (342 m), the  
butte mountain Pobiyna near the village of Krehiv, the rocks and the caves on Kamyanivka (393 
m) near the Krekhiv monastery, the rock of mountain Gorodische near the village of Potelych , 
the butte hills near the small village Kapeliuh, a parabolic dune near the village of Magher, and 
a ravine in the vicinity of Maidan village. 

Hydrological monuments are represented by sources with different debit near Magerov and 
the villages of Krekhiv, Kozulka, Monastirk, Kamyana Gora, Stare Selo. The most famous 
sources are Marusya, around which Mariinsky Center «Zaglyna» and «Bozha Matir» which 
were formed near the Krekhiv Monastery. 

Key words: monuments of non-living nature, historical and cultural objects, Roztochya, 
regional landscape park. 
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ПРИРОДООХОРОННА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І ГЕОТУРИСТИЧНА ОЦІНКА 

КАРСТОВОГО РЕЛЬЄФУ ЛЬВІВСЬКОГО ПЛАТО 
 

Марія Галайко, Юрій Зінько, Мирослав Іваник,  
Микола Майданський, Оксана Шевчук 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Дорошенка 41, 79007, м. Львів, Україна  
 

Представлено природоохоронну паспортизацію і геотуристичну оцінку поверхневих 
карстових форм окремих ключових територій геоморфологічного району Львівське 
плато. Тут поверхневі карстові форми, переважно лійки, розвинені в товщах розчинних 
гіпсових порід і створюють на вершинних і привершинних поверхнях характерний 
ландшафт. Карстові блюдця вивчались на територіях з різним типом 
природокористування (сільськогосподарське, селитебне, рекреаційне) та ступенем 
сучасного антропогенного впливу. Зазначено виражені тенденції до перетворення 
карстових форм насамперед через здійснення житлового та інфраструктурного 
будівництва. Існує проблема збереження карстових лійок як важливих геоморфосайтних 
утворень з визначною науково-освітньою, рекреаційною, естетичною та екологічною 
цінністю.  

Для чотирьох ключових ділянок Львівського плато з різним типом 
природокористування здійснено картографічну інвентаризацію карстових лійок та 
природоохоронну паспортизацію за науково-освітніми та рекреаційно-екологічними 
критеріями. Представлено також зміни карстових форм унаслідок процесів забудови 
житлового та інфраструктурного плану.  

За методикою В. Бручі та А. Цендреро (2005) [4] здійснено геотуристичну 
рейтингову бальну оцінку карстових лійок ключових ділянок з урахуванням внутрішньої 
цінності, потенціалу для використання та потенційних загроз. Зазначено найвищий 
геотуристичний потенціал для карстових лійок у межах рекреаційно-паркових територій.  

Обґрунтовано основні шляхи охорони та геотуристичного використання карстових 
лійок Львівського плато через створення комплексної пам’ятки природи «Сокільницький 
карст», регламентацію планування забудови та здійснення науково-освітніх заходів.  

Ключові слова: карст, гіпс, лійка, плато, природоохоронний паспорт, антропогенний 
вплив, геотуристична оцінка. 

 
Постановка проблеми. Карстові ландшафти є особливим феноменом 

природи: вони відрізняються від інших наявністю унікальних поверхневих та 
підземних форм рельєфу, еволюцією специфічних форм біоценозу, комплексом 
гідрологічної мережі, включаючи ріки, озера та джерела. Усі ці природні 
чинники розглядають як високий рівень привабливості для різних видів 
екологічного та пригодницького туризму. Окрім того, у світовій практиці 
карстові ландшафти є найбільше згадуваними як геоморфосайти серед інших 
форм рельєфу.  

Форми поверхневого карсту – одні з найцікавіших для дослідження: вони 
дуже  різноманітні,  надзвичайно «рухливі»  (швидко змінюються),  чутливі до  
____________________ 
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зміни середовища чи здійснення будь-якого антропогенного впливу. У зв’язку з 
швидкими темпами освоєння територій під різні види господарської діяльності 
чи селитебні потреби нині зростає актуальність  проблематики збереження та 
охорони поверхневих форм карстового рельєфу і пов’язаних з ними процесів. 
Актуальною ця проблематика є і тому, що підземні карстові форми частіше 
досліджують на предмет можливості збереження чи раціонального використання 
і їх вважають перспективнішими для заповідання чи рекреаційно-туристичного 
використання, а поверхневим карстовим формам приділяють значно менше 
уваги. Унаслідок цього багато поверхневих карстових форм повністю змінені під 
впливом антропогенного чинника і практично зникли.  

Така ситуація склалася в околицях Львова у межах Львівського плато, де 
доволі добре розвинуті процеси карстоутворення з утворенням різноманітних 
поверхневих карстових форм. Здебільшого ці об’єкти знаходяться у межах 
селитебної чи інженерно-технічної (зона львівського аеропорту) забудови, 
використовують їх і під пасовища (поблизу сільських населених пунктів). Досі не 
здійснено комплексного оцінювання цих об’єктів як геоморфосайтів з їхнього 
науковою, освітньою, рекреаційною та естетичною цінністю. 

Оцінка поверхневих карстових форм Львівського плато як геоморфосайтів 
даватиме змогу виокремити ті з них, які найліпше збереглися, мають високе 
естетичне, природоохоронне та рекреаційно-туристичне значення з  метою 
подальшого їхнього збереження і відповідного раціонального застосування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику збереження 
геотуристичного використання поверхневих карстових форм всебічно 
висвітлюють, здебільшого, у зарубіжних виданнях (Угорщина, Польща, Нова 
Зеландія, Австралія). Тривалий досвід дослідження, збереження і рекреаційного 
використання карстових форм має Угорщина, де широко поширені карстові 
процеси. В межах цієї країни діє «Закон про захист природи», який вступив у дію 
у 1996 р., констатуючи, що «…в карстових зонах усі джерела з витратою води 
понад 5 л/хв, усі долини, печери, ендемічна флора та фауна та їхні біотопи є під 
захистом» [7]. Як наслідок, будь-яке втручання в такі зони, які стосуються 
природних та екологічних змін, є заборонене. Дві карстові зони в Угорщині 
мають статус природних парків. Це Національний Парк Буккі (1976 р.) та 
Національний Парк Аггтелекі (1985 р.). Як і печери Словацького карсту, вони є 
об’єктами Світової Спадщини ЮНЕСКО. Окрім них існують ще природні 
карстові резервати, такі як Герексей, Пілісі, Вертесі з аналогічним строгим 
захистом земель [7]. 

Згідно з європейськими стандартами, захист поверхневих та підземних форм 
карстового рельєфу в Угорщині є на відповідному рівні завдяки «Закону про 
захист природи» та діяльності Міністерства захисту довкілля,  який керує 
Інститутом спелеології і забезпечує високий рівень захисту карстових ділянок 
[7].  

Значний досвід оцінки та захисту карстових форм рельєфу на національному 
та міжнародному рівні демонструє Польща. Тут науковці виокремили 3 головні 
критерії та мотивації, які необхідно врахувати під час оцінки та захисту 
карстових об’єктів [6]: 

1. Наукова цінність карстових об’єктів. 
2. Культурна важливість – естетична цінність, розмір, значення в 
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історії існування людини тощо. 
3. Роль карстових об’єктів у збереженні специфічних видів гірських 

порід, фауни та флори. 
У Польщі провадять колосальну роботу щодо внесення поверхневих та 

підземних карстових форм рельєфу до мережі європейських геосайтів. 
 Важливу роль у зарубіжних публікаціях приділяють питанням 

природоохоронної інвентаризації та геотуристичним оцінкам карстових форм. 
При цьому використовують геоморфосайтний підхід, у завдання якого входить 
встановлення наукової, культурної, естетичної та геоморфологічної оцінки 
геоспадщини. Завдяки цьому підходу можна встановити оцінку потенційного 
використання та можливих загроз для цінних геоморфологічних об’єктів, у тім 
числі карстового походження [3; 5; 7] . 

Важливою складовою частиною менеджменту геоспадщини є їхній науковий 
супровід, що передбачає інвентаризований опис (база даних) та оцінку їхньої 
наукової, освітньої, екологічної, рекреаційної цінності. Ці складові – 
інвентаризаційна та оціночна – слугують основою природоохоронної 
паспортизації геоморфосайтів. У багатьох зарубіжних публікаціях представлені 
інвентаризаційні паспорти для карстових утворень [3; 5; 7].  

У проблематиці збереження і використання геоморфологічної спадщини 
важливу роль відіграє питання їхньої оцінки. Задля її складання використовують 
як базові (науково-освітні) оцінки, так і додаткові для опису об’єктів 
геоморфологічної спадщини (геоморфосайтів). За E. Райнардом, до таких 
додаткових цінностей геоморфосайтів належать [5]:  

 екологічні – з критеріями їхнього екологічного впливу та 
захищеності від зовнішнього впливу;  

 культурні – з критеріями історичної, художньої та релігійної 
важливості;  

 естетичні – з критеріями оглядовості, контрастності, 
вертикальності, просторової структуризації;  

економічні – з критерієм їхньої продуктивності для виробництва. 
На базі цих критеріїв широко застосовують кількісні методи оцінки 

геоморфосайтів за бальною і рейтинговою методиками [5; 7]. 
Геолого-геоморфологічні передумови розвитку карсту на території 

Львівського плато. У нашій праці об’єктами дослідження обрано унікальні 
геоморфологічні феномени – карстові лійки, які частково чи повністю заповнені 
водою. Конкретною територією досліджень було обрано північно-східну частину 
Львівського плато з чотирма ключовими закарстованими ділянками. Предметом 
дослідження поверхневих карстових форм обраної території стала їхня 
природоохоронна і рекреаційно-туристична цінність. На основі використання 
стандартизованих паспортів та детальних описів здійснено інвентаризацію 
карстових форм як об’єктів геоохорони. Значну увагу приділено використанню 
методик кількісної оцінки карстових утворень для потреб визначення їхнього 
геоохоронного і геотуристичного потенціалу [3; 4; 5; 7].  

Метою дослідження є виявлення науково-освітньої, екологічної та 
геотуристичної цінності поверхневих форм рельєфу Львівського плато на 
територіях з різним типом природокористування для потреб розробки заходів з 
їхнього збереження та раціонального використання. 
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Район Львівського плато займає доволі низьке гіпсометричне положення – 
абсолютні висоти коливаються від 330–350 метрів і лише в східній його частині 
досягають 370 м і характеризуються переважанням плоских вододільних форм і 
невисоким горизонтальним (1–1,5 км/км2) та вертикальним (20–40 м) 
розчленуванням. 

Геологічна будова території Львівського плато відзначається складністю та 
різнобарвністю. В геологічній будові цього району беруть участь відклади 
маастрихтського ярусу верхньої крейди, перекриті потужною товщею 
нагромаджень баденського ярусу неогену та четвертинного періоду. Неогенові 
відклади представлені строкатим за літологією комплексом порід, проте саме 
наявність гіпсів зумовлює розвиток в районі сульфатного карсту, який 
проявляється численними поверхневими карстово-суфозійними формами 
рельєфу, у тім числі карстовими озерами. Четвертинний покрив складений 
середньо-, верхньоплейстоценовими та голоценовими відкладами, які майже 
суцільним плащем покривають корінні породи. Літологічно це лесово-ґрунтовий 
комплекс потужністю 8,0–12,0 м.  

Типологічно Львівське плато – це поєднання слабохвилястих лесових 
поверхонь з денудаційними та денудаційно-структурними поверхнями. Плато 
має плоску форму рельєфу, зумовлену горизонтальним заляганням дещо 
стійкіших порід неогену. З гіпсовими товщами пов’язано формування карстових 
утворень, де домінують процеси гіпсового карсту та карстово-суфозійні. 

На Львівському плато на межиріччі Сокільницького потоку і Зимної Води 
(належать відповідно до басейнів Щирки і Верещиці), а також на вододілі Щирки 
і Зубри, на глибині 10–20 м залягають товщі гіпсів потужністю 10–15 метрів з 
численними карстовими порожнинами, утвореними внаслідок циркуляції 
підземних вод і вимивання водорозчинних сульфатних порід. Завдяки такій 
геологічній будові, на цій території сформувалися унікальні карстові ландшафти. 
Тут спостерігається велика кількість поверхневих карстових форм різної генези 
та морфології. Вони трапляються як у вигляді добре виражених у рельєфі 
окремих лійок і блюдець, так і формують достатньо великі за розмірами карстові 
поля, в межах яких спостерігаються скупчення карстових форм різних 
конфігурацій та розмірів. Карстові лійки, розташовані переважно у вершинній 
частині пасма, мають доволі різну форму, гідрологічний режим, стан, розміри і 
ступінь заболоченості і, відповідно, заростання. Тут, між селами Сокільники, 
Березівка, Скнилів та м. Львовом, на плато зберігся цілий комплекс карстових 
утворень, які здавна привертають увагу науковців.  

На основі аналізу морфометричних карт і аерокосмознімків та польових 
досліджень виокремлено 3 типи карстових лійок, що поширені на досліджуваній 
території Львівського плато: сухі карстові лійки; заболочені карстові лійки; 
лійки, що заповнені водою. Карстові лійки тут приурочені до вершинних 
поверхонь та привододільних схилів. 

Найбільша їхня кількість простежується на ділянках з неглибоким 
заляганням гіпсів або з малою потужністю перекривних суглинків та 
інтенсивним водообміном [1; 2]. У карстонебезпечній зоні розташована значна 
частина багатоповерхової житлової забудови Південного та Західного 
планувальних районів міста, Львівський аеропорт [1].  
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Картографічна інвентаризація карстового рельєфу. Дослідження 
здійснювались на чотирьох ключових ділянках (рис. 1) з різним типом 
природокористування: 1) ділянка № 1 «Перехрестя вулиць Стрийська-Наукова» 
м. Львова з рекреаційно-парковими територіями та локальною забудовою; 2) 
ділянка № 2 «Східні околиці с. Сокільники» з перевагою сільськогосподарських 
територій і локальною забудовою; 3) ділянка № 3 «Західна околиця 
с. Сокільники» з поєднанням сільськогосподарських територій і злітної смуги 
аеропорту Львова; 4) ділянка № 4 «Скнилів» з поєднанням 
сільськогосподарських територій і локальною забудовою. Для кожної з ключових 
ділянок було здійснено картографічну інвентаризацію карстових форм (рис. 1). 
Нижче наведено інвентаризований опис карстових ділянок. 
 

 
Умовні позначення: 
1-4        - ключові ділянки 

 
Рис. 1. Карстосхема місцезнаходження чотирьох досліджуваних ключових 

ділянок (на основі зображення з GoogleEarth, 2018)  
Fig. 1. Map of the location of the four key study areas 

(based on image from GoogleEarth, 2018) 
 

Ключова ділянка № 1 «Перехрестя вулиць Стрийська–Наукова» знаходиться 
безпосередньо поблизу перехрестя вулиць Стрийської та Наукової у південно-
західній частині кільця перетину доріг. На цій території знаходиться система 
карстових лійок, заповнених водою – озеро без власної назви площею 0,9 га  
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(рис. 2), парк Боднарівка з декоративним ставком у межах карстово-суфозійної 
лійки та селитебна малоповерхова зона з різноманітними карстовими формами 
(лійки, лінійні западини).  

 

 
Умовні позначення: 

 
 1-2    - карстові утворення, заповнені водою 

 
Рис. 2. Озеро без назви карстово-суфозійного походження (1) та декоративний 

ставок в межах карстово-суфозійної лійки в парку Боднарівка (2) на ділянці № 1 
«Перехрестя вулиць Стрийська–Наукова» (зображення з GoogleEarth) 

Fig. 2. Unnamed lake with karst-suffosion genesis (1) and decorative pond within 
karst-suffosion sinkhole in the park Bodnarivka (2) on the area №1 "Crossroads of the 

streets Stryiska-Naukova" (image from GoogleEarth) 
 

Озеро на перехресті вул. Стрийська–Наукова (див. рис. 2) утворилось на 
місці карстових лійок різного діаметра, поєднаних між собою. Морфологія озера 
вказує на складні умови розвитку підземної закарстованості, яка проявляється у 
послідовному руйнуванні порожнин у гіпсовому масиві. Цей об’єкт є цікавим 
прикладом розвитку поверхневих карстових форм рельєфу та може слугувати 
чудовою альтернативою як для науково-екологічного, так і для зеленого туризму 
в урбанізованому середовищі міста [1]. 

Призначення цього об’єкта рекреаційне та ландшафтно-декоративне. Тут 
можна зустріти рибалок та відпочивальників. Чітко спостерігається сповзання 
ґрунтово-дернових блоків і рекреаційна дегресія на берегах озера. 
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Ділянка № 2 «Східні околиці с. Сокільники». Суфозійно-карстовий 
мікрорельєф 2-ї ділянки «Східні околиці с. Сокільники» представлений широким 
спектром різноманітних за площею і формою просадок, блюдець, лійок, понорів, 
часто обводнених (рис. 3). 

  

 
Умовні позначення: 
  карстові утворення, 

заповнені водою 
  карстові поля 

 
    
  карстові лійки   

 
Рис. 3. Поверхневі карстові форми рельєфу на ділянці № 2 «Східні  

околиці с. Сокільники» (зображення з GoogleEarth) 
Fig. 3. Surface karst landforms on the area№2 "Eastern surroundings  

of the village Sokilnyky"(image from GoogleEarth) 
 

На зазначених ділянках, загалом, активно проходять сучасні процеси 
карстоутворення, зумовлені наявністю у геологічному розрізі товщі гіпсів. Це 
проявляється у виникненні нових просадок, западин, понорів. Такі форми, 
безперечно, потребують детального вивчення та подальших заходів з охорони та 
раціонального використання.  

Ділянка № 3 «Західна околиця с. Сокільник (поблизу злітної смуги)». 
Поверхневі форми карстового рельєфу представлені однією видовженою 
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карстовою лійкою, повністю заповненою водою, та чотирма чітко вираженими 
поодинокими лійками й одним вираженим карстовим полем (рис. 4). 

 

 
Умовні позначення: 

 - карстові утворення, 
заповнені водою 

 - карстові поля 
 

    
карстові лійки 

 
Рис. 4. Поверхневі форми карстового рельєфу на ділянці № 3 «Західна околиця 

с. Сокільник (поблизу злітної смуги)» (зображення з GoogleEarth) 
Fig. 4. Surface karst landforms on the area № 3 "Western surrounding of the village 

Sokilnyku (near the runway)"(image from GoogleEarth) 
 

У північно-західній частині картосхеми, поблизу злітної смуги, бачимо 
велику видовжену карстову лійку заповнену водою. Вона розміщена 
безпосередньо між житловою забудовою та злітною смугою. Також наявні і 
менші карстові лійки, що оточують смугу, та велике карстове поле. 

Ключова ділянка № 4 «Скнилів». Четверта досліджувана ділянка «Скнилів» 
вирізняється значною кількістю поверхневих карстових форм. Ділянка 
характеризується сільськогосподарським типом використання. Як бачимо на   
рис. 5, поверхневі карстові форми різної форми розміщені по всій території 
досліджуваної ділянки. Найбільшу їхню концентрацію спостерігаємо вздовж 
північного краю досліджуваної ділянки. 
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Умовні позначення: 

     
                            карстові утворення, заповнені водою 
 

               карстові лійки 
 

Рис. 5. Поверхневі форми карстового рельєфу на ділянці № 4 «Скнилів» 
(зображення з GoogleEarth) 

Fig. 5. Surface karst landforms on the area №4 "Sknyliv"(image from GoogleEarth) 
 

Досліджувана ділянка найбільше насичена карстовими формами. Тут можна 
виокремити три ареали концентрації карстових форм. Північно-західний ареал 
налічує три великих (понад 50 м у діаметрі) карстових западин видовженої 
форми, дві середніх (від 20 до 30 м у діаметрі) і дев’ять малих карстових лійок 
діаметром до 20 метрів. Центральний ареал налічує одну велику карстову 
западину округлої форми і чотири великі западини видовженої форми, чотири 
середні западини і дві маленькі лійки. Північно-східний ареал карстових лійок 
налічує чотири середні западини видовженої форми і одну малу карстову лійку 
(усі розташовані на одній дугоподібній лінії). Найбільша карстова форма, 
виповнена водою, розташована у південно-східній частині досліджуваної 
ділянки. Усі форми є надзвичайно вразливими та потребують спеціального 
використання. 
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Антропогенний вплив на карстовий рельєф. Карстові форми Львівського 
плато зазнають сьогодні значних антропогенних змін, а окремі з них 
перебувають під загрозою знищення. Наприклад, ділянка № 1 «Перехрестя 
вулиць Стрийська–Наукова» зазнає значного антропогенного впливу, 
навантаження та перетворення – тут наявний потужний вплив статичного 
вібродинамічного транспортного навантаження, яке супроводжує значне 
осідання земної поверхні, що, своєю чергою, спричиняє деформацію і 
руйнування будівель, пошкодження водоносних мереж. Значна частина 
відвідувачів цієї зони не дотримується належних екологічних норм поведінки і, 
як наслідок, озеро та його територія сильно забруднені та недоглянуті, що 
провокує негативні екологічні процеси. 

Ділянка № 2 «Східні околиці с. Сокільники» знаходиться близько до житлової 
забудови і донедавна була практично недоторкана. Карстові об’єкти знаходяться 
посеред великої за площею та естетично привабливої зеленої зони. Територія має 
великий потенціал для створення зони з певним охоронним статусом, яка б 
давала змогу водночас зберігати цю ділянку та використовувати як рекреаційний 
об’єкт. Дослідження різночасових аерокосмознімків засвідчило, що 2011 року 
тут з’явилась невелика забудова у південно-східній частині ділянки, а 2014 р. 
розпочалось зведення котеджів зі значним перетворенням рельєфу. Загалом 2016 
р. котеджі повністю добудували, проте розпочалась нова котеджна забудова 
східніше. На жаль, надалі цю територію розглядають як вільну зону для забудови 
– вже заплановано будівництво котеджів та багатоповерхових житлових 
будинків (ЖК «Глобус Парк» та інші). Актуальним є здійснення заходів зі 
збереження карстового рельєфу шляхом цільового заповідання. 

Аналізуючи антропогенний вплив на ділянку № 3 «Західна околиця 
с. Сокільник (поблизу злітної смуги)», слід зазначити, що тут ведуть активну 
забудову. Доволі значний вплив на унікальні карстові форми мало прокладання 
злітної смуги, тобто її продовження. Як засвідчує порівняльний аналіз 
аерокосмознімків цієї ділянки 2007 року, територія була практично недоторкана, 
упродовж 2010-2011 рр. на ній збудували злітну смугу. Зазначимо також вплив 
повітряних джерел авіаційного транспорту на навколишнє природне середовище 
– відбувається забруднення атмосфери внаслідок викиду шкідливих речовин з 
відпрацьованими газами авіаційних двигунів, отож природні карстові ландшафти 
отримують додатковий негативний вплив. 

Основний антропогенний вплив на ключову ділянку № 4 «Скнилів» 
пов'язаний з сільськогосподарським використанням. Водночас з 2016 р. 
відбувається незначна забудова ділянки у північно-західній та центральній 
частині. Цю найціннішу для науково-освітніх цілей ділянку карстового рельєфу 
необхідно виключити з планів забудови і рекомендувати для заповідання.  

Природоохоронна паспортизація поверхневих карстових форм на ключових 
ділянках. У результаті польових обстежень карстових форм ключових ділянок 
Львівського плато складено природоохоронні паспорти цих форм за такими 
характеристиками: місце розташування форми, тип форми, морфометрична 
характеристика, літологічні особливості, активність сучасних геоморфологічних 
процесів, тип угідь, значення форм, рекомендації щодо охорони. До кожного 
паспорта додано актуальне зображення досліджуваних об’єктів (табл. 1). 
Здійснені дослідження дали змогу створити паспортизовані описи для обраних 
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об’єктів геоморфологічної спадщини Львівського плато – карстових лійок, які 
частково чи повністю заповнені водою. Ці природоохоронні паспорти мають 
практичне значення – їх можна використати для науково-освітньої та екологічної 
оцінки об’єктів та планування способів їхньої охорони чи раціонального 
використання.  

Природоохоронні паспорти карстових форм селитебних і рекреаційних 
територій. Прикладом такого паспорта може слугувати Природоохоронний 
паспорт карстової лійки на території парку «Боднарівка» (ключова ділянка № 1 
перехрестя вулиць Стрийська–Наукова), в якому описано овальну карстову лійку 
(рис. 6) за 80 м на південь від Церкви Бориса і Гліба у парку «Боднарівка». Лійка 
шириною 20–25 м має пологі схили, фіксуються невеликі уступи. У цьому місці 
залягають суглинисті породи, які підстеляються лінзами гіпсових і вапнякових 
порід неогену. Сучасні геоморфологічні процеси більшою мірою пов’язані з 
антропогенною діяльністю (витоптування і рекреаційне впорядкування), 
оскільки лійка розташована у парку. Об’єкт має екологічне і культурно-
естетичне значення, рекомендоване очищення і впорядкування. 

 

 
Рис. 6. Карстова лійка з декоративним озером на території парку «Боднарівка» 

Fig. 6. Karst sinkhole with the decorative pond on the territory of the park 
"Bodnarivka" 

 
За «Природоохоронним паспортом системи карстових лійок, заповнених 

водою, на території рекреаційної зони поблизу перехрестя вулиць Стрийська–
Наукова (табл. 1) мають складну конфігурацію у плані, порізану берегову лінію. 
На берегах відслонюються суглинки  потужністю понад 1,5 м, які підстеляються 
вапняково-гіпсовими товщами. Тут на берегах фіксують сповзання ґрунтово-
дернових блоків і рекреаційну дегресію. Об’єкт є водогосподарським угіддям і 
має екологічне, рекреаційне, культурно-естетичне значення. 
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У «Природоохоронному паспорті» карстової лійки на селитебній території з 
малоповерховою забудовою описано карстову лійку, розташовану за 1 км на 
південь від вул. Наукової, перетворену у меліоративний канал (ключова ділянка 
№ 1). Це видовжене овалоподібне пониження протяжністю понад 20 м. Лійка 
складена суглинистим матеріалом, а внизу підстеляється лінзами вапняку і гіпсу.  

 
Таблиця 1  

Природоохоронний паспорт карстових лійок, заповнених водою (безіменного 
озера) на території рекреаційної зони (ключова ділянка № 1) 

 
Місце 
розташування 

Поблизу перехрестя вулиць Стрийська–Наукова 

Тип форми Система карстових лійок, заповнених водою 
Морфометрична 
характеристика 

Складна конфігурація в плані 
Перевищення: 4–5 м н. р. м. 
Берегова лінія: порізана 
Площа: 0,9 га 

Літологічні 
особливості 

Зверху видима потужність суглинків (понад 1,5 м), які 
підстеляються вапняково-гіпсовими товщами 

Активність 
сучасних 
геоморфологічних 
процесів 

Сповзання ґрунтово-дернових блоків і рекреаційна 
дегресія на берегах озера  

Тип угідь Водогосподарське 
Значення форм Екологічне, практичне, культурно-естетичне 
Рекомендації щодо 
охорони 

Потребує благоустрою 

Зображення об’єкта 

 
 

Тут спостерігаються процеси лінійної ерозії у вигляді промоїн. Лійка 
розташована на селитебній території з одноповерховою забудовою, має 
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екологічне і практичне значення. Рекомендовано очистити (передусім від 
будматеріалів) і впорядкувати цей об’єкт. 

Під час досліджень складено також природоохоронні паспорти карстових 
форм сільськогосподарських територій. Наприклад, природоохоронний паспорт 
карстової лійки на сільськогосподарській території у східних околицях с. 
Сокільники описує заповнену водою лійку (ключова ділянка № 2). За формою 
вона є овалоподібним пониженням витягнутої форми шириною 15 метрів (рис. 
7). Тут залягають потужні товщі гіпсів, перекриті суглинистими породами. 
Спостерігаються утворення численних дрібних суфозійно-карстових форм 
рельєфу (просадок), девастація, значна обводненість, слабка дренованість, значна 
заболоченість, утворення численних потічків. Об’єкт розташований на 
сільськогосподарських угіддях, має екологічне і практичне значення. 
Рекомендовано ввести заборону щодо робіт, що можуть спричинити зміни 
ландшафту, ввести обов’язкове щорічне санітарне викошування, контроль 
поширення адвентивних видів та бур’янів. 

 

 
Рис. 7. Карстова лійка на сільськогосподарській території поблизу с. Сокільники 

Fig. 7. Karst sinkhole on the agricultural territory near the village Sokilnyky 
 

Природоохоронний паспорт карстової лійки на сільськогосподарській 
території поблизу с. Сокільники  містить інформацію про частково заповнену 
водою лійку в східній околиці с. Сокільники (ключова ділянка 2). Ширина лійки 
30–35 метрів, крутість схилів 4–5°, рівень залягання ґрунтових вод становить 
0,5–1,0 м. Тут залягають потужні товщі гіпсів, перекриті суглинистими 
породами. Спостерігаємо утворення численних дрібних суфозійно-карстових 
форм рельєфу (просадок), значну обводненість, слабку дренованість, сильна 
заболоченість, та ознаки довготривалого сільськогосподарського використання 
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(суцільне розорювання). Об’єкт розташований на сільськогосподарських угіддях, 
має екологічне і практичне значення. Цю територію пропоновано 
використовувати для традиційного екстенсивного сільського господарства, 
внести заборону щодо робіт, що можуть спричинити зміни ландшафту; внести 
обов’язкове щорічне санітарне викошування, зберігання самосіву цінних 
аборигенних порід, збереження популяцій раритетних рослин шляхом 
індивідуального режиму їхнього збереження, помірний випас худоби та збір 
плодів і ягід; заборонити використання отрутохімікатів, полювання, 
контролювати поширення адвентивних видів та бур’янів. 

Геотуристична оцінка карстових форм. Для оцінювання геотуристичного 
потенціалу досліджуваних карстових лійок застосовано методику В. М. Бручі та 
А. Цендреро [4]. Усі критерії цієї методики отримано за допомогою синтезу з 
уже наявних методик оцінювання геотуристичного потенціалу, отож згрупуємо 
їх у 3 основні категорії: а) внутрішня якість сайту (наукова цінність): рідкість, 
ступінь наукового значення, користь як моделі для демонстрації процесів, 
різноманітність елементів, вік, тип місцевості; поєднання з історичною, 
археологічною, художньою спадщиною, асоціація з іншими елементами 
природи, стан збереження; б) потенціал для використання: види можливої 
діяльності, умови спостереження, доступність, ступінь використання, 
наближеність до сервісних центрів, соціально-економічний стан області; 
в) потенційні загрози і необхідність у захисті: жителі в околицях, існуючі і 
потенційні загрози, можливість збору предметів, відношення до сучасного 
планування. Наведені у таблицях критерії оцінюють за десятибальною шкалою 
(0–10). Представлена модель і застосовані у ній критерії дають змогу виразити 
нематеріальні якості через числові значення завдяки прозорим моделям, що 
демонструють чіткі результати [4]. 

 За обраною методикою, що базується на кількісній (бальній) оцінці 
характеристик науково-освітнього, естетичного, функціонального (у тім числі 
рекреаційного) та захисного (охоронного) плану здійснено ранжування 
модельних карстових лійок за величиною геотуристичного потенціалу. Значення 
геотуристичного потенціалу для обраних карстових утворень, згідно з формулою 
А. Цендреро, розглянуто як загальну середньозважену суму трьох компонентів: 
внутрішньої цінності, потенціалу використання і потенційної загрози. 
Внутрішню (науково-освітню) цінність Qi визначали за розрахунковою 
формулою «Геоморфологічної цінності» із таблиці «Індикаторів та критеріїв, 
використаних у кількісній оцінці геоморфосайтів» – Geomorphological value 
(GmV; ScV + AdV; maximum 10). Потенціал для використання Pi обчислювали за 
допомогою формули Use value (UsV; Ac+Vi+Gu+Ou+Lp+Eq; maximum 7.0). 
Потенційні загрози Сі визначалися за формулою Protection value (PrV; In + Vu; 
maximum 3.0). Геотуристичний потенціал (Vsgi) калькулювали як середнє 
значення перелічених вище показників (табл. 2).  

Результуючі показники геотуристичного потенціалу (Vsgi) найвищі у двох 
випадках – на карстових лійках, заповнених водою, на території рекреаційної 
зони поблизу перехрестя вулиць Стрийська–Наукова та карстовій лійці на 
території парку «Боднарівка» (ключова ділянка № 1). Середні показники мають – 
карстові лійки на сільськогосподарській території поблизу с. Сокільники 
(паспортизовані об’єкти ключової ділянки №1); низький – карстові лійки на 
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селитебній території з малоповерховою забудовою (паспортизований об’єкт 
ключової ділянки № 1). Отримані рейтингові бальні показники геотуристичного 
потенціалу карстових утворень дають змогу обрати пріоритетність їхнього 
розвитку як рекреаційних об’єктів, у тім числі геоосвітніх (табл. 2). 

 
Таблиця 2  

Оцінка геотуристичного потенціалу карстових лійок ключових ділянок 
Львівського плато 

№ 
з/п 

Карстові лійки Внутріш-
ня 

цінність 
(Qi) 

Потенціал 
для 

викорис-
тання (Рi) 

Потенці-
йні 

загрози 
(Сi) 

Геотурис-
тичний 

потенціал 
(Vsgi) 

1 Система карстових лійок, 
заповнених водою, на 
території рекреаційної 
зони поблизу перехрестя 
вулиць Стрийська–
Наукова (ключова ділянка 
№ 1) 

9,5 6,8 3 6,4 

2 Карстова лійка на 
території парку 
«Боднарівка» (ключова 
ділянка № 1) 

8,8 6,5 2,8 6 

3 Карстова лійка на  
сільськогосподарській 
території поблизу 
с. Сокільники 
(паспортизований об’єкт 
ключової ділянки № 2) 

7,8 6,3 3 5,7 

4 Карстова лійка на 
сільськогосподарській 
території поблизу 
с. Сокільники 
(паспортизований об’єкт 
ключової ділянки № 2) 

 
7,1 

 
5,1 

 
3 

 
5 

5 Карстова лійка на 
малоповерховій 
селитебній території 
(паспортизований об’єкт 
ключової ділянки № 1) 

5,2 2,8 2,8 3,6 
 

 
Рекомендації щодо збереження та раціонального використання поверхневих 

карстових форм Львівського плато. Загалом сьогодні значна частина карстових 
ландшафтів Львівського плато знищена забудовою м. Львова та прилеглих сіл. 
Карстові форми добре збереглися поблизу Сокільників та Скнилова. В умовах 
посиленого урбанізаційного та техногенного тиску єдиний шлях до збереження 
унікального карстового ландшафту – надання збереженим його ділянкам 
природоохоронного статусу, оптимально – у категорії комплексної пам’ятки 
природи. За своєю генетичною основою поверхневі карстові форми рельєфу – 
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така територія не має аналогів у природно-заповідному фонді Львівської області. 
Надалі на її основі доцільно створити природно-заповідний об’єкт вищого рангу 
– регіональний ландшафтний парк.  

Для території з найбільш збереженими карстовими формами в околицях села 
Сокільники (ключові ділянки 2–3) пропонуємо утворити комплексну пам’ятку 
природи «Сокільницький карст» (рис. 8). Тут наявний значний спектр карстових 
форм (лійки, понори, карстові поля), який доповнюється унікальністю рослинних 
форм.  

 

 
Рис. 8. Проектовані ділянки комплексної пам’ятки природи «Сокільницький 

карст» 
Fig. 8. Projected areas of the complex natural monument "Sokilnycky karst" 

 
До складу території входять переважно лучні (сінокоси і пасовища), а також 

болотні, лучно-рудеральні, рудеральні (різновікові перелоги), деревно-
чагарникові (в межах старого саду), прибережно-водні та водні угруповання. 
Серед типових фітоценозів представлені угруповання 20-ти асоціацій. До 
регіонально-рідкісних фітоценозів належить водне угруповання асоціації 
Riccietum fluitantis. Загалом у флористичному складі зазначено близько 300 видів 
судинних рослин та до 30-ти видів мохоподібних. Серед них переважають 
бореальні та синантропні види, що зумовлено  екологічними особливостями 
біотопів, а також формуванням біоценозів в умовах довготривалого 
сільськогосподарського використання. На зазначеній території виявлено 
популяції 5-ти раритетних видів судинних рослин. За природоохоронним 
статусом (Червона книга України, 2009) їх розподіляють на вразливі (2 види), 
рідкісні (1 вид) та неоцінені (2 види), а саме: півники сибірські, зозульки 
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м’ясочервоні (або пальчатокорінник м’ясочервоний), зозульки травневі (або 
пальчатокорінник травневий) та ін. Відповідно до чинного законодавства, усі 
природні місцезростання видів, занесених до Червоної книги України, 
підлягають збереженню. На місцевому рівні (територія сільради) також доцільно 
взяти під охорону природні місцезростання таких видів, як первоцвіт весняний 
Primula veris, орлики звичайні Aquilegia vulgaris, півники болотні Iris 
pseudacorus, плющ звичайний Hedera helix, частуха ланцетна Alisma lanceolatum, 
ряска триборозенчаста Lemna trisulca, вольфія безкоренева Wolfia arrhizal та 
деяких інших. 

На дослідженій ділянці виявлено унікальні фауністичні види. З’ясовано, що 
територія є важливим місцем розмноження 5-ти видів земноводних, а також 
двостулкових молюсків, членистоногих. Серед них, зокрема: річкових раків, 
часничниці Pelobates fuscus (нечисленного виду амфібій заходу України), 
двостулкових молюсків. Ці ділянки є важливими місцями перебування для 
водно-болотних птахів. Вони підтримують існування близько 15-ти видів птахів, 
4-5-ти видів ссавців, 5-6-ти видів земноводних і плазунів. 

Для комплексної пам’ятки природи «Сокільницький карст» рекомендуємо 
режим регульованого природокористування, а саме: традиційне екстенсивне 
сільськогосподарського використання, локально – традиційне рекреаційне 
використання екологічного спрямування. У межах найуразливіших природних 
комплексів (карстові озера, болота, місця зростання раритетних видів, 
гніздування птахів тощо) доцільно мінімізувати будь-який антропогенний вплив. 
Такі ділянки можна огородити й ознакувати аншлагами. Необхідно заборонити 
проїзд через територію комплексної пам’ятки природи автомобільного та 
мототранспорту, полювання, пошкодження дернини, викидання сміття, 
вирубування дерев, насамперед старих і дуплистих. У просторовому відношенні 
проектована пам’ятка «Сокільницький карст» представляє собою кластерне 
утворення з шести окремих ділянок. Цей природоохоронний об’єкт у перспективі 
може стати основою утворення однойменного регіонального ландшафтного 
парку. 

Для територій з рекреаційно-туристичною спеціалізацією (система карстових 
лійок, заповнених водою, на перехресті вулиць Стрийська–Наукова, парк 
Боднарівка) важливим є забезпечення благоустрою використовуваних карстових 
форм, облаштування відповідної рекреаційної інфраструктури та дотримання 
норм рекреаційного навантаження. Їхній високий геотуристичний потенціал 
засвідчено здійсненими рейтинговими дослідженнями рекреаційної цінності 
карстових форм.  

Щодо карстових форм розташованих у межах малоповерхової і 
багатоповерхової забудови, зазначимо, що тут актуальним є здійснення цільових 
заходів щодо їхнього збереження та зачислення їх в локальні прибудинкові 
зелені насадження. Для карстових форм сільськогосподарських територій, що 
розташовані поблизу зон активної забудови (периферійні масиви міста та 
приміських сіл), необхідним є врахування їхнього поширення за перспективного 
планування забудови для забезпечення їхнього збереження та зачислення в 
локальні зелені зони. 

 
 



147 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Волошин П. Геологічні чинники екологічного ризику на території Львова / 
П. Волошин // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – 
Вип. 42. – С. 46–52. 

2. Державна геологічна карта України. Масштаб 1 : 200 000. Аркуш    M-35-
XIX Львів / ДНВП «Геоінформ України» [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma_rep. php?listn= m37-13 

3. Зінько Ю. В. Методологічні і методичні підходи до охорони рельєфу: 
міжнародний та вітчизняний досвід / Ю. В. Зінько // Вісник Львів. ун-ту. 
Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. – С. 45–58. 

4. Bruschi V. M. Geosite Evaluation; Can we measure intangible values? / 
V. M. Bruschi, A. Cendrero. – Il Quaternario – Italian Journal of Quaternary 
Sciences 18(1) – Volume Speciale. – Р. 293–306. 

5. Geomorphosites / [ed. by E. Reynard, P. Corata, G. Regolini-Bissig]. – München: 
Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2009. – 240 p. 

6. Urban J. Caves and karst sites of Poland as a contribution to geological heritage 
of Central Europe / Jan Urban. – Polish Geological Institute. Special Papers. – № 
13 (2004). P. 89–96. 

7. Zhyrnov P. Geomorphosite assessment method of karst landscapes by considering 
the geomorphological factors / P. Zhyrnov. – Geomorphologia Slovaka et 
Bohemica. – №15. – 2015. – Р. 4–13. 

 
REFERENCES 

 
1. Voloshyn P. (2013). Geological factors of the ecological risk on the territory of 

Lviv. Visnyk of the Lviv's University. Geographical series, 42, 46–52 (In 
Ukrainian). 

2. State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Sheet M-35-XIX Lviv / DNVP 
"Geoinform of Ukraine" [Electronic resource] – Acces mode: 
http://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma_rep.php?listn=m37-13 (In Ukrainian). 

3. Zinko Y. V. (2012). Methodological and methodical approaches to the protection 
of relief: international and domestic experience. Visnyk of the Lviv's University. 
Geographical series, 40, 45–58 (In Ukrainian). 

4. Bruschi V. M., Cendrero A. Geosite Evaluation; Can we measure intangible 
values? Il Quaternario.  Italian Journal of Quaternary Sciences 18(1), Vol. 
Speciale. pp. 293–306. 

5. Geomorphosites (2009).  [Ed. E. Reynard, P. Corata, G. Regolini-Bissig].  
München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 240 pp. 

6. Urban J. (2004). Caves and karst sites of Poland as a contribution to geological 
heritage of Central Europe. Polish Geological Institute. Special Papers, 13. pp. 
89–96. 

7. Zhyrnov P. (2015). Geomorphosite assessment method of karst landscapes by 
considering the geomorphological factors. Geomorphologia Slovaka et Bohemica, 
15. 4–13. 

 
 

http://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma_rep.%20php?listn=%20m37-13
http://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma_rep.php?listn=m37-13


148 
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The article introduces the environmental certification and geotourism evaluation of the 
surface karst features of the key areas of the geomorphological district – Lviv Plateau. Here 
karst landforms, mostly presented in the form of sinkholes, are developed in the strata of water-
soluble gypsum deposits and thus they creates distinctive landscapes on the top and near the top 
surfaces. Karst features were studied on the territories with the different environmental 
management (agricultural, recreational, residential areas) and degree of the present-day human 
impact. Clearly observed the tendency of the karst features' transformation mostly through the 
implementation of the residential and infrastructural buildings. There is a problem concerning 
the conservation of the karst sinkholes as they are considered as the important geomorphosite 
formations with significant scientific-educational, recreational and ecological values. 

The cartographic inventory of the karst landforms and environmental certification 
according to scientific-educational and recreational-ecological criteria were successfully done 
for four key areas of the Lviv Plateau with different types of the environmental management. 
Also presented the karst features' changes due to the processes of the residential and 
infrastructural buildings. 

The geotourism point assessment of the karst sinkholes of the key areas was done with 
taking into account the intrinsic value, potential of use and possible threats according to the 
methodology which is developed by Bruschi and Cendrero (2005). The highest geotourism 
potential is designated for karst sinkholes within park-recreational territories. 

The main ways of the conservation and geotourism use of the karst sinkholes of the Lviv 
Plateau are substantiated through the creation of the complex natural monument "Sokilnycky 
karst", regulation of the building planning and implementation of the scientific-educational 
activities. 

Key words: karst, gypsum, sinkhole, plateau, environmental certification, human impact, 
geotourism assessment. 
 



149 
 

УДК: 551.4.03 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛЬЄФУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 
ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ НЕГАТИВНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
 

Ігор Гнатяк   
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів  Україна, 

gnatyakigor@gmail.com 
 

Туризм є однією з найбільш молодих форм антропогенного впливу в горах. 
Результатом комбінованого впливу гірськолижного відпочинку та пішохідного туризму є 
зміни морфології схилів та активізація природних морфогенетичних процесів.  

Велика різноманітність природніх умов Українських Карпат є сприятливою для 
розвитку багатьох видів туризму та рекреації. Гірськолижний відпочинок на цій території 
має приблизно столітню історію, однак його розвиток за останні роки спричинив значний 
вплив на природні морфогенетичні процеси, що моделюють гірські схили. Деякі 
гірськолижні траси використовуються в літньо-осінній період для пішохідного туризму. 
Антропогенно зумовлена трансформація грунтів активізує всі природні морфогенетичні 
процеси, що в результаті призводить до зростання ерозії. Досліджено типові мікроформи 
рельєфу,що виникли чи зазнають впливу на даній території.  

 Деякі туристичні шляхи деградують в результаті концентрованого чи розпорошеного 
витоптування рекреантами, що призводить до виникнення ерозійних промоїн. Швидкість 
їх формування та характер залежать від літології  основи, та є більшими на піддатливих 
породах. У верхній частині туристичних шляхів ерозійні промивини досягають глибини 
50 – 100 см. Кількість ерозійних форм залежить від того, наскільки довго стежки були у 
використанні. Величина трансформації рельєфу та темпи ерозії досліджено за допомогою 
повторюваних серій досліджень (кожні двадцять днів у період з травня по жовтень). 

Негативний вплив туризму на пішохідні стежки та гірськолижні траси може бути 
зменшений за рахунок введення в практику відповідних програм благоустрою. 

Розглянуто особливості проведення досліджень пішохідних стежок та гірськолижних 
трас рекреаційних територій Українських Карпат, їх зміну в залежності від кліматичних 
умов, підстилаючих порід та часу використання.  Результати досліджень призначені для 
програм поліпшення стану територій, що зазнали впливу гірськолижного та пішохідного 
відпочинку. 

Ключові слова: антропопресія, гірськолижні траси, пішохідні стежки, лінійна ерозія, 
рекреаційна території. 

 
Актуальність проблеми. Українські Карпати відзначаються сприятливим 

поєднанням ресурсних факторів для організації цілорічного відпочинку, туризму 
та гірськолижного спорту. Зростаюча популярність відпочинку в горах 
призводить до значного збільшення кількості відпочиваючих. Поруч з 
класичними господарськими впливами, активні види туризму стають основними 
причинами деградації гірських схилів.  
____________________ 
© Гнатяк І., 2018 
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Значне зростання навантаження на природне середовище та слабо розвинену 
інженерну інфраструктуру актуалізує необхідність проведення спеціальних 
досліджень для оцінки впливу рекреаційних навантажень на природні комплекси 
та розробки рекомендацій щодо регулювання процесів трансформації рельєфу.  

Стан вивченості. У сучасній літературі немає загальноприйнятих 
методичних розробок, що стосуються тематики досліджень пішохідних стежок 
та гірськолижних трас рекреаційних територій Українських Карпат. 
Дослідниками переважно висвітлюються питання, що відображають особливості 
розрахунку рекреаційного навантаження [13,14] чи оцінки впливу [7]. Іншим 
блоком розглядаються питання геоморфології: динаміки та морфології рельєфу 
[15]. Низка розробок стосується стадій рекреаційної дигресії, домінуючим 
критерієм для визначення яких є мозаїчність чи розрідженість рослинності          
(Cередін В. І., Парпан В. І., 1988). Перетворенням поверхні рельєфу під дією 
рекреаційних навантажень та розвитку різнотипових мікроформ присвячено 
праці Зінька Ю. В. та Кравчука Я. С. [16]. 

В основу наших досліджень покладено методичні розробки [17] адаптовані 
до умов та реалій дослідження морфодинаміки рекреаційних територій 
Українських Карпат та поєднані з широкозастосовуваними в Україні методами 
напівстаціонарних досліджень [5,6], що висвітлюють певну частину 
поставленого завдання. 

Постановка завдання. Аналіз природно-антропогенних схилових процесів 
на території гірськолижних та пішохідних трас свідчить про те, що однією з 
основних причин їх виникнення і розвитку є недостатнє дотримання вимог до 
будівництва та експлуатації, а також перевищення норм антропогенних 
навантажень. Виникненню негативних екзогенних процесів сприяють і 
кліматичні фактори, зокрема, дощі зливового характеру, інтенсивне 
сніготанення, морфометричні показники рельєфу тощо.  

Метою досліджень, проведених у 2005–2015 роках на ключових ділянках 
Українських Карпат, є дослідження змін морфології поверхонь під дією 
природних та антропогенних чинників а також розробка рекомендацій щодо 
регулювання процесів трансформації рельєфу. 

Для реалізації завдання проаналізовано вплив  на оточуюче середовище при 
будівництві та експлуатації гірськолижних центрів а також вплив на стадії 
рекреаційного використання  пішохідних маршрутів рекреаційних територій 
Українських Карпат 

Виклад основного матеріалу. У кінці 90-х років ХХ століття найдавніший 
та найбільший в Україні за кількістю витягів (15 одиниць) і сумарною довжиною 
трас (понад 25 км) гірськолижний центр функціонував в смт. Славське. За 
останні десятиліття в Українських Карпатах споруджено та продовжують 
будуватися нові комплекси гірськолижного  відпочинку європейського класу, 
серед яких виділяється гірськолижний центр «Буковель». Тому комплекс 
проведених досліджень охоплює основні роботи, що проводились на модельних 
ділянках гірськолижного центру в смт. Славське, та додаткові – дослідження 
ділянок інших співставних гірськолижних об’єктів і репрезентативних 
фрагментів пішохідних стежок на них; а також включає спостереження за 
будівництвом і первинним функціонуванням новостворених гірськолижних 
центрів. 
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В цілому, вплив на рельєф при будівництві та експлуатації гірськолижних 
центрів можна класифікувати за напрямами: 

 Вплив на стадії будівництва: 
1) При забезпеченні доступності: 

— транспортної (прокладка під’їзних доріг, капітальних та мостових 
переходів); 

— елементів інфраструктури (сходові ділянки, комунікаційні 
місточки); 

2) Інфраструктурою гірськолижних комплексів: 
— транспортною (АЗС, паркувальні майданчики); 
— житловою (будівництво жилих комплексів, котеджів та 

комунікативних доріжок); 
— комунальною (прокладка газових мереж, систем водопостачання, 

водовідведення та очистки стоків, ліній електропередач); 
— харчовою (основна та допоміжно-точкова); 
— рекреаційною комплексністю (осередки прокату та опанування 

азів гірськолижного спорту, будівництво штучних водойм (резервуари 
для збереження снігу та водночас осередків інших видів спортивно-
оздоровчого туризму)); 

3) Інфраструктурою гірськолижних трас: 
— основною (опори витягів та канатно-крісельних доріг; 

облаштування станцій (нижня, верхня, проміжні)); 
— допоміжною (освітлення, осередки снігових гармат, огорожі, 

інформаційне забезпечення (інформаційні стенди, кабелі)); 
4) Під час благоустрою полотна гірськолижної траси: 

— вирівнювання схилу; 
— прокладка дренажних систем; 
— коригування лісової межі траси (вирубування, викорчовування, 

вивіз дерев); 
— агротехнічне та гілково-насипне вирівнювання мікроформ, 

пов’язаних із вивалами та викорчовуванням дерев; 
— фітозаходи (висів та насадження трав’яного покриву) 

Вплив на стадії експлуатації здійснюється: 
— гірськолижною діяльністю, що має свої особливості у різних 

частинах траси (стартова, спускова, гальмівна, підйомна та навчальна); 
— підготовчою діяльністю ратраків та снігових гармат; 
— комунікаційною (пішохідна, пішохідно-транспортна) діяльністю; 
— випасанням великої рогатої худоби та овець на території трас; 
— сільськогосподарським освоєнням (терасовані ділянки); 
— підготовкою та проведенням поточного ремонту стану 

гірськолижної траси. 
Подальша розбудова та будівництво нових рекреаційних об’єктів найчастіше 

супроводжується утворенням додатніх, від’ємних та субгоризонтальних 
антропогенних форм, що обумовлює активізацію осипних і обвальних процесів 
на штучних відкосах, ерозію на схилових ділянках пішохідних стежок та доріг, 
спускових частинах гірськолижних трас тощо. 
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Новоутворені форми рельєфу (жолоби, уступи, відкоси, тераси) виступають 
як активні морфодинамічні поверхні із широким спектром антропогенних і 
природно-антропогенних процесів, що зумовлює необхідність мінімізації 
негативного впливу морфодинамічних процесів на функціонування пішохідних 
маршрутів та гірськолижних комплексів шляхом розробки рекомендацій та, 
найчастіше, проведення благоустрою новоствореного рельєфу і стабілізації 
транформаційних процесів. 

Що стосується перетворення  пішохідних маршрутів рекреаційних територій 
Українських Карпат, то стежок, прокладених спеціально для потреб пішохідного 
туризму, в Українських Карпатах практично немає. Зазвичай використовують 
частини стежок інших типів – стежки, що з’єднують головні долини з хребтами 
гір; стежки, прокладені вздовж потоків; лісогосподарські, мисливські  стежки 
тощо. Початкові та наступні періодичні моніторингові дослідження 
морфодинаміки пішохідних стежок охоплювали тільки промарковані стежки 
(оскільки існує багато інших стежок), тобто ті лінійно орієнтовані ділянки 
об’єктів природно-заповідного фонду, що призначені для здійснення 
рекреаційної діяльності та відпочинку рекреантів шляхом демонстрації 
природних, естетичних, а також культурних цінностей. 

Найчастіше прокладання та впорядкування пішохідних маршрутів у місцях 
масового відпочинку людей (спеціально відведені території відповідно до 
функціонального зонування та проектів організації території національних 
природних парків і регіональних ландшафтних парків тощо) відбувається по вже 
второваним стежкам, і про будівництво Еколого-пізнавальних стежок чи їм 
подібних маршрутів мова не йде. Відповідно, термін «експлуатація» в тому 
контексті, в якому ми його звикли розуміти, вживати теж некоректно (крім того 
випадку, коли пішохідні стежки проходять по околицях або перетинають під 
різними кутами території гірськолижних трас).   

При рекреаційному використанні пішохідних стежок найбільший вплив на 
компоненти природного середовища мають особливості пересування пішоходів 
по розчленованій місцевості. Якщо кут нахилу стежки перевищує 10º 
максимальний вплив здійснюється носками ступні, оскільки для посилення 
зчеплення з поверхнею землі їх розвертають назовні «ялинкою». Рухаючись 
поперечним типом стежки чи траверсом, пішоходи ставлять ноги усією 
підошвою поперек схилу таким чином, щоб ступня «внутрішньої» відносно 
схилу ноги була повернута трохи вгору, а ступня «зовнішньої» – трохи вниз. При 
спуску досить пологим схилом засобами впливу є розвернуті дещо досередини 
носки пішоходів. На дуже крутих спусках рух сходинками – повернувшись до 
схилу боком, ступні поставлені поперек схилу – спричинює мікрозападини 
рельєфу, особливо при наявності перезволоженого в результаті значних опадів 
ґрунтового субстрату. Стримуючим фактором для розвитку ерозійних процесів в 
цих місцях є наявність подекуди експонованої кореневої системи рослин. На 
схилах крутизною 25-30º вплив розповсюджується на більші площі завдяки 
підйому та спуску рекреантів короткими зигзагами. 

Загалом, вплив на стадії рекреаційного використання здійснюється: 
— пішохідною діяльністю, що має свої особливості на різних типах стежок 

(субгоризонтальних,  перехідних та схилових (поздовжні, поперечні та 
серпантинні)); 
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— особливостями пересування рекреантів, пов’язаних з: порядком руху групи 
на маршруті (колоною, попарно); підйомом чи спуском групи; орієнтацією 
ступнів кожного рекреанта в залежності від крутизни схилу; розподілом ваги тіла 
та нахилом корпусу; 

— підсобними засобами впливу (альпенштоки, палиці); 
— прогоном великої рогатої худоби та овець по стежках; 
— підготовкою та проведенням поточного ремонту впорядкованих стежок; 
— подекуди вело-, мото- та автомобільним транспортом. 
При нехтуванні вимог, зазначених у Державних будівельних нормах (ДБН) 

[8], вже на стадії будівництва гірськолижних трас (прокладка дренажно-
кабельних систем, вирівнювання схилу, спорудження  системи підпірних стінок 
тощо) виникають чи активізуються сучасні геоморфологічні процеси. Тому 
першочерговим завданням є відмова від стадійного виконання будівельних робіт 
з великою перервою в часі (1 – 4 місяці, інколи до 2-3 років і більше). 
Пристосування територій гірськолижних трас до рекреаційних навантажень має 
включати зменшення кількості перегинів та зон жорсткого контакту поверхні 
трас з рекреантами (напольні тераси, стежкові пониження, мікроформи, пов’язані 
з вивалами та викорчовуванням дерев тощо) [4]. 

Під час будівництва та щосезонного експлуатаційного благоустрою територій 
гірськолижних трас особливої ваги набуває наявність штучно вирощеного 
дернового покриття. Якщо на земельній ділянці спортивного комплексу є поля 
чи траси із газонним покриттям, то у його складі потрібно передбачити 
розплідник для вирощування дерну. Площу розплідника слід приймати з 
розрахунку 15 % площі газонного покриття одного поля чи траси, а за наявності 
двох і більше - 10 % їх загальної площі. Ця вимога ДБН має стати обов’язковою 
для виконання, а не тільки рекомендаційною. 

Території гірськолижних трас необхідно повністю вивести з 
сільськогосподарського використання; їх також не можна використовувати для 
випасання та разового прогону великої кількості худоби. 

Дотримання вимог до будівництва та експлуатації має критичне значення в 
першу чергу для гірськолижних комплексів, окремих трас та  витягів, що 
продовжують розвиватися чи споруджені за останні роки. Однак, в Українських 
Карпатах існує велика кількість гірськолижних територій, що експлуатуються 
впродовж тривалого проміжку часу і перебувають на різних стадіях 
трансформації рельєфу. Для такої категорії рекреаційних територій необхідно 
застосовувати протиерозійні лукомеліоративні та різномасштабні гідротехнічні 
заходи. Всі вони повинні взаємно доповнювати один одного і застосовуватися 
комплексно, як з урахуванням особливостей мезо- та мікрорельєфу територій 
гірськолижних трас, так і характеру природно-антропогенних процесів на них 
[12]. Лукомеліоративні заходи (насамперед створення буферних смуг 
багаторічної-однорічної трав’яної рослинності) слід застосовувати у всіх 
частинах гірськолижних трас, а на гальмівних – внаслідок надмірного 
обводнення та інколи заболочення – необхідно забезпечити наявність 
водовідвідного дренажу. Траву на поверхнях гірськолижних трас доцільно 
скошувати 2-3 рази на рік без використання важкої техніки. 

На гірськолижних трасах одними з найбільших  рекреаційних навантажень 
характеризуються лінійно-орієнтовані частини, які пов’язані з функціонуванням 
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витягів та крісельних доріг. Тому доцільним є облаштування кам’янистих, 
виположених лотків, що збігаються з профілем траси і не мають ступінчастих 
перепадів (з огляду на правила безпеки життєдіяльності). Благоустрій 
комунікативних схилових стежок (поздовжні, серпантинні; за виключенням 
поперечних) слід проводити з урахуванням рекомендацій для пішохідних стежок 
наведених нижче. 

Інфраструктурні частини гірськолижних трас, так само як і рекреаційні 
площадки (вершинні, підніжні) вимагають більш детальних досліджень і в даних 
рекомендаціях ми їх не розглядали. 

Для Карпатського регіону рекреаційна дигресія природного середовища 
найбільш помітна як на територіях гірськолижних спусків так і на пішохідних 
туристичних стежках [5]. На завершальних стадіях дигресії, що 
характеризуються вираженими формами ерозійно-денудаційної деградації 
схилових стежок і гірськолижних трас, виникає необхідність застосування 
різномасштабних гідротехнічних укріплень виготовлених з місцевого матеріалу 
(наприклад: привершинні мікроукріплення (лотки, водотоки), донні 
мікроспоруди (загати, перепади), допоміжної пішохідної інфраструктури 
(перехідні містки) та ін.).  

При сучасному стані пішохідних стежок оптимальним є широке застосування 
донних  та стежкових мікроспоруд, які зменшують швидкість водного потоку по 
дну вимоїн чи кориту стежки до допустимих меж, збільшують стійкість їх схилів 
та затримують наноси. Оскільки при формуванні мікрорельєфу пішохідних 
стежок та гірськолижних трас основну роль відіграє грунтово-рослинний покрив 
(особливо виходи кореневих систем дерев) та геологічний субстрат (в тому числі 
уламковий матеріал), то при розробці та впровадженні рекомендацій слід, в 
першу чергу, виходити з наявності та характеристики місцевих матеріалів. 

Благоустрій ділянок стежок потрібно проводити тільки в тому випадку, якщо 
кут між експонованими коренями дерев чи кам’янистими уламками та 
перпендикуляром до осі стежки є ≥ 40º. 

Найбільш доцільними формами, під час застосування яких відбувається 
зменшення енергії водного потоку та його перерозподіл, є дерев’янобровочні 
ступені (для бровок ступенів використовуються стовбурці смерек, товсті гілки чи 
безпосередньо корені дерев, що перетинають стежку частково чи повністю); 
кам’янисті ступені; а також  мікроступіньчасті кам’янисті перепади  в руслах 
тимчасових  водотоків. Поділ пішохідних стежок за розташуванням відносно 
елементів рельєфу [3] окреслює такі типи укріплень для кожного виду стежки: 1) 
ступені – схилові види стежок (поздовжні та серпантинні); 2) мікроступіньчасті  
перепади – низинні та перехідні види стежок. 

При спорудженні ступенів слід враховувати особливості закладання та 
кріплення кожного елементу ступені: 

• Площадка ступені складається з декількох шарів матеріалу. 
Наповнення відбувається  зазвичай в напрямку від бровки однієї до основи 
наступної ступені. Воно виконує бронюючу та дренажну функції, доцільне 
двох типів в залежності від наявного матеріалу і складається з кількох шарів 
в (розріз знизу-вверх): перший тип – шишки → хвоя чи опале листя; другий 
тип – дрібноуламковий матеріал → крупніший матеріал. 
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• Вертикальне кріплення брівки чи кам’яних брил. Довжину 
опорних кілків вибирають із розрахунку: висота ступені - ¼ довжини кілка. 
У випадку значних рекреаційних навантажень опорні кілки з місцевих 
матеріалів замінюють арматурою меншої довжини та діаметру. Верхнє 
закінчення опорного кілка повинне знаходитись на 1 см. нижче від межі 
бровки ступені. 

• Бровки ступені – елементи, які найчастіше потребують заміни, 
тому саме на їх виготовлення потрібно ретельно добирати стійкі та 
довговічні матеріали.  

• Зони контакту ступені (бувають трьох видів: а) між матеріалом 
наповнення площадки та підстелюючими породами, б) між матеріалом 
наповнення площадки та бровкою, в) між боковими поверхнями площадки 
та оточуючими породами (при врізі)) вимагають особливої уваги та 
горизонтального кріплення методом  «зуб – зуб», де в якості зуба – виступи 
кам’янистого матеріалу площадки. 

Висновки. Отже, оскільки при антропогенному впливі на рельєф він набуває 
відмінних від свого природного стану вигляду та форм, то рекомендації щодо 
усунення негативних наслідків антропогенного впливу мають бути спрямовані на 
максимально можливе відновлення попередніх вигляду та форм рельєфу, або (у 
разі неможливості відновлення) на зменшення наслідків даного відхилення та на 
«заморожування» змін.  

Аналіз результатів дослідження доцільно конвертувати у підготовку 
рекомендацій для локалізації заходів за таким алгоритмом: 1 блок – 
вимощування під’їзних доріг; створення стежкових настилів; вимощування 
атракційних майданчиків; перила в місцях осипищ та обвалів; містки через 
потоки, що перетинають площину стежки; дренажі обводнених ділянок. 2 блок – 
лавки до та після ділянок підйому; столики та альтанки; лавки в місцях 
відпочинкових зон; смітники; облаштовані джерела. 3 блок – благоустрій 
від’ємних ерозійних форм  (донні  та стежкові мікроспоруди); створення 
додатніх форм рельєфу (дерев’янобровочні  та кам’янисті ступені); перила 
звуження в місцях поширення стежок-супутників. 4 блок – інформаційні стенди, 
знаки та площини; допустима реставрація та реконструкція історичних об’єктів 
(будівлі, прикордонні стовпці, елементи військових укріплень, некрополі). 

Важливим є здійснення моніторингу результатів впровадження 
інфраструктурних проектів та створювати пости спостереження на ділянках 
благоустрою туристичних шляхів. З цією метою доповнити організаційну 
структуру  відділу рекреації КНПП підвідділом нагляду за станом 
інфраструктурних об’єктів (3 особи) та підвідділом ремонтних робіт (4 особи). 
Пряме підпорядкування підвідділу ремонтних робіт науковій частині КНПП 
дозволить уникнути затрат часу та погіршення якості виконання робіт  внаслідок  
делегування завдань на рівень адміністративних одиниць КНПП. Польове 
обстеження стану інфраструктурних об’єктів працівниками підвідділу нагляду 
доцільно проводити у весняний та осінній сезони: елементи 1, 2 та 4 блоків – 
щорічно у травні та жовтні (після сходу та перед утворенням снігового покриву); 
елементи 3 блоку – щорічно у травні, липні та жовтні. Включення літніх обходів 
для елементів 3 блоку пояснюється необхідністю виявлення пошкоджень та їх 
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усуненням перед традиційним масовим відвідуванням найвищої вершини 
Українських Карпат. 
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Tourism is one of the most recent forms of anthropopression in the mountains. As a result 
of the combined impact of skiing and pedestrian tourism the slope morphology changes and the 
natural morfogenetic processes take place.  

The great variety of natural conditions of Ukrainian Carpathians are favourable for the 
development of many types of tourism and recreation. Skiing in this area is only 100 years, yet 
its development in the recent years has had a great impact on the natural morphogenetic 
processes that cause the modelling of the mountain slopes. Some ski-trails are used in the 
summer-autumn period by pedestrian tourists. The antropogenic soil degradation activates all 
the natural morphogenetic processes and, as a result, increases the erosion. Typical microforms 
occurring in areas impacted by anthropopression, have been investigated.  
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Some of the ski-trails get degraded as a result of being trampled down by tourists either in a 
concentrated or a dissipated way. The concentrated trampling down causes linear erosion where 
the erosion gullies appear. The speed of their formation and their character depend on the 
bedrock lithology. The erosion is bigger on the shale bedrock. In the summit parts the erosion 
gullies are, on average, 50 cm deep and they are over 100 cm. The amount of the eroded soil 
depends on how long the path has been used. The pace of the erosion, as well as the size of the 
soil deposition have been examined by means of the repeated series of surveys (every twenty 
days in the period of May through October). 

The negative influence of tourism on the pedestrian paths can be diminished by putting into 
practice a proper improvement program.  

The aim of the examination conducted in some chosen parts of the ski-trails and pedestrian 
paths in the Ukrainian Carpathians is to establish the size of the degradation with regard to the 
bedrock resistance, climate and the time of being in service. The results of the examinations 
constitute a basis for the running program to improve the areas degraded by skiing and 
pedestrian tourism. 

Key words: anthropopression, ski-trails, pedestrian paths, linear erosion, recreation 
territories. 
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Запропоновано класифікаційні критерії поділу рельєфу кар’єрів (морфологічні, 
генетичні, вікові, динамічні). До морфологічних критеріїв належать: 1) знак форм, 2) 
розмір, 3) розмірність, 4) розміщення у просторі, 5) морфографічний тип, 6) планові 
обриси, 7) нахил, 8) складність. Генезис рельєфу кар’єрів може бути антропогенний 
(денудаційний, акумулятивний, складний) і природно-антропогенний (створені при 
непрямому впливі на рельєф). Генезис форм залежить від техніки, яку використовують у 
кар’єрах. Вирізняють три ієрархічні рівні рельєфу кар’єрів: макро-, мезо- і мікроформи. 
Мікрорельєф поділяють на дві групи: 1) створений власне антропогенними процесами; 2) 
створений сучасними (природно-антропогенними) геоморфологічними процесами. 

Використовуючи всі критерії поділу неможливо створити класифікацію рельєфу 
кар’єрів, оскільки їх надто багато (понад 10). Отож запропоновано окремі класифікації 
елементів, форм рельєфу, генетичну та ієрархічну. Критеріями поділу для елементів 
рельєфу є нахил, складність, морфографічний тип, планові обриси; для форм рельєфу – 
знак форм, складність, планові обриси, морфографічний тип. Генетична класифікація 
передбачає дві категорії – елементи і форми природно-антропогенного та антропогенного 
походження. У першій категорії представлені такі види: водно-ерозійні, обвально-осипні, 
зсувні, суфозійні, еолові. Антропогенні форми поділені на денудаційні (вироблені), 
акумулятивні (насипні і намивні) та складні. Запропоновано 3–4-рангову ієрархію 
рельєфу кар’єрів. Відмінністю від попередніх класифікацій є впровадження нових 
об’єктів класифікації – складних елементів рельєфу. 

Ключові слова: класифікація рельєфу кар’єрів, класифікаційні критерії, морфологія 
рельєфу кар’єрів, ієрархія рельєфу кар’єрів. 

 
Вступ. Класифікації гірничопромислового рельєфу (зокрема, рельєфу 

кар’єрів) базуються на класифікаціях антропогенного рельєфу. Однак у цих 
класифікаціях елементи і форми кар’єрів розглянуті в загальних рисах. 
Класифікацій власне рельєфу кар’єрів практично не існує, за винятком публікації 
Д. Лоранта [16]. 

Метою статті є створення на основі власних досліджень і літературних 
джерел морфологічної, генетичної та ієрархічної класифікацій рельєфу кар’єрів. 

 Для досягнення мети необхідно спочатку сформулювати класифікаційні 
критерії елементів, форм і комплексів форм рельєфу. Також одним із завдань цієї 
статті є проблема ієрархії форм гірничопромислового рельєфу. Окремо 
зупинимося на  питанні мікрорельєфу кар’єрів. 

Класифікаційні критерії поділу рельєфу кар’єрів базуються на критеріях, 
що застосовують до антропогенного рельєфу загалом і часто їх дублюють. 
Причина   в   тому,   що    геоморфологічна   будова    кар’єрів   є   однією    з 
____________________ 
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найскладніших і найрізноманітніших серед усіх видів антропогенного рельєфу. З 
метою визначення критеріїв виокремлення форм та інших складових рельєфу, 
придатних для гірничопромислових територій, проаналізуємо класифікації 
антропогенного рельєфу.  

Існує велика кількість таких класифікацій, створених, починаючи з  40-х 
років ХХ ст., у яких використовували різні класифікаційні ознаки. Аналіз та 
узагальнення таких досліджень здійснено у публікаціях О. Колтун [8] та              
О. Колтун і І. Ковальчука [9]. Часто у класифікаціях подають лише перелік форм 
за певною ознакою, не називаючи власне ознаки поділу. Є приклади 
недотримання класифікаційних критеріїв в одному ряді форм.  

Рельєф гірничопромислових територій дотично розглядають у 
антропогенному ландшафтознавстві [6; 7; 12; 14 та ін.], причому об’єктом 
дослідження є не тільки форми рельєфу, але й їхні поєднання.  

 Головними критеріями виокремлення елементів, форм і комплексів форм 
рельєфу кар’єрів є морфологія і генезис, другорядними – вік і сучасна 
морфодинаміка. 

 Морфологія рельєфу кар’єрів є, напевно, найважливішою його 
характеристикою, оскільки морфологічних різновидів форм існує доволі багато. 
Акцентувати увагу на морфології антропогенного рельєфу пропонує і О. Колтун 
[8; 9]. Морфологічні ознаки використовують для виокремлення різних за 
розмірами форм і елементів (від найбільших до найдрібніших), а також для типів 
рельєфу. Детально розглянуто морфологію рельєфу кар’єрів і у власних 
публікаціях [2; 4]. Отже, розглянемо морфологічні критерії класифікації рельєфу 
кар’єрів. 

1. Знак форм. За цим критерієм форми рельєфу поділяють на додатні, 
від’ємні, нейтральні. Вони відрізняються об’ємом форм (додатним, від’ємним, 
нульовим). З цієї точки зору, не зовсім правильним є використання терміна 
«змішані форми» [9], які є не формами, а поєднаннями додатних і від’ємних 
форм, комплексами форм. 

2. Розмір. Це абсолютні значення (довжина, висота (глибина), площа, об’єм) 
або окремі категорії форм (макро-, мезо-, мікро-, наноформи рельєфу) [16]. 

3. Розмірність. За цим критерієм форми рельєфу поділяють на: 1) форми 
площинного поширення, 2) форми лінійного простягання, 3) точкові форми [1]. З 
математичної точки зору, нелогічно цей показник називати формою у плані [9]. 

4. Розміщення у просторі. Усі форми рельєфу (кар’єри або їхні елементи) 
поділяють на наземні і підводні [1]. Розміщення наземних форм (кар’єрів) у 
просторі (профілі) може бути вододільним, схиловим, долинним або 
комплексним (наприклад, вододільно-схиловим) [4]. 

5. Морфографічний тип визначають за профілем  рельєфу. Наприклад,      
П. Ф. Молодкін [11] вирізняє плоский, грядовий, горбистий і куполоподібний 
підтипи рельєфу (додатні форми), а також замкнутий і незамкнутий (від’ємні 
форми). Цей перелік неповний.  Окрім того використані різні критерії поділу для 
додатних і від’ємних форм. Ю. Г. Сімонов [13] і В. М. Фірсенкова [15]  
виокремлюють ще терасований рельєф. В. І. Федотов і С. В. Федотов [14] 
пропонують види виїмкового кар’єрного рельєфу (мульдоподібний, 
циркоподібний і терасований), види відвалів (гребенеподібний, конічний, 
платоподібний, плосковершинний терасоподібний). 
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6. Планові обриси. Розрізняють ізометричні і витягнуті форми рельєфу. 
Ізометричні форми трапляються округлі і багатокутні. 

7. Нахил. За цією ознакою виокремлюють субгоризонтальні і нахилені 
поверхні. До субгоризонтальних поверхонь належать: днища кар’єрів, берми, 
поверхні насипів тощо, до нахилених – уступи кар’єру, схили відвалів тощо. 

8. Складність. Це поділ на прості і складні форми [12; 16], а також на прості 
і складні елементи рельєфу.  

Складні елементи рельєфу  – це проблема, яку досі не обговорювали в 
геоморфології, зокрема, у морфологічному аналізі рельєфу. Складні елементи 
рельєфу – це поєднання декількох поверхонь, для яких не визначають об’єм (ці 
утворення не є формами рельєфу). Прикладом складних елементів рельєфу може 
бути річкова тераса, яка складається з двох елементів: поверхні тераси й уступу 
тераси. Для рельєфу кар’єрів є подібний, хоча й складніший, приклад – 
терасоподібні поверхні відвалів, розділені уступами. 

Генезис, поряд з морфологією, є головною характеристикою рельєфу 
кар’єрів. За основним рельєфотвірним чинником (антропогенна денудація чи 
акумуляція) вирізняють такі основні генетичні категорії рельєфу: вироблений 
(або денудаційний) і акумулятивний. Можна виокремити елементи і форми з 
простим (денудаційний чи акумулятивний) і складним (вироблено-насипний, 
рекультивований тощо) генезисом. Генезис є головною характеристикою поділу 
на групи елементів і форм рельєфу у легендах геоморфологічних карт кар’єрів [3; 
4] (рис.  1). 

 

 

 
Вироблений рельєф: 1 – уступи кар’єру незадерновані; 2 – уступи кар’єру задерновані; 3 
– днище кар’єру незадерноване; 4 – днище кар’єру задерноване;    5 – днище кар’єру 
заліснене; 6 – берми; 7 – антропогенні останці. 
Насипний і вироблено-насипний рельєф: 8 – плоскі насипи; 9 – горбисті насипи; 10 – 
насипи доріг; 11 – вироблені насипи; 12 – окремі насипні горби. 
Сучасні екзогенні процеси. Інші позначення: 13 – конуси осипання;  14 – рови 
відсідання; 15 – площинний змив; 16 – дороги. 
 
Рис. 1. Фрагмент геоморфологічної карти Пустомитівського кар’єру 
Fig. 1. A fragment of the Pustomyty quarry geomorphological map 
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Загальновідомим є поділ форм на дві категорії: 1) створені за прямого впливу 
на рельєф; 2) створені за непрямої дії на рельєф [11]. У класифікації О. В. Колтун 
і І. П. Ковальчука [9] останні форми названі природно-антропогенними, а у       
Ф. Н. Мількова [10] – супутніми. 

Важливою характеристикою генезису форм є вид технічних засобів, які 
використовують у кар’єрних роботах: 1) техніка для видобувних робіт;                 
2) транспорт, який використовують у процесі відвалоутворення (конвеєрне, 
залізничне, автомобільне транспортування і складування порід). Також сюди 
можна зачислити підводне видобування корисних копалин (наприклад, піску) за 
допомогою гідромоніторів і їхнього складування. Ці суто технічні, здавалось би, 
чинники визначають морфологію антропогенного рельєфу [15].  

У деяких класифікаціях [9] ознакою генезису також вважають вид 
природокористування. На нашу думку, його краще розглядати як окрему 
класифікаційну категорію. 

Вік рельєфу може бути абсолютним (у роках) і відносним. Відносний вік – це 
загалом: а) виокремлення таких категорій, як давні (реліктові) і сучасні (молоді) 
форми; б) стадії розвитку (за  Є. Н. Азбукіною [1]): зародження, юності, зрілості, 
старості. Вікові особливості рельєфу кар’єрів детально проаналізовано у власній 
публікації [4]. 

Сучасну морфодинаміку, як критерій для поділу форм рельєфу, 
використовує Ф. Н. Мільков [1974]. Автор вирізняє категорії супутніх форм 
рельєфу за типом екзогенних процесів: еоловий, зсувний, карстовий, 
псевдокарстовий і суфозійно-просадковий, термокарстовий, мерзлотно-
горбистий. Мікроформи, створені у результаті природних (фактично, природно-
антропогенних) процесів виокремлює Д. Лорант [16], І. П. Ковальчук і                
О. В. Колтун наводять такі категорії форм природно-антропогенного рельєфу: 
обвальні, зсувні, осипні, лавинні, соліфлюкційні, делювіальні, селеві, 
флювіальні, карстові, суфозійні, кріогенні, флювіо- і лімногляціальні, еолові, 
морські [9]. 

Розглянуті критерії поділу рельєфу кар’єрів використовують спільно у 
класифікаціях антропогенного рельєфу й у легендах до геоморфологічних карт. 
Найпоширеніші поєднання у класифікаціях морфології та генезису 
(морфогенетичні класифікації). Зокрема, О. В. Колтун і І. П. Ковальчук [9] 
слушно зазначають, що морфогенетичні ознаки домінують. Кожна з цих двох 
ознак може бути першою (головною) або другою (нижчого таксономічного 
рангу). Трапляються випадки, коли у класифікаціях ці ознаки послідовно 
використовують 3–4 рази (морфологія – генезис – морфологія), наприклад, 
класифікація Ю. Г. Сімонова [13]. 

У класифікаціях іноді пропонують інші критерії (як пишуть І. П. Ковальчук і 
О.В. Колтун [9]) – пов’язані з господарською діяльністю людини. На нашу 
думку, такі критерії для виокремлення елементів і форм рельєфу є несуттєвими і 
їх не розглядатимемо. 

Ієрархія форм рельєфу. Форми рельєфу кар’єрів можуть подавати в 
ієрархічній послідовності залежно від їхнього розміру і складності. Це 
морфологічні критерії, які було стисло розглянуті вище. Три категорії форм 
запропонував вирізняти Д. Лорант [16]: макро-, мезо- і мікроформи. Макро- і 
мезоформи поділяють на вироблені і акумулятивні, а для мікроформ додається 
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третя категорія – створені у результаті природних процесів (наприклад, 
обвально-осипні). До макроформ науковець зачислює кар’єри як від’ємні форми 
рельєфу і відвали. Мезоформами є окремі елементи цих форм, наприклад, для 
виробленого рельєфу – це головні стінки, днища кар’єру тощо. Мікроформи – це 
дрібні форми, які ускладнюють мезоформи (наприклад, скельні підпори, стовпи, 
купи тощо).  

В антропогенному ландшафтознавстві і конструктивній географії побіжно 
розглядають також ієрархію форм гірничопромислового рельєфу. Зокрема,        
Л. В. Моторіна [12] наводить такі типи рельєфу: пасмовий кар’єрно-відвальний, 
платоподібно-відвально-кар’єрний рекультивований і кар’єрний. Останній 
поділяють на кам’яно-кар’єрний і гравійно-піщаний кар’єрний. Кожен з типів 
складається з додатних і від’ємних форм. У своїй праці Є. Іванов [7] пропонує 
ієрархічний ряд морфологічних одиниць гірничопромислових геосистем, якому 
відповідають таксономічні одиниці рельєфу. Найвищий ранг – місцевість 
відповідає комплексу форм чи типу рельєфу, найнижчий – фація – мікроформі 
рельєфу. У цьому ієрархічному ряді простежуємо певні неузгодженості, зокрема, 
місцевість і складне урочище відповідають одним і тим самим формам рельєфу 
(поєднання форм рельєфу). 

Мікрорельєф кар’єрів. Найнижчий ієрархічний рівень форм рельєфу 
кар’єрів – це мікрорельєф. До них належать невеликі (максимально до 1-2 м 
висоти (глибини) або ширини) другорядні форми рельєфу. Їх можна поділити на 
дві категорії: 1) створені власне антропогенними процесами; 2) створені 
сучасними екзогенними (природно-антропогенними) процесами. 

Мікроформи є у багатьох класифікаціях антропогенного рельєфу чи легенд 
до геоморфологічних карт гірничопромислових територій. Однак у цьому 
напрямі найбільший доробок належить В.М. Фірсенковій [15]. Вона 
запропонувала широкий перелік типів мікрорельєфу територій кар’єрних 
виробок: западинно-горбистий, грядово-горбистий, грядово-западинно-
віялоподібний, западинно-віялоподібний, опливинно-зсувний. Для кожного типу 
мікрорельєфу В.М. Фірсенкова встановила конкретний антропогенний 
рельєфотвірний чинник, про який уже йшлося вище. Також авторка виокремила 
форми рельєфу, утворені сучасними процесами (водно-ерозійними, зсувними, 
еоловими). Їхній перелік доволі широкий. Наприклад, до форм, створених водно-
ерозійними процесами належать вимоїни (V-подібні, плоскодонні, ефемерні), 
конуси винесення та інші. 

На основі власних досліджень кар’єрів серед мікроформ, спричинених 
сучасними геоморфологічними процесами виокремлено ще такі: делювіально-
пролювіальні (рис. 2) та осипні конуси і шлейфи, суфозійні колодязі і просадкові 
пониження. Також виокремлено форми, зумовлені антропогенною денудацією та 
акумуляцією: мікроформи уступів кар’єрів (виступи, ніші, навіси), горбисто-
западинний мікрорельєф насипних ділянок, горбистий і западинний мікрорельєф 
днищ. 

Класифікація рельєфу кар’єрів. Створення класифікації, яка охоплюватиме 
усі класифікаційні критерії та об’єкти практично неможливе з причин великої 
їхньої кількості. Отож доцільно створити окремі морфологічні класифікації для 
елементів рельєфу, форм рельєфу, генетичну класифікацію та ієрархічну 
класифікацію рельєфу кар’єрів. 
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Рис. 2. Дрібноструменевий змив і делювіально-пролювіальні шлейфи на схилах 
відвалу (Давидівський кар’єр) 
Fig. 2.  Scour on slopes of dumps and debris apron (Davydiv quarry) 
 

Розглянемо запропоновані класифікації. 
Морфологічна класифікація елементів рельєфу. Критеріями поділу елементів 

рельєфу є: розмір, нахил, морфографічний тип, планові обриси, складність   
(табл. 1; рис. 3). Розмір можна не використовувати у класифікаціях (і для 
елементів, і  для форм рельєфу), оскільки цей критерій має допоміжне значення. 
Класифікація складена у вигляді таблиці-матриці. Не для усіх поєднань критеріїв 
можливі конкретні елементи рельєфу. 

Морфологічна класифікація форм рельєфу. У класифікації використані такі 
критерії поділу: знак форм, складність, морфографія, планові обриси (табл. 2). У 
неї входять форми різного ієрархічного рангу. 

Генетична класифікація рельєфу кар’єрів. Елементи і форми рельєфу за 
походженням поділені на природно-антропогенні та антропогенні (табл. 3). Для 
природно-антропогенного рельєфу класифікаційною ознакою є тип сучасних 
(природно-антропогенних) процесів. Типи виокремлено переважно на основі 
власного досвіду досліджень кар’єрів. Антропогенні форми поділені на 
денудаційні (вироблені), акумулятивні та складні (комбіновані). Останній тип 
включає форми та елементи кар’єрів зі складним генезисом, коли поєднуються 
денудаційні і акумулятивні чинники, наприклад, вироблено-насипний рельєф. 
Складний генезис має рекультивований рельєф (переважно це сплановані і 
терасовані відвали). 

Ієрархічна класифікація рельєфу кар’єрів. У цій класифікації запропоновано 
3–4-рангову ієрархію елементів і форм рельєфу кар’єрів (рис. 4). Відмінністю від 
попередніх класифікацій (зокрема, Д. Лоранта [16]) є використання складних 
елементів рельєфу як об’єктів  класифікації. Трирангова  класифікація загалом 
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Таблиця 1 
Морфологічна класифікація елементів рельєфу кар’єрів 

Нахил Субгоризонтальні Нахилені 
Складність прості складні прості складні 

Морфографія плоскі горбисті горбисто-
западинні 

П
ла

но
ві

 о
бр

ис
и 

Ізоме-
тричні 

Поверх-
ні наси- 
пів і 
намивів, 
днища 
кар’єрів 

Поверхні 
насипів, 
днища 
кар’єрів 

Поверхні 
насипів, 
днища 
кар’єрів 

Складні 
днища 

Схили 
насипів і 
антропо-
генних 
останців 

 
 

– 

Видов-
жені 

Берми, 
днища 
кар’єрів 

Поверхні 
насипів, 
днища 
кар’єрів, 
берми 

Те ж саме Те ж саме Уступи 
кар’єру, 
схили 
насипів і 
антропо-
генних 
останців 

Система 
берм і 
міжрівне-
вих уступів 

 
традиційна й не містить складних елементів і форм рельєфу, чотирирангова – 
містить усі можливі ієрархічні рівні.  

 

 
Рис. 3. Погорбковане днище у Пустомитівському кар’єрі 

Fig. 3. Hilly main floor in Pustomyty quarry 
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Таблиця 2 
Морфологічна класифікація форм рельєфу кар’єрів 

Знак Додатні Від’ємні 
Складність прості складні прості складні 

Морфографія плоскі гостроверхі  
і гребенопо-
дібні 

плоскі гостро-
донні 

П
ла

но
ві

 о
бр

ис
и 

 

Ізоме-
тричні 

Плоскі 
насипи, 
антропо-
генні 
останці 

Конусопо-
дібні насипи, 
купи 

Складні 
відвали 

Виїмки, 
невеликі 
кар’єри 

Ями Багаторі-
вневі 
кар’єри 

Видов-
жені 

Плоскі 
насипи, 
вали 

Вали Те ж 
саме 

Траншеї, 
рови 

Траншеї Те ж саме 

 
Таблиця 3 

Генетична класифікація форм рельєфу кар’єрів 
Природно-антропогенні форми 

рельєфу 
Антропогенні форми рельєфу 

водно-
ерозійні 

обвально-
осипні 

зсувні суфо-
зійні 

Денуда-
ційні 

Акумулятивні Складні 
насипні намивні 

Ерозійні  
борозни, 
яри, ко-
нуси ви-
несення, 
делюві-
альні 
шлейфи 

Обвально- 
осипні 
конуси і 
шлейфи  

Стінки 
відри-
ву 
зсуву, 
зсувні 
тіла 

Суфо-
зійні 
пони-
ження,
колод-
ці 

Уступи і 
днище 
кар’єру, 
антро-
погенні 
останці, 
берми, 
ями 

Зовнішні 
відвали, 
купи, вали 

Поверхні 
намивів 

Внутрі-
шні 
відвали, 
рекуль-
тивовані 
відвали 

 
 

 
 

Рис. 4. Ієрархічна класифікація елементів і форм рельєфу кар’єрів 
Fig. 4. Hierarchical classification of elements and forms of quarry relief 

 
До головних форм (див. рис. 4) належать кар’єри і зовнішні відвали (форми 

або комплекс форм), до складних елементів рельєфу – система берм і 
міжрівневих уступів, міжрівневі та інші складні днища тощо. Форми рельєфу 
представлені антропогенними останцями і відвалами; елементи рельєфу – 
днищами, уступами кар’єру, бермами, поверхнями і схилами насипів, 
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антропогенних останців; дрібні форми рельєфу – ямами, ровами, валами, купами 
тощо. 

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, можна зробити декілька 
узагальнень. На нашу думку, неможливо створити класифікацію рельєфу 
кар’єрів, яка охоплюватиме усі критерії поділу. За результатами нашого 
дослідження з’ясовано, що морфологічні  критерії є найголовнішими для поділу 
рельєфу на складові частини. Вперше запропоновано виокремлювати складні 
елементи рельєфу кар’єрів (поєднання елементів, для яких не визначають об’єм). 
Ієрархія форм рельєфу містить 3–4 ранги форм та елементів рельєфу. Найнижчий 
ієрархічний рівень – дрібні форми рельєфу – поділяють на дві категорії: створені 
антропогенними і природно-антропогенними процесами. 
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The proposed classification criteria for the division of the relief of the quarries 
(morphological, genetic, age, dynamic). The morphological criteria include: 1) sign of forms, 2) 
size, 3) dimension, 4) position in space, 5) morphographic type, 6) plan outline, 7) inclination, 
8) complexity. The genesis of the terrain of the quarries can be anthropogenic (excavated, 
accumulated, complex) and natural-human (created with indirect influence on the relief). The 
genesis of forms depends on the technology used in the quarries. It is accepted to allocate three 
hierarchical levels of terrain of quarries: macro-, meso- and microforms. The microrelief is 
divided into two groups: 1) created by the actual anthropogenic processes; 2) created by modern 
(natural-man-made) geomorphological processes. 

Using all the criteria of division it is impossible to create a classification of relief of 
quarries, because they are too many (more than 10). Therefore, there are proposed separate 
classification of elements, forms of relief, genetic and hierarchical. The criteria for division for 
relief elements are the slope, complexity, morphographic type, planned outlines; For forms of 
relief - a sign of forms, complexity, planned outlines, morphographic type. The genetic 
classification includes two categories - elements and forms of natural anthropogenic and 
anthropogenic origin. In the first category, the following types are presented: linear and surface 
erosion, talus creep, landslide, suffosion, eolian. Anthropogenic forms are divided into 
denudation (or excavated), accumulative (dump and hydraulic waste disposal) and complex. 
The 3-4th rank hierarchy of the relief of quarries is proposed. The difference from the previous 
classifications is the introduction of new classification objects - complex relief elements. 

Key words: classification of relief of quarries, classification criteria, relief morphology of 
quarries, hierarchy of relief of quarries. 
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Розглянуто актуальні проблеми виникнення, формування, антропогенної 
трансформації та зникнення сучасних геосистем межиріччя Західного Бугу, Рати і 
Солокії. Значну увагу присвячено дослідженню умов формування Яструбецької дельти – 
не характерної для регіону ділянки річкової долини Західного Бугу. Ще сто років тому у 
цій дельті налічували понад 80 окремих рукавів і проток, які меандрували у нестійких 
піщаних відкладах, заболоченій та зарослій верболозами і вільхою місцевості, що не 
властиво для поліських річок. На основі ретроспективно-географічного аналізу 
літературних і картографічних джерел XVIII‒ХХ ст. поетапно відстежено передумови 
розвитку геосистем Яструбецької дельти та оточуючих ландшафтів межиріччя. 

Опрацьовано та прокоментовано праці відомих польських учених А. Ремана і 
М. А. Ломницького, які присвячено детальному аналізу тогочасних природних умов 
досліджуваної території, особливостей функціонування, динаміки і розвитку геосистем 
річкової долини Яструбецької дельти. Проаналізовано австрійські карти Першого (1779–
1783) і Другого (1819–1820) топографічних знімань, складені під час проведення 
Йосифинської та Францисканської метрик. Дешифрування топографічних карт перших 
двох з п’яти історико-географічних зрізів дало змогу розглянути умови розвитку 
малополіських ландшафтів у другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. та 
інтерпретувати ймовірні напрями стоку поверхневих вод і домінуючих повітряних 
потоків у післяльодовиковий період та у процесі формування річкових долин. 

Ключові слова: ландшафт, річкова долина, дельта, межиріччя. 
 
Постановка проблеми. Одна із найскладніших, наближена до кризової 

ландшафтно-екологічна ситуація в Західному регіоні України сформувалася в 
межах Червоноградського гірничопромислового району, розташованого у 
центральній частині Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Цей 
район вважають головним у басейні, в його межах залишилося близько 600 млн т 
кам’яного вугілля, або 70 % промислових запасів. Експлуатацію вугільних шахт 
розпочато 1957 р. і триває вона вже понад 60 років. Сьогодні діючими є 7 з 12-ти 
вугільних підприємств. Закриття вугільних шахт шляхом мокрої консервації 
їхніх підземних порожнин лише ускладнило природні умови у регіоні. 

Аналіз сучасної ландшафтно-екологічної ситуації в межах Червоноградського 
гірничопромислового району неможливо здійснити без огляду умов виникнення, 
розвитку і формування ландшафтів. Територія інтенсивного розроблення покладів 
кам’яного вугілля та антропогенної трансформації геосистем знаходиться в 
межах межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії. Власне понижені малополіські 
ландшафти, найсильніше перетворені природно-антропогенними процесами, 
зазнали значної деформації і просідання земної поверхні, що у багатьох місцях 
____________________ 
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спричинило їхнє затоплення і підтоплення поверхневими, ґрунтовими і 
підземними водами. Сучасний стан та особливості розвитку цих процесів 
розглянуто у кількох статтях [3, 4]. Практично усі природно-господарські системи у 
межиріччі цих річок відчули трансформаційні зміни, суттєво змінивши, нерідко 
до невпізнання, зовнішній вигляд та вертикальну і горизонтальну структуру. 
Причину цього варто шукати в історії формування сучасних природних 
ландшафтів. 

Ретроспективно-географічні особливості виникнення і розвитку сучасних 
ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії надзвичайно цікаві та, 
здебільшого, пов’язані із формуванням заплав і терас цих водотоків. Утворення 
долини Західного Бугу відбулося давно, сліди діяльності пра-Бугу виявлено у 
вигляді широких розмивів у вугільних пластах карбону [5]. Водночас напрям 
річкової долини тектонічно зумовлений і пролягає вздовж головних тектонічних 
порушень регіону, зокрема Межирічанського скиду, зон Белз-Милятинських і 
Белз-Куликівських насувів. У нижній течії приток їхні долини аналогічно 
відтворюють напрям субширотних, субмеридіальних і діагональних розломів. 
Загалом сучасна геодинамічна активність тектонічних порушень знаходить 
відображення у будові земної поверхні району. 

Однак найбільший вплив на формування ландшафтів у межиріччі Західного 
Бугу, Рати і Солокії мав період материкових зледенінь, передусім окського 
зледеніння, яке з трьох відомих зледенінь охопило найбільші площі на Західній 
Україні. Язик цього льодовика підійшов під досліджувану територію і пересік 
долину Західного Бугу. Після відходу найбільшого льодовика з півночі наступали 
новіші фази дніпровського і валдайського зледеніння, однак території 
гірничопромислового району вони не досягли. Водночас у межах межиріччя 
значні простори зайняті еоловими та водно-льодовиковими товщами пісків, 
супісків і суглинків. 

Власне передумови формування природних умов межиріччя спричинили 
виникнення нехарактерної для регіону ділянки річкової долини Західного Бугу 
довжиною до 20 км – Яструбецької дельти. Ще сто років тому у цій дельті 
налічували понад 80 окремих рукавів і проток, які меандрували у нестійких 
піщаних відкладах, заболоченій та зарослій верболозами і вільхою місцевості, що 
не властиво для поліських річок. На жаль, після спрямлення і заглиблення 
основного русла це виняткове природне утворення фактично зникло, залишилося 
лише декілька старичних рукавів і близько 20-ти понижених підтоплених і 
перезволожених русел, які добре дешифруються за допомогою космознімків 
(рис. 1). Суцільними лініями на рисунку позначено стариці, штриховими – 
підтоплені і перезволожені русла. Періодично русла заповнені водою під час 
екстремальних повеней і паводків, а також частково – під час зливових дощів. 
Залишкові старичні водойми оточені густими верболозами. Загалом сьогодні 
лишилися поодинокі свідчення щодо існування дельти, місцеве населення 
поступово забуває про особливості цієї місцевості, хоча одну із меандруючих 
стариць і зараз називають Старим Бугом. 

Початку дослідження умов формування Яструбецької дельти сприяло 
випадкове виявлення у фондах кабінету картографії Львівської національної 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника карти Речі Посполитої XVII ст., на якій 
відображено розгалужену частину Західного Бугу у місці його злиття із Ратою і  
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Рис. 1. Фрагмент Яструбецької дельти у районі с. Городище 

(дешифрований космознімок з ресурсу Google Earth Pro) 
Fig. 1. Fragment of the Yastrubetska Delta in the village of Gorodysche 

(decoding cosmic image from Google Earth Pro) 
 

Солокією. Подальші пошуки літературних і картографічних джерел XVIII–
ХХ ст. та їхній ретроспективно-географічний аналіз сприяли вивченню 
природних умов формування сучасних ландшафтів цієї місцевості. 

Метою роботи є дослідження передумов формування частини річкової 
долини Західного Бугу, в історичних документах зазначеної як Яструбецька дельта, 
та оточуючих геосистем межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії. Досягнення 
поставленої мети передбачало вирішення таких завдань: 

1) опис природних умов досліджуваної території на основі огляду 
наукових праць другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; 

2) дешифрування австрійських, польських і радянських картографічних 
творів XVIII–ХХ ст. та геопросторовий аналіз тогочасних географічних 
об’єктів та їхніх топонімів; 

3) інтерпретація ймовірних напрямів стоку поверхневих вод і 
домінуючих повітряних потоків у післяльодовиковий період та у процесі 
формування річкових долин; 

4) виявлення тенденцій зміни природних умов у районі дослідження 
за останні 240 років; 

5) пошук залежностей між історією формування природних умов та 
сучасним станом природно-господарських систем, який зумовлено їхньою 
антропогенною трансформацією внаслідок видобування покладів 
кам’яного вугілля. 
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Аналіз наукових праць другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зрозуміло, що 
такий нехарактерний для місцевості географічний об’єкт, як Яструбецька дельта, 
не оминули увагою тогочасні географи, які досліджували цей феномен. 
Згадування про неї трапляються у багатьох наукових працях другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст., в яких відзначають значне заболочення і затоплення 
повеневими і паводковими водами долини Західного Бугу на ділянці Стриганка – 
Городище. Найдетальніші описи подано у працях відомих польських вчених 
Антонія Ремана і Мар’яна Алоїза Ломницького, які у цей час працювали у Львові 
і вивчали природні умови Галичини. Власне їхні детальні фізико-географічні та 
геоботанічні описи є цінними у сучасних умовах, оскільки дають змогу зрозуміти 
умови формування і трансформаційні зміни ландшафтів межиріччя Західного 
Бугу, Рати і Солокії. Дозволимо собі подати адаптований переклад і коментарі до 
цих наукових праць. 

Зупинимося детальніше на описі Яструбецької дельти у відомій монографії 
польського географа і геоботаніка А. Ремана “Землі давньої Польщі і сусідніх 
країв слов’янських…” (“Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów sławiańskich…”, 
1895–1904) [7; 8]. У її другій частині “Niżowa Polska” дослідник розглянув 
особливості природних умов цієї дельти. Він зазначив, що на той час сильно 
заболочені долини водотоків залишилися лише у межиріччі Західного Бугу, Рати 
і Солокії. Річки, потрапляючи у межирічне пониження, протікають між 
слабовираженими берегами. Дотікаючи до сіл Стриганки і Тишиці, Західний Буг 
поділяється на декілька десятків рукавів і проток, утворюючи знаний у районі, 
славний серед мисливців і рибалок, водний лабіринт, якого не утворює жодна 
інша річка в Галичині. Загалом тут налічували понад 80 рукавів, проток і 
відгалужень. Дослідження цієї місцевості пов’язано з труднощами: рукави 
щороку зазнали замулення і захаращення. Це спричиняло їхнє обміління, що 
вимагало у мисливців і подорожуючих прокладання між островами нових 
маршрутів густозарослими верболозами, очеретами і рогозою. 

Наноси у долині Яструбецької дельти піщанисті, хоча пісок у багатьох місцях 
зв’язаний з суглинками, глинами і мулами, а рівень наносів останніми роками 
піднімається. Ширина рукавів і проток помірна, становить щонайменше декілька 
метрів, однак у багатьох місцях зазнає такого звуження, що слід перетягувати 
човни. Всі рукави густо поросли очеретами і рогозою, а на островах – густими 
верболозами, отож обстеження місцевості ускладнене. Рукави річки 
відрізняються від стариць інших річок (Вісли, Сяну, Дністра) відсутністю 
“декоративних” водних рослин, притаманних для стоячих водойм, таких як 
латаття біле, річчія плаваюча, ряска мала, які не прижилися через властивості 
донних наносів. Дика водна пуща щорічно оживає через розплід водних птахів і 
риби, отож популярна серед мисливців і рибалок. У недоступних рукавах річки 
часто трапляються видри. 

Природні особливості Яструбецької дельти вміщує й географічний опис до 
аркуша карти Белз–Сокаль, складеного М. А. Ломницьким і розміщеного у 
Геологічному атласі Галичини (“Atlas geologiczny Galicyi”, 1884–1911) [6]. За 
свідченнями автора, у серпні 1889 р. більшість рукавів у дельті пересихала і 
лише глибокі русла залишили відгалуження, протоки і стариці. Не виключено, 
що пересихання та обміління водотоків у дельті траплялося регулярно. Іншою 
цікавою інформацією є опис професором поблизу присілку Збіца водоспаду (?) на 
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одному з основних русел річки, яке пересікає мулуваті і торфові відклади плоскої 
долини. Берег річки утворює вертикальний обрив загати, з якої стирчать 
почорнілі пні закам’янілих дерев. Перевищення між верхнім і нижнім рівнями 
води у загаті сягало 5 м. Найімовірніше, автором описано залишки водоскиду 
штучної дамби водойми млину, який нанесено на старшій на близько ста років 
карті фон Міга. 

Головною річкою дельти є Західний Буг, який нижче Стриганки і Тишиці 
розтікається долиною піщаних відкладів, поділяється на численні рукави, 
багаторазово утворюючи устя і стариці, а після злиття з Ратою і Солокією 
перетинає (прориває) впоперек підвищені місцевості Люблінської і Волинської 
височин. При цьому дельтова мережа річки між Стриганкою і Городищем під час 
повеней і паводків розливається у велику водойму площею понад 20 км2. 
Двосторонні береги дельти є низькими, заледве на 4–5 м вище від рівня 
повеневих вод. Нижче від злиття з Солокією розпочинає розвиватися долина 
річки з чіткими долинами стоку з лівими похилими і правими крутими схилами, 
які місцями утворюють стрімкі стінки. У формуванні цієї долини відіграє роль 
асиметрія берегів, властива подільським і поліським річкам. 

Основними притоками Західного Бугу з лівого берега є Рата і Солокія, з яких 
перша з півдня на північ тече піщаною долиною, а друга – розрізає з заходу на 
схід щебенюваті крейдові відклади, протікаючи вздовж підніжжя Люблінської 
височини, яка складена суглинистими (лесоподібними) відкладами. Обидві річки 
сильно розливаються, мають низькі береги і плоску заплаву, замулену пісками. 
Вони впадають під прямим (Солокія) або гострим (Рата) кутом у Західний Буг; 
інших більших водотоків на цьому межиріччі немає. 

Села і присілки у цьому районі займають підвищені (202–204 м н. р. м.), часто 
острівні, ділянки заплави Західного Бугу, що залишаються незатопленими під час 
розливів повеневих і паводкових вод. Рівень води у меженевий період лише на 2–
3 м нижче від рівня заплавної поверхні річки. До рівня ізогіпси 198 м сягає 
перша надзаплавна тераса, яку періодично затоплювало під час повеней і паводків. 
На поверхню тераси виходять алювіальні відклади. Друга надзаплавна тераса 
піднесена на декілька метрів вище першої й давно не затоплюється повеневими 
водами, тому на поверхні перекрита делювіальними пісками і супісками. 

Аналіз картографічних творів XVIII–ХХ ст. Картографічна інформація 
суттєво допомагає, а інколи й слугує основою дослідження як умов формування 
природних ландшафтів, так і їхньої антропогенної трансформації. Важливими 
для відтворення ретроспективи розвитку і прояву природно-антропогенних процесів 
є різночасові картографічні джерела. Зокрема, їх можна використати для аналізу 
розміщення, функціонування, стану і розвитку різнофункціональних природно-
господарських систем, вивчення тогочасних топонімів географічних об’єктів. 
Нами накопичено певний досвід ретроспективно-географічного дослідження з 
використанням різночасових топографічних карт [1; 2]. 

Для вдалої інтерпретації картографічної інформації слід обрати масштаб 
дослідження. Вивчення умов виникнення і формування сучасних ландшафтів 
межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії найкраще проводити за допомогою 
топографічних карт масштабного ряду від 1 : 25 000 до 1 : 50 000. На основі 
опрацювання картографічних фондів кабінету картографії Львівської національної 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Центрального державного історичного 
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архіву України у Львові та інтернет-джерел картографічного спрямування (сайтів 
https://mapire.eu; http://www.mapywig.org; https://maps.vlasenko.net та ін.) 
підібрано топографічні карти відповідного масштабу для п’яти історичних зрізів, 
що дали змогу охопити часовий період у понад 200 років (друга половина ХVIII – 
друга половина ХХ ст.): 

1) австрійські карти Першого топографічного знімання, складені під час 
проведення Йосифинської метрики (1779–1783) масштабу 1 : 28 800; 

2) австрійські карти Другого топографічного знімання, складені під час 
проведення Францисканської метрики (1819–1820) масштабу 1 : 28 800; 

3) австрійські карти Третього топографічного знімання (1869–1887) 
масштабу 1 : 25 000; 

4) польські карти Військового географічного інституту (1929–1939) 
масштабу 1 : 25 000; 

5) радянські карти Генерального штабу СРСР (1968–1989) масштабу 
1 : 25 000. 

Вибір цієї картографічної інформації не випадковий: він зумовлений певною 
рівномірністю періодів між топографічними зніманнями – 40–60 років. Перші 
три знімання припали на час існування Австро-Угорської імперії та проведені під 
час детальних кадастрових земельних оглядів (метрик) її території. Власне на 
основі цих кадастрових описів уперше склали придатні для ретроспективно-
географічного аналізу досліджуваної території картографічні твори. Важливими 
для аналізу є міжвоєнні польські й післявоєнні радянські карти, схожі за 
масштабом і відображенням географічної ситуації. З метою доповнення, 
деталізації та покращення інтерпретації геоданих використано аркуші 
австрійської топокарти масштабу 1 : 75 000 (1892–1894), польської топокарти 
масштабу 1 : 100 000 (1928–1936), радянські топокарти масштабів 1 : 50 000 і 
1 : 100 000 (1990–1992). 

Водночас проаналізовано картографічні твори на досліджувану територію 
інших країн і часових зрізів, які виявилися непридатними для ретроспективно-
географічного дослідження передумов формування сучасних ландшафтів 
межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії. Зокрема, це топографічні карти, які 
складено військово-топографічними управліннями Російської імперії, Німеччини та 
США. Проаналізовані карти є компілятивними творами, побудованими із 
запозиченням топографічних основ наведених вище австрійських і польських 
топокарт. Водночас відзначимо оригінальність подання та певні доповнення 
картографічної інформації на окремих топографічних картах цих держав. Саме 
тому нами використано картографічні твори періоду Другої світової війни 
масштабу 1 : 100 000, зокрема німецькі (1940–1944) та американські (1944) 
топокарти. 

Дешифрування австрійських карт Першого топографічного знімання 
(1779–1783). Карти Першого топографічного знімання складено під час 
проведення Йосифинської метрики. Йосифинська метрика, кадастр, земельний 
огляд (нім. Josephinische Kataster, Landesaufnahme) є першим кадастровим 
описом земельних угідь з їхнім детальним картуванням за часів Австро-
Угорської імперії. Цей опис замовила імператриця Марія Тереза після поразки 
Австрії у Семирічній війні з метою детального перепису та економічної оцінки 
земельних угідь. Перепис здійснено у 1764–1788 рр. і завершено за часів 
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правління імператора Йосифа II, отож і названо “йосифинським”. Під час 
проведення перепису складено військово-топографічну карту – карту Фрідріха 
фон Міга (1779–1783 рр.). Карти детальні, їх складено у масштабі 1 : 28 800. На 
них чітко позначено існуючі на той час географічні об’єкти (ліси, дороги, 
пагорби, старі русла річок і струмків, болота тощо) та їхні топоніми. 

Зазначимо значно вищу частку заліснення і заболочення досліджуваної 
території. Для долин основних водотоків властиві ділянки, які зайняті тісно 
розкиданими куртинами дерев і чагарників. Долину Яструбецької дельти майже 
цілковито вкрито вільховими лісами і верболозами, лише у припіднятих частинах 
окремих островів трапляються луки. Процеси заболочення зафіксовано виключно у 
південно-західній смузі дельти. Загалом долини Західного Бугу і Рати до злиття 
заболочені фрагментарно, а після злиття – практично повністю. 

У межах Яструбецької дельти Західний Буг розділяється на п’ять–сім 
паралельних рукавів (рис. 2). Окрім південно-західного рукава, що протікає 
відособлено і меандрує, решта рукавів річки є слабозвивистими та утворюють за 
допомогою проток-перемичок середньорозмірні острови площею 25–40 га. 
Ущільнення рукавів спостерігали у гирловій частині дельти, поблизу сіл 
Стриганка і Тишиця та у зоні розгалуження Західного Бугу на старе Волсвинське 
і нове Городищенське русла. У цих зонах розмірність островів зменшено до 6–8 
га. На картах усі рукави показано як протічні і повноводні. Нижче від місця 
злиття з Ратою Західний Буг раптом стає “звичайним” і рукави сходяться в одне 
русло. 

Зважаючи на тогочасну заболоченість місцевості, значну увагу присвячено 
гелонімам (назвам боліт) у межиріччі Західного Бугу і Рати, зокрема – урочищу 
Роцен (Rocen M., доповнення назв походить від нім. Morast – болото, трясовина). На 
новіших картах гелонім урочища перетворено на Рочин, який взято за сучасну назву 
відомого футбольного клубу “Рочин” (Соснівка). На картах радянського періоду 
цей топонім помилково “перекочував” на великий лісовий масив, розміщений 
південніше від болотистої місцевості. Інші два заболочених урочища 
Хуменофрав (Humenofraw M.) і Перекопа (Perekopa M.) розміщено власне у 
цьому лісовому масиві. Між заболоченими урочищами височіють вершини 
еолових форм рельєфу, які підписано як урочища Літовіська гора (Litowiska 
góra), Сіноліська гора (Sinoliska góra) і гора Міхалки (Michalce góra). У цьому 
випадку картограф, найімовірніше, зазначав власників земельних угідь, які 
згодом втратили значення й були забуті. 

Долину Яструбецької дельти на карті не підписано, небагато й гідронімів. 
Підписи двох рукавів Західного Бугу трапляються тільки у районі с. Тишиця: 
Зиплайка (Syplaika) і Кленівка (Kłeniuwka). Ці рукави-відгалуження мешканці 
ідентифікували через доступність і відносну відкритість місцевості. На карти 
нанесено два стави і сім водяних млинів у Новому Дворі, Сільці, Боровому, 
Волсвині і Збиці. 

Карти Першого топографічного знімання є своєрідними та інформативними, що 
зумовлено штриховим способом відображення форм рельєфу. Інтерпретація 
картографічної інформації дає змогу виявити долини ймовірних “проривів” у 
межиріччі Західного Бугу і Рати, складені торфами і заторфованими ґрунтами. 
Відомо щонайменше три таких плоских понижених долини, які розрізають 
припідняті на 3–8 м ділянки з чисельними палеодюнами і пасмами, утвореними  
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Рис. 2. Формування сучасних ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і 

Солокії (на основі дешифрування австрійських карт Першого топографічного 
знімання масштабу 1 : 28 800 – карт йосифинської метрики або Фрідріха фон 

Міга, 1779–1783 рр.) 
Fig. 2. Formation of modern landscapes between the rivers of the Western Bug, Ratа 
and Solokiya (based on the decoding of the Austrian maps of the First topographic 

survey scale 1 : 28,800 – maps of Josephian Metrics or Friedrich von Mieg, 1779–1783) 
 

еоловими пісками. Прадолини сформовані талими водами льодовика за часів 
останніх материкових зледенінь. Основи прадолин складені нерозчленованими 
флювіогляціальними та алювіально-озерними пісками, супісками і суглинками. 
Згодом пониження успадкували Західний Буг і Рата, які прокладали ними нові 
русла і рукави та частково заповнили сучасними алювіальними відкладами. 
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Процес “блукання” річок у цій частині межиріччя завершився відносно 
нещодавно (близько 500–1000 років тому). Залишки русел і сьогодні можливо 
дешифрувати за допомогою аеро- і космознімків. 

Найвіддаленіша прадолина проходить південніше м. Соснівки на відстані 
2,5–3,0 км від сучасної долини Західного Бугу. Її ширина змінюється від 300 до 
600 (1 000) м. Відносне перевищення між сучасною долиною і прадолиною 
становить 0,5–2,0 м. Значне розширення центральної частини прадолини вказує 
на можливе місце злиття пра-Бугу і Рати у 8 км (!) південніше від сучасного. Ще 
дві долини-перемички були закладені у звуженнях межиріччя між селами Сілець 
і Пархач (сучасна назва Межиріччя). На ділянках сходження прадолин з річищем 
р. Рати утворюються розгалуження русел, що вказує на інтенсивне привнесення 
піщаного матеріалу із прадолин. Поряд з цими прадолинами існують менші за 
розмірами розмиті розгалуження, представлені слабопіднятими плоскими 
ділянками першої надзаплавної тераси. Окрім поперечних до русел основних 
річок прадолин, на півдні межиріччя існують поздовжні заболочені долини, 
прокладені талими водами льодовиків та успадковані потічками, притоками 
Західного Бугу і Желдеця. 

Загалом ширина прадолини Західного Бугу у районі Яструбецької дельти 
сягає 5–6 км, утворює чимало “островів”, припіднятих над її рівнем і складених 
нерозчленованими еоловими та флювіогляціальними пісками. Велике підняття 
виникло між Волсвинським і Городищенським руслами. На карті помітно 
залишки рукавів, які розділяли його на фрагменти. За повноводністю обидва 
русла у цей час були рівнозначними. Відклади дельти мають різний склад і 
розмір. В її північно-східній частині домінують крупнозернисті піски, на що 
вказує розгалуженість рукавів, у південно-західній, заболоченій – дрібнопіщані, 
супіщані і суглинисті відклади. Водночас існувала тенденція до зміщення рукавів у 
південно-західному напрямі, зумовлена неотектонічними рухами. 

Дешифрування австрійських карт Другого топографічного знімання 
(1819–1820). Карти цього історичного періоду створено у процесі проведення 
Францисканської метрики. Францисканська метрика (нім. Franziszeische Kataster, 
Landesaufnahme) є другим кадастровим переписом та економічною оцінкою 
земельних угідь Галичини, здійсненою австрійським урядом у 1819–1820 рр. 
Назва метрики походить від імені імператора Франца ІІ, під час правління якого 
проведено перепис. Ця метрика докладно описує розміри земельних угідь, якість і 
стан використання ґрунту, відображає зміни у земле- і природокористуванні, що 
сталися після складення Йосифинської метрики. Документ супроводжували 
військово-топографічні карти масштабу 1 : 28 800 із уточненням географічних 
об’єктів під час Другого топографічного знімання. Попри аналогічний до 
попереднього знімання масштаб, на картах змінилися способи відображення 
картографічної інформації: вони стали інформативнішими. 

На картах долину Яструбецької дельти не підписано. Однак значну увагу 
приділено топонімам у межиріччі Західного Бугу, Рати і Солокії (рис. 3). 
Різноманітність форм рельєфу у цьому районі відображено детально, зокрема 
заболочені ділянки і палеодюни. Зазначимо, що у багатьох географічних об’єктів 
змінено назву або подано їх в іншому трактуванні. Серед заболочених ділянок 
виокремимо урочища Рочин (Roczyn), Темне (Ciemne bagno), Біле (Białe bagno) і 
Мохнате (Mochnate bagno) болото. У районі Соснівки і Борового, серед топонімів  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/1819
https://uk.wikipedia.org/wiki/1820
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_II_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97)
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Рис. 3. Формування сучасних ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і 

Солокії (на основі дешифрування австрійських карт Другого топографічного 
знімання масштабу 1 : 28 800 – карт францисканської метрики, 1819–1820 рр.) 

Fig. 3. Formation of modern landscapes between the rivers of the Western Bug, 
Ratа and Solokiya (based on the decoding of the Austrian maps of the Second 
topographic survey scale 1 : 28,800 – maps Franciscan Metrics, 1819–1820). 
 

палеодюн виділимо урочища Гірки (Hurki), Вільхові гори (Olchowe góry), 
Ключова гора (Kluczowa góra), Висока гора (Wysoka góra), Велика долина (Wielka 
Dolina) і Перекоп (Perekop). Окремі зміни торкнулися й написання поселень. 
Наприклад, вище описаний присілок Городища втратив назву Город і набув 
назву Груди (Hrudy). 
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Долина Яструбецької дельти цілковито заболочена, а близько половини її 
площі вкрито періодично затопленими вільшаниками і верболозами. Вирізняють 
два відокремлених зарослих масиви, найбільший із них на карті позначено як ліс 
Бодера (Boder-las). Жодних доріг і стежок у долині не виявлено. Нижче злиття 
Західного Бугу і Рати заболочення місцевості не спостерігали, і лише у нижній 
частині Волсвинського русла окреслили заболочену ділянку. Загалом на цій карті 
зазначено практично всі дрімоніми (назви лісів), наприклад Сілецький ліс 
(Sielecki-las) чи ліс під Городищем (Las pid Horodyszem). 

У цей час річка Західний Буг розтікалася на 8‒13 рукавів. Рукави мали різну 
ширину. Ущільнення рукавів спостерігаємо у центральній частині дельти, яке 
продовжує тяжіти до Волсвинського русла, що поступово втрачає значення і 
поступається молодому Городищенському руслу. В окремих місцях щільність 
рукавів є доволі високою, а розмір багатьох островів не перевищує 50×100 м. 

Система рукавів є протічною і лише окремі з них утворюють невеликі затони, 
а стариці загалом відсутні. У південно-західній частині долини відзначаємо 
слабке меандрування водотоків. Район злиття Західного Бугу і Рати, на відміну 
від карти попередньої метрики, виглядає як багаторусловий. У нижній частині 
Волсвинського русла вперше виявлено його стариці, оточені сосновими лісами. 
Інформація щодо розташування сильномеандрованих стариць картографом 
подано нечітко через значну заболоченість місцевості і недостатню кількість 
отриманих даних. Однак, це перше картографічне підтвердження, що суттєво 
розширює межі долини дельти і сприяє розумінню процесів антропогенної 
трансформації сучасних ландшафтів унаслідок просідання і затоплення земної 
поверхні. 

На картах Другого топографічного знімання в межах Яструбецької дельти 
підписано чимало гідронімів окремих рукавів Західного Бугу. Зокрема, течію 
Волсвинського русла поділено на три частини (доповнення назв походить від 
нім. Вett – русло): Ясенка (Jasienka B.), Крайнець (Krayniec B.) і Волсвинка 
(Wolswinka B.). Зазначимо, що більшість гідронімів позначають периферійні 
водотоки з кращим доступом до води. Поряд із селами Стриганка і Тишиця 
зазначено два рукави: Вільхова (Olchowa B.) і Глинна (Hlinna B.). Віддалену 
частину рукава дельти у районі с. Завонє називали Хмелівка (Czmiełowka B.). 
Перемичка між Волсвинським і Городищенським руслами має назву Гасеніца 
(Gasenica B.), а периферійні рукави у Городищенському руслі підписано як 
Старий (Alter Bug Fl., доповнення назв від нім. der Fluss – річка) і Новий (Neuer 
Bug Fl.) Буг, що вказує на тогочасні постійні зміни течії річки. На карті доволі 
хаотично та у місцях розширення рукавів картограф побіжно зазначає загальну 
назву річки Західний Буг (Bug Fl.). Серед інших нині неіснуючих гідронімів 
зазначимо Волсвинський став (Wolswinski Staw). На карти також нанесено шість 
водяних млинів ‒ у Новому Дворі, Пархачі, Сільці, Боровому і Волсвині. 

Інтерпретація картографічної інформації дала змогу визначити гіпотетичні 
напрямки домінуючих повітряних потоків у післяльодовиковий період. У районі 
дослідження переважали східні і північно-східні вітри, на що вказує напрям 
парабол дугоподібних палеодюн. Між смугами еолових піщаних форм рельєфу 
спостерігаємо плоскі заболочені пониження. 

Попередні висновки. Опис літературних і картографічних творів XVIII–ХХ 
ст. дає змогу вивчити передумови формування частини річкової долини Західного 
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Бугу, в історичних документах зазначеної як Яструбецька дельта, та оточуючих 
геосистем межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії. Відзначимо нехарактерні, у 
чомусь унікальні, природні мови цієї місцевості. 

У першій частині статті опрацьовано та прокоментовано роботи відомих 
польських вчених А. Ремана і М. А. Ломницького, які присвячено детальному 
аналізу тогочасних природних умов, особливостей функціонування, динаміки і 
розвитку геосистем річкової долини Яструбецької дельти. Проаналізовано 
австрійські карти Першого (1779–1783) і Другого (1819–1820) топографічних 
знімань, складені під час проведення Йосифинської і Францисканської метрик. 
Дешифрування топографічних карт перших двох з п’яти історико-географічних 
зрізів сприяло аналізу розвитку малополіських ландшафтів у другій половині 
XVIII – першій половині ХІХ ст. та інтерпретації ймовірних напрямів стоку 
поверхневих вод і домінуючих повітряних потоків у післяльодовиковий період та 
у процесі формування річкових долин. 

У другій частині статті завершимо ретроспективно-географічних аналіз 
картографічних творів та окреслимо передумови трансформації сучасних 
ландшафтів досліджуваної території. 
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THE PRECONDITIONS OF MODERN LANDSCAPES FORMING BETWEEN 

WESTERN BUG, RATA AND SOLOKIA RIVERS (Part 1) 
 

Ivanov Eugen 
 

Ivan Franko National University of L’viv, 
P. Doroshenko St., 41, UA – 79007 Lviv, Ukraine 

 
Actual problems of origin, formation, anthropogenic transformation and disappearance 

modern geosystems between Western Bug, Rata and Solokiya rivers are considered. Special 
attention devoted to formation conditions research of Yastrubetska Delta as uncharacteristic for 
region of the Western Bug river valley. Even a hundred years ago in the delta numbering over 
80 separate branches and ducts that meandering in unstable sandy sediments, wetlands 
overgrown by willow and alder areas, not typical for Polissya rivers. Based on retrospective-
geographic analysis of literature and cartographic sources of the XVIII–XX centuries are traced 
stages of the Yastrubetska delta geosystems development and surrounding landscapes of 
between-river basin. 

In the first part of the article processed and commented the works of famous Polish 
scientists A. Reman and M. A. Lomnytskyi that focus on detailed analysis of that time 
environmental conditions of the study area, functioning, dynamics and Yastrubetska delta river 
valley geosystems development. The Austrian maps of the First (1779–1783) and Second 
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(1819–1820) topographical snapshots, compiled during the realization of the Josephine and 
Franciscan metrics, were analyzed. Topographic maps processing of the first two of the five 
historical and geographical sections made it possible to consider the conditions of small-
Polissya landscapes development in the second half of the XVIII – the first half of the ХІХ 
century. Also interpret the probable directions of surface waters runoff and dominant air flows 
in the post-glacial period and in the process of formation of river valleys. 

Key words: landscape, river valley, delta, between rivers areas. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ ГІРСЬКОЇ 
ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ БИСТРИЦЯ НАДВІРНЯНСЬКА  

 
Тарас Клапчук  

 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. П. Дорошенка, 41,79007, м. Львів, Україна 
 

Розглянуто низку гідро-геоморфологічних показників і проаналізовано їхній 
розподіл у межах геоморфологічних районів та областей у гірській частині басейну ріки 
Бистриця Надвірнянська в Українських Карпатах. Ріка розташована у межах чотирьох 
геоморфологічних районів Вододільно-Верховинських і Скибових (Зовнішніх) Карпат. 
Розглянуто такі показники: порядок потоків, кількість потоків, загальна довжина 
потоків, середня довжина потоків, коефіцієнт довжини потоків, коефіцієнт біфуркації, 
густота річкової мережі і частота потоків. 

З’ясовано, що загальна кількість потоків суттєво відрізняється між 
геоморфологічними районами через відмінності частки їхніх площ у досліджуваному 
басейні. У районі Низькогірного рельєфу Скибових Горганів налічується 159 потоків, 
районі Середньогірного рельєфу Скибових Горганів – 869, Ворохта-Путильського 
ерозійного низькогір’я – 317, у Привододільних Горганах – 62 потоки. Загальна довжина 
потоків має такий розподіл за геоморфологічними районами: Низькогірного рельєфу 
Скибових Горганів –  162,4 км; Середньогірного рельєфу Скибових Горганів – 705,8 км; 
Ворохта-Путильського ерозійного низькогір’я – 204,4 км; Привододільних Горган –      
39,5 км.  

Найбільше значення частоти потоків у геоморфологічному районі Ворохта-
Путильського ерозійного низькогір’я (3,8), найменше – у районі Низькогірного рельєфу 
Скибових Горганів (1,74). Насиченість території водними потоками найкраще ілюструє 
коефіцієнт густоти річкової мережі. Його максимальне значення – 2,5 км/км2 у районі 
Ворохта-Путильського ерозійного низькогір’я, а мінімальне – 1,6 км/км2 у 
Привододільних Горганах.  

Середня довжина потоків має більші значення у геоморфологічній області Скибових 
Карпат (0,84 км), зокрема, у районі Низькогірного рельєфу Скибових Горганів – 1,02 км, 
у районі Середньогірного рельєфу Скибових Горганів –     0,81 км. Дещо менші значення 
зафіксовано в області Вододільно-Верховинських Карпат (0,64 км), а саме – у районі 
Ворохта-Путильського ерозійного низькогір’я – 0,65 км, у районі Привододільних Горган 
– 0,64 км.  

Коефіцієнт біфуркації у досліджуваному басейні поступово збільшується від 4,28 і 
4,44 для потоків 1-го і 2-го порядків до 4,75 для 3-го порядку і стрімко зростає до 6,0 для 
потоків 4-го порядку та зменшується до 2,0 для потоків 5-го порядку.  

Коефіцієнт довжини потоків у гірській частині басейну Бистриці Надвірнянської 
зростає від 1,77 для потоків 2-го та 1,96 – для 3-го порядку до 3,66 – для потоків 4-го 
порядку і спадає від 2,31 для 5-го порядку до 1,73 для потоків 6-го порядку.  

Ключові слова: водні потоки, гідромережа, порядок потоків, геоморфологічний 
район, структура річкової мережі, р. Бистриця Надвірнянська.  
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Вступ. Активна господарська діяльність в Українських Карпатах упродовж 
останніх десятиліть та неефективне управління природно-господарськими 
системами зумовлює фінансові збитки місцевих громад через активізацію 
небезпечних природних процесів (селі, зсуви, обвально-осипні процеси, лінійну і 
площинну ерозію). Встановлення зв’язків між параметрами структурної 
організації річкової мережі і рельєфу у гірській частині басейну Бистриці 
Надвірнянської даватиме змогу планувати протиерозійний захист території, 
покращувати мікроклімат ландшафту, уникати забруднення водойм, 
підвищувати ефективність лісового господарства й охорони природних 
комплексів. 

Водні потоки – це один з найважливіших чинників формування рельєфу 
Землі. Сукупність всіх водних потоків, які впадають у головну ріку, називають 
річковою мережею. Річкова мережа дренує басейн з тенденцією до охоплення 
усієї площі водозбору за мінімальної затрати енергії, отож вона розвивається за 
певними закономірностями [20]. Під будовою річкової мережі розуміють 
поєднання кількості і довжин потоків різних розмірів і порядків, незалежно від 
їхньої конфігурації [22].  

Під структурою річкової системи розуміють сукупність водотоків, їхнє 
просторове розміщення та взаємодію [7]. Саме тому проаналізуємо структуру 
річкової мережі в межах геоморфологічних областей і районів, щоб простежити 
її залежність від рельєфу.  

Дослідження структури річкових мереж в різних регіонах України подано у 
працях І. П. Ковальчука  [7], І. П. Ковальчука  і П. І. Штойка [10; 11], 
І. П. Ковальчука  і Т. С. Павловської  [9], Л. П. Курганевич [13], Ю. М. Андрей–
чука [1], А. В. Михновича [14], О. В. Пилипович [15], І. С. Березки [2; 4], 
Я. В. Смірнова, С. В. Кострікова і І. Г. Черваньова [19] та ін. У Карпатському 
регіоні структуру річкових мереж досліджували Л. Ф. Дубіс [6], 
Н. Ф. Габчак [5], Т. Соловей і К. Юзвяк [17].  

Мета статті: дослідити структурну організацію гідромережі гірської частини 
басейну ріки Бистриці Надвірнянської на рівні геоморфологічних районів. 

Територія дослідження. Досліджувана басейнова система адміністративно 
входить у Надвірнянський район Івано-Франківської області (рис.1). Площа 
водозбірного басейну становить 623,7 км2. Гірська частина басейну ріки Бистриці 
Надвірнянської розташована у межах двох геоморфологічних областей [12; 16] – 
Вододільно-Верховинської і Скибових (Зовнішніх) Карпат, а також чотирьох 
геоморфологічних районів – Низькогірного рельєфу Скибових Горганів         
(91,3 км2), Середньогірного рельєфу Скибових Горганів (425 км2), Ворохта-
Путильського ерозійного низькогір’я (82,8 км2), Середньовисотних крутосхилих 
ерозійно-тектонічних хребтів і груп Привододільних (Внутрішніх) Горганів   
(24,6 км2). 

Методика дослідження. Основу системних досліджень річкових систем 
заклав Р. Хортон, який запропонував систему порядкової класифікації потоків і 
встановив ряд кількісних статистичних закономірностей їхньої будови, які після 
доповнення С. Шумма отримали назву «Законів Хортона». «Закони Хортона» 
відображають «наявність статистичних залежностей від порядку водотоку, 
довжини, водності, кута сходження і площі водозбору» [21]. Удосконалив схему 
класифікації Хортона у 1952 р. А. Страллер [22]. Згідно з даними А. Стралера, 
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найвищий порядок присвоюють тільки ділянці головної річки після впадіння в 
неї притоки з таким самим високим рангом. Нерозгалужені водотоки вважають 
водотоками 1-го порядку. Зливаючись, два водотоки 1-го порядку утворюють 
водотік 2-го порядку. Водотік 3-го порядку утворюється від злиття двох 
водотоків 2-го порядку, водотік 4-го – від злиття двох водотоків 3-го порядку і т. 
д. Якщо до притоки 2-го і вищого порядку приєднується будь-яке число приток 
1-го порядку, його порядок залишається незмінним. Дещо згодом В. Філософов, 
незалежно від А. Страллера, запропонував аналогічну схему порядкової 
класифікації. 

У нашому дослідженні визначення порядків річок у гірській частині басейну 
Бистриці Надвірнянської проводили за схемою Страллера–Філософова у 
напівавтоматичному режимі із застосуванням ГІС-технологій. Результати 
напівавтоматичного способу вважають високоточними, адже результати 
порівняння методик визначення порядку річкових приток виконані І. Березкою і 
Я. Смірновим, засвідчують, що автоматичний і напівавтоматичний способи є 
найефективнішими за таких досліджень [3]. 

За напівавтоматичного способу визначення порядків річок використано 
програмне забезпечення ESRI ArcGIS Desktop 10.2.1, у якому є інструменти, що 
дають змогу швидко і якісно здійснити геоприв’язку топографічних карт й 
оцифрувати всі необхідні елементи річкової мережі. Вихідні картографічні 
джерела – польські туристичні топографічні карти знімання 1984 р. (сітка GPS в 
системі WGS-84) у масштабі 1:50 000. Їхню геоприв’язку здійснено у систему 
координат WGS_1984_UTM_Zone_35N (датум D_WGS_1984).  

Після оцифрування карт отримано векторний шар річок, у якому створено 
автоматично поле «Length» (довжина) і додатково поле «Order» (порядок). У 
зазначені поля в автоматичному режимі вносили інформацію про довжину 
водотоків і в ручному режимі – їхній порядок. 

Межі геоморфологічних районів запозичено зі схем геоморфологічного 
районування Я. С. Кравчука [12] і Р. О. Сливки [16]; їх уточнено для подальших 
досліджень. 

Результати дослідження. У результаті векторизації гідромережі басейну 
Бистриці Надвірнянської з’ясовано, що у межах її гірської частини налічують 
1407 потоків, з яких: 1 083 потоки 1-го порядку, 253 – 2-го, 56 – 3-го, 12 – 4-го,   
2 – 5-го, 1 – 6-го порядку. Порядок потоків у гірській частині басейну ріки 
Бистриці Надвірнянської за схемою Страллера-Філософова на тлі 
геоморфологічного районування зображено на рис.1. 

У межах кожного геоморфологічного району визначено такі показники: 
порядок потоків, кількість потоків, загальна довжина потоків, середня довжина 
потоків, коефіцієнт довжини потоків, коефіцієнт біфуркації, густота річкової 
мережі, частота потоків, які вважають основними при гідроморфологічних 
дослідженнях [8]. Приклад отриманих даних для кожного з геоморфологічних 
районів у межах досліджуваного басейну подано у табл. 1. 

Аналогічні дослідження виконано на рівні геоморфологічних областей у 
межах досліджуваного басейну. Основні показники структури річкової системи 
гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської та їхній розподіл за 
геоморфологічними районами подано у табл. 2.  
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Рис. 1. Порядок потоків у гірській частині басейну ріки Бистриці 

Надвірнянської за схемою Страллера-Філософова на тлі 
геоморфологічного районування 

Fig. 1. Stream order in the mountainous part of the basin river of Bistrica 
Nadvirnianska according to the Streller-Philosophov on the background of 
geomorphological zoning  

 
На основі отриманих даних охарактеризуємо структуру річкової 

мережі    гірської    частини    басейну    р.  Бистриці    Надвірнянської. 
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Таблиця 1  

 
Показники структури гідромережі у геоморфологічному районі 

Середньогірного рельєфу Скибових Горганів 
Indicators of the structure of the hydrological network in the 

geomorphological area of the Middle Highland Skybovyh Gorgan 

Поря-
док 

пото-
ків 

Кількість 
потоків 

Загальна 
довжина 

потоків, км 

Середня 
довжина 
потоків 

Коефі-
цієнт 

довжи-
ни 

потоків 

Коефіці-
єнт 

біфуркації 

Густота 
річкової 
мережі, 
км/км2 

Час-
тота 
пото-

ків 

(u) 
(Nu) (Lu) 

Lsm=Lu
/ 

Nu 

Rl=Lsm
/ 

(Lsm-1) 

Rb=Nu/ 
(Nu+1) D=Σl/S n=N/

S 

шт. % км %      

1 673 77,4 390,7 55,4 0,58 - 4,3 0,9 1,6 

2 156 18 171,1 24,2 1,1 1,9 4,9 0,4 0,4 

3 32 3,7 68,1 9,6 2,13 1,94 5,3 0,2 0,08 

4 6 0,7 43 6,1 7,2 3,38 3 0,1 0,01 

5 2 0,2 32,9 4,7 16,45 2,3 - 0,08 0,005 

Σ 869 100 705,8 100 0,81   1,7 2,05 

 
Таблиця 2 

Показники структури гідромережі басейну Бистриці Надвірнянської за 
геоморфологічними районами  

Indicators of the structure hydrological network of the basin river Bistrica 
Nadvirnianska in the geomorphological regions 

Геоморфологічний 
район 

Площа (S) Потоки 1-го порядку Потоки 2-го порядку Потоки 3-го порядку 

км2 % 
N L N L N L 

шт % км % шт % км % шт % км % 
Низькогірного 

рельєфу Скибових 
Горганів 

91,3 14,6 119 11 75,4 12,5 32 12,6 37,7 15 6 10,7 12,3 11,1 

Середньогірного 
рельєфу Скибових 

Горганів 
425 68,2 673 62,1 390,7 64,7 156 61,7 171,1 68,2 32 57,1 68,1 61,5 

Ворохта-
Путильського 

ерозійного 
низькогір’я 

82,8 13,3 238 22 106,8 17,7 56 22,1 33,4 13,3 18 32,2 30,4 27,4 

Середньовисотних 
Привододільних 

Горган 
24,6 3,9 53 4,9 30,8 5,1 9 3,6 8,7 3,5 - - - - 

Разом у басейні 623,7 100 1083 100 603,7 100 253 100 250,9 100 56 100 110,8 100 
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Закінчення табл. 2 

Геоморфологічний  
район 

Потоки 4-го порядку Потоки 5-го порядку Потоки 6-го порядку 
N L N L N L 

шт % км % шт % км % шт % км % 
Низькогірного 

рельєфу Скибових 
Горганів 

1 8,3 8,5 10     1 100 28,5 100 

Середньогірного 
рельєфу Скибових 

Горганів 
6 50 43 50,4 2 100 32,9 100 - - - - 

Ворохта-
Путильського 

ерозійного 
низькогір’я 

5 41,7 33,8 39,6 - - - - - - - - 

Середньовисотних 
Привододільних 

Горган 
- - - - - - - - - - - - 

Разом у басейні 12 100 85,3 100 2 100 32,9 100 1  28,5 100 

Кількісно оцінити структуру річкової мережі дає змогу порядок 
річки (u). У досліджуваному басейні найвищий 6-й порядок має головна 
річка – Бистриця Надвірнянська після її злиття із притокою Зеленицею  
(5-й порядок) поблизу с. Зелена. У геоморфологічних районах порядок 
потоків змінюється від найбільшого 2-го порядку у геоморфологічному 
районі Привододільних Горган і 4-го порядку у Ворохта-Путильському 
низькогір’ї, до 5-го порядку у районі Середньогірного рельєфу Скибових 
Горган і 6-го порядку у районі Низькогірного рельєфу Скибових Горган.  

Показник кількості потоків (Nu) контрастно відрізняється між 
геоморфологічними районами та областями через їхню різну площу у 
межах досліджуваного басейну, отож для зручності і коректності 
порівняння ми обчислили частку (%) потоків різних порядків у межах 
геоморфологічних районів і областей. Найбільша частка потоків першого 
порядку зафіксована у геоморфологічних районах Привододільних 
Горганів (85,5 %) і Середньогірного рельєфу Скибових Горганів (77,4 %), 
а найменша – у районах Низькогірного рельєфу Скибових Горганів      
(74,8 %) і Ворохта-Путильського низькогір’я (75,1 %). Загалом більша 
частка потоків першого порядку характерна для геоморфологічної області 
Скибових Карпат (77 %), порівняно з областю Вододільно-Верховинських 
Карпат (76,8 %). Кількість потоків 2-го порядку у геоморфологічних 
областях зберігає таку ж тенденцію, як і потоків 1-го порядку; у Скибових 
Карпатах частка потоків вища і становить 18,3 %, а у Вододільно-
Верховинських Карпатах – 17,2 %. Найбільшу частку (20,2 %) 
зафіксовано у районі Низькогірного рельєфу Скибових Горганів, а 
найнижчу (14,5 %) – у районі Привододільних Горганів (див. табл. 2).  

Протилежна ситуація з кількістю потоків 3-го порядку. У 
геоморфологічній області Скибових Карпат їхня частка становить 3,7 %, а 
у Вододільно-Верховинських Карпатах – 4,7 %. Найбільша частка потоків 
3-го порядку (5,7 %) у геоморфологічному районі Ворохта-Путильського 
низькогір’я (див. табл. 2). Найменша їхня частка у районі 
Середньогірного рельєфу Скибових Горганів (3,7 %). У 
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геоморфологічному районі Приводільних Горганів деякі потоки 3-го 
порядку беруть свій початок, однак зачислюємо їх до Ворохта-
Путильського низькогір’я через їхню більшу довжину у цьому 
геоморфологічному районі.  

Потоки 4–6-го порядків відсутні у геоморфологічному районі 
Привододільних Горганів. Кількість потоків 4-го порядку зберігають таку 
ж тенденцію, що і потоки 3-го порядку, тобто їхня частка у 
геоморфологічній області Вододільно-Верховинських Карпат є вищою 
(1,3 %), ніж у Скибових Карпатах (0,4 %). Найбільшу частку потоків 4-го 
порядку (1,6 %) зафіксовано у геоморфологічному районі Ворохта-
Путильського низькогір’я, найменшу – у районі Низькогірного рельєфу 
Скибових Горганів (0,6 %).  

Потоків 5–6-го порядку у геоморфологічній області Вододільно-
Верховинських Карпат не зафіксовано. Потоки 5-го порядку зачислюємо 
до геоморфологічного району Середньогірного рельєфу Скибових 
Горганів, де їхня частка становить 0,2 %. Потік 6-го порядку зачислюємо 
до району Низькогірного рельєфу Скибових Горганів через його більшу 
довжину у цьому районі, хоча він частково протікає і в іншому районі. 
Його частка у зазначеному районі становить 0,6 %, а загалом у 
геоморфологічній області Скибових Карпат – 0,1 % (див. табл. 2). 

Загальну довжину потоків (Lu), для зручності порівняння, також 
подаємо у вигляді частки від загальної довжини всіх потоків у кожному із 
геоморфологічних районів. Найбільша частка довжини потоків 1-го 
порядку характерна для району Привододільних Горганів (78 %), 
найменша – для району Низькогірного рельєфу Скибових Горганів     
(46,4 %). У геоморфологічних областях ситуація схожа: більша частка 
довжини потоків характерна для Вододільно-Верховинських Карпат (56,4 
%), а менша – для Скибових Карпат (53,7 %).  

Для потоків 2-го порядку ситуація протилежна, частка довжини 
потоків у геоморфологічній області Вододільно-Верховинських Карпат 
становить 17,3 %, а у Скибових Карпатах – 24 %. Найбільша частка цих 
потоків у геоморфологічному районі Середньогірного рельєфу Скибових 
Горганів (24,2 %), найменша – у районі Ворохта-Путильського 
низькогір’я (16,3 %) (див. табл. 2).  

Для потоків 3-го порядку характерна більша частка довжини у межах 
геоморфологічної області Вододільно-Верховинських Карпат – 12,4 %, а у 
Скибових Карпатах – 9,3 %. Зазначимо, що частка довжини потоків 
різних порядків загалом є вищою в області Вододільно-Верховинських 
Карпат, за винятком потоків 2-го порядку. Найбільша частка довжини 
потоків 3-го порядку фіксується у геоморфологічному районі Ворохта-
Путильського низькогір’я (14,9 %), найменша – у районі Низькогірного 
рельєфу Скибових Горганів (7,6 %).  

Частка дожини потоків 4-го порядку має доволі контрастну 
відмінність між геоморфологічними областями: у Вододільно-
Верховинських Карпатах вона становить 13,9 %, а у Скибових Карпатах – 
5,9 %. Найбільша частка довжини потоків становить 16,5 % у 
геоморфологічному районі Ворохта-Путильського низькогір’я, а 
найменша частка (5,3) % – у районі Низькогірного рельєфу Скибових 
Горганів (див. табл. 2).  
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На загальну довжину потоків 5-го порядку у межах геоморфологічної 
області Скибових Карпат припадає 3,8 %, а на потоки 6-го порядку –     
3,3 %; в області Вододільно-Верховинських Карпат такі потоки відсутні. 
У геоморфологічному районі Середньогірного рельєфу Скибових 
Горганів частка довжини потоків 5-го порядку становить 4,7 %. У районі 
Низькогірного рельєфу Скибових Горганів частка довжини потоків 6-го 
порядку – 17,5 %. 

Отримані кількісні показники дають змогу обчислити низку коефі-
цієнтів і показників, що детальніше характеризують структуру річкової 
мережі як у межах басейну, так і у кожному геоморфологічному районі й 
області. Одним із таких показників є середня довжина потоків (Lsm). 
Наші дослідження засвідчили, що цей показник у геоморфологічній 
області Скибових Карпат є вищим (0,84 км), ніж у Вододільно-
Верховинських Карпатах (0,64 км), як для всіх потоків загалом, так і для 
кожного із порядків зокрема.  

Для потоків 1-го порядку найбільший показник середньої довжини 
потоків характерний для геоморфологічного району Низькогірного 
рельєфу Скибових Горганів (0,63 км), а найменший показник – для 
району Ворохта-Путильського низькогір’я (0,45 км). Середня довжина 
потоків 2-го порядку контрастно відрізняється між геоморфологічними 
областями Вододільно-Верховинських Карпат (0,65 км) і Скибових 
Карпат (1,11 км). Найбільші значення фіксуються у геоморфологічних 
районах Низькогірного і Середньогірного рельєфу Скибових Горганів 
(1,18 і 1,1 км, відповідно), а найнижчі – у районах Ворохта-Путильського 
низькогір’я і Привододільних Горганах (0,6 і 0,97 км, відповідно).  

Для потоків 3-го порядку максимальні значення середньої довжини 
становлять 2,13 км у геоморфологічному районі Середньогірного рельєфу 
Скибових Горганів, мінімальне значення – 1,7 км у районі Ворохта-
Путильського низькогір’я. Середня довжина потоків 4-го порядку 
максимальне значення має у районі Низькогірного рельєфу Скибових 
Горганів (8,5 км), а мінімальне – у районі Ворохта-Путильського 
низькогір’я (6,7 км).  

Середня довжина потоків 5-го порядку становить 16,45 км (район 
Середньогірного рельєфу Скибових Горганів), а 6-го – 28,5 км (район 
Низькогірного рельєфу Скибових Горганів). Загалом серед районів 
середня довжина потоків у районі Низькогірного рельєфу Скибових 
Горганів становить 1,02 км, у районі Середньогірного рельєфу Скибових 
Горганів – 0,81 км, у Ворохта-Путильському низькогір’ї – 0,65 км, у 
Привододільних Горганах – 0,64 км. 

Додатковим показником до середньої довжини потоків є коефіцієнт 
довжини потоків (Rl), що показує фактичне збільшення потоків 
наступних вищих порядків, щодо до попередніх. Цей показник більшою 
мірою відображає як важливі зміни структури річкової мережі, так і 
тектонічні рухи, які зумовили ці зміни і вплинули на формування 
рельєфу. У досліджуваному басейні зазначений показник зростає від 1,77 
для потоків 2-го і 1,96 – для 3-го порядку до 3,66 – для потоків 4-го 
порядку і спадає від 2,31 для 5-го порядку до 1,73 – для потоків 6-го 
порядку.  
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Проте ситуація серед геоморфологічних районів є дещо відмінною: 
плавне збільшення досліджуваного показника характерне для району 
Ворохта-Путильського низькогір’я (1,33 – для потоків 2-го порядку; 2,83 
– 3-го порядку; 3,94 – для потоків 4-го порядку). В інших районах 
спостерігається контрастніша розбіжність між потоками 3-го і 4-го 
порядків. Зокрема, для району Низькогірного рельєфу Скибових Горганів 
характерне стрімке збільшення коефіцієнта з 1,74 для потоків 3-го 
порядку до 4,15 для потоків 4-го порядку. Схожою є ситуація і в районі 
Середньогірного рельєфу Скибових Горганів: 1,94 – для потоків 3-го 
порядку; 3,38 – 4-го порядку.  

Зазначимо, що загалом між геоморфологічними областями існують 
певні відмінності: у Вододільно-Верховинських Карпатах спостерігається 
поступове збільшення коефіцієнта від 1,4 для 2-го і 2,6 для 3-го порядків, 
до 4 – для потоків 4-го порядку. У Скибових Карпатах ситуація дещо 
відмінна: від стабільного показника 1,9 для потоків 2-го і 3-го порядків 
спостерігається різке збільшення до 3,5 для потоків 4-го порядку і 
поступове зменшення від 2,2 для потоків 5-го порядку до 1,7 – для 6-го 
порядку. 

Наступним важливим показником є коефіцієнт біфуркації (Rb), який 
показує кількість разів, на яку збільшилась кількість приток меншого 
порядку щодо більшого порядку. У досліджуваному басейні цей показник 
поступово збільшується від 4,28 і 4,44 для потоків 1-го і 2-го порядків до 
4,75 для потоків 3-го порядку і стрімко зростає до 6,0 для потоків 4-го 
порядку та зменшується до 2,0 для потоків 5-го порядку.  

У геоморфологічних районах ситуація дещо відмінна. Зокрема для 
потоків 1-го порядку найбільшим коефіцієнт є у районах Привододільних 
Горганів (5,9) і Середньогірного рельєфу Скибових Горганів (4,3). 
Найнижчі показники характерні для районів Низькогірного рельєфу 
Скибових Горганів (3,72) і Ворохта-Путильського низькогір’я (4,25). Для 
потоків 2-го порядку найбільше значення коефіцієнта зафіксовано у 
районі Низькогірного рельєфу Скибових Горганів (5,33), а найнижче – у 
Ворохта-Путильському низькогір’ї (3,11). Аналогічна ситуація і для 
потоків 3-го порядку: найбільший показник фіксуємо у районі 
Низькогірного рельєфу Скибових Горганів (6,0), а найнижчий – у 
Ворохта-Путильському низькогір’ї (3,6). Для потоків 4–6-го порядків 
аналізувати коефіцієнт серед геоморфологічних районах недоцільно через 
відсутність потоків вищих порядків у межах районів. 

Важливим показником, що характеризує структуру річкової мережі, є 
густота річкової мережі (D); він відображає відношення загальної 
довжини потоків до певної площі. Загалом серед геоморфологічних 
областей більший показник характерний для Вододільно-Верховинських 
Карпат – 2,3 км/км2, менший – для Скибових Карпат (1,7 км/км2). У 
геоморфологічних районах більші показники характерні для 
Низькогірного рельєфу Скибових Горганів (1,8 км/км2) і Ворохта-
Путильського низькогір’я (2,5 км/км2), а менші – характерні для районів 
Середньогірного рельєфу Скибових Горганів (1,7 км/км2) і 
Привододільних Горганів (1,6 км/км2). Найбільша густота гідромережі 
припадає на потоки 1-го та 2-го порядків, де у районі Низькогірного 
рельєфу Скибових Горганів цей показник становить 0,8 і 0,4 км/км2, 
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відповідно; у районі Середньогірного рельєфу Скибових Горганів – 0,9 і 
0,4 км/км2, у районі Ворохта-Путильському низькогір’ї – 1,3 і 0,4 км/км2, 
у Привододільних Горганах – 1,3 і 0,3 км/км2. Відносно високий показник 
густоти потоків 4-го порядку спостерігається у районі Ворохта-
Путильського низькогір’я (0,41 км/км2), порівняно з іншими геоморфо-
логічними районами, де ці показники значно нижчі: у районах 
Середньогірного рельєфу Скибових Горганів (0,1 км/км2) і Низькогірного 
рельєфу Скибових Горганів (0,09 км/км2). 

Для вичерпної кількісної оцінки структури річкової мережі та її 
розподілу у межах басейну обчислено показник частоти потоків (n), що 
відображає кількість потоків на певній площі. На території 
досліджуваного басейну зазначений показник становить 2,26 на 1 км2, 
однак змінюється як між геоморфологічними областями, так і між 
районами. У Скибових Карпатах він становить 1,99 на 1 км2, а у 
Вододільно-Верховинських Карпатах – 3,5 на 1 км2. Серед 
геоморфологічних районів найбільші значення показника становлять 3,8 і 
2,6 на 1 км2 у районах Ворохта-Путильського низькогір’я і 
Привододільних Горганах, відповідно, а найменші – 1,74 і 2,05 на 1 км2 – 
у районах Низькогірного і Середньогірного рельєфу Скибових Горганів, 
відповідно. Закономірно найпоширенішими є потоки 1-го порядку, їхню 
максимальну кількість 2,9 на 1 км2 відмічено у геоморфологічному районі 
Ворохта-Путильського низькогір’я, а найменшу – 1,3 на 1 км2 – у районі 
Низькогірного рельєфу Скибових Горганів. Відносно високий показник 
частоти потоків 4-го порядку характерний для району Ворохта-
Путильського низькогір’я (0,06 на 1 км2), порівняно із районами 
Середньогірного рельєфу Скибових Горганів і Низькогірного рельєфу 
Скибових Горганів – 0,01 на 1 км2. 

Висновки. Досліджено структурну організацію гідромережі гірської 
частини басейну ріки Бистриці Надвірнянської на рівні 
геоморфологічних районів за такими гідро-геоморфологічними 
показниками: порядок і кількість потоків, загальна і середня довжина 
потоків, коефіцієнт довжини потоків, коефіцієнт біфуркації, густота 
річкової мережі і частоти потоків. Результати аналізу зазначених 
показників дали змогу виявити певні закономірності розподілу значень 
показників на рівні геоморфологічних районів. 
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In the article we analyzed series of hydro-geomorphological indicators and their 

distribution between the limits of geomorphological districts and areas in the 
mountainous part of the basin river Bystrica Nadvirnianska in the Ukrainian 
Carpathians, which is located within the four geomorphological regions of the 
Vododilno-Verhovinsky and Skybovyh (Outer) Carpathians. We considered the 
following indicators: the order of streams, the number of streams, the total length of 
streams, the mean length of flows, the ratio of flow length, the bifurcation ratio, the 
density of the river network and the frequency of flows. 

It was established that the total number of flows significantly differs between 
geomorphological regions due to their share of areas in the research basin. In the area 
of low-mountainous relief Skibovyh Gorgany there are 159 streams, in the area of the 
Medieval relief of the Skibovyh Gorgany – 869, Vorokhta-Putilskyy erosional lowland 
– 317, Privodidilnyh Gorgan – 62. The total length of the flows has the following 
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distribution in the geomorphological regions: low-mountainous relief Skibovyh 
Gorgany – 162,4 km, Middle-earth relief Skybovyh Gorgany – 705,8 km, Vorokhta-
Putila erosion lowland – 204,4 km, Privodidilnyh Gorgan – 39,5 km. 

The greatest value of the frequency of flows is in the geomorphological area of the 
Vorokhta-Putyla erosion lowland (3,8), the least – in the Low-mountainous relief of the 
Skibovyh Gorgany (1,74). The density of the river network can be best illustrated by 
the density ratio of the river network. Its maximum value is 2,5 km/km2 in the 
Vorokhta-Putyla erosion lowland, and the minimum – 1,6 km/km2 in the Privodidilni 
Gorgany.The mean length of the streams has bigger values in the geomorphological 
area of the Skybkovy Carpathians (0,84 km), in particular, in the Lowland Skybovyh 
Gorgany – 1,02 km, in the Middle Highland of the Skybovyh Gorgany – 0,81 km. 
Somewhat smaller values were recorded in the area of the Vododilovo-Verkhovyna 
Carpathians (0,64 km), namely, 0,65 km in the Vorokhta-Putyla erosional lowland 
region and 0,64 km in the area of the Pryvoddylnyh Gorgan. 

Key words: water streams, river network, the order of streams, geomorphological 
area, structure of the river Bystrica Nadvirnianska. 
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Quantitative morphometric relief analysis is a fast-growing research area concentrating on a 

set of important tasks. One of these is the quantitative characterization of relief forms and types 
that would allow to build their morphometric signatures and distinguish them objectively and 
automatically. This task can be accomplished by the analysis of autocovariance/autocorrelation 
structure of the surface. 

The task of present research has been to calculate the autocovariograms for terrain surfaces 
for five tectonic and geological zones of Ukrainian Carpathians and to analyze their general 
form using R script specially written for the task. This script takes as an input the digital 
elevation model (SRTM Version 4.1 DEM) cut for every zone, and outputs the table with two 
fields that keep the values of distances (lags) and corresponding autocovariances. This table in 
its turn can be depicted as a graph – autocovariogram, with plotting capabilities of R. 

While each of the five obtained autocovariogram looks similar, their closer analysis reveals 
some significant differences in detail. Generally, autocovariograms differ in their initial values, 
the presence of the detectable periodicity in terrain (indicated by pronounced local minimum in 
autocovariogram), and the range distance at which they approach 0. In general, features and 
parameters of autocovariogram can be indicative of tectonic structure and processes, the genesis 
and composition of rocks, and the dominant morphodynamic processes. 

Key words: geomorphometry, autocovariogram, R, digital elevation model, Ukrainian 
Carpathians. 

 
Quantitative research methods and techniques are the hallmark of modern scientific 

methodology, making research results reproducible and more reliable. However, 
studies in Earth sciences still mostly rely on qualitative methods, producing descriptive 
results that are hard to reproduce and to transform into the form readily understandable 
to practitioners and to researchers from other scientists fields. The studies of Earth 
relief are no exception. Whereas Ukrainian geomorphologists and other Earth scientists 
not always command enough skills to apply modern quantitative research methods, 
particularly involving software creation and manipulation, in their everyday research 
work, they have accumulated a lot of valuable regional and local knowledge.The latter 
could be of interest not only for their colleagues and practitioners in their own country, 
but also for scientists abroad as a valuable empirical contribution to the scientific 
knowledge in the field of geomorphology. 

Among the different relief characteristics (its genesis, age, dynamics, morphology), 
morphometric characteristics are those that most readily lend themselves to 
quantitative analysis. The real boost in the quantitative morphometric analysis came 
with the advent of Digital elevation models (DEM) and modern computer  techniques 
____________________ 
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of their processing.  Starting from the late 1980-th, conceptual works have emerged 
that formulate the theoretical basis and the main tasks and topics of geomorphometry 
as the study of the quantitative analysis of Earth landforms [10, 11]. These topics 
included the search for objective and reproducible methods for classification of 
landforms and relief types, automatic delineation of drainage channels and networks, 
quantitative analysis of geomorphic and hydrologic processes dependent on the shape 
of land surface (soil erosion,landslide and avalanche development, groundwater 
movement), the morphometric detection of hazardous processes (landfalls, landslides, 
subsidence of land, avalanche tracks) [9, 10, 11, 12]. Quantitative relief analysis has 
also been applied in other areas of Earth sciences dealing with the impact of terrain on 
climate, soils, ecological conditions, etc. Terrain characteristics, like altitude (local as 
well as non-local), regional aspect, dissectedness – can be used as predictive variables 
to model the distribution of temperature and precipitation fields, thus allowing to 
interpolate the point data determined instrumentally at weather stations [6, 8]. Terrain 
attributes can also be used to interpolate and predict the distribution of soil properties 
and attributes, as they are influenced by the gravitationally controlled water and 
substance movement processes [9]. And as ecosystems characteristics are dependent on 
ecological factors related to properties of soil, local climate, water and nutrients 
movements that in their turn are controlled by terrain, the properties of the latter can in 
effect serve as indirect ecologic gradients [3], and can be used as such in predictive 
vegetation mapping [2, 3, 7]. 

During last decades geomorphometry has shaped itself into the mature research 
field. International conferences on geomorphometry have been held in 2009 (Zurich, 
Switzerland), 2011 (Redlands, California, USA), 2013 (Nanjing, China), 2015 
(Poznan, Poland), and 2018 (Denver, USA). After each one, Proceedings volumes have 
been issued, freely downloadable online. International Society for Geomorphometry 
(ISG) has been established as an international association of researchers and experts 
open for free exchange of knowledge and opinions about various aspects of DEM 
processing and digital relief analysis.http://geomorphometry.org/ 

There are several main directions of research in theoretical geomorphometry. One 
is aimed at substantiating the set of terrain morphometric attributes (parameters) that 
collectively exhaustively describe terrain form in every location. P. Shary has proposed 
a set of morphometric variables as quantitative terrain characteristics based on the 
mathematical description of continuous land surface [12]. From 18 variables proposed 
by him, most are different types of land surface curvature. These variables are divided 
into two groups: field-specific (characterizing the interaction of land surface with a 
vector field, generally – the gravitation one), and those that ignore these fields. Based 
on combinations of these variables, P. Shary has distinguished 12 simple morphometric 
terrain forms [12]. 

Another related task of modern geomorphometry consists in the development of 
automatic methods of objective and reproducible distinguishing and delineation of 
terrain forms, types and the manifestations of geomorphic processes. These methods 
are based on the concept of geometric signature – the specific combination of the 
values of morphometric variables that allow to uniquely identify an object or group 
thereof [1]. 

While the most of morphometric variables characterize the form of land surface in 
certain location or its vicinity, the methods are of interest that could characterize the 
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geometry and structure of the entire land surface belonging to a certain genetic terrain 
type, tectonic unit, geological formation, etc. If it is possible to derive a specific 
morphometric signature of a certain unit, then this signature could be applied to 
automatically distinguish the same kind of units in other places. 

The prospective method to characterize the geometry of a certain part of 
continuous surface is based on the analysis of autocovariance/autocorrelation structure 
of the surface. Spatial autocorrelation is a measure of dependency among observations 
in a geographic space. The concept of spatial autocorrelation is more complex than that 
of one-dimensional autocorrelation (e.g., in time series) because it deals with two- or 
three-dimensional data. There are some special measures (statistics) that characterize 
the level of spatial autocorrelation in data, the most common of which are Moran's I 
and Geary's C. Yet, they characterize autocorrelation as a global distance-independent 
property, describing it with a single value. However, autocorrelation can also be 
calculated with variable spatial lags, thus characterizing an inherent spatial variability 
and periodicity in data. The graphs showing autocorrelation or autocovariance as a 
function of lag, are called autocorrelograms or autocovariograms.  

As a rule, autocorrelation andautocovariance are the highest for the smallest lags 
(corresponding to close locations) and then monotonously decrease with increase in lag 
– a manifestation of “Tobler's first law of geography” [13, 14].Still, the concrete shape 
of these curves will be different in any single case and will characterize the peculiar 
properties of the spatial structure of the surface. 

The shape of these graphs calculated on topographic surfaces are indicative of 
relief type and can be regarded as a kind of morphometric signature. For example, if 
the terrain surface consists of homogeneous parts (blocks) of a certain characteristic 
size with sharp transitions between them, the autocovariogramwill show high values 
for the small lags, than a sharp decrease in value when lags become larger than the size 
of these parts. When the surface is characterized by periodicity (e.g., with a set of 
parallel mountain ridges divided by narrow valleys), autocovarianceand autocorrelation 
will be very small or negative for the lags corresponding to typical distances between 
opposite relief forms (neighboring ridge tops and valley bottoms) and then, contrary to 
general tendency, will increase with lag as the latter approaches the typical distances 
between similar relief forms (two neighboring ridge tops or neighboring valley 
bottoms). 

The aim of our research has been to calculate the autocovariograms for terrain 
surfaces for several tectonic subdivisions of Ukrainian Carpathians, to analyze the 
general form of these autocovariograms and to study relationships between this form 
and the genetic and morphological features of theses subdivisions. 

Carpathians are one of the largest mountain ranges in Europe, providing an 
essential habitat and refuge for many endangered species of plants and animals and 
Europe's largest area of virgin forests, and constituting a major economic, cultural, 
recreational and living environment in the heart of Europe, shared by numerous 
peoples and countries. Ukraine hosts the north-eastern part of Carpathian arc, where it 
is the narrowest (~ 100 km) and connects more wide and monolithic parts of Eastern 
and Southern Carpathians (inside Romania) and Western Carpathians (in Slovakia and 
Poland). Carpathians are the largest and highest mountain range in Ukraine, hosting the 
large part of country’s biodiversity, as well as providing indispensable ecosystem 
services and being an important area for local and regional tourism and recreation.  
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Ukrainian Carpathians were formed during the Alpine orogeny in the Mesozoic 
and Tertiary as a fold and thrust belt with northeast vergence.Most of them constitute 
the Carpathian Flysch Belt – a thrust belt (accretionary wedge) made of several rootles 
nappes consisting of so-called flysch– alternating Cretaceous to Paleogene marine 
deposits of claystones, shales and sandstones which were detached off the sea bottom 
and thrust over the North-European plate tens of kilometers to the north. To the south 
of it lie Neogene volcanic complexes and Marmaros crystal massif made up of hard 
igneous rocks. 

The study area of our research comprises most of the Carpathian mountains inside 
the borders of Ukraine, with the total area 20179 km2. While there are several schemes 
of the regionalization of Ukrainian Carpathians relief  and landscapes, they generally 
agree on delineation of the several structural-facial zones, that run longitudinally along 
the axis of Carpathian arch and are divided from one another by regional thrusts. 

For the aim of this research, the total study area was subdivided into five large 
zones mainly by criteria of general tectonic and geological structure. The important 
consideration has been the area of each zone which is large enough to calculate the 
autocovariogram of its elevation values. The list of these zones and their location is 
given in Fig. 1. 

The source of elevation data has been the SRTM Version 4.1 DEM [4] with spatial 
resolution of ~70 m. DEM tiles were downloaded from USGS EarthExplorer web site 
https://earthexplorer.usgs.gov/, then merged into one raster, reprojected into UTM 34N 
coordinate system and lastly cut to the boundaries of study region. Then the obtained 
DEM of 20179 km2 area has been overlaid with the vector layer of boundaries of 
abovementioned structural zones and cut-masked into five parts. Each “partial” DEM 
is thus reflecting the terrain structure of the corresponding zone (Fig. 1). 

To calculate the autocovariograms, the script has been written in R language to 
analyze how the autocovariance of values of the elevation grid change with the 
distance lag. R is a free software environment and programming language for statistical 
computing, analysis and graphics that is supported by the R Foundation for Statistical 
Computing and is widely used by scientists from different research fields all over the 
world. The core capabilities of R are extended through specialized user-created 
packages, which allow specialized statistical techniques and are often specifically 
tailored to the demands of a certain research field. A set of packages are intended for 
analysis of geographical data in vector and raster forms. For instance, the raster 
package provides general raster data manipulation functions for creating, reading, 
manipulating, and writing raster data, that can be used to develop more specific 
functions.Raster R package can readgeoreferenced raster data in common formats (like 
GeoTIFF) and create specific raster objects that are input for analyses and 
manipulation. 

The written R script, based on the functionality of raster package, gets a raster 
object as an input and returns a data frame (table) with two fields (columns) that keep 
the values of lags and corresponding autocovariances. This table can be used to build 
the plot (autocovariogram) with distance lags on X axis and autocovariances on Y axis, 
using plotting capabilities of R. 

DEM’s of each of 5 zones (Fig. 1) have been input to this script to obtain the tables 
and to build the respective autocovariograms. The results are shown in Fig. 2–4. 
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Fig. 1. Ukrainian Carpathians, their terrain and the main tectonic and geological 

zones delineated for the study: 
I – External flysch cover (nappe) – Skybova zone; 
II – External flysch cover – Krosno zone; 
III – Internal flysch cover – Duklya, Porkulets, Chornohora and Polonynskanappes; 
IV – Vyhorlat–Hutyn volcanic range and adjacent valleys; 
V – Alpine crystal Maramures massif. 
 
 

 
Fig. 2. Autocovariograms for zones 1 (left) and 2 (right), see Fig. 1. 
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Fig. 3. Autocovariograms for zones 3 (left) and 4 (right), see Fig. 1. 

 

 
Fig. 4. Autocovariogram for zone 5, see Fig. 1. 
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For zones 1–4 maximal lag for autocovariorgam has been set to 25 km, and for 

zone 5 – to 12.5 km (due to its small extent and impossibility to calculate 
autocovariogram for large lags). 

The general form of every autocovariogram looks similar – large initial values of 
autocovariance drop with distance till they reach close to 0 plateau at some range. Yet, 
the closer analysis can reveal some significant differences in detail. Firstly, the initial 
values and values at small lags differ a lot between them (as is noticeable by different 
default scales on Y axes on different plots). For zones 3 and 5 they are the highest, 
exceeding 100000 m2, for zones 1 and 2 – moderate, and the smallest for zone 4. The 
pattern characteristicof periodicity is most pronounced for zones 4 and 1, slightly 
noticeable for zone 2, and absent for the zones 3 and 5. The lengths of spatial cycles 
also vary a lot. This length can be estimated as double the distance to the dip on the 
graph. For zone 1 (Fig. 2, left) it is approximately 30 km (the typical distance between 
river valleys crossing the mountain ranges). For zone 4 (Fig. 3, right) it is 12–15 km, 
which is a typical distance between volcanic outlier hills – the characteristic terrain 
forms of this zone. Another feature of autocovariogram is a range at which values 
approach 0, which is another indicator of local terrain scale. It is 7 km for zone 4, 9 km 
for zone 5, 12 km for zone 2, and 15 km for zones 1 and 3. The general parameters and 
features of autocovariograms for different zones are shown on Table. 

 
 

Features of autocovariograms for main tectonic and geological zones of Ukrainian 
Carpathians 

 
Zone no. 

(see Fig. 1) 
Initial value 
(at lag 70 m) 

Range (km) Periodicity 

1 65400 15 Strong, 30 km 
2 42400 12 Slight, 22 km 
3 105000 15 No 
4 29300 7 Strong, 14 km 
5 123000 9 No 

 
It can be noticed that most elevated part of the mountains with large ranges and 

massifs (zones 3 and 5) is characterized by the largest initial autocovariance values and 
the lack of periodicity. Still, there is a difference between these zones in that the 
autocovariogram for zone 3 has much higher range than that of zone 5. These two 
zones have different genesis and geological structure; the zone 3 consists of 
sedimentary rocks, and zone 5 – of igneous rocks. The latter zone has thus “alpine” 
look with more sharp relief forms, which is reflected in very sharp initial decline in its 
autocovariogram. 

In general, parameters of autocovariogram can be indicative of tectonic structure 
and processes in the area, the genesis and composition of rocks (igneous, metamorphic 
or sedimentary), the dominant morphodynamic processes. Autocovariogram analysis 
of DEM can be used for the purposes of objective morphometric regionalization, the 
indication of unobvious tectonic and geologic structures, the estimation of the risks 
ofthe manifestation of dangerous and deleterious exogenousprocesses. 
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The detailed interpretation of autocovariogram shapes, the relationships between 
features and parameters of autocovariograms and relief characteristics like its genesis, 
age and dynamics deserve further studies. 
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Кількісний морфометричний аналіз рельєфу, як новий перспективний напрям 

досліджень, вирішує низку важливих завдань. Одним з них є кількісна характеристика 
форм і типів рельєфу, що дає змогу побудувати їхні морфометричні сигнатури, за якими 
можна об’єктивно виокремити ці форми й типи, використовуючи автоматизовані 
методи.Завдання можна вирішити шляхом аналізу автоковаріаційної/автокореляційної 
структури топографічної поверхні. 

В ході даного дослідження виконано обрахунок автоковаріограм для топографічних 
поверхонь п’ятьох зон в Українських Карпатах, виокремлених за ознакою тектонічної та 
геологічної будови, а також аналіз цих автоковаріограм. З цією метою використано 
спеціально створений скрипт мовою R. Завдяки скрипту проаналізовано фрагмент 
цифрової моделі рельєфу (SRTM Version 4.1) у межах кожної зони та розроблено 
відповідні таблиці з двома полями, які містять значення відстаней (лагів) та відповідних 
автоковаріацій. На основі цих таблиць графічними засобами R побудовано графіки – 
автоковаріограми. 

Тоді як загальний вигляд усіх трьох автоковаріограм є подібним, їхній детальніший 
аналіз виявив деякі помітні відмінності між ними. Загалом автоковаріограми для п’ятьох 
зон відрізняються між собою первинними значеннями, наявністю чи відсутністю 
періодичності поверхні рельєфу (її індикують виражені локальні мінімуми на 
автоковаріограмі) та відстанню, на якій значення наближаються до нуля. Загалом риси та 
параметри автоковаріограми можуть вказувати на тектонічну структуру та процеси, 
генезис та склад поверхневих геологічних відкладів та домінуючі морфодинамічні 
процеси. 

Ключові слова: геоморфометрія, автоковаріограма, мова R, цифрова модель рельєфу, 
Українські Карпати. 
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Ważną częścią polskiego krajobrazu są przydrożne obiekty sakralne, takie jak krzyże i 
kapliczki. Praca przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu rzeźby terenu na wartość 
krajobrazową przydrożnych obiektów sakralnych. Badania przeprowadzono na terenie 
województwa lubelskiego w makroregionach: Wyżyna Lubelska i Roztocze. Wyniki analiz 
pokazują, że rzeźba terenu jest ważnym elementem wpływającym na walory krajobrazowe 
przydrożnych obiektów sakralnych, ale nie jedynym. Do istotnych elementów zaliczyć należy 
także szatę roślinną oraz elementy antropogeniczne takie jak: zabudowa oraz infrastruktura 
techniczna. 

Słowa kluczowe: przydrożne obiekty sakralne, rzeźba terenu, walory krajobrazowe, krzyż, 
kapliczka 
 

Wstęp. Stałym i niezwykle istotnym elementem polskiego krajobrazu są 
przydrożne krzyże, kapliczki, figury i mogiły. Współtworzą one lokalną przestrzeń, 
gdyż mają wymiar nie tylko religijny, ale także społeczny, kulturowy i przyrodniczy. 
Są świadkami minionych wydarzeń i obecnymi w przestrzeni znakami historii i 
teraźniejszości narodu (Antolak i Szyszkowski 2013, Czerwiński 2012, Pawłowski 
2011, Seweryn 1958). Przyczyny powstawania przydrożnych obiektów sakralnych są 
różne, ale najczęściej w Polsce spotykane są krzyże i kapliczki, które są wotum 
dziękczynnym, pokutnym, błagalnym lub miejscem pamięci (Czerwiński 2012, Mełges 
2010, Seweryn 1958).O ich walorach krajobrazowych decydują różne czynniki, takie 
jak ich usytuowanie, rzeźba terenu, towarzysząca im roślinność drzewiasta, ich wartość 
historyczna, walory artystyczne i kulturowe (Kulesza i in. 2017ab, Mełges 2010, 
Fortuna-Antoszkiewicz i Kimic, 2007). Na Lubelszczyźnie mamy znaczące tradycje 
lokowania w krajobrazie przydrożnych krzyży i kapliczek. Obiekty te nie zostały 
jeszcze należycie przebadane, choć badania dotyczące różnych aspektów przydrożnych 
obiektów sakralnychsą stale prowadzone (Kulesza i in. 2017ab, Kulesza i Lubiarz 
2013, Lubiarz i Kulesza 2013, Garbacz, 2009, Kondraciuk i Urbański 2008, Petera 
1981, Gauda 1987). 

Rzeźba terenu jako element środowiska przyrodniczego jest wykorzystywana do 
prowadzenia badań o charakterze ewaluacyjnym, najczęściej w zakresie 
zagospodarowania turystycznego (Słowik i Witt 2008). Dotąd jednak nie prowadzono 
analiz odnośnie wpływu rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych krzyży i 
kapliczek. Celem niniejszej pracy jest więc   określenie  czy   rzeźba   terenu   wpływa   
na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na terenie Lubelszczyzny? 
____________________ 
© Lubiarz M., Kulesza P., 2018 
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I czy wpływ ten jest pozytywny? 

Metodyka badań. Badania terenowe przeprowadzono na obszarach wiejskich 
zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Wybrano do tego dwa 
makroregiony fizyczno-geograficzne: Wyżyna Lubelska i Roztocze (Kondracki 2000). 
W tych dwóchmakroregionach przeprowadzono analizy terenowe w zakresie wpływu 
rzeźby terenu na wartość krajobrazową przydrożnych obiektów sakralnych. Wykonano 
dokumentację fotograficzną analizowanych obiektów. W wyniku przeprowadzonych 
badań starano się określić czy rzeźba terenu zawsze jest czynnikiem podnoszącym 
walory krajobrazowe przydrożnych krzyży i kapliczek? Jako wysokie walory 
krajobrazowe rozumiemy taki układ przestrzenny, w którym przydrożny obiekt 
sakralny jest dominantą lub wyraźnym akcentem w krajobrazie. Taki krzyż(kapliczka, 
czy figura) jest dobrze widoczny z dużej odległości, przyciąga wzrok obserwatora, 
stanowi lokalny punkt orientacyjny albo jest istotnym punktem odniesienia. 

Wyniki. Na terenie województwa lubelskiego występuje duża różnorodność 
przydrożnych obiektów sakralnych. Ze względu na ich lokalizację w aspekcie rzeźby 
terenu można wyróżnićprzydrożne obiekty sakralne: 

1. na terenie równinnym, 
2. na wzniesieniach, 
3. w obniżeniach terenu np. doliny rzek, 
4. na celowo usypywanych kopcach. 

Pierwsza grupa to obiekty, które zlokalizowane są na terenie o charakterze 
równinnym. W zależności od charakteru pokrycia roślinnością mogą one istotnie 
wyróżniać się w krajobrazie lub być słabo zauważalne. Jeżeli towarzyszy im roślinność 
wysoka (lasy, zadrzewienia, sady, aleje) to trudno dostrzec je w przestrzeni, a więc ich 
walory krajobrazowe są mniejsze. Pomimo, że często mają istotną wartość historyczną, 
artystyczną czy religijną. Oczywiście podobnie będzie w przypadku pozostałych 
lokalizacji przydrożnych obiektów sakralnych, ponieważ kompleks leśny niejako 
wchłania znajdującą się na jego brzegu kapliczkę czy krzyż. Podobną rolę odgrywa 
zwarta zabudowa, która często przesłania przydrożny obiekt sakralny lub stanowi jego 
tło sprawiając, że staje się on słabo zauważalny. Kiedy zaś tłem kapliczki czy krzyża są 
tereny otwarte, rozległe pola uprawne, łąki, pastwiska, daleka panorama lasu, wtedy 
nawet pomimo braku istotnego znaczenia treściowego, wartości historycznej, 
artystycznej czy religijnej taki obiekt staje się istotnym elementem przestrzeni. 
Widoczną z daleka dominantą lub akcentem w krajobrazie. 

Drewniane krzyże we wsi Agatówkaznajdują się na terenie równinnym na 
wysokości 225 m n.p.m na terenie gminy Trzydnik Duży. Ich wartość historyczna jest 
znacząca, jednak ich lokalizacja na tle ściany lasu sprawia, że są słabo zauważalne w 
krajobrazie (fot. 1). 

Zupełnie inny charakter prezentuje drewniana kapliczka w miejscowości Krępiecw 
gminie Mełgiew (fot. 2). Zlokalizowana jest w krajobrazie wypłaszczonym na 
wysokości 185 m n.p.m., bez znaczących deniwelacji terenu wynoszących 5 m. 
Pomimo takiego usytuowania odznacza się ona wysokimi walorami  przestrzennymi.    
Jest ona bowiem wyraźnie wyeksponowana, a jej odbiór wizualny potęgują cztery 
wiekowe lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), które otaczają ją symetrycznie. W tym 
przypadku mało urozmaicone ukształtowanie terenu podkreśla walory kapliczki i jej  
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Fot. 1. Krzyże w Agatówce 

 
 

 
Fot. 2. Kapliczka typu domkowego w Krępcu jako dominanta krajobrazowa 

 
przyrodniczego sąsiedztwa, gdyż pełni ona funkcję jednoznacznej dominanty 
krajobrazowej. 
Podobnie murowana kapliczka we wsi Barak w gminie Jastków jest wyraźną 
dominantą w krajobrazie (fot. 3). Jest zlokalizowana na wysokości 225 m n.p.m. w 
równinnym krajobrazie otwartym z rozproszoną zabudową zagrodową. Deniwelacje  



211 
 

 
Fot. 3 Murowana kapliczka w Baraku 

 

 
Fot. 4. Krzyż w Krzesimowie Drugim - krajobraz podwyższa wartość obiektu,  

mimo że jego wystrój i stan techniczny jest ubogi 
 
terenu w sąsiedztwie wynoszą nie więcej niż 5 metrów. Jeszcze niedawno kapliczce 
towarzyszyły dwie okazałe brzozy brodawkowate, które ramowały ją symetrycznie. 
Jednak zostały one usunięte. 

Innym przykładem obiektu sakralnego zlokalizowanego na terenie równinnym jest 
metalowy krzyż usytuowany przy drodze we wsi Krzesimów Drugiw gminie Mełgiew 
(fot. 4). Znajduje się na wysokości 176 m n.p.m na łagodnie opadającym stoku w 
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kierunku południowo-wschodnim. Tłem krzyża są rozległe pola i łąki,domknięte 
wyższymizadrzewieniami doliny rzeki Stawek-Stoki oraz pojedynczymi 
zabudowaniami. Obiekt ten jest dobrym przykładem jak lokalizacja i rzeźba terenu 
mogą zwiększać atrakcyjność wizualną obiektu sakralnego, który pozbawiony jest 
atutów dekoracyjnych. Przy krzyżu brak towarzyszącej roślinności wyższej, a jego 
wystrój i stan techniczny jest niezadowalający.Specyficzna lokalizacja i ukształtowanie 
terenu decydują o wyraźnej obecności tego obiektu w przestrzeni, ale także uwypuklają 
jego negatywne cechy (zaniedbanie, brak drzew). 

 

 
Fot. 5. Krzyż w miejscowości Budki Dolne na tle panoramy krajobrazu rolniczego 

 
Podobny przykład prezentuje metalowy krzyż w Budkach Dolnychw gminie 

Trzydnik Duży (fot. 5). Tu również obiekt sakralny zlokalizowany jest przy krawędzi 
drogi, a jego tłem jest rozległa panorama otwartego krajobrazu rolniczego. Krzyż 
znajduje się na wysokości 220 m n.p.m. a deniwelacje sąsiadującego obszaru wynoszą 
10 m. Lekko falista rzeźba terenu potęguje efekt wizualny sprawiając, że krzyż wraz ze 
swoją roślinną oprawą staje się jeszcze bardziej malowniczym akcentem. Jego wartość 
krajobrazowa jest wyższa w porównaniu z krzyżem w Krzesimowie, gdyż towarzyszą 
mu drzewa, których pnie dodatkowo tworzą ramy widokowe. 

Niezwykle cenną grupą obiektów sakralnych w krajobrazie otwartym stanowią 
krzyże i kapliczki umiejscawiane na naturalnych wzniesieniach. W takich przypadkach 
elementy sacrum są szczególnie wyeksponowane zarówno przestrzennie jak i 
symbolicznie. Tak zlokalizowane krzyże i kapliczki stają się widoczne, a ich znaczenie 
religijne zyskuje na czytelności. Niewolno bowiem zapomnieć, że niemal we 
wszystkich wierzeniach i religiach wzniesionym i górom przypisuje sięrolę sakralną. 
Niema bowiem bardziej trwałego i osadzonego w dziejach ludzkości powiązania 
pomiędzy rzeźbą terenu a rozumieniem sacrum i poszukiwaniem Boga. Podobnie jak 
wcześniej istotnym czynnikiem wpływającym na walory krajobrazowe przydrożnych 
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obiektów sakralnego jest roślinność i zabudowa (mieszkaniowa, usługowa i 
przemysłowa), a także infrastruktura techniczna (drogi, linie elektroenergetyczne itd.). 

Interesujący jest fakt że w krajobrazie badanych makroregionów geograficznych 
mniej jest przykładów kapliczek lub krzyży lokalizowanych na szczytach wzniesień. 
Być może wynika to z faktu,że szlaki komunikacyjne i pierwsze odsady, przy których 
wznoszono obiekty sakralne związane były z ciekami wodnymi a zatem obniżeniami 
terenu. 

 

 
Fot. 6. Przydrożny krzyż w Dominowie na wzniesieniu w tle rozległa panorama  

 
Przykładem przydrożnego obiektu sakralnego umieszczonego na naturalnej 
wyniosłości jest metalowy krzyż na drodze do wsi Dominóww gminie Mełgiew (fot. 
6). Zlokalizowany jest na wysokości 201 m n.p.m. na tak zwanej „Górze 
Dominowskiej” - najwyższym naturalnym wzniesieniu tej okolicy. Sam krzyż nie jest 
umiejscowiony na szczycie wysoczyzny, ale i tak z jego miejsca roztacza się 
wspaniałapanorama. Sylwetka stalowego krzyża pozbawiona drzew i krzewów 
dominuje w krajobrazie i staje się wyraźną dominantą. Rzeźba terenu i usytuowanie 
potęgują wartość krajobrazową tego obiektu mimo że on sam ma niską wartość 
artystyczną i cechuje się dość dużym zaniedbaniem. 

Innym obiektemsakralnym zlokalizowanym na naturalnym wzniesieniu jest 
historyczna kapliczka domkowa w Owczarni (fot.7). Umiejscowiona jest na wysokości  
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Fot. 7. Zabytkowa kapliczka w Owczarni z rozległą panoramą w tle 

 
275 m n. p. m. i również nie znajduje się na samym szczycie wzniesienia. W 
przeciwieństwie do poprzedniego obiektu dopełniają ją okazałe lipy drobnolistne, które 
dodatkowo potęgują jej wartość wizualną. Z kapliczki roztacza się wspaniała panorama 
na historyczne miejscowości Rzeczycę Ziemiańską i Rzeczycę Księżą, które 
umiejscowionesą w dolinie rzeki Karasiówki. Deniwelacja pomiędzy tymi miejscami 
wynosi aż 60 m. W tym przypadku również ukształtowanie terenu podkreśla walory 
krajobrazowe kapliczki, która cechuje się wysokim potencjałem historycznym i 
artystycznym. 

Cześć przydrożnych obiektów sakralnych zlokalizowana jest w obniżeniach 
terenowych związanych najczęściej z dolinami rzecznymi. Taka forma umiejscowienia 
jest stosunkowo często spotykana, a walory krajobrazowe takich obiektów są bardzo 
zróżnicowane. Zależą one przede wszystkim od głębokości obniżenia terenowego. 
Ponadto istotnym czynnikiem jest sposób pokrycia terenu roślinnością oraz obecność i 
gęstość zabudowy, a także obecność infrastruktury technicznej. 

Metalowy krzyż w Węglinku usytuowany przy drodze polnej, około 30 m do drogi 
wojewódzkiej nr 855 (fot.8). Znajduje się w wyraźnej niecce terenowej będącej odnogą 
doliny rzecznej. Obniżenie to nie jest głębokie i wynosi około 4 m, ale jest ono 
wyraźnie zauważalne. Mimo że obiekt znajduje się w obniżeniu to jest on doskonale 
widoczny  zarówno  z drogi  asfaltowej  jak  i  polnej.  Wraz  z  dopełniającymi  go 
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Fot. 8 Krzyż w obniżeniu terenowym na Węglinku (Gmina Trzydnik Duży) 

 

 
Fot. 9. Krzyż w obniżeniu terenowym w Rzeczycy Księżej 

 
jałowcami skalnymi (Juniperus scopulorum Sarg.) stanowi atrakcyjny akcent 
krajobrazowy o wysokich walorach przestrzennych i wizualnych. 

Inny charakter ma przydrożny krzyż w Rzeczycy Księżej (fot.9). Obiekt ten 
również znajduje się obniżeniu terenowym o deniwelacji terenu wynoszącej 25 m. 
Krzyż osadzony jest w tle łagodnie wznoszącego się stoku doliny, który zakrywa go 
2/3 wysokości. W ten sposób odbiór krzyża jest zakłócony, a jego wartość 
krajobrazowa znacznie ograniczona. Dodatkowo obiekt ten pozbawiony jest 
roślinności wyższej oraz nie wyróżnia go szczególna wartość artystyczna. 
Negatywnym czynnikiem obniżającym jego potencjał są napowietrzne linie 
elektroenergetyczne znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie. 
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Fot. 10. Kapliczka w Łychowie Gościeradowskim, w tle dolina rzeki Karasiówki 

 
Również kapliczka typu domkowego z 1847 roku w Łychowie Gościeradowskim 

usytuowana jest na granicy obniżenia terenowego (fot. 10). W tle tego obiektu 
sakralnego rozpościera się panorama na dolinę rzeki Karasiówki oraz przyległe do niej 
podmokłe łąki. Położenie terenowe kapliczki nie wykazuje jednak znaczących 
deniwelacji. Kapliczka znajduje się ona na wysokości 200 m n.p.m. a różnica 
wysokości jej poziomu z dnem doliny wynosi zalewie 3 m. Po drugiej stronie drogi 
naprzeciwko kapliczki znajduje się stoko deniwelacji terenowej rzędu 34 m zajęty 
przez gęstą zabudowę zagrodową. W tym przypadku wysokie walory historyczne i 
artystyczne tego obiektu są dodatkowo potęgowane ukształtowaniem terenu, który 
łagodnie opada w kierunku rzeki. Z drugiej strony wznoszące się zbocze wniesienia 
sprawia że oko obserwatora jadącego drogą skierowane jest w stronę kapliczki i jej 
malowniczego sąsiedztwa. 

Kapliczka domkowa z 1911 roku i towarzyszący jej krzyż w Sieprawicach 
usytuowane są w obniżeniu terenowym na wysokości 200 m n.p.m. (fot. 11). W tle 
znajduje się dolina rzeki Ciemięgi i znajdujące się za doliną lasy. Odległość od 
kapliczki do koryta Ciemięgi wynosi około 200 m. W otoczeniuobiektu istotnym 
elementem jest okazała lipa drobnolistna, a także zabudowa zagrodowa. Po przeciwnej 
stronie kapliczki znajdują się pola uprawne i zabudowania.Ze względu na roślinność w 
tle oraz usytuowanie w obniżeniu terenu kapliczka pełni rolę akcentu krajobrazowego. 
Opisane obiekty sakralne zlokalizowane są w naturalnie ukształtowanym krajobrazie, 
gdzie rzeźba terenu uwypukla bądź ogranicza ich walory przestrzenne i estetyczne. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre małe formy sakralne znajdują się na 
sztucznie stworzonych formach terenowych takich jak kopce. Takie rozwiązanie 
stosowano dla podkreślenia rangi obiektu i jego lepszego wyeksponowania w 
równinnym krajobrazie. 

Figura Najświętszej Marii Panny w Krępcu w gminie Mełgiew powstała w 1861 
roku prawdopodobnie jako element przestrzenny powiązany z nieistniejącym już 
dzisiaj zespołem dworskim(fot. 12). Kopiec o wysokości 2,5 m stanowi podbudowę 
dla postumentu z figurą. Dzięki takiemu rozwiązaniu do chwili obecnej figura stanowi  
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Fot. 11. Kapliczka w Sieprawicach – za kapliczką dolina Ciemięgi, przed nią 
wzniesienie z polami uprawnymi 

 
 

 
Fot. 12 Figura na sztucznym kopcu w miejscowości Krępiec 

 
wyraźny akcent w krajobrazie o wysokiej wartości kulturowej, historycznej oraz 
przestrzennej, mimo rozwijającej się intensywnie zabudowy mieszkaniowej. 

W Mełgwi metalowy krzyż z betonowym postumentem umiejscowiony jest na 
szczycie ziemnego kopca (fot. 13). Prawdopodobnie jest to mogiła powstańców  
styczniowych, choć  inne  przekazy  sugerują  jeszcze  starszepochodzenie tego 
obiektu. Według nich kopiec w Mełgwi jest pamiątką przemarszu wojsk generała 
Tadeusza Kościuszki biegnącym tędy traktem moskiewskim. Abstrahując od genezy 
powstania tego obiektu sakralnego, jego forma istotnie rzutuje na okoliczny krajobraz. 
Kopiec z krzyżem jest wyraźnym akcentem widokowym, a sztucznie wzniesienie 
podkreśla jego walory estetyczne i historyczne. 

Dyskusja i podumowanie. Przydrożne obiekty sakralne są ważnym elementem 
krajobrazu  Polski (Kulesza  i in. 2017ab,  Antolak  i  Szyszkowski  2013,  Kulesza i 
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Fot. 13. Krzyż na kopcu w Mełgwi 

 
Lubiarz 2013, Lubiarz i Kulesza 2013, Czerwiński 2012, Pawłowski 2011, Garbacz, 
2009, Kondraciuk i Urbański 2008, Fortuna-Antoszkiewicz i Kimic, 2007). 
Dotychczas nie prowadzono badań odnośnie wpływu rzeźby terenu na walory 
krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych. Jednak rzeźba terenu jest często 
wykorzystywana jako punkt odniesienia do oceny walorów widokowych krajobrazu 
lub wartości turystycznych danego obszaru (Malinowska 2014, Galiński i in. 2013, 
Słowik i Witt 2008, Dubel i Szczygielski 1982). Rzeźba terenu wpływa także na 
sposób zagospodarowania różnych obszarów. Badaniom w ostatnich latach podlegają 
szczególnie tereny wiejskie, które mają być obszarami wielofunkcyjnymipełniącymi 
rolę terenów zamieszkania, prowadzenia działalności rolniczej i ostoiwalorów 
przyrodniczych (Bielska i Daź 2014). 

Jak wykazano w niniejszej pracy rzeźba terenu jest istotnym czynnikiem 
warunkującym walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych. Jednak nie 
zawsze najistotniejszym. Warto podkreślić, że na znaczenie kapliczek i krzyży w 
krajobrazie wpływa także towarzysząca im roślinność, szczególnie okazałe drzewa 
(Kulesza i in. 2017a, Lubiarz i Kulesza 2013). Mogą one przyciągać wzrok do miejsca 
lokalizacji kapliczki, ale z drugiej strony niekiedy mogą całkowicie skrywać taki 
obiekt przed oczami odbiorcy. Również elementy antropogeniczne, jak zabudowa oraz 
infrastruktura techniczna mają istotny, zwykle negatywny, wpływ na walory 
krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych(Kulesza i in. 2017b, Kulesza i 
Lubiarz 2013). 
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The important part of the Polish landscape are roadside sacral structures, such as crosses 
and shrines. The paper presents the results of research on the impact of the relief on the 
landscape value of roadside sacral structures. The research was carried out in the Lublin 
Province in the Macroregions: Wyżyna Lubelska and Roztocze. The results showed that the 
relief is the important factor influenced on the roadside sacral structures landscape values, but it 
is not the only element. Also the important factors arevegetation and anthropogenic elements 
such as buildings and technical infrastructure. 

Key words: roadside sacral structures, relief, landscape values, cross, shrine. 
 



221 
 

UDC 551.4:551.435:504.064.3(477.83) 
 

STRYVIHOR RIVER SYSTEM STRUCTURE TRANSFORMATION 
 

Andriy Mykhnovych 
 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Doroshenko Str., 41, UA – 79 000 Lviv, Ukraine 

 
River basin sustainable development demands the investigations of the river network space 

and time dynamics — central integrating component. Especially this problem regards to the 
river system structure and its transformation. Depending on the differences in the economical 
development history of the Stryvihor basin on the territory of Ukraine and Poland this river is 
very interesting in the aspect of forestry, agriculture, settlements influences upon the river 
systems structure changes. So the subject of inquiry is the Stryvihor River basin. The main 
objective of investigation is the river system structure analysis and evaluation of the trends and 
scales of structure changes. River system structure was analyzed by the classification scheme of 
Strahler-Filosofov applying methods of statistical and cartometrical analyses and mapping. 
Information source for investigations is topographical maps of the scale 1:100 000. The 
structure is described by the series of morphometric parameters. The river system structure 
change is evaluated by comparing the transformation coefficients and river density parameters 
for the years 1875 and 2005.  

The Stryvihor headwaters, Lodyna and Stebnyk rivers are characterized by 5–10% less 
amount of disappeared rivers and 10–20% less shortening of their total length. Typical for the 
Stryvihor river basin very high bifurcation coefficients testify about strong sensibility and poor 
stability of the rivers against man-made pressure and different economical activities. In 
compare to year 1855 the ratio between different orders has changed on 10–25%. 

Key words: river system structure, river order, river network density, transformation.  
 
Introduction. Investigations directed on the river system structure assessment 

based on its description by the special morphometric parameters and ascertaining of the 
geographic regularities of the river system structure forming and transformation start 
from the researches of the well known American geomorphologist R. Horton. Later 
this scientific direction was continuing and developing in the papers of Strahler (1952), 
V. Filosofov, N. Makkaveev (1955), R. Shreve (1966), I. Hartsman, Y. Simonov,       
O. Borsuk, V. Shmykov (1986), I. Kovalchuk (1992, 1997), P. Shtoyko (1992),          
S. Volos (1992, 1999), B. Neshataev (1992), Y. Silets’kyi (1992), L. Dubis (1995),    
A. Mykhnovych (1998), Y. Kyseliov (2000), L. Kurhanevych (2001), T. Pavlovs’ka 
(2006) and many others [1 – 4, 6 – 9, 11, 12]. 

In the second half of XX-th century considerable results were achieved in the 
following directions: study of distribution and geomorphologic effects of the erosion-
accumulation processes in the river valleys of different regions (G. Shvebs,                
A. Pozdniakov, I. Chervaniov, I. Kovalchuk, Y. Khomyn, L. Dubis, O. Obodovs’kyi 
and others); intensive use of the system approach for fluvial processes and relief forms 
investigations (O. Kashmens’ka, R. Chalov, V. Kruzhalin, I. Kovalchuk,                      
I. Chervaniov, Y. Yushchenko, Y. Symonov and others); Stationary and experimental 
investigations   of   erosion   processes  (O. Boliukh,  G. Shvebs,  I. Kovalchuk);    river  
____________________ 
© Mykhnovych A., 2018 
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system structure transformation in different geographic regions etc. 

The last one plays one of the central roles in the complex river basin geosystems 
analysis. In the river network pattern the essential information on geological, 
geomorphologic, hydrologic aspects of river basin systems origin and development is 
coded. So river system structure investigations first of all are directed upon evaluation 
of its role in catchment geomorphologic systems functioning and evolution. By that the 
elements (or subsystems) of the catchment system interact each other according to the 
certain regularities. The mechanism of this interaction is directed upon achievement 
and keeping of the equilibrium of the system [2]. 

The subject of inquiry is the Stryvihor River basin and its river system. The main 
objective of investigation is the river system structure analysis and evaluation of the 
trends and scales of structure changes. 

Materials and methods. River systems functioning can be studied by space and 
time characteristics of their structure analysis. River system structure analysis allows 
determining certain norms or optimal state of self-regulated river system. It is very 
important task for planning and management of the sustainable natural-economical 
basin systems [2]. Rivers of different orders interact in the junctions. By rise or 
disappearance of elementary stream the mechanism of balance achieving is changed. It 
means the water and sediments runoff, correlation between erosion, transportation and 
accumulation are changed. River system structure transformation is rising or 
disappearance of the streams or system order change.    

River system structure was analyzed by the classification scheme of Strahler-
Filosofov applying methods of statistical and cartometrical analyses and mapping. 
According to the Strahler-Filosofov scheme the elementary river valley is permanent 
stream without tributaries on a topographic map. Information source for investigations 
is topographical maps of the scale 1:100 000. This scale maps visualize almost all 
permanent rivers of more than 100 m length. The structure is described by following 
parameters: amount of the certain order rivers, their total and average length, 
percentage ratio of every river order by total river amount and total length, bifurcation 
coefficient (b = n1/n2, where n1 і n2 — rivers amount of the first and second orders 
accordingly) reflected ratio between the total rivers amount of neighbor orders, river 
network density [1, 2, 9]. 

Structure transformation is assessed applying the historic-geographic, statistical, 
comparing, morphometric methods. The quantitative assessment of the change scales is 
worked out by the transformation coefficient in percents. To ascertain the tendencies 
and scales of the transformation the structure parameters for two time records have 
been compared (years 1875 and 2005). To determine the space particularities of the 
river network structure and density the tables with morphometric parameters and the 
density cartograms for different time records as well as tables and cartogram of 
transformation parameters have been created. The parameters of total river amount and 
total river length changes have been calculated. Transformation parameters were 
calculated as percentage ratio of the certain order rivers amount (or total length) between 
the end and start of the analyzed period.  

Study sites. The Stryvihor River belongs to the Dnister River basin and is left 
tributary of its upper part. The river runs through the territory of Poland and Ukraine. 
The total length is 94 km including 77 km within Ukraine. The catchment area 
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amounts 955 km², forested area is about 28%, swamped area occupies about 1%, and 
arable lands amount about 38% [10]. The river spring is located to north-west from 
Ustrzyki Dolne town (about 640 m above sea level) in Poland. The river has 7 
tributaries with of more than 10 km length (total length amounts 134 km). The river 
density (without small rivers with the length up to 10 km) is 0,24 km/km². Altitude 
difference between the river spring and mouth is 377 m, the average inclination 
amounts 1,7 m/km. Water runoff norm is 265 millions m³, in the years of 75% 
probability the runoff amounts 202 and in 95% probability it is equal 139 millions m³. 
The water runoff is regulated in 1–2%. The total amount of ponds and reservoirs in the 
basin is about 100.  

The Stryvihor basin is situated within the Precarpathian depression. Geologically it 
is composed with the sediments of Quaternary, Neogene, Paleogene and Upper-
Cretaceous periods. The watershed is situated within the two geomorphologic regions: 
the Carpathian low mountains relief of the North-Western Beskyds with structural-
erosional and denudational-erosional forms (upper part of the catchment) and 
Precarpathian fluvial-accumulation relief of the Sian-Dnister interfluve (lower part). 
The bigger part of the river basin occupies two morphostructures of third order: 
Stryvihor-Bolozivka upland with denudational-accumulative and erosional-structural 
relief and the Sian-Dnister upland with denudational-accumulative relief domination. 
Both units concern to the Stara Sil-Hodnovytsia transverse height [5].  

Low mountain relief is characterized by soft contours and looks like gently-sloping 
wavy hills with altitudes 500 – 600 m, average valley density 1,49  km/km² and 
erosional down-cutting depth about 18 m.  

Fluvial-accumulative relief of the Stryvihor basin was formed in three tiers [10]: 1) 
the oldest and highest one is Pliocene-Eocene-Pleistocene Loyeva with heights 100–
120 m above the rivers and altitudes about 300 m (in Carpathians they can reach 500 
m). Loyeva tier is presented by accumulative massive created by the big rivers; 2) the 
middle tier presented by fourth and fifth terraces is not retained in the Stryvihor 
catchment; 3) the lower tier is presented by young terraces (first and second) and is 
well developed in the lower part of the Stryvihor river. This tier keeps primary 
accumulative form of the plain relief with altitudes 260–280 m and valley density 
0,46–2,9 km/km² and erosion down-cutting 1 – 20 m [10]. 

Geomorphologic processes on the slopes are presented by the sheet and linear 
erosion caused by steep slopes, poor erosion resistance of the sediments and intensive 
rains. Within the floodplain the side and bottom erosion in the river beds are often 
observed as well as swamping of the relief depressions. The eroded areas amount up to 
40% of the arable lands. Somewhere erosion causes washing out of 1 t fertile soil layer 
per 1 year [2].  

Northern part of the Stryvihor river basin is flat-wavy upland with altitudes 300–
320 m. The landscape here is presented by interchange of wavy hills and floodplains. 
Almost whole interfluve and water-divided areas except river valleys are covered by 
podzolic chornozems with high humus percentage. Uplands and top of the hills are 
covered by grey, light-grey and dark-grey podzolic soils. In the Bolozivka river valley 
the complex of thick sod-gley meadow soils has been formed. Natural vegetation cover 
is presented by floodplain meadows which are used for pasture and more rarely oak 
forests with a touch of some fir. This part of the basin is densely settled and is 
characterized by high percentage of arable lands. 
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Southern part of the river basin occupies the Upper-Dnister valley and looks like 
flat swamped plain with very low erosion cutting and thin alluvium layer. There are 
two types of landscapes here: floodplain with bogs and swamped meadows and low 
terraces with meadows. Natural vegetation here is formed by meadow and swamp 
plants association [10].  

Agricultural fields (pastures, meadow haylands on the floodplain and arable lands) 
are situated on the low terraces. Agricultural percentage of the catchment is relatively 
high and amounts 56%. Cultivated fields form about 68% of the total agricultural area 
[10]. 

Natural landscapes in the basin are preserved only in the headwaters of the 
Stryvihor river. Highest forestry is characteristic for upper (mountain) part of the 
catchment (Figure 1). Most typical geomorphologic process here is sheet erosion. 
Almost 65% of autochthonic forests are displaced by forest monoculture or sparse 
growing trees.  

So the Stryvihor river basin is not homogenous by the natural and socio-
economical conditions. The upper mountain part within the territory of Poland is 
characterized by slight economical development and higher forestry due to forced 
resettle of Ukrainians by the communist governments during liberation war carried out 
by the Ukrainian Insurgent Army. Since Ukrainians dominated in this region before 
1950, these territories became uninhabited or sparsely populated with very poor 
economical activities. So the man-made pressure upon the geosystems has been 
considerably decreased in comparison with the territory of modern Ukraine. 

 
Figure 1. Forestry in the Stryvihor River basin, % 

   
Results and discussion. By the landscapes and hydrographic network 

particularities a few river systems can be segregated (Figure 2): the Stryvihor 
headwaters — the river of 4-th order in Polish part of the Beskyds; left tributary of 4-th 
order — river Lodyna, which is characterized by small area but special river structure 
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pattern; right tributary of 4-th order — Stebnyk river; the biggest left tributary of 5-th 
order — Bolozivka river with Bolotnia tributary (in the plain part of the basin) and 
Ukrainian part of the Stryvihor which has 5-th order in the middle and lower part and 
forms 6-th order by joining the Bolozivka. Sixth order river runs to the Dnister through 
8,8 km length.  

The main river bed of the Stryvihor starts as the first order stream of 1,1 km length. 
Near Lodyna town the Stryvihor joints with two tributaries — the Lodyna and the 
Stebnyk rivers. The river network density amounts here 3 – 5 km/km2. The river 
network pattern is plume type. The average length of first and second order streams is 
about 1,1 km. The structure of river systems is presented in Tables 1–5 and Figure 2.   

 
Figure 2. River system structure of the Stryvihor 
 

Table 1  
Structure of the Stryvihor headwaters 

River 
order 

River amount River length, km 
Total % Bifurcation 

coef 
Total % Average 

1 119 79,90 4,96 135,7 67,10 1,14 
2 24 16,10 4,80 28,9 14,30 1,20 
3 5 3,40 5,00 26,7 13,20 5,34 
4 1 0,70 5,00 11,0 5,40 11,00 

 
The important structure parameter is bifurcation coefficient. If the coefficient is 

equal 2 than all rivers by joining in pares form a river of next higher order. Bifurcation 
coefficient 4 means that 50% of the streams do not form a river of higher order. 
According to the results of the geomorphologists research higher bifurcation 
coefficient reflects high sensitivity of the river system to man-made influences and low 
resistance against the transformations.  
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The river system structure of the Lodyna river is presented in Table 2. 
The Lodyna catchment is characterized by river network density 4 – 5 km/km2. 

Most of the low order rivers have NE – SW direction. Average length of the 2-d order 
rivers is considerably higher and amounts 2,2 km. Lodyna and Stebnyk rivers 
catchments are characterized by high forestry and low economic development. In 
second half of the XX-th century without considerable man-made pressure the Stebnyk 
river became stable and balanced fluvial geomorphologic system. 

Table 2 
Structure of the Lodyna river 

River 
order 

River amount River length, km 
Total % Bifurcation 

coef 
Total % Average 

1 30 81,10 7,50 28,5 64,80 0,95 
2 4 10,80 2,00 8,8 20,00 2,20 
3 2 5,40 2,00 5,0 11,40 2,50 
4 1 2,70 2,00 1,7 3,90 1,70 

 
Table 3 

Structure of the Stebnyk river 

River 
order 

River amount River length, km 
Total % Bifurcation 

coef 
Total % Average 

1 52 77,60 4,30 61,1 64,60 1,17 
2 12 17,90 6,00 18,4 19,50 1,50 
3 2 3,00 2,00 7,7 8,10 3,85 
4 1 1,50 – 7,4 7,80 – 

   
Table 4 

Structure of the Bolozivka river 

River 
order 

River amount River length, km 
Total % Bifurcation 

coef 
Total % Average 

1 79 72,50 3,40 128,4 55,30 1,63 
2 23 21,10 5,75 44,0 19,00 1,90 
3 4 3,70 2,00 47,2 20,30 11,80 
4 2 1,80 – 8,6 3,70 4,30 
5 1 0,92 – 3,8 1,60 – 

 
 Due to the specific form of the Stryvihor watershed in the middle and lower 
parts and specific hydrographic pattern there are no here river subsystems of 4-th or 5-
th orders. The structure of the Stryvihor river of 5-th order is presented in Table 5. 
Spatial particularities of the river network density changes between the years 2005 and 
1875 are visualized on the created cartogram (Figure 3). Structural parameters for the 
considered river systems in 1875 are presented in Table 7.   
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Table 5  
Structure of the Stryvihor river of 5-th order 

River 
order 

River amount River length, km 
Total % Bifurcation 

coef 
Total % Average 

1 181 73,90 3,70 243,4 51,40 1,34 
2 49 20,00 4,08 92,4 19,50 1,90 
3 12 4,90 6,00 58,8 12,40 4,90 
4 2 0,81 – 3,0 0,60 1,50 
5 1 0,40 – 75,6 16,00 – 

Table 6 
Structure of the Stryvihor river system as a whole 

River 
order 

River amount River length, km 
Total % Bifurcation 

coef 
Total % Average 

1 461 75,80 4,10 597,1 57,00 1,30 
2 112 18,40 4,50 192,5 18,40 1,70 
3 25 4,10 3,57 145,4 13,90 5,80 
4 7 1,20 – 31,7 3,00 4,50 
5 2 0,30 – 79,4 7,60 – 
6 1 0,16 – 8,8 0,80 – 

Table 7  
Structure parameters of the Stryvihor river subsystems in the year 1875 

River system River length, km River amount 
Total Average Total Bifurcation coef (b) 

First order rivers 
Lodyna 58 1,07 54 7,70 
Stryvihor headwaters 185 0,87 212 6,60 
Stebnyk 112 1,38 81 4,30 
Bolozivka 288 1,88 153 4,50 
Stryvihor of 5-th order 351 1,08 325 5,00 
Stryvihor as a whole 994 1,20 825 5,25 

Second order rivers 
Lodyna 10,2 1,45 7 2,30 
Stryvihor headwaters 34,6 1,07 32 4,60 
Stebnyk 16,2 0,85 19 4,80 
Bolozivka 58,4 1,71 34 5,70 
Stryvihor of 5-th order 145,2 2,23 65 3,80 
Stryvihor as a whole 264,6 1,69 157 4,20 

Third order rivers 
Lodyna 7,0 2,30 3 3,00 
Stryvihor headwaters 31 4,43 7 3,50 
Stebnyk 9,7 2,40 4 4,00 
Bolozivka 60,4 10,10 6 3,00 
Stryvihor of 5-th order 75,2 4,40 17 5,60 
Stryvihor as a whole 183,3 4,95 37 4,10 
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General quantitative parameter of the river system structure change is 
transformation coefficient in percents. It is calculated the river amount and length. 
According to these results the strongest changes of the structure are observed in the 
middle and lower parts of the Stryvihor basin where man-made impacts were most 
significant (Table 8).  
 

Table 8 
Transformation coefficients of different orders river amount and total length  

in the Stryvihor river basin 

River system 
River length, km River amount 

2005 1875 Transform.
,% 

2005 1875 Transform.
,% 

First order rivers 
Lodyna 28,5 58,0 49,14 30 54 55,56 
Stryvihor headwaters 135,0 185,0 72,97 119 212 56,13 
Stebnyk 61,1 112,0 54,55 52 81 64,20 
Bolozivka 128,0 288,0 44,44 79 153 51,63 
Stryvihor of 5-th 
order 

243,0 351,0 
69,23 

181 325 55,69 

Stryvihor as a whole 597,1 994,0 60,07 461 825 55,88 
Second order rivers 

Lodyna 8,8 10,2 86,27 4 7 57,14 
Stryvihor headwaters 28,9 34,6 83,53 24 32 75,00 
Stebnyk 18,4 16,2 113,58 12 19 63,16 
Bolozivka 44,0 58,4 75,34 23 34 67,65 
Stryvihor of 5-th 
order 

92,4 145,2 63,64 49 65 75,38 

Stryvihor as a whole 192,5 264,6 72,75 112 157 71,34 
Third order rivers 

Lodyna 5,0 7,0 71,43 2 3 66,67 
Stryvihor headwaters 26,7 31,0 86,13 5 7 71,43 
Stebnyk 7,7 9,7 79,38 2 4 50,00 
Bolozivka 47,2 60,4 78,15 4 6 66,67 
Stryvihor of 5-th 
order 

58,8 75,2 78,19 12 17 70,59 

Stryvihor as a whole 145,4 183,3 79,32 25 37 67,57 
 

 As we can see uninhabited Stryvihor headwaters, Lodyna and Stebnyk rivers 
are characterized by 5–10% less amount of disappeared rivers of first order and 10–
20% less shortening of their total length. Concerning other orders and river network 
density the similar tendencies are observed, especially with second river order length 
which has been even increased in the Stebnyk river system (Table 8, Figure 3).  

The key factor of the small river system structure changes (decreasing of the total 
length and amount of the rivers) is intensive agricultural use and erosion processes. 
This conclusion is confirmed also by the investigations results obtained for other river 
systems of the region [1 – 6, 9 – 11]. Stationary and semistationary observations in the 
Precarpathians and Podillia testify that soil washout intensity on the cultivated slopes 
amounts 0,001–3,5 mm annually, within the cultivated valleys — 0,06–0,83 mm, and 
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in the 1-st order catchments — 0,06–0,23 mm annually [5] . At the same time in 
foothills, lower parts of  the slopes and valley bottoms about 40–65% of the products 
are redeposited, 30–46% of the products are carried out of the catchment. Bigger part 
of the washed out soil products (up to 60 – 80%) is accumulated within the floodplains 
and shorelines of the low order rivers, about 11–43% of the products falls into the river 
bed  [5]. This process usually caused the river beds silting. 

 

 
Figure 3. The Stryvihor River network density change in the period 1875 – 2005 

 
Conclusions. In the mountain part of the river basin small rivers of first and second 

orders with length 1 – 1,5 km dominate. In the foothills and premountain part the 
average length and bifurcation coefficient increase but the share of low orders 
decreases. In the lower part within the lowland the natural river systems structure is 
transformed due to saturating by drainage canals.      

Typical for the Stryvihor river basin very high bifurcation coefficients, especially 
in the upper mountain part (b = 5–6), testify about strong sensibility and poor stability 
of the rivers against man-made pressure and different economical activities. In 
compare to year 1875 the ratio between different orders has changed on 10–25%. 
Maximal changes (amount decreasing) have been ascertained in water dividing areas as 
well as in the Bolozivka and middle part of the Stryvihor rivers.  

The river structure transformation parameters concur with economical development 
of the territory, forestry and relief morphometric parameters as well. 

The results of carried out investigations consist the base for measures on 
ecosystems renaturalization, ecological situation improving, risk of adverse and 
dangerous geomorphologic processes mitigation, water resources management the 
conditions of human being optimization etc.  
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СТРУКТУРА РІЧКОВИХ СИСТЕМ СТРИВІГОРУ І ЇЇ ЗМІНИ 

 
Андрій Михнович 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. П. Дорошенка 41, 79007, Львів, Україна 

 
Зрівноважений розвиток річкових басейнів потребує вивчення просторово-часової 

динаміки річкових систем, які є центральним інтегруючим компонентом водозбору. 
Особливо це стосується структури річкових систем і її перебудови. Зважаючи на 
відмінності у рівні господарського освоєння басейну річки Стривігор в межах Польщі та 
України, ця річка є цікавим об’єктом вивчення у плані оцінки впливу на зміни структури 
річкових систем сільськогосподарської діяльності, лісистості, селитебного навантаження 
тощо. Об’єктом досліджень є басейн річки Стривігор, а метою – оцінка структури 
річкових систем басейну, тенденцій і масштабів її змін. Структура річкових систем 
аналізується за допомогою класифікаційної схеми Стралера – Філософова із 
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застосуванням методів картометричного і статистичного аналізу, картографування та 
інших. Інформаційною базою досліджень є різночасові топографічні карти масштабу 
1:100 000. Структура річкових систем і її зміни аналізуються шляхом визначення і 
розрахунку низки морфометричних параметрів і порівняння коефіцієнтів трансформації 
та щільності річкової мережі станом на 1875 і 2005 роки. Верхів’я Стривігору, а також 
річки Лодина і Стебник (територія Польщі) характеризуються на 5–10% меншим 
скороченням кількості зниклих за досліджуваний період водотоків і на 10–20% меншим 
скороченням загальної довжини водотоків низьких порядків. Характерні для річкових 
систем басейну Стривігору дуже високі коефіцієнти біфуркації водотоків вказують на 
високу чутливість і слабку стійкість річкових систем до антропогенних навантажень і 
господарської діяльності. У порівнянні з 1875 роком співвідношення між водотоками 
різних порядків зазнало змін у середньому на 10–25%. 

Ключові слова: структура річкової системи, порядок річки, щільність річкової мережі.  
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ГЕОТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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У представленому дослідженні виокремлено головні природні геотуристичні ресурси 
територій природно-заповідного фонду Закарпатської області – національних природних 
парків «Синевир», «Ужанський» і «Зачарований край», регіональних ландшафтних 
парків «Притисянський» і «Синяк» та Карпатського біосферного заповідника. 
Геотуристичними ресурсами вважаємо різноманітність проявів геологічної будови та 
рельєфу (гірські хребти і вершини, фрагменти річкових долин, відслонення гірських 
порід і скельні останці, льодовикові форми (кари, морени), високогірні озера, верхові 
болота, численні джерела (у тім числі мінеральних вод), водоспади (каскадні та 
одноступеневі), наслідки екзогенних і ендогенних процесів тощо.  

Кожна з досліджуваних природоохоронних територій репрезентує певний 
геоморфологічний район Українських Карпат: НПП «Синевир» представляє Горганське 
високогір’я Вододільно-Верховинських Карпат, Ужанський НПП – фрагменти 
Вододільного середньогірного верховинського хребта (Вододільно-Верховинські 
Карпати) і Полонинського хребта Полонинсько-Чорногірських Карпат, НПП 
«Зачарований край» – центральну частину Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма 
Українських Карпат, а РЛП «Синяк» – частину гірського масиву Синяк цього ж пасма, 
РЛП «Притисянський» – найцінніші природні території Притисенської алювіальної 
низовинної рівнини (частина Чоп-Мукачівської рівнини), Карпатський біосферний 
заповідник (КБЗ) представлений шістьма окремими масивами (Чорногірським, 
Свидовецьким, Мармароським, Кузійським, Угольсько-Широколужанським, Долиною 
нарцисів) та двома відокремленими від Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма 
горами  (г.Чорна і г.Юлівська), розташованими на висотах вiд 180 до 2 061 м н.р.м. у 
захiдній, центральній i схiдній частинах Українських Карпат.  

Найвідоміші геолого-геоморфологічні об’єкти є туристичними атракціями і входять 
до складу екотуристичних стежок і маршрутів, які функціонують на описаних 
природоохоронних територіях. Поблизу окремих об’єктів облаштовано зони відпочинку 
та оглядові майданчики. Перетворення  цих об’єктів у геотуристичні атракції потребує 
належного інформаційно-освітнього забезпечення, створення спеціалізованих 
геотуристичних маршрутів та відповідної інфраструктури на досліджуваних 
природоохоронних територіях. Загалом усі досліджувані природоохоронні території 
Закарпатської області мають значні геотуристичні ресурси і всі передумови для розвитку 
геотуризму.  
____________________ 
© Дубіс Л., Габчак Н.,  Сольський М., 2018 
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Ключові слова: геотуризм, геотуристичні ресурси, геотуристичні атракції, 
природоохоронні території, Закарпатська область, туристична інфраструктура, 
інформаційно-освітнє забезпечення.    

 

Постановка проблеми. Природоохоронні території Закарпатської області 
мають значний потенціал для розвитку геотуризму. Вони володіють чималими 
геотуристичними ресурсами, які користуються значною популярністю серед 
відвідувачів і є складовими екотуристичних стежок і маршрутів. Різноманітність 
геологічних умов і рельєфу стала передумовою для формування унікальних 
гірських і низовинних ландшафтів з багатим біорізноманіттям, що дало змогу 
деяким частинам цих територій популяризувати свої добре збережені у 
природному стані масиви на міжнародному рівні (у складі міжнародного 
біосферного резервату «Східні Карпати» (Україна, Польща, Словаччина) та 
об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові 
ліси Німеччини» [15; 16; 17]) і тим самим підвищити своє природоохоронне, 
освітнє та екотуристичне значення. На тлі такої уваги до біорізноманіття цих 
територій значно програє нежива природа, яка також може стати об’єктом 
наукового інтересу і «туристичним магнітом» міжнародного рівня.    

Аналіз останніх досліджень. Геологічна будова, рельєф та окремі об’єкти 
геоспадщини мають тривалу історію досліджень, які здійснювали як окремі 
спеціалісти в галузі наук про Землю, так і спеціалізовані установи (Закарпатська 
ГРЕ, Ужгородський та Львівський національні університети) [2; 3; 4; 7; 8]. На 
офіційних інтернет-сторінках природоохоронних територій з різною детальністю 
подано відомості про рельєф та окремі геолого-геоморфологічні об’єкти, які є 
складовими екотуристичних стежок і маршрутів і користуються популярністю у 
відвідувачів [5; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. В інших тематичних публікаціях та 
електронних джерелах висвітлено різноманітну науково-популярну та 
туристичну інформацію щодо природних геотуристичних ресурсів 
досліджуваних територій та їхнього використання для різних видів туризму.  

Формування цілей статті. Метою представленого опрацювання є 
дослідження головних природних геотуристичних ресурсів природоохоронних 
територій Закарпатської області та сучасного стану їхнього використання для 
здійснення туристичної та інформаційно-освітньої діяльності цими установами 
природно-заповідного фонду (ПЗФ). Результатом опрацювання є рекомендації 
щодо використання окремих територій та об’єктів для геотуризму. Під час 
здійснення дослідження автори використовували інформацію з офіційних 
сторінок об’єктів ПЗФ Закарпатської області та Департаменту екології і 
природних ресурсів ЛОДА, опубліковані матеріали відповідної тематики та 
власні спостереження на описаних територіях.       

Виклад основного матеріалу дослідження. У межах Закарпатської області 
функціонують три національні природні парки (НПП)  «Синевир», «Ужанський» 
і «Зачарований край», два регіональні ландшафтні парки (РЛП) – 
«Притисянський» і «Синяк» та Карпатський біосферний заповідник (КБЗ). Ці 
природоохоронні території користуються популярністю у відвідувачів завдяки 
своїм природним та історико-культурним туристичним атракціям. Тут 
розвивають різні форми екологічного туризму, трекінг та ін. Доволі активно з 
туристичною метою  використовують природні туристичні ресурси, придатні для 
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розвитку геотуризму. Однак через слабку увагу до інформаційно-освітнього та 
відповідного інфраструктурного забезпечення потенційних геотуристичних 
атракцій цей вид туризму наразі не надто популярний серед широкого кола 
туристів. Геотуристичні мандрівки популярні переважно серед відвідувачів зі 
спеціалізованих груп – учасників конференцій, семінарів, навчальних виїздів та 
практики студентів.   

Геотуристичними ресурсами у пропонованому дослідженні вважаємо 
різноманітність проявів геологічної будови та рельєфу – гірські хребти і 
вершини, фрагменти річкових долин, відслонення гірських порід і скельні 
останці, льодовикові форми (кари, морени), високогірні озера, верхові болота, 
численні джерела (у тім числі мінеральних вод), водоспади (каскадні і 
одноступеневі), наслідки екзогенних і ендогенних процесів, певний набір 
ґрунтових відмін тощо. На природоохоронних територіях Закарпаття природні 
ресурси, придатні для розвитку геотуризму, добре збережені і мало змінені 
людиною, що дає змогу у перспективі успішно розвивати цей вид туризму.  

Карпатський біосферний заповідник  площею 53 630 га створено 1968 р. у 
межах Рахівського, Тячівського, Хустського і Виноградівського районів 
Закарпатської області. До його складу входить шість вiдокремлених масивiв 
(Чорногірський, Свидовецький, Мармароський, Кузійський, Угольсько-
Широколужанський, Долина нарцисів), а також ботанічні заказники державного 
значення «Чорна Гора» і «Юлівська Гора» [5]. Заповiднi масиви КБЗ розташовані 
на висотах вiд 180 до 2 061 м н.р.м. [5]. Майже 90 % території КБЗ вкрито лісами, 
найбільшу площу займають праліси. З 1992 року КБЗ входить до міжнародної 
мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО [5; 16], а з 2007 р. окремі масиви КБЗ 
(Чорногора, Уголька – Широкий Луг, Свидовець, Мармарош) увійшли до складу 
«Букових пралісів Карпат» зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО [17].  

Чорногірський заповідний масив (площа 16 375 га) знаходиться на 
південному макросхилі Чорногірського хребта у межах висот вiд 700 до 
2 061 м н.р.м. Головний хребет Чорногори утворений флішовими породами 
(аргіліти, алевроліти, пісковики, гравеліти та ін.) крейдового і палеогенового 
віку, а високогірному рельєфу тут притаманні льодовикові форми (кари, 
карлінги, трогові долини тощо) – сліди давнього зледеніння [5]. До цього масиву 
належить найвища вершина Українських Карпат – гора Говерла (2 061 м), тут 
знаходяться основні витоки річки Біла Тиса, є низка гірських озер і потоків з 
водоспадами та безліч інших цікавих об’єктів [4; 5]. 

Свидовецький заповідний масив (площа 6 580 га) займає найвищу частину 
Свидовецьких гір у межах висот вiд 600 до 1 883 м н.р.м. Свидовець, як і більша 
частина Українських Карпат, має флішову будову, а на головному хребті добре 
збереглися сліди льодовикової діяльності. У цьому масиві знаходяться скелі 
Близниці  або Свидовецькі скелі (довжина скель 2,5 км; висота урвищ 40–70 м), 
відслонюється глинисто-піщаний фліш верхньої крейди-палеогену, можна 
спостерігати карові льодовикові форми, кінцеві морени, дрібні моренні озера [5]. 

Мармароський заповідний масив (площа 8 990 га) розташований у межах 
висот 750–1 940 м н.р.м. на північному макросхилі Рахівських гір – одному з 
відрогів Мармароського кристалічного масиву на кордоні України з Румунією. 
Масив складений твердими кристалічними породами (гнейсами, слюдистими і 
кварцовими сланцями, мармуроподібними вапняками), що обумовило специфічні 
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риси рельєфу і ґрунтового покриву. У рельєфі збереглися сліди плейстоценового 
зледеніння у вигляді карів, ригелів, акумулятивних льодовикових утворень, а 
також кам’яні розсипи на схилах, формування яких пов’язують з інтенсивним 
морозним вивітрюванням льодовикових епох [5]. Гора Піп-Іван Мармароський 
(1 940 м н.р.м., за іншими даними 1 938,3 м н.р.м.) – найвище підняття Рахів-
ських гір і друге за абсолютною висотою (після г. Фаркеу) підвищення 
Мармароських Карпат [4; 5].  

Кузійський заповідний масив (Кузій-Трибушанський масив, або Кузій; площа 
4 925 га) розташований на південних відрогах Свидовецького хребта (за 
геологічними особливостями належить до Мармароського кристалічного масиву) 
на висотах від 350 до 1 409 м н.р.м. повністю в межах лісового поясу [5]. 
Найвищими вершинами є гори Лисина (1 409 м), Менчул (1 242 м), Кимпа або 
Темпа (1 089 м), Полонська (1 087 м) [5]. У південній частині цього масиву 
простягається смуга юрських мармуроподібних вапняків, що утворюють 
численні мальовничі скелі (серед найвідомих – Соколине Бердо). 

Угольсько-Широколужанський заповідний масив (площа 15 580 га) 
розташований на південних схилах полонини Красної та її відрогу – полонини 
Менчіл у межах висот 400–1 280 м н.р.м. [5]. Геологічну основу цього масиву 
формують породи крейдового і палеогенового періодів, представлені потужними 
шарами флішу (аргіліти, алевроліти, зрідка – пісковики); південна (Угольська) 
частина масиву знаходиться у стрімчаковій зоні і характерними тут є значні за 
розміром (висотою до 70 м) вапнякові скелі з добре розвинутими карстовими 
процесами. Тут налічують понад 30 карстових печер довжиною від 5 до 1 000 м 
[6] – найвідомішими є Дружба, Молочний Камінь, печери скелі Вів, а також 
Карстовий (Кам’яний) Міст (наскрізна печера, яка виникла у скелі значного 
розміру внаслідок карстових процесів) – одна із найвпізнаваніших туристичних 
атракцій КБЗ [4]. Здебільшого печери Угольського масиву не пристосовані для 
відвідування, перебувають під особливим наглядом як оселища рукокрилих. 
Найвищими вершинами Угольсько-Широколужанського заповідного масиву є 
вершини Угольська Плеша (1 108 м), Поганська Кичера (1 092 м), Видножанська 
Кичера (1 072 м), Вежа (937 м). Головними водотоками цього заповідного масиву 
є річки Мала і Велика Угольки та річка Лужанка [5].  

Чорна гора, окрім ботанічної цінності, має і геологічну – це урвища і скелі 
довжиною до 500 м і висотою місцями понад 100 м, які є взірцем для вивчення 
вулканічної діяльності на Закарпатті. Це відслонення андезитів (вік ранній 
сармат-панон, абсолютний вік – 10,1 млн. р.), що виповнюють жерловину 
вулкана [2; 3; 8]. На думку вчених, Чорна гора є останцем стратовулкана з 
тривалим періодом розвитку, первинна висота якого становила 1 500–1 800 м, 
кратер знаходився північно-західніше Чорної гори, а зруйнувався він унаслідок 
потужного катастрофічного вибуху і подальшої ерозії [3]. Біля  підніжжя Чорної 
гори розташоване мальовниче озеро.   

Заслуговують на увагу різні за хімічним складом і лікувальними 
властивостями мінеральні джерела, що знаходяться на території КБЗ та в його 
околицях. Тут переважають вуглекислі хлоридні натрієві, вуглекислі хлоридно-
гідрокарбонатні і гідрокарбонатно-хлоридні натрієві, а ще трапляються такі 
унікальні, як сульфідні, миш’якові та кремнієві [5].  

Багато об’єктів геотуристичного інтересу нині активно задіяні у рекреаційно-
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туристичній діяльності КБЗ – для підготовлених відвідувачів пропонують 
подорожі стежками у високогір’ях Свидівця, Чорногори та Мараморошу, 
натомість стежки і маршрути Угольсько-Широколужанського та Кузій-
Трибушанського масивів розраховані на відвідувачів, котрі планують 
короткочасні та нескладні мандрівки. 

НПП ”Синевир” (площа 42 704,0 га) створено  1989 року у межах різних 
висотних поясів південно-західних макросхилів Горган [10]. Територія парку, 
розташована на висотах від 530 до 1 719 м н.р.м., належить до Горганського 
високогір’я (Привододільні Горгани) Вододільно-Верховинських Карпат. Гірські 
хребти складені головно відкладами палеогенового і верхньокрейдового флішу 
[3; 10]. Значний вплив на рельєф мають річки Теребля, Озерянка, Сухар та ін. 
Терасовий комплекс р. Тереблі налічує до 7-ми терас. Долини річок між 
гірськими хребтами доволі вузькі з крутими схилами-урвищами.  

Парк репрезентує переважно два характерних ландшафти: низькогірні 
флішеві крутосхилі хребти з бурими гірсько-лісовими та дерново-буроземними 
щебенюватими ґрунтами, а також середньогірські давньольодовикові флішеві 
стрімкосхилі хребти з полонинами, бурими гірсько-лісовими щебенюватими та 
гірсько-торф’яно-буроземними ґрунтами [10].  

Серед природних туристичних атракцій парку є високогірні озера, верхові 
болота: озеро Синевир – найбільше в Українських Карпатах за площею (близько 
8 га під час повного наповнення), максимальною глибиною (до 23,5 м) та 
об’ємом води (близько 400 тис. м3) [2; 3]; озеро Озірце (Дике озеро) площею 
близько 1 га і глибиною до 10 м – взірець перетворення озера у верхове болото; 
верхове болото Глуханя (17,0 га) – найбільше сфагнове болото у Горганах на 
висоті 620 м н.р.м. поблизу гори Мирша на правому березі річки Теребля; 
сфагнове оліготрофне болото Замшатка (4,2 га) – типове верхове болото [1; 10]; 
численні джерела і ділянки рік та потоків з характерним порогово-водоспадним 
типом русел. Відомими туристичними атракціями є гірські хребти НПП 
«Синевир» (найпопулярніший – хребет Пішконя) та їхні найвищі вершини – 
Стримба (1 719 м), Негровець (1 707 м), Ясеновець (1 600 м), Передня (1 599 м), 
Канч (1 579 м), Кам’янка (1 578 м), Задня (1 550 м), Топас (1 548 м), Гребінь 
(1 511 м), Дарвайка (1 501 м); вони, здебільшого, є добрими оглядовими 
майданчиками. НПП «Синевир» має доволі добре розвинуту туристичну 
інфраструктуру – тут облаштовано 5 екоосвітніх стежок і 6 туристичних 
маршрутів [10], завдяки яким можна ознайомитись практично з всією територією 
НПП.  

Ужанський НПП (площа 39 159 га) створено  1999 року у західній частині 
Закарпатської області (Великоберезнянський район) у басейні річки Уж. Його 
територія простягається з південного заходу від с. Забродь на північний схід до 
Ужоцького перевалу [14] і має цікаву та складну геологічну будову – тут 
тектонічна зона Кросно межує з Дуклянським покривом крейдового і 
палеогенового флішу. Тектонічна зона Кросно займає невелику площу у 
північно-східній частині парку, є основою Вододільного середньогірного 
верховинського хребта (Вододільно-Верховинські Карпати); тут домінує 
олігоценовий дрібноритмічний піщано-глинистий фліш кросненської фації, 
сформувався переважно низькогірний рельєф висотою 600–700 м [13]. Гребенем 
Верховинського середньогірного вододільного хребта проходить межа між 
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Закарпатською і Львівською областями, а також кордон між Україною і 
Польщею. Значна частина території Ужанського НПП розташована у межах 
Дуклянського покриву (вирізняється більшою лускуватістю і численними 
виходами на денну поверхню нижньо- і верхньокрейдових відкладів) у масиві 
Полонинського хребта Полонинсько-Чорногірських Карпат [13; 14]; це 
геоморфологічний район Полонини-Рівної, який займає межиріччя Ужа і 
Латориці–Вічі і до якого на правобережжі Ужа належать також невеликі масиви 
Стужиці, Стинки, Настажа і Ужської Гортавини, що продовжуються на території 
Словаччини. Цікавими для туристів природними атракціями є найвищі вершини 
парку – г. Кінчик Буковський (1 251 м н.р.м.), г. Кременець (1 221 м н.р.м.),         
г. Черемха (1 130,7 м н.р.м.), г. Плішка (1 066 м н.р.м.), г. Красія (1 036 м н.р.м.), 
г. Ополонок (1 028 м н.р.м.), г. Явірник (1 017 м н.р.м.), г. Студниця (1033,2 м 
н.р.м.) та три безіменних вершини хребта Стінка (1 019 м, 1 063 м і 1 092 м 
н.р.м.) вздовж кордону зі Словаччиною [13, 14].  

Відомими туристичними атракціями в Ужанському НПП є місце падіння 
1866 року найбільшого у Європі Княгинянського метеориту в урочищі Чорні 
Млаки, мальовничі гірські масиви, печери (Княгиня, Живанські ями та інші), 
скельні утворення (гірський масив Стінка), численні геологічні відслонення, 
джерела мінеральних вод в околицях сіл Стужиця, Кострино, Сіль, Ужок [13]. У 
парку відновлено 17 давніх туристичних маршрутів, створено 6 екологічних 
стежок [14], облаштовано мережу рекреаційних зон з місцями відпочинку та 
наметовими полями. Проте відвідування території НПП має певні особливості – 
перебування у прикордонній зоні можливе лише з спеціальним дозволом від 
прикордонної служби та реєстрацією в адміністрації НПП.  

НПП «Зачарований край» (площа 6 101,0 га) створено 2009 року в 
Іршавському районі Закарпатської області на основі відомого геологічного 
заказника загальнодержавного значення «Зачарована Долина» та прилеглих 
об’єктів ПЗФ. Територія парку розташована у центральній частині Вигорлат-
Гутинського вулканічного пасма Українських Карпат у межах хребта Великий 
Діл [9] на межиріччі Латориці–Боржави. Тут сформувався особливий рельєф, 
характер якого зумовлений переважанням лавових покривів і потоків базальтів 
та андезито-базальтів континентального циклу вулканізму, грубоуламкових 
пірокластичних порід, як результат діяльності Бужорського стратовулкана [8]. У 
районі Великодільського масиву зосереджено найбільше вершин, абсолютні 
висоти яких перевищують 1 000 м, зокрема – найвища вершина Вулканічного 
пасма і НПП «Зачарований край»  г. Бужора (1 085,5 м) [9]. У межах парку 
розташована значна частина водозбірного басейну річки Боржава – однієї з 
найбільших приток Тиси. Основними водотоками є річки Синявка, Суха 
Синявка, Ільничка, Іршава, низка потоків (найвідоміші – Багонський і 
Смерековий) та багато дрібних потічків [9]. Значні площі тут займають водно-
болотні угіддя, збереглися букові праліси, є цінні скельні утворення тощо.  

Потенційними геотуристичними атракціями НПП «Зачарований край» і 
околиць є елементи рельєфу, створеного внаслідок вулканічної діяльності і 
переробленого морфодинамічними процесами. Найбільшою популярністю серед 
відвідувачів користуються: гірський хребет Великий Діл з вершиною Кривуля 
(591,3 м) та горою Бужора (1 085 м н.р.м., за іншими даними 1 081 м) – 
найвищою вершиною Вулканічного пасма Українських Карпат, а також інші 
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об’єкти у межах цього хребта – кратер стратовулкана Бужора, кальдера Синявки, 
гірські вершини Камінь (957,2 м), Малий Синяк (1 035,2 м), Бистра (1 002,5 м) та 
ін.; куполоподібні гірські масиви (на північному сході і сході) з вершинами 
Смологовицький Діл (926,3 м), Мартинський Камінь (989,0 м) і хребет з 
вершинами Береговий Діл (926,3 м) та Явір (717,0 м) [8]; геологічний заказник 
загальнодержавного значення Зачарована Долина, або Смерековий Камінь, 
(утворений 1 978 року, площа 150 га) на північ від села Ільниця, де у верхів’ї 
Смерекового (Ялового) потоку на галявині серед лісу на площі 70 га розташована 
низка окремих скель (ерозійні останці гідротермальнозмінених андезитових 
туфів) висотою від 20 до 70 м [2; 3], «скам’янілий водоспад» – потік застиглої 
лави, на правому березі якого є печера з джерелом мінеральної води [2; 3]; гора 
Мартинський Камінь (969 м н.р.м.) – колишній стратовулкан площею понад      
50 км2, складений вулканітами кучавського, матеківського, мартинського та 
бужорського комплексів [8]; Ільницьке відслонення бурого вугілля (лігніту) – 
відомий стратиграфічний і мінералогічний об’єкт, де можна «прочитати» майже 
усю післявулканічну стадію розвитку Закарпатського прогину [3]; оліготрофне 
сфагнове болото «Чорне багно» (на висоті 830–850 м н.р.м.) – найглибше і 
найбільше верхове сфагнове болото Українських Карпат (товщина шару торфу – 
понад 6 метрів) з високим різноманіттям видів реліктів післяльодовикової епохи 
[1; 9]; букові праліси, які планують внести до списку світової спадщини 
ЮНЕСКО [9]. На території парку функціонує шість екотуристичних маршрутів 
різного рівня складності, які провадять від основних курортних місцевостей до 
найцікавіших туристичних об’єктів парку.  

РЛП «Притисянський» (площа 10 330,66 га) створений 2009 р. на території 
Берегівського (300,3 га), Виноградівського (4 839,28 га), Мукачівського     
(631,61 га) та Ужгородського (4 559,47 га) районів у південно-західній території 
Закарпатської області [12]. Територія цього РЛП належить до Притисенської 
алювіальної низовинної рівнини – одного з геоморфологічних районів Чоп-
Мукачівської рівнини [7]. Рівнина слабонахилена у південно-західному напрямі, 
абсолютні висоти коливаються від 102 м (район м. Чоп) до 130 м (південно-
східніше м. Виноградова поблизу сіл Дротинці і Чорнотисів). Переважну площу 
займає 5–6-метрова надзаплавна тераса Тиси. Висота низької заплави до 2–3 м, 
високої – 3–5 м, першої надзаплавної тераси – 6–8 м. Потужність сучасних 
відкладів рік Притисенської низовини коливається від 6 до 12 м, підстеляються 
вони давнішими плейстоценовими відкладами [7]. Найбільшою природною 
цінністю РЛП «Притисянський» є фрагменти заплавних долин рік Тиса, 
Латориця і Боржава з призаплавними частинами, вкритими рівнинними 
старовіковими дубовими (разом з дубово-ясеневими) лісами 120–300-річного 
віку [12; 18]. Нині у межах Притисянського РЛП офіційних туристичних 
маршрутів і екологічних стежок не прокладено.  

РЛП «Синяк» (створений  2011 р.) площею 4 631,29 га займає частину 
гірського масиву Синяк, який входить до складу Вулканічного (Вигорлат-
Гутинського) пасма Українських Карпат [11]. Вершини гір переважно загострені, 
схили розчленовані ярами і долинами гірських потоків. Потенційні 
геотуристичні атракції РЛП «Синяк» та його околиць представлені гірським 
рельєфом та його елементами, геологічними відслоненнями, джерелами 
мінеральних вод, гірськими потоками з численними каскадами у руслах [4]. 
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Вважають, що гірський масив Синяка – це своєрідна вулканічна споруда з 
невеликим моногенним вулканом у центрі, що оточений значною кількістю 
еруптивних центрів різної потужності [8]. Туристи можуть відвідати: принаймні 
дві відомі великі западини (вулканічні кальдери) – Обавського Каменю (охоплює 
верхню та середню частину басейну річок Визниці та Обави) і Солочинського 
Синяка (у басейні річки Матейкової, яка розділяє цю западину на дві частини) 
[8]; гору Дунавка (1 018,8 м н.р.м.) – найвищу вершину гірського хребта Синяк зі 
стрімкими східними і пологими західними схилами; гору Обавський Камінь   
(979 м н.р.м.), схили якої круті і майже суцільно вкриті лісом (дуб, граб, бук), 
вершина гори – це безліса скеля висотою понад 80 м (геологічна пам’ятка 
природи місцевого значення «Обавське відслонення-стрімчак», яку вважають 
гирловою частиною згаслого вулкана і свідком давньої вулканічної діяльності) 
[8]; сфагнове болото Синяк (Синє Озеро) – гідрологічну пам’ятку природи 
місцевого значення, розташовану на схилі гори Буз на висоті 600 м н.р.м. у 
вулканічному кратері [1]. Територія РЛП має давні туристичні традиції – тут 
знаходиться відомий кліматобальнеологічний курорт «Синяк», територія парку 
входить у кілька туристичних маршрутів, наприклад, туристичний маршрут 
хребтом Синяк), передбачено розвиток цілорічного туристичного комплексу 
«Синяк».  

Попри наявність геотуристичних ресурсів на природоохоронних територіях 
Закарпатської області зараз їх практично не використовують з метою розвитку 
геотуризму. Потенційні геотуристичні об’єкти активно задіяні як «магніти для 
відвідувачів» і включені до екскурсійних програм, екоосвітніх стежок і 
туристичних маршрутів. Проте не розроблено відповідного комплексного 
інформаційно-освітнього забезпечення для впровадження геотуризму – 
недостатньо спеціалізованих видань (геотуристичних карт, путівників, буклетів 
тощо), не розроблено спеціалізованих геотуристичних маршрутів та не 
забезпечено відповідної інфраструктури.  

Першочерговими завданнями для впровадження геотуризму на 
природоохоронних територіях Закарпатської області є:  

- визначення геотуристичного потенціалу кожної з природоохоронних 
територій; 

- опрацювання найперспективніших для цього виду туризму місцевостей 
та об’єктів; 

- створення та реалізація відповідних проектів щодо інформаційно-
освітнього та інфраструктурного забезпечення потенційних геотуристичних 
місцевостей і об’єктів;  

- розробка маркових геотуристичних продуктів.          
До реалізації цих завдань треба залучити адміністрації природоохоронних 

територій та відповідні державні структури (Управління екології і природних 
ресурсів та Управління туризму Закарпатської ОДА), фахівців Закарпатської 
ГРЕ, Ужгородського і Львівського університетів, місцеві органи влади, профільні 
туристичні громадські організації та ін. 

Висновки. Природоохоронні території Закарпатської області репрезентують 
різні геоморфологічні райони: Горганське високогір’я Вододільно-
Верховинських Карпат (НПП «Синевир»); фрагменти Вододільного 
середньогірного верховинського хребта (Вододільно-Верховинські Карпати) і 
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Полонинського хребта Полонинсько-Чорногірських Карпат (Ужанський НПП); 
центральну частину (НПП «Зачарований край») і гірський масив Синяк (РЛП 
«Синяк») Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма Українських Карпат; 
найцінніші природні території Притисенської алювіальної низовинної рівнини 
(РЛП «Притисянський»); шість окремих масивів – Чорногірський, Свидовецький, 
Мармароський, Кузійський, Угольсько-Широколужанський, Долина нарцисів та 
дві відокремлених від Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма гори  (Чорна і 
Юлівська), розташованих на висотах вiд 180 до 2 061 м н.р.м. у захiдній, 
центральній i схiдній частинах Українських Карпат (Карпатський біосферний 
заповідник).  

Багато потенційних геотуристичних об’єктів (гірські хребти і вершини, 
фрагменти річкових долин, скельні та карстові утворення, високогірні озера і 
болота, численні відслонення гірських порід, прояви гравітаційних процесів 
тощо) є туристичними атракціями і входять до складу екотуристичних стежок і 
маршрутів, які функціонують на описаних природоохоронних територіях. 
Поблизу окремих об’єктів облаштовано зони відпочинку, оглядові майданчики. 
Для перетворення їх у геотуристичні атракції недостатньо належного 
інформаційно-освітнього забезпечення цих об’єктів, створення спеціалізованих 
геотуристичних маршрутів та відповідної інфраструктури на досліджуваних 
природоохоронних територіях. Загалом усі досліджувані природоохоронні 
території Закарпатської області мають значні геотуристичні ресурси і всі 
передумови для розвитку геотуризму.  
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In this article are presented main geotourist resources of protected areas in Zakarpattia 

region – national nature parks “Synevir”, “Uzhanian” і “Zacharovany Krai”, landscape parks 
«Prytysiansky» and «Syniak», and Carpathian Biosphere Reserve. Geotourist resources are 
considered as a diversity of manifestations of the geological structure and relief (mountain 
ranges and peaks, fragments of river valleys, outcrops of rocks and rocky remnants, glacial 
forms (cirque, moraines), alpine lakes, raised bog, numerous springs (including mineral waters), 
waterfalls (cascade and one-stage), consequences of exogenous and endogenous processes etc.  

Every researched nature protection territory represents a certain geomorphological region 
of the Ukrainian Carpathians: NNP «Synevir» represents mountain range Gorgany in 
Vododilno-Verhovynsky Carpathians; Uzhanian NNP – fragments of Vododilny 
middlemountain range (Vododilno-Verhovynsky Carpathians) and Polonynsky range in 
Polonynsko-Chornohirsky Carpathians; NNP «Zacharovany Krai» – central part of Vyhorlat-
Hutynsky volcanic range of Ukrainian Carpathians, and LP «Syniak» – part of mountain massif 
Syniak of the same range; LP «Prytysiansky» – the most valuable natural territories of 
Prytysenska alluvial lowland plain (part of Chop-Mukachivska plain); Carpathian Biosphere 
Reserve is represented in six separate massifes (Chornohirsky, Svydovetsky, Marmarosky, 
Kuzijsky, Uholsko-Shyrokoluzansky, Valley of narcissuses) and two separate from Vyhorlat-
Hutynsky volcanic range by mountains (Chorna and Julivska), which is lokated at altitudes 
from 180 to 2061 m above sea level in the western, central and eastern parts of the Ukrainian 
Carpathians. 

The most famous geological and geomorphological objects are tourist attractions and are 
part of ecotourist paths and routes that operate on the described nature protection territories, 
near some objects recreation areas and observation ground are arranged. There is a lack of 
proper information and educational provision of these objects, the creation of specialized 
geotourist routes and appropriate infrastructure in the protected nature reserves for turning them 
into a geotourist attractions. In general, all researched nature protection territories of the 
Zakarpattia region have significant geotourist resources and all prerequisites for the 
development of geotourism. 

Key words: geotourism, geotourist resources, geotourist attractions, nature protection 
territories, Zakarpattia region, tourist infrastructure, informational and educational support. 
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БОГУЦЬКОМУ АНДРІЮ БОНІФАТІЙОВИЧУ – 80! 

 

 

4.10.2018 р. виповнюється 80 років 
від дня народження відомого 
українського науковця-палеогеографа 
Богуцького Андрія Боніфатійовича, 
професора кафедри геоморфології і 
палеогеографії географічного 
факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
Заслуженого діяча науки і техніки 
України,  Почесного професора 
університету Марії Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін, Республіка Польща).   

Андрій Богуцький закінчив 
геологічний факультет Львівського 
університету (1960), працював 
молодшим науковим співробітником в 
Інституті геології і геохімії горючих 
копалин АН УРСР (1960–1969), 
доцентом Львівського  політехнічного 

інституту (1969–1988), доцентом кафедри геоморфології Львівського державного 
університету імені Івана Франка (1988–2000), з 2000 р. і дотепер – професор 
кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету 
імені Івана Франка.  

Андрій Богуцький у 1967 р. захистив дисертацію “Генетические типы 
четвертичных (антропогеновых) отложений юго-западной окраины Русской 
платформы и их инженерно-геологическая характеристика” у Московському 
державному університеті ім. М. Ломоносова і отримав ступінь кандидата 
геолого-мінералогічних наук (1968). У 1971 р. йому присвоєно вчене звання 
доцента,  2004 р. – професора, а у  2018 р. – Заслуженого діяча науки і техніки 
України.  

Науковий доробок ювіляра є вагомим. Андрієм Богуцьким опубліковано 
близько 600 робіт, в тім понад 10 колективних монографій. Значна частина робіт 
опублікована Андрієм Богуцьким мовами Європейського союзу у виданнях з 
імпакт-фактором, які входять у міжнародні наукометричні бази  SciVerse Scopus і 
Web of Science Core Collection (WoS). Індекс Гірша (h-індекс) Андрія  Богуцького 
згідно з базою даних SciVerse Scopus складає 12, а загальна кількість цитувань 
наукових публікацій – 452.  

Наукові інтереси  Андрія Богуцького  дуже широкі і охоплюють кілька 
головних напрямів наукових досліджень, зокрема палеогеографічні, інженерно-
геологічні, екології давньої (палеолітичної) людини, вивчення лесово-ґрунтових 
серій плейстоцену, їхньої ґенези та стратиграфії, особливостей будови опорних 
розрізів генетичних типів четвертинних відкладів. Андрій Богуцький описав і 
вивчив понад 2 тисячі розрізів плейстоценових відкладів. Низка розрізів (Коршів, 
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Бояничі, Горохів, Галич та інші) стали опорними для розробки та уточнення 
стратиграфічних схем України й Європи.  

Андрій Богуцький тісно співпрацює з науковцями багатьох наукових  
інституцій  в Україні та за її межами, зокрема в Україні – з науковцями Інституту 
геологічних наук НАН України, Інституту географії НАН України, Інститутом 
геофізики НАНУ та ін. У 70-их роках ХХ сторіччя ювіляр розпочав співпрацю з 
польськими науковцями, яка триває досі. Наслідком цієї співпраці стали спільні 
дослідження з науковцями Люблінського університету імені Марії Кюрі-
Склодовської, Щецинської політехніки, Гданського та Варшавського 
університетів, Інституту геологічних наук ПАН та ін. Особливо активно ювіляр 
співпрацюв і співпрацює  з професорами М. Ланчонт, Ю. Войтановичем, 
Л. Лінднером, М.Бобелем, Р. Раціновським, Л. Марксом та іншими  відомими 
польськими науковцями. 

Професор Андрій Богуцький регулярно організовує польові міжнародні 
наукові семінари та конференції у межах українсько-польської програми 
“Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. 
Загалом ним проведено 20 таких наукових форумів, під його редакцією 
підготовлено і видано до них 9 колективних монографій. Загальний науковий 
стаж  Андрія Богуцького – понад 50 років (з 1966 р.). Ювіляр понад 25 років є 
відповідальним секретарем “Вісника Львівського університету. Cерія 
географічна”.   

Під керівництвом Андрія  Богуцького захистили кандидатські дисертації: 
Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин (2001), Л. Теодорович (2005), М. Микита (2010), 
Н. Паламарчук (2011), І. Думас (2011), О. Томенюк (2013), І. Харчук (2016). 
Підготували і подали до захисту кандидатські дисертації Т. Новак і А. Ренда. 

Професор Андрій Богуцький 2004 р. нагороджений також медаллю 
Президента міста Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки й освіти, з 
2006 р. –  Почесний професор університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, 
РП), з 2008 р. – закордонний член Польської академії наук і мистецтв (PAU), у 
цьому ж році отримав відзнаку “Заслужений для  польської геології”, з 2013 р. – 
Почесний член Українського географічного товариства.  

 
Лідія Дубіс 
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