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МЕТОДИКА 
ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК 502:061+502.1

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ТА ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО 

ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ 
“ПРИСТИНСЬКІ ПЛАВНІ”

О . В. Б од н я

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
пл. Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022 

е-таії: Ьойпіа@икг.пеі

Запропоновано методику використання космічних знімків середньої та високої роздільної здат
ності, поєднану з можливостями ГІС-технологій, для укладання карти природно-територіальних 
комплексів і потреб ландшафтного планування території регіонального ландшафтного парку “При- 
стинські плавні” .

Ключові слова: ландшафтне планування, регіональний ландшафтний парк, ГІС-технології.

П остановка проблеми. Проектування при
родоохоронних територій в умовах неконтрольо- 
ваного антропогенного навантаження є вкрай 
важливим загальнонаціональним пріоритетом, 
проте, незважаючи на збільшення кількості 
об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), 
питання розроблення єдиної методики їхнього 
проектування є досить актуальним [2, 3, 7].

Проектування об’єктів природно-заповідного 
фонду доцільно проводити на підставі принципів 
ландшафтного планування, що становлять собою 
інструмент практичного благоустрою і раціональ
ного використання земельних угідь [3, 4, 6].

Аналіз останніх досліджень. Досвід ство
рення та функціонування природоохоронних 
територій свідчить про те, що ландшафтне пла
нування має основоположне значення, хоча в

багатьох випадках йому не приділяють належну 
увагу [4]. Це проявляється, зокрема, в тому, що 
ландшафтне картографування не є обов’язковим 
заходом, а щодо оцінення стійкості ландшаф
тів не йдеться зовсім. З цієї причини до деяких 
об’єктів природно-заповідного фонду не вклю
чають території, що є ключовими з точки зору 
збереження біологічного та ландшафтного різно
маніття [4, 7]. Процес виділення функціональних 
зон найчастіше однобоко спирається на госпо
дарське використання території, що призводить 
до того, що унікальні ландшафти за планами 
землеустрою, на шкоду справі, потрапляють до 
рекреаційної чи господарської функціональних 
зон [7].

П остановка завдання. Для потреб ланд
шафтного планування території регіонального

© Бодня О. В., 2014
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ландшафтного парку на етапі його проектування 
та раціонального організування території необ
хідно висвітлити методику використання інфор
маційних даних дистанційного зондування Землі 
та ГІС-технологій.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проводили на прикладі території проектованого 
регіонального ландшафтного парку (РЛП) “При- 
стинські плавні” (Куп’янський район, Харківська 
область), що є унікальним водно-болотним угід
дям широкої заболоченої заплави річки Оскіл. Він 
має площу 1 922 га, знаходиться в межах заплави, 
терас р. Оскіл та невеликої частини межирічного 
простору, в оголовку Червонооскільського во
досховища. Територія “Пристинських плавнів” 
є головним елементом Оскільського природно
го коридору, що входить до П ан’європейської 
Екологічної мережі. Пристинські плавні мають 
міжнародне значення як місце гніздування та роз
множення мігруючих птахів [8].

Матеріали та методи. З огляду на позиції 
проектування та оптимізації територіального 
планування об’єктів ПЗФ проектну схему регіо
нального ландшафтного парку доцільно розро
бляти на основі засад ландшафтного планування, 
бо саме ландшафтний підхід дає змогу найпо
вніше охарактеризувати територію і врахувати 
всі її особливості [2, 3, 4, 6, 7].

Карту природно-територіальних комплексів 
(ПТК) РЛП “Пристинські плавні” укладали за 
звичайною для робіт такого роду послідовніс
тю дій: створення карти-гіпотези в камеральних 
умовах ^  уточнення карти в польових умовах за 
маршрутами рекогносцирування ^  актуалізація 
карти в камеральних умовах на основі польових 
зйомок [9].

Основою для побудови карти ПТК стали 
космічні знімки високої роздільної здатнос
ті з супутника № ^ N 0 8  та Ьапгїзаі 7 за липень 
2011 року. Саме використання даних дистанцій
ного зондування Землі дає можливість отримати 
актуальну та детальну карту. Також для укладан
ня карти ПТК було використано топографічну 
карту масштабу 1 : 100 000, що слугувала осно
вою, та низку тематичних карт (карта ґрунтів, 
карта рослинного покриву, ландшафтні карти 
інших масштабів).

На підготовчому етапі роботи космічні 
знімки прив’язували до топографічної основи 
(топографічної карти масштабу 1 : 100 000) та

геометрично їх трансформували. На наступно
му етапі роботи за космічним знімком і топо
графічною картою була нанесена гідрографія, 
населені пункти, шляхи сполучення. На третьо
му етапі створення карти проведено візуальне 
ландшафтне дешифрування космічних знімків за 
“ландшафтним рисунком” території з виділенням 
контурів ПТК. Виділяючи контури, використали 
як прямі дешифрувальні ознаки (колір, форма), 
так і непрямі (форми рельєфу, експозиція схилів).

За допомогою програми МарІпГо на знім
ках окреслили контури ПТК за градієнтом ко
льору. Згодом було визначено, що кожному типу 
контурів відповідає певний тип ПТК. Контури 
заносили до окремого шару карти. Карту при
родно-територіальних комплексів будували за 
принципом складання (об’єднання) різних шарів.

Отримавши карту природно-територіальних 
комплексів регіонального ландшафтного парку 
“Пристинські плавні”, виконали низку карто- 
метричних робіт з визначення площі кожного з 
контурів, сумарної площі кожного типу ПТК та 
розрахували відсоток до загальної площі парку.

Зі спеціальних робіт вітчизняних географів
В. О. Бокова, Ю. Г. Пузаченка, Б. Б. Родомана,
О. Г. Топчієва, І. Г. Черваньова відомо, що ін
формаційний ентропійний аналіз є найперекон
ливішим способом характеристики структури 
території. Він полягає в обчисленні інформацій
ної ентропії, теорія якої розроблена К. Шенно- 
ном (1948), -  міри просторової структури, коли 
враховують площу поширення кожного типу як 
ймовірнісну частоту. У такий спосіб отримано 
значення показників неоднорідності ландшафту, 
що використані для функціонального зонування 
території. Скориставшись цією теорією й досві
дом згаданих географів, можемо застосовувати 
цей метод до характеристики принадності тери
торії регіонального природного парку.

Отримані дані щодо ландшафтної струк
тури ПТК проектованого регіонального ланд
шафтного парку дають змогу виконати дальшу 
оптимізацію його території шляхом виділення 
функціональних зон. За Законом України “Про 
природно-заповідний фонд” [1] на території РЛП 
має бути виділено чотири функціональні зони: 
заповідна, регульованої рекреації, стаціонарної 
рекреації та господарська [1, 5].

За знімками, зробленими в різний час, до
бре прослідковується зміна русла річки Оскіл.
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На останніх було виявлено межу Червонооскіль- 
ського водосховища, що дуже змінилася останнім 
часом через зниження рівня води у водосховищі.

Аналізуючи карту ПТК регіонального ланд
шафтного парку “Пристинські плавні”, вважаємо, 
що парк має переважно азональні типи ПТК до
лини річки Оскіл. За допомогою програмного за
безпечення МарІпГо було проведено картометричні 
роботи, які дають можливість зробити висновок, 
що найбільш розповсюджені заплавні природно-те
риторіальні комплекси становлять 80,2 %, а межи- 
річні природно-територіальні комплекси -  8,7 %, 
ПТК терас займають лише 11,1 % площі регіональ
ного ландшафтного парку “Пристинські плавні”.

На основі укладеної карти природно-терито
ріальних комплексів, що охоплює 1 146 виділів, 
об’єднаних у 15 типологічних груп, розрахова
но питому інформаційну ентропію Шеннона. На 
основі визначення ентропії природно-територі
альних комплексів побудовано схему функціо
нального зонування регіонального ландшафтно
го парку “Пристинські плавні”, на якій з виділено 
чотири функціональні зони. Ділянки, що мають 
найбільший показник ентропії, віднесені до запо
відної зони, а ділянки з найменшим показником 
ентропії -  до господарської.

Відповідно до укладеної карти зонування 
більшість території РЛП займає заповідна зона,

що витягнута вздовж русла річки Оскіл, охо
плюючи його меандровий пояс (найбільш цінні 
та вразливі ПТК розміщені в заплаві р. Оскіл). 
Зона регульованої рекреації, що знаходиться 
на високій заплаві, оточує заповідну зону, слу
гуючи буфером. Зони стаціонарної рекреації 
та господарська зона винесені на периферію 
парку, займаючи території з найбільш упо
рядкованою  ландш афтною  структурою  (на 
схилах корінного берега та надзаплавній те
расі). Господарська зона -  це території, що є 
найменш різноманітними: на них розміщена 
сільськогосподарська зона населених пунктів 
(с. Пристин).

Висновки. В ході дослідження виявлено, 
що використання інформаційних даних дистан
ційного зондування та ГІС-технологій дає змогу 
покращити методику укладання карти ПТК, що 
є основою ландшафтного планування природо
охоронної території. Космічні знімки високої 
роздільної здатності дають змогу укладати ак
туальну карту-гіпотезу природно-територіальних 
комплексів, що згодом може бути використана 
для визначення неоднорідності ландшафтної 
структури, за показником якої можливо покра
щити функціональну структуру території, що, 
своєю чергою, є важливим завданням раціональ
ного природокористування.
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Розглянуто роль космічних знімків в ідентифікації ландшафтів. Описано дешифрувальні ознаки 
ландшафтів та фізико-географічних областей Закарпатської області. Розкрито природні умови фор
мування зображення ландшафтів.

Ключові слова: Закарпатська область, ландшафт, космічний знімок, зображення ландшафтів, 
ідентифікаційна ознака ландшафтів.

П остановка проблеми. У питанні іденти
фікації та охорони ландшафтів важливу роль ві
діграють аеро- та космічні знімки. Вони дають 
змогу одержати об’єктивні, оперативні, одночас
ні для великих територій дані, фіксувати реальні 
межі об’єктів та явищ, встановлювати законо
мірності їхнього територіального поширення, 
чинники формування, особливості функціону
вання тощо [1, 6-8, 11]. На знімках, окрім того, 
зафіксовані реальні антропогенні модифікації 
ландшафтів.

П остановка завдання. Дослідження антро
погенного перетворення території -  необхідний 
етап для розроблення заходів щодо охорони 
природи. Він актуальний сьогодні і має вели
кі перспективи в майбутньому. Своєю чергою, 
характер та інтенсивність перебігу будь-яких 
негативних явищ (більшою мірою природних і 
меншою антропогенних) залежить від комплексу 
взаємопов’язаних природних чинників, локалізо
ваних на певній території, тобто від властивостей 
ландшафтів.

Виклад основного матеріалу. Ландшафти 
та їхні межі на космічних знімках простежуються 
завдяки однорідним, а тому цілісним у сприйнят
ті макроструктурам зображення, якими є згру

повані у стійкі композиції структурні елементи 
(ліси, сільськогосподарські угіддя, річкова мере
жа тощо) [3, 7].

Діагностичну функцію щодо ландшафтів та 
їхніх властивостей також виконує детермінант- 
ність (якісна своєрідність, обмежене поширення 
на певних типах території), домінантність пев
них складових, співвідношення зайнятих ними 
площ, відмінності у конфігурації, щільності чи 
взаємному розміщенні [1, 8].

Відображені на знімках особливості ланд
шафтних ареалів щодо ресурсів, передумов та 
сценаріїв розвитку дають змогу об’єктивно оці
нити ступінь вірогідності виникнення тих чи 
інших надзвичайних ситуацій, їхні масштаби та 
наслідки, потенційну можливість розвитку ка
тастроф, завчасно визначити найнебезпечніші 
ділянки, встановити ризики для населення та 
господарства, запропонувати варіанти доцільних 
прийомів керування ними, обґрунтувати спря
мовані на їхнє суттєве зменшення або ж повне 
запобігання заходи, планувати та створювати 
оптимальні умови для проживання та діяльності 
людини [6, 10].

Антропогенно трансформовані ділянки 
ландшафтів на знімках формують антропофізі-

© Загульська О. Б., 2014
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ономічність, головними рисами якої є складна 
внутрішня будова, переважно світлі тони, чітка 
окресленість на оточуючому фоні. Добре про
стежуються розміри цих ділянок, тип природо
користування, територіальний розподіл угідь, 
малюнок розселення тощо [3].

З огляду на тісні взаємозв’язки, наявні між 
усіма компонентами ландшафту, за їхніми зо
внішніми елементами можна встановити вну
трішній (не виявлений безпосередньо на зобра
женні) зміст -  геологічну будову, характер ґрун
тового покриву, наземні рослинні угруповання 
тощо.

На території дослідження -  Закарпатській 
області -  на чорно-білих космічних знімках 
масштабу 1 : 1 000 000 найбільш чітко, як і на
лежить, виражені відмінності між гірськими та 
рівнинними ландшафтами (рис.). Головною роз
різняючою ознакою між ними є характер комп
лексу “лісистість -  рельєф”. У першому випадку 
він є, у другому -  його немає.

На мультизональних умовно кольорових 
космічних знімках масштабу 1:100 000 гірські 
та рівнинні ландшафти відрізняються також за 
розмірами сільськогосподарських угідь, малюн
ками розселення та річкової мережі.

Рис. Ландшафти Закарпатської області на космічному знімку.*
Ландшафти: 1 -  Жденівський; 2 -  Рунський; 3 -  Приужицький; 4 -  Нижньоворітський; 5 -  Боржавський; 
6 -  Краснянський; 7 -  Пишконя-Братківський; 8 -  Міжгірський; 9 -  Привододільний; 10 -  Свидовецький; 
11 -  Шопурсько-Богданський; 12 -  Яблуницько-Ясінський; 13 -  Чорногірський; 14 -  Мармароський; 
15 -  Турієнський; 16 -  Вулканічний; 17 -  Закарпатське передгір’я; 18 -  Берегівське горбогір’я; 19 -  Іршавський;

20 -  Притисенський; 21 -  Верхньотисенський [2]

* Космічний знімок Держцентру “Природа”. -  Москва. Фотокамера КАТ^-200, супутник серії “Космос”
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На рівнині сільські поселення мають великі 
розміри, замкнуто-розгалужену форму, поширені 
переважно на межиріччях. Сільськогосподарські 
угіддя здебільшого лінійно-кутової форми і по
рівняно великі. Тут наявна густа мережа каналів.

У горах розміри сільськогосподарських угідь 
дрібні, іноді настільки, що на знімках зазначе
ного масштабу не утворюють окремі елементи 
зображення. Населені пункти мають переважно 
рядкову форму, розміщені по річкових долинах і 
прилеглих до них схилах, згруповані у ланцюги.

У гірській частині Закарпатської області до
сить добре ідентифікуються і фізико-географічні 
області: Міжгірно-верховинська, Високогірно- 
полонинська, Низькогірно-вулканічна, Горбогір- 
но-улоговинна, Передгірно-низовинна [9].

Зображення Міжгірно-верховинської облас
ті характеризується переважанням незалісненої 
території над залісненою, дрібноконтурною мо
заїчністю, густою ярковою мережею, підкрес
леною низькорослою деревною (здебільшого, 
хвойною) або чагарниковою рослинністю. Лісова 
рослинність у вигляді невеликих відокремлених 
масивів трапляється також по крутосхилах та ін
ших важкодоступних ділянках.

Такі особливості зовнішнього вигляду, а 
отже, і зображення на знімках, сформовані за 
рахунок розміщення у синклінальній області, 
поширення відкладів зони Кросно, для яких ха
рактерне переважання глинистої складової над 
пісковиковою складовою. Зазначені особливості 
геологічної будови призвели до пологості зна
чної частини схилів, наявності широких пригре- 
беневих поверхонь, густорозгалуженої річкової 
мережі, доброї транспортної доступності, що зу
мовило найвищу в гірській частині Українських 
Карпат антропогенну освоєність території [4].

Ландшафти у межах фізико-географічних 
областей розпізнають завдяки індивідуальним 
особливостям зовнішнього вигляду. Розглянемо 
Міжгірно-верховинську область.

Нижньоворітський ландшафт (межиріччя 
рік Латориця і Веча) виділяється віялоподібним 
розміщенням головних структурних елементів 
(приток Латориці), рідкими і невеликими пля
мами лісів (здебільшого листяних), значними 
площами орних земель, полями малих розмірів 
правильної прямокутної форми, наявністю ярів.

Міжгірський ландшафт  на тлі практично 
суцільно заліснених сусідніх ґорганських та по

лонинських ландшафтів вирізняється дрібно- 
контурною мозаїчністю. Найбільші площі при
падають на лучні, менше на орні угіддя. Ліси 
переважно хвойні, приурочені здебільшого до 
долин потоків, ярів та крутосхилів. Пригребе- 
нева частина схилів вкрита хвойними лісами, 
нижня -  зазвичай листяними. Листяні породи 
дерев також панують у плямах освоєння, хвойні 
переважають у плямах лісу. Численні потоки -  
притоки Ріпинки формують лінійно-паралельну 
текстуру зображення.

Яблуницько-Ясінський ландшафт виділяєть
ся насамперед за формою, яка нагадує переверну
тий трикутник, що підкреслює його улоговинне 
положення. Друга характерна риса -  не просте
жуються плями лісу. Деревні насадження (пере
важно хвойні) локалізуються по днищах ярів і 
невеликих потоків. У межах освоєних територій 
елементи зображення мають надзвичайно дрібні 
розміри, що не забезпечує їхнього роздільного 
сприйняття. Чітко вираженими є лише русла рік 
Чорної Тиси та Лазещини.

Спільними фізіономічними рисами ланд
шафтів Високогірно-полонинської фізико-геогра
фічної області є практично суцільна залісненість 
(листяними породами дерев на південному ма- 
кросхилі і хвойними -  на північному), наявність 
витягнутої з північного заходу на південний схід і 
зміщеної до півночі розгалуженої привододільної 
безлісої поверхні, густа порізаність потоками і 
відповідно велика кількість водозбірних лійок, 
наявність на північному макросхилі карів.

Такі особливості зображення спричинені 
передусім переважанням у карпатському флі- 
ші щільних пісковикових порід і найвищими в 
Українських Карпатах гіпсометричними рівнями. 
Окремі ландшафти області ідентифікуються на
самперед за геометричними обрисами безлісої 
пригребеневої поверхні.

Найбільш своєрідний Рунський ландшафт 
(охоплює полонину Руна). Його пригребенева 
поверхня має близьку до ізометричної форму. 
Палеогеновий тонкоритмічний глинистий фліш, 
брак масивних товщ пісковиків і як наслідок -  
пом’якшені гіпсометричні умови призвели до 
більшої, порівняно з іншими полонинськими 
ландшафтами, кількості плям освоєння. Ліси зде
більшого складені мішаними деревостанами, де 
панують листяні породи. Гідромережа утворює 
радіальний малюнок.
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У Боржавському ландшафті на залісненому 
тлі чітко виділяються великі мозаїчні плями, при
урочені до верхньої течії річки Боржави, Васкови 
і потоку Широкого. Основу зображення цих плям 
становлять населені пункти, більше зосереджені 
річковими долинами, на прилеглі схили виходять 
присілки. Приурочені до поселень сіножаті та 
городи утворюють дрібну розмиту мозаїчність 
зображення.

У східній частині Краснянського ландшафту, 
в басейні потоку Красна, серед лісу досить часто 
трапляються дрібні ділянки лук. Ще дрібніші за 
розмірами, але більш часто повторювані безлі
сі ділянки зосереджені на схилах долини річки 
Мокрянки на відтинку між її меридіонально зо
рієнтованою частиною і річкою Брустурянкою.

Свидовецький ландшафт  виділяється ши
рокою безлісою широтно зорієнтованою при- 
гребеневою поверхнею. Від головного хребта 
у північному і південному напрямках відходять 
достатньо довгі безлісі відроги. Розширення при- 
гребеневої поверхні пов’язане з більшою участю 
у карпатському фліші глинистих порід. Цей же 
чинник призвів до виположеності нижніх частин 
схилів і поширення тут поселень.

Для північних макросхилів ландшафту ха
рактерні циркоподібні елементи зображення, які 
в натурі відповідають давньольодовиковим ка
рам. У смузі їхнього поширення малюнок зобра
ження плямисто-мозаїчний. Найменших розмірів 
елементи зображення набувають у верхів’ях по
току Драгобрат.

Більшість ландшафту заліснена. Північні ма- 
кросхили здебільшого зайняті ялиновими лісами, 
які через смугу рідколісся поступово переходять 
у гірські луки. З півдня межа високогірних лук з 
лісом чітка і лише на окремих ділянках перехід 
між ними поступовий.

Основу зображення Чорногірського ланд
шафту формує вигнутий безлісий хребет, част
ково зорієнтований з північного заходу на пів
денний схід. Від гори Петрос на північний захід 
і південний схід відходять два чітко виражені 
відроги. У привершинній частині долини потоку 
Кевелів чітко простежуються водозбірні лійки з 
дрібноплямистою структурою зображення, яка 
фіксує ділянки лук та криволісся без чітко ви
ражених природних меж.

Малюнок зображення північних макросхилів 
Чорногорки ускладнюють зібрані у віяло кари.

Окрім специфічних обрисів, кари підкреслюють 
днища потоків. Малюнок зображення карових 
утворень найбільш строкатий, оскільки відтво
рює складне чергування лук, жерепняків, кур
тин ялівцю, виходів корінних порід і невеликих 
плям лісу. Такі ж мозаїчні плями трапляються і 
на південному макросхилі, де вони фіксують во
дозбірні лійки потоків Богдан, Говерла та інших.

Ще однією характерною рисою Чорногір- 
ського ландшафту є явне домінування хвойних 
порід дерев, причому як на північному макросхи- 
лі, так і у верхній частині південного макросхилу.

На південних макросхилах зрідка трапля
ються плями з незначною домішкою листяних 
порід. На захід від русла потоку Богдан частка 
листяних насаджень значно збільшується і на 
окремих ділянках спостерігається перевага бу
кових деревостанів. Іноді вони формують чисті 
насадження, але невеличких розмірів. На півден
них макросхилах також трапляються вкраплення 
післялісових лук.

На головному хребті, по обидва його боки, 
межа між лісом і високогірними луками посту
пова, простягається у вигляді широкої смуги, що 
також вирізняє Чорногірський ландшафт з-поміж 
інших полонинських ландшафтів.

На межі Полонинських та Вулканічних Кар
пат вузькою смугою простягається Турієнський 
ландшафт. Вісь ландшафту формує річка Ту- 
рія, яка протікає в його центральній частині. її 
підкреслюють чітко виражені на знімках авто
мобільні дороги. Прилеглі схили пронизані гус
тою мережею річкових долин та інших ерозійних 
форм рельєфу. Вздовж русел простягаються насе
лені пункти, які формують дуже дрібну плямис
тість. Іноді трапляються сільськогосподарські 
угіддя правильної прямокутної форми. Значно 
менша територія ландшафту заліснена. Основу 
становлять листяні деревостани, хоча трапля
ються й хвойні. Ліси приурочені до найвищих 
місцеположень.

Низькогірно-вулканічна фізико-географічна 
область у значній своїй частині на знімках виді
ляється за рахунок практично суцільної залісне- 
ності. Серед деревних порід домінують листяні, 
на хвойні припадають надзвичайно малі площі. 
Збереженню лісів сприяла крутосхилість масиву.

У межах Вулканічного ландшафту розмі
щення лісових формацій має кільцеподібний 
вигляд. Центральну привершинну частину за
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ймають мішані деревостани. Нижній ярус фор
мують листяні насадження, серед яких зрідка 
трапляються плями і вкраплення хвойних порід 
дерев. На найнижчих гіпсометричних рівнях по
ширені освоєні ділянки.

Уздовж південно-західних схилів Вулканіч
ного хребта вузькою смугою простягається ланд
шафт Закарпатського передгір’я. Передгір’я 
має м ’які обриси рельєфу, в бік Закарпатської 
низовини опускається кількома терасованими 
ступенями, іноді врізається в неї своїми висту
пами.

Специфіку зовнішнього вигляду цього ланд
шафту формують невеликі потоки Їх супрово
джує густа яркова мережа. Елементи зображення, 
групуючись уздовж потоків, мають витягнуту 
форму. Долини рік досить широкі, у верхів’ях 
вкриті лісами. Численні ерозійні форми також 
заліснені. Верхні частини схилів і пригребеневі 
поверхні використовують під сільськогосподар
ські угіддя, нижні частини вкриті луками. На 
межиріччях трапляються невеличкі ділянки лісів, 
переважно листяних.

Іршавський ландшафт виділяється на знім
ках завдяки практично повній безлісості та 
сільськогосподарським угіддям правильної гео
метричної форми середніх розмірів. У західній 
частині ландшафту угіддя орієнтовані меридіо
нально, згідно з напрямом приток річки Іршави. 
У східній частині вони орієнтовані або вздовж 
річки Боржави, або на віддалених від русла те
расах перпендикулярно до неї.

Горбогірно-улоговинна область репрезен
тована Верхньотисенським ландшафтом. Ха
рактеризується досить великою неоднорідніс
тю малюнка зображення. До населених пунктів 
Колодне, Угля, Теребля приурочені практично 
безлісі плями. У їхніх межах виділяються еле
менти лінійно-кутової форми, які відповідають 
городам і полям.

Долини Ріки, Тереблі, Тересви, крім осно
вного русла, мають велику кількість другоряд
них, є багато староріч, що також вирізняє ланд
шафт з-поміж інших. Галькові нанесення фор
мують білий колір заплав. Перші надзаплавні 
тераси здебільшого зайняті городами, що надає 
їм дрібноконтурності у малюнку зображення. На 
другій надзаплавній терасі зосереджені населені 
пункти, витягнуті вздовж долин. Крутосхилі ді
лянки долини фіксуються лісами.

У межах Верхньотисенського ландшаф
ту чітко виділяються західна і східна частини, 
межа між якими проходить по долині Тересви. 
Лісистість східної частини не перевищує 20 %. 
Плями лісу компактні, але невеликі за розмірами. 
Характерні як листяні, так і хвойні насадження, 
дещо рідше трапляються безлісі ділянки. Іншим 
структурним елементом зображення є дрібномо- 
заїчні плями, де домінують луки і городи. Дрібна 
мозаїчність передусім є наслідком особливостей 
розселення, для якого характерна велика кіль
кість присілків і окремих будівель, розкиданих 
по всіх формах рельєфу -  від річкових долин до 
пригребеневих поверхонь.

У західній частині ландшафту плями лісів 
мають більші розміри. Переважно це чисті бу
чини, або бучини з незначною домішкою хвой
них. У межиріччі Тереблі і Ріки є кілька плям 
чисто хвойних або домінуючих хвойних лісів, 
які є вторинними насадженнями. Для мозаїч
них плям характерна дещо більша контурність, 
оскільки присілків та окремих садиб тут на
багато менше.

Основу малюнка зображення низовинного 
Притисенського ландшафту Передгірно-низо- 
винноїобласті становлять поля середніх розмірів 
різної орієнтації. На їхньому тлі чітко виділяють
ся населені пункти, а також численні притоки 
Тиси. Іншою ознакою ландшафту є густа мережа 
каналів. Ліси трапляються дуже рідко невелики
ми плямами і репрезентовані листяними дере- 
востанами. Відкриті поверхні ґрунту зображені 
переважно світлими кольорами, що свідчить про 
їхню низьку гумусованість.

Особливості зображення ландшафтів водно
час індикують регіональні відмінності у текто
нічній та геологічній будові, орографії, кліматі, 
гідрологічному режимі, ґрунтах тощо.

Поселення і прилеглі сільськогосподарські 
угіддя дають змогу діагностувати синкліналь
ні області, їхній брак або обмежене поширення
-  антиклінальні. Якщо площа освоєних земель 
сягає 90 %, це є ознакою накладання на синклі
нальні структури улоговин, у яких практично не
має навіть дрібної антиклінальної складчастості. 
До таких улоговин, зокрема, належать: Нижньо- 
ворітська, Міжгірська, Ясінська [3].

Ступінь антропогенного перетворення ланд
шафтів дає уявлення про літологію порід (якіс
ний склад геологічних світ, їхні розміри, харак
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тер чергування та розміщення) та похідні від неї 
морфологію і метричні показники рельєфу -  па
нівні абсолютні висоти, відносні перевищення, 
ширину та протяжність річкових долин, розміри 
та крутість прилеглих схилів.

Освоєні ділянки здебільшого свідчать про 
геологічні відклади, в складі яких переважають 
глинисті сланці. Заліснені частини, навпаки, 
здебільшого приурочені до порід пісковикового 
складу і спричинених цим значних абсолютних 
висот, великих відносних перевищень і значної 
крутості схилів.

Надійним індикатором геолого-орографіч- 
них властивостей ландшафтів у Закарпатській 
області є особливості розселення [3, 5].

За долинним топографічним положенням 
розпізнається панування у фліші щільних піс
ковикових товщ, вузькі долини та круті приле
глі до них схили, за схилово-долинним -  дрібна 
складчастість тонкоритмічного флішу і більш 
глиниста його будова, розширення в долинах рік 
та пологі прилеглі схили, за пригребенево-схило- 
во-долинним -  висока густота річкової мережі,

не більші за 240 м відносні перевищення, пологі 
переходи від долин до вододілів.

Висновки. У межах Закарпатської області 
найліпшою дешифрованістю (впізнаваністю) на 
знімках відзначаються ландшафтні комплекси 
рангу “фізико-географічна область” та “фізи
ко-географічна країна” . Своїй своєрідності та 
чітким межам з сусідніми ландшафтними комп
лексами вони завдячують різко відмінним осо
бливостям літогенної основи (геологічної будови 
та рельєфу). Цей же чинник має головний вплив 
на ступінь дешифрованості ландшафтів у межах 
фізико-географічних областей. Ландшафти легко 
розпізнаються і розрізняються між собою тоді, 
коли в їхній основі залягає специфічна геолого- 
орографічна структура. Якщо геолого-орографіч- 
на будова у межах фізико-географічної області 
слабко диференційована, то ландшафти фізіоно
мічно подібні. Розрізнити їх в такому разі можна 
внаслідок глибокого аналізу фотозображення та 
пошуку своєрідних рис. Зовнішній контур фізі
ономічно подібних ландшафтів простежується 
тільки тоді, коли він підкреслений руслами рік.
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Запропоновано методику виділення сезонних та погодних станів природних територіальних 
комплексів для лісистого середньогір’я північно-східного макросхилу Чорногори на основі аналізу 
середньодобових метеорологічних характеристик і фенологічних спостережень Лабораторії ландшаф
тного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
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Постановка проблеми. Інформація про ди
наміку сезонних та погодних станів природних 
територіальних комплексів має важливе значення 
для народного господарства. Адже від тривалості 
сезонних станів, тривалості та частоти зустріч- 
ності погодних станів у цих сезонах залежать 
такі параметри біоценозів, як продуктивність і 
стійкість до різних впливів, у т. ч. антропогенних. 
Тому пізнання сезонних та погодних станів при
родних територіальних комплексів, їхньої дина
міки має як теоретичне, так і практичне значення. 
Особливо актуальними ці дослідження є для гір
ських територій, де їхні результати можуть бути 
використані для проведення природоохоронних 
заходів, ведення ефективного лісівництва, потреб 
рекреації.

Під природним територіальним комплексом 
(ПТК), вслід за К. І. Геренчуком, ми розуміємо за
кономірно побудовану систему взаємопов’язаних 
компонентів і елементів, які утворюють певні те
риторіальні єдності, окремості з більш або менш 
чітко окресленими межами [3, с. 28].

Аналіз останніх досліджень. Поняття “стан 
ПТК” розглядають неоднозначно, наприклад,

Н. Л. Беручашвілі (1971), В. Б. Сочава (1978),
А. А. Краукліс (1979) характеризують стан ПТК 
через властивості його структури і функціону
вання; І. І. Мамай визначає стан ПТК як власти
вості його структури, що зберігаються протягом 
більш чи менш тривалого відрізку часу [8, с. 31];
Н. Л. Беручашвілі вважає, що стан ПТК характе
ризується певним співвідношенням параметрів 
структури і функціонування у певний проміжок 
часу [1, 2]. Близьке до попереднього визначен
ня стану дає А. Г. Ісаченко (його ми беремо за 
основу в нашому дослідженні), який під стана
ми ПТК розуміє впорядковане співвідношення 
параметрів їхньої структури і функцій у певний 
проміжок часу [4, с. 217]. Стани класифікують 
за їхньою тривалістю -  короткочасові (триваліс
тю до доби), середньочасові (від доби до одного 
року) та довгочасові [1, с. 74].

Значну увагу дослідженню внутрішньоріч- 
них станів ПТК приділяли Н. Л. Беручашвілі,
А. А. Макуніна, І. І. Мамай та Н. А. Солнцев. 
Зокрема, Н. Л. Беручашвілі досліджуючи вну- 
трішньорічні стани ПТК на Маркопській фі
зико-географічній станції (Кавказ) виділив до
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бові (стекси), циркуляційні і сезонні стани [1, 
2]. А. А. Макуніна проводила напівстаціонарні 
спостереження за сезонними станами фацій 
у басейні Протви [9]. Дослідження динаміки 
ПТК урочищ південно-східної Мещори про
водилися під керівництвом Н. А. Солнцева та
І. І. Мамай, а поєднання процесів у погодних 
станах ПТК цього ж полігону -  І. І. Мамай [7, 
8]. Д. О. Мокроусов вивчав сезонну динаміку 
ландшафтів Тібердинського заповідника [9]. Як 
бачимо з короткого огляду, дослідження такого 
плану на Україні, в т. ч. й у Карпатському регіоні, 
не проводилися.

Виклад основного матеріалу. Об’єктом до
слідження були природні територіальні комплек
си Чорногірського географічного стаціонару, а 
предметом -  їхні сезонні та погодні стани.

Для виділення сезонних станів враховува
ли значення середньодобової температури по
вітря та фенологічні фази рослин. Відповідно 
весняний стан розпочинався зі стійкого перехо
ду середньодобової температури повітря через 
0° С та початком вегетації первоцвітів: креме
ни білої (Ре(азі(ез аІЬш Ь ), анемони дібровної 
(Апетопе петогоза ^ . ), первоцвіту весняного 
(Ргітиіа еіаііог ̂ . ), зубниці бульбистої фепіагіа  
діапіїиіоза ЖаИзІ.), квасениці звичайної (Охаїіз 
асеїозеїїа ̂ . ) та ін. Літній стан визначали стійкий 
перехід середньодобової температури повітря 
через +15°С та фенофази цвітіння жовтозілля ді
бровного (8епесіо петогепзіз^ .)  і плодоношення 
суниці лісової (Ргадагіа Vезка Ь ), шипшини по
вислої (Коза репіїиііпа ^ . ), чорниці (Vассіпіит 
тугШІиз ^ .)  та ін. Осінній стан фіксували стійкі 
середньодобові температури повітря в діапазоні 
від +15 °С до 0 °С та фенофаза завершення веге
тації трав’яних рослин. Зимовий стан охоплював 
період зі стійкими від’ємними температурами 
повітря, сніговим покривом та фенологічною фа
зою плодоношення смереки європейської (Рісеа 
аЬіез ̂ . ). В окремих випадках для виокремлення 
сезонних станів враховували значення абсолют
них мінімальних чи максимальних температур 
повітря та на поверхні ґрунту, а також глибину 
промерзання ґрунту.

В основу досліджень погодних станів око
лиць Чорногірського географічного стаціонару 
покладено методику І. І. Мамай, опрацьовану 
для південно-східної Мещори, що охоплює пів
денну тайгу, близьку за температурними характе

ристиками до середньогір’я Карпат [8]. В основі 
цієї методики лежить градація середньодобової 
температури повітря, відносної вологості пові
тря, добової кількості опадів та швидкості вітру 
котра використовується в комплексній кліматоло
гії. Враховуючи кліматичні умови досліджуваної 
території та особливості рослинного покриву, ми 
ввели у цю методику переходи середньодобових 
температур через +5 °С, +10 °С та +15 °С (з метою 
врахування температур вегетації рослинного по
криву) та симетричні від’ємні значення (з метою 
визначення рекреаційного потенціалу), а також 
потужність снігового покриву та глибину про
мерзання ґрунту.

Для кожного сезонного стану був визна
чений певний набір погодних станів. Так, за 
розробленою градацією у зимових станах ПТК 
околиць Чорногірського географічного стаціона
ру за температурними умовами виокремлювали 
погодні стани з температурою повітря на дуже 
сильно морозні (-15 — 22,5 °С), сильно мороз
ні (-10 — 15 °С), значно морозні (-5 — 10 °С), 
помірно морозні (-5 -  -2,5 °С), слабо морозні 
(-2,5 -  0 °С), досить холодні (+0 -  +2,5 °С), та 
холодні (+2,5 -  +5 °С). За потужністю снігового 
покриву -  на безсніжні, малосніжні (до 10 см), 
сніжні (10-20 см), помірно сніжні (20-50 см), 
сильносніжні (понад 50 см). За відносною во
логістю повітря -  на сухі (40-60 %), вологі (60
80 %) та сирі (80-90 %). За добовою кількістю 
опадів -  на без опадів, дуже слабкі (до 1 мм), 
слабкі (1-5 мм), середні (5-10 мм), сильні (10
20 мм) дуже сильні (понад 20 мм). За глибиною 
промерзання ґрунту -  слабопромерзлі (до 20 см), 
промерзлі (понад 20 см).

У літніх станах за температурним режи
мом виокремлювали такі погодні стани -  по
мірно теплі (+5 -  +10 °С), теплі (+10 -  +15 °С), 
дуже теплі (+15 -  +22,5 °С). Для означення від
носної вологістю повітря, швидкості вітру та 
кількості опадів використано єдину градацію 
для всіх типів погодних станів, наведену при 
описі зимових станів. Для весняних та осінніх 
(перехідних) сезонних станів ПТК типовими є 
погодні стани як зимових, так і літніх сезонних 
станів, тому окрему градацію цих параметрів 
розробляти недоцільно. Водночас для їхнього 
виокремлення надзвичайно актуальними є фе
нологічні фази і підфази трав’яного та рослин
ного покриву.
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Висновки. За матеріалами метеорологіч
них та фенологічних досліджень Лабораторії 
ландшафтного моніторингу Чорногірського 
географічного стаціонару обчислено трива
лість кожного сезонного стану за період 2001
2013 рр., а також кількість погодних станів у ньо
му та їхню тривалість. Побудовано низку графі

ків на основі яких виявлені певні закономірності 
у багаторічному розподілі погодних станів за се
зонами та їхньою черговістю. Це дає можливість 
прогнозу певних небезпечних природних явищ, 
сприятливих рекреаційних сезонів, урожайності 
лісових культур.
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Вивчено басейнову ландшафтну структуру басейнів річок системи Салгира, визначені порядки 
річок і басейнів. Укладено схему позиційно-динамічної структури басейну р. Малий Салгир.

Ключові слова: ландшафтна територіальна структура, басейнова структура, позиційно-динамічна 
структура

П остановка проблеми. Досліджуючи ба
сейнові системи, виділяють ландшафтні тери
торіальні структури різних типів. Ландшафтна 
територіальна структура -  це сукупність ланд
шафтних територіальних одиниць, пов’язаних 
певними територіальними відносинами [2]. Ви
значальними зв’язками та відповідними ланд
шафтними структурами є генетико-морфологіч- 
на, позиційно-динамічна, парагенетична, басей
нова, біоцентрично-мережева.

Детальне вивчення річкових басейнів Крим
ського півострова є досить актуальним у зв’язку з 
нестачею водних ресурсів на цій території та не
задовільним екологічним станом багатьох водних 
об’єктів і водозборів. При обґрунтуванні ланд
шафтно-екологічних заходів у межах басейнів 
найефективнішим є вивчення басейнової та по
зиційно-динамічної структур, які відображають 
взаємопов’язаність екологічного стану водних

ресурсів і властивостей навколишніх ландшаф
тів.

А наліз останніх досліджень. Принципи 
аналізу басейнової ландшафтної структури опи
сані в роботах Р. Хортона [11], О. М. Антипова
[1], Л. М. Коритного [4], Ф. М. Мількова [7],
І. П. Ковальчука [3], Г. І. Швебса [5] і багатьох 
інших вчених. Басейнова ландшафтна структу
ра репрезентована територіальними одиницями, 
що сформувалися в результаті гідрофункціону- 
вання. У річкових басейнах відображається за
лежність природних комплексів від їхнього по
ложення щодо ступеня поздовжнього розвитку, 
спрямованості стоку: басейни річок виділяють 
як операційні одиниці для вивчення та управ
ління процесами, пов’язаними з перенесенням і 
трансформацією речовини та енергії [1, 5]. Для 
виділення басейнової структури застосовують 
морфометричний аналіз території, використову
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ючи сучасні геоінформаційні технології роботи 
з просторовою інформацією. Аналізу терито
рії річкових басейнів за допомогою різних ГІС 
присвячені роботи [8, 12]. Методика виділення 
позиційно-динамічної ландшафтної структури 
описана Г. І. Швебсом [5], М. Д. Гродзинським 
[2]. Позиційно-динамічна структура засвідчує 
залежність природних умов від висоти місце
вості, положення ландшафтних контурів щодо 
ландшафтнозначних рубежів, уздовж яких від
бувається зміна інтенсивності та напрямку гори
зонтальних речовинно-енергетичних потоків. У 
межах одиниць позиційно-динамічної структури 
інтенсивність потоків загалом однакова [2].

П остановка завдання. Територія басейнів 
річок системи Салгира вивчена досить добре, 
але аналіз басейнової та позиційно-динамічної 
ландшафтних територіальних структур про
ведений не був. Мета роботи -  проаналізувати 
басейнову та позиційно-динамічну ландшафтні 
структури басейнів малих річок системи Сал- 
гира за допомогою ГІС-технологій. Виділення 
всіх названих структур може слугувати одним з 
етапів вивчення території при плануванні заходів
з природокористування.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
вивчення ландшафтних структур використову
вали топографічні карти, геологічні карти, карти 
ґрунтів і рослинності, матеріали дистанційного 
зондування, а також польові дослідження, засто
совували програмний комплекс АгсОІ§. Попере
дній етап вивчення ландшафтних територіальних 
структур -  обґрунтування масштабу картографу
вання ландшафтних одиниць, яке визначається 
детальністю дослідження та розміром території. 
При дослідженні всього басейну р. Салгир робо
чий масштаб -  1 : 100 000 і більший, ландшафтів 
малих річок -  1 : 50 000.

Територіальними одиницями басейнової 
структури ландшафту можуть бути басейни во- 
дотоків різних порядків. Порядок визначає ієрар
хію, територіальну вкладеність басейнів низьких 
порядків до вищих. Згідно зі схемою порядкової 
класифікації річок Р. Хортона [11], річкою першо
го порядку вважають водотік, який не має приток, 
річки другого порядку утворюються при злитті 
річок першого порядку, річки третього порядку -  
при злитті двох річок другого порядку і т. д. 
Чим складніший характер розгалуження річко
вої мережі, тим вищий порядок має вся головна

річка і її басейн. Згідно з даними А. Стралера і
В. П. Філософова, найвищий порядок присвою
ють тільки ділянці головної річки після впадіння 
в неї притоки з таким же високим рангом [10, 13].

У АгсОІ§ 9.3. басейнову структуру будували 
на базі цифрової моделі рельєфу, створеної на 
основі оцифрованих топографічних карт. Потім 
визначали напрямок стоку, створювали рід ку
мулятивного стоку, а також визначали водотоки 
і присвоювали порядок кожній ланці ерозійної 
мережі відповідно до схеми В. Філософова -
А. Страллера. Завершальним етапом стало визна
чення меж мікроводозборів і річкових басейнів.

Застосовуючи цю методику було встановлено, 
що басейн р. Салгир (площа 3 750 км2) має шостий 
порядок, що, за А. М. Антиповим [1], відповідає 
порядку басейнів, площа яких знаходиться в межах 
2-10 км2. У разі визначення порядків річок системи 
Салгира враховували постійні водотоки довжиною 
більше 2 км. Більшість водотоків має перший по
рядок, тобто не мають приток (рис. 1).

Басейни першого порядку займають більше 
половини площі всього басейну р. Салгир. Осно
вні річки системи Салгира мають другий або 
третій порядок, тільки Біюк-Карасу має п ’ятий 
порядок (табл. 1).

Внутрішню конфігурацію та гідрофункціо- 
нування всього басейну р. Салгир визначають ре
гіональні чинники (тектонічні і макрокліматичні) 
і меншою мірою хоричні особливості ландшафту 
(лісистість, ґрунтовий покрив), які відіграють ве
лику роль у формуванні неоднорідності басейнів 
малих річок [2].

Вивчаючи басейни малих річок на хорично- 
му рівні, територію можна розглядати за мікро- 
водозборами (рис. 2).

Крім поділу басейну на частини за порядка
ми, в ньому можна виділити “поперечні” части
ни, пов’язані речовинно-енергетичними потока
ми та позиційно-динамічними зв’язками.

Особливості позиційно-динамічної структу
ри території басейнів малих річок розглядали на 
локальному рівні, на прикладі басейну р. Малий 
Салгир (довжина 22 км, площа басейну 96,1 км2). 
Спочатку виконали морфометричний аналіз те
риторії басейну. Від схилової диференціації зале
жать важливі позиційно-динамічні особливості 
ландшафтів, а для їхнього дослідження створю
вали карти ухилів та експозиції. При вивченні 
басейнів річок системи Салгира прийнята града
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Рис. 1. Порядок водотоків системи Салгира (фрагмент)

ція крутизни схилів з використанням екологічних 
критеріїв: 1°, 3°, 5°, 7°, 10°, 15°, 30°, 45° і більше 
(за В. К. Жучковою [6] та А. А. Світличним [9]). 
Укладали карту експозицій схилів за чотирма 
румбами, для деталізації по вісім.

Наступним етапом стало визначення каркас
них ліній рельєфу, від положення яких залежить 
інтенсивність речовинно-енергетичних потоків,

швидкість ерозії ґрунтів та інших процесів. Ви
діляли лінії вододілів, тальвеги, лінії перегинів 
за мікроводозборами (побудували поперечні гіп
сометричні профілі від вододілу до тальвегу). 
Інформація про ґрунтовий і рослинний покриви 
була отримана при аналізі тематичних карт, до
повнена за космічними знімками, уточнена при 
польових дослідженнях.
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Таблиця 1
Порядок основних річок системи Салгира

Назва річки Довжина, км Площа водозбору, км2
Порядок

річки
Кизил-Коба 5 21 2
Ангара 13 62 3
Аян 7 43 1
Малий Салгир 22 96 3
Слов’янка 9 27 2
Маленька 37 132 3
Зуя 49 421 4
Бештерек 41 82 2
Бурульча 76 241 4
Біюк-Карасу 86 1160 5
Тонас 26 184 3
Сари-Су 26 127 3
Кучук-Карасу 62 255 4

Рис. 2. Створення басейнової структури р. Малий Салгир
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Використовуючи інформацію, пов’язану з 
мікроводозборами, у складі басейнів на хорич- 
ному рівні виділяють ландшафтні смуги, яруси 
та райони. Межі ландшафтних смуг проходять 
каркасними лініями рельєфу, в їхніх межах 
крутизна схилу, ґрунти, характер мікрорельєфу 
мають бути відносно однакові. Створені класи

просторових об’єктів (карта ухилів та експози
ції, ґрунтів і т.д.) піддають аналітичному накла
денню в АгсОІ§. На думку М. Д. Гродзинського, 
морфологія рельєфу значною мірою визначає 
особливості поверхневого стоку, тому ландшаф
тні контури можна розділити на морфологічні 
типи [2] (табл. 2).

Таблиця 2
Позиційно-динамічна структура басейну р. Малий Салгир залежно від морфологічних характеристик

Ландшафтні контури (смуги) Ландшафтні яруси
Вододільні

Вододільний
Привододільний схил (2-3°)
Смуги схилів різних експозицій (за [4, 5]):
- дуже пологі схили 3-5° (Пн, Сх, Пд, Зах);
- пологі схили 5-7° (Пн, Сх, Пд, Зах), 7-10° (Пн, Сх, Пд, Зах), 1 
0-15° (Пн, Сх, Пд, Зах);
- схили середньої крутизни 15-30° (Пн, Сх, Пд, Зах);
- круті схили 30-45° (Пн, Сх, Пд, Зах);
- дуже круті схили більше 45° (Пн, Сх, Пд, Зах)

Схиловий

Смуги геоморфологічного ступеня
Смуги заплав річок

Заплавно-терасовийРічкові тераси
Днища балок

На території басейну р. Малий Салгир авто
матично було виділено 7 193 ландшафтні конту
ри, ця кількість скоротилася після застосування 
процедури злиття (менше 6 500). Межі заплавних 
ландшафтних смуг доцільно використовувати 
при обґрунтуванні розмірів водоохоронних зон 
річки та її приток.

У середній і нижній течії р. Малий Салгир 
більшість ландшафтних смуг розміщена пара
лельно до русла, а у верхів’ї майже перпенди
кулярно, уздовж макросхилу. Це пов’язано з за
гальною мезопозицією гірських схилів у верхів’ї 
басейну. Умови формування позиційно-динаміч
ної структури в гірських частинах басейну відріз
няються від рівнинних ландшафтними межами, 
які впливають на формування стоку, і є не тільки 
тальвеги і вододіли, але й загальна висотна по
зиція.

Ландшафтні контури з подібними ландшаф
тно-екологічними умовами пов’язані односпря- 
мованими потоками, що мають спільну позицію 
щодо гіпсометричних меж зміни чинників ланд
шафтної динаміки, об’єднуються в ландшафтні 
яруси [2]. На території розглянутих басейнів 
ландшафтні контури були логічно об’єднані в

три групи ярусів залежно від морфологічних 
характеристик (табл. 2). Територія розглянутого 
басейну характеризується різноманітністю схи- 
лових ландшафтних смуг (рис. 3).

Ландшафтні яруси за односпрямованістю 
горизонтальних потоків можна виділити в по
зиційно-динамічний підрайон, який приуроче
ний до правої або лівої частини басейну річки, 
тобто має одну макроекспозицію. Підрайони 
утворюють вищу одиницю позиційно-динаміч
ної структури -  позиційно-динамічний район
[2]. За структурою розміщення смуг і ярусів на 
території басейну р. Малий Салгир було виді
лено п ’ять позиційно-динамічних районів, які 
відображають розміщення басейну в гірській і 
передгірській частинах Криму. Отриману схему 
уточнюватимемо при дальших дослідженнях, у 
т.ч. польових.

Висновки. Дослідження басейнової та по
зиційно-динамічної ландшафтних структур дає 
змогу проаналізувати характер перерозподілу 
речовинно-енергетичних потоків на терито
рії річкових басейнів. У роботі ці ландшаф
тні структури розглянуто на прикладі басейну 
р. Салгир.
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Рис. 3. Картосхема позиційно-динамічної структури басейну р. Малий Салгир
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На регіональному рівні нами вивчено ба
сейнову структуру, визначені порядки, що ві
дображають просторове організування стоку у 
всьому басейні р. Салгир. Доведено, що басейн 
має шостий порядок, основні річки системи 
Салгира мають другий-третій порядок, най
більша притока р. Біюк-Карасу має п ’ятий по
рядок.

Для р. Малий Салгир було складено схему 
позиційно-динамічної структури. Виділені авто
матично за допомогою ГІС смуги були логічно 
згруповані в три ландшафтні яруси (залежно від 
морфологічних характеристик), згодом виділили 
п’ять позиційно-динамічних районів. Отримана 
схема може слугувати основою складання програм 
оптимізації природокористування на водозборі.
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Розглянуто чинники формування басейнової та долинної дисиметрії річок західного макросхилу 
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П остановка проблеми. На сьогодні відомо 
багато теорій, які пояснюють дисиметрію річко
вих долин [1-3, 5, 8, 9, 14-19, 21, 23, 25, 26, 28, 
29]. Проте всі вони стосуються якоїсь конкретної 
території і часто не можуть бути екстрапольовані 
на всі регіони.

А наліз останніх досліджень. Вивченню 
дисиметрії річкових долин у Криму присвяче
но зовсім мало робіт. Найбільш значуща робота 
належить М. І. Лисенко [17], котрий пояснював 
дисиметрію річкових долин неотектонічними 
рухами. Однак наші дослідження засвідчили, 
що схема, запропонована М. І. Лисенко, не за
вжди спрацьовує, і що необхідно шукати до
даткові чинники формування дисиметрії схилів 
річкових долин. Крім того, дисиметрія річкових 
басейнів ним взагалі не розглядалася. У зв’язку 
з цим метою роботи стало виявлення чинників 
формування басейнової і долинної дисиметрії 
річок західного макросхилу Гірського Криму.

Виклад основного матеріалу. В цій роботі 
йтиметься про ландшафтно-геоморфологічний 
тип дисиметрії [13], пов’язаний з відмінностя
ми в крутизні та експозиції схилів. Це найбільш

вивчений тип дисиметрії. Всі варіанти форму
вання геоморфологічної дисиметрії нами були 
систематизовані у вигляді схеми (рис. 1). Як ви
дно з рисунка, виділені види дисиметрії можуть 
впливати на формування дисиметрії річкових до
лин і басейнів. Однак деякі з чинників діятимуть 
повсюдно -  т. зв. фонова дисиметрія, а деякі -  на 
невеликих територіях (локальна дисиметрія).

Уявлення про фонові і локальні чинники 
формування дисиметрії викладено у поперед
ній роботі автора [11]. Розглянемо більш де
тально їхній вплив на формування дисиметрії 
річкових долин і басейнів західного макро- 
схилу.

Як було зауважено, М. І. Лисенко [17] 
пов’язував дисиметрію схилів річкових долин 
Гірського Криму з неотектонічними рухами у 
південно-західній частині північного крила мега- 
антиклінорія Гірського Криму, а також з діяльніс
тю сили Коріоліса. Ним була відзначена право
бічна дисиметрія річкових долин східної частини 
Криму. Особливо виразно вона простежується 
в долинах Східного Булганака, Мокрого Індолу 
і Чурук-Су, яку М. І. Лисенко [17] пов’язував
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з нахилом топографічної поверхні в східному 
напрямку і з впливом інерції обертального руху 
Землі, що відтісняє водні потоки на схід відпо
відно до закону Бера-Бабине.

Однак С. С. Воскресенським [7] було вста
новлено, що геоморфологічне значення закон 
Бера-Бабине може мати лише за певних умов, 
серед яких -  тривалість підмивання правого

берега і достатня величина витрат водного по
току. О. П. Дєдков [14, с. 126-132] розрахував, 
що стале зміщення русла вправо під дією сили 
Коріоліса відбувається тільки у річок з витратами 
води більше 1 000 м3/с. Таких витрат навіть у най
більших і повноводних річках Криму сьогодні 
не спостерігають. Максимальні витрати річок 
подані в таблиці 1.

Дисиметрія схилів
Рід Зміщення русла

Види

А
Планетарний
(Бера-Бабіне)

В
Гідродинамічнний
(меандруючий)

С
Відтіснювання 
русла річки рихлим 
матеріалом

Характер 
процесу 

за стійкістю

Постійно в одному 
напрямку

Постійно в часі, але зі 
зміщенням і чергуванням 
у просторі

Чинники і процеси 
різного типу і різної 
орієнтації

Узагальнюючий
чинник

Сила Коріоліса Автоколивальний Ландшафтно-
кліматичний

V " V

Дисиметрія схилів
Рід Денудація схилів

Види Відмінності 
денудаційнних 
процесів на схилах

Е
Структурно- 
літологічний 
(нахил пластів)

Літологічний Топографічний
(дисиметрія
водозборів)

Характер 
процесу 

за стійкістю

Чинники і процеси 
різноманітні

Чинник діє в 
одному напрямку 
при різноманітті 
процесів________

Чинник діє в 
одному напрямку

Чинник діє в одному 
напрямку

Узагальнюючий
чинник

Ландшафтно-
кліматичний

Ландшафтно-
структурно-
літологічний

Ландшафтно-
літологічний

Ландшафтно-
топографічний

Рис. 1. Класифікація дисиметрії схилових локальних ландшафтних комплексів за крутизною

Таблиця 1
Максимальні витрати деяких річок Криму, м3/с [24]

Пора року р. Альма р. Кача р. Бельбек р. Чорна р. Салгир
Зима 76,8 120 79 185 160
Літо 114 153 129 71,3 118
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Згідно з даними А. О. Борисова [6], в епоху 
дніпровського зледеніння відбувався більш бурх
ливий розвиток річкової мережі, пов’язаний зі 
збільшенням кількості опадів. Якщо навіть при
пустити, що опадів випадало в три-чотири рази 
більше, ніж зараз, приблизно 2 000 мм, витрати 
води в річках теж збільшуються в три-чотири 
рази, і становлять під час повеней і окремих па- 
водків приблизно 700-800 м3/с, то й таких витрат 
не достатньо, щоб русло помітно зміщувалося 
вправо, згідно з законом Бера-Бабине. Очевид
но, що в Криму планетарний вид дисиметрії мав 
слабкий розвиток.

Гідродинамічний вид дисиметрії проявля
ється локально практично у всіх річкових ба
сейнах Гірського Криму. Його прояв пов’язаний 
з меандруванням водотоку, завдяки чому відбу
вається підмивання схилу і збільшення його кру
тизни. Наприклад, у верхній і середній частинах 
долини р. Чорна меандрування русла зумовлює 
формування практично прямовисних правих бе
регів, хоча на це явище також дуже впливає ланд
шафтно-кліматична дисиметрія. Меандрування 
русел змінює класичний розподіл крутизни за 
експозиціями і часто зміщує знак дисиметрії в 
протилежний бік.

Вид дисиметрії, пов’язаний з відтіснюван- 
ням русла, певним чином залежить від кліматич
ної дисиметрії. Відмінності в зволоженні схилів 
призводять до відмінностей в наборі та інтен
сивності екзогенних геоморфологічних процесів. 
Однак з іншого боку, формування цих процесів 
залежить від літології самого схилу. Описаний 
тип дисиметрії характерний не стільки для схи
лів річкових долин, скільки для ерозійних форм 
рельєфу, створених тимчасовими водотоками, 
що розміщуються в межах річкових долин. Най
більш яскравим прикладом прояву такого виду 
дисиметрії є балка Ашлама-Дере. Тут відміннос
ті в надходженні прямої сонячної радіації визна
чили значну різницю в зволоженні схилів: схил 
північної і північно-східної експозиції покритий 
грабово-дубовим лісом, а протилежний -  різни
ми степовими угрупованнями та чагарниковими 
заростями зі слабким проективним покриттям. 
Наявність зімкненого лісу визначила порівняно 
слабкий розвиток делювіального знесення; на 
незалісенному схилі ці процеси протікають до
сить інтенсивно. Знесення твердого матеріалу 
зі схилу південної і південно-східної експозиції

призвело до відтіснювання водотоку до проти
лежного (північної, північно-східної експозиції) 
схилу, визначивши його велику крутизну, що аб
солютно нетипово, якщо керуватися класичними 
уявленнями [14, 20, 23, 28, 29].

Особливістю досліджуваних річок є той 
факт, що в нижній частині долини річки змі
нюють знак дисиметрії на протилежний. Тобто, 
якщо у верхів’ях долин річок простежується кла
сичне для всього Гірського Криму розподілення 
крутизни за експозиціями (схили південної екс
позиції крутіші від схилів північної експозиції) 
[4], то в нижній частині долини схили північних 
експозицій стають (а в окремих випадках зна
чно) крутіші від схилів південних експозицій. 
На перший погляд це цілком пояснюється схе
мою, запропонованою М. І. Лисенко [17]. Однак 
детальний розгляд топографії долин і басейнів 
цих річок засвідчує той факт, що не все так од
нозначно.

За допом огою  то п о гр аф іч н о ї карти 
1 : 100 000 нами були виділені межі басейнів і до
лин річок Чорна, Бельбек, Кача, Альма, Булганак 
і розраховані коефіцієнти дисиметрії вздовж рі
чок за формулою О. М. Короткого і Г. П. Скриль- 
ника [16, с. 126]:

К а з = (Ц ^ ) /Ц  (1)

де ^  -  повна ширина будь-якої форми рельєфу, 
для якої визначають коефіцієнт дисиметрії Каз; 
^ 1 -  довжина основи лівої частини;
^ 2 -  довжина основи правої частини.

Знак “+” перед коефіцієнтом дисиметрії 
свідчить про правобічну дисиметрію, знак “- ” -  
лівобічну. Трансекти для розрахунку дисиметрії 
річок проводили перпендикулярно до русла річ
ки. На рисунку 2 зображено графіки зміни до
линної і басейнової дисиметрії річок.

Виявлено, що практично на всій протяж
ності річки володіють басейновою і долинною 
дисиметрією, які головно мають протилежні 
знаки. Наприклад, Т. Р. Макарова [18] поясняє 
цей факт тим, що водотоки, що беруть поча
ток на більш високих хребтах, мають меншу 
довжину, ніж протилежні притоки. Але для 
них характерний більший середній ухил, що 
забезпечує їхню більшу еродуюючу здатність. 
У результаті цього водотоки “коротких” схилів 
виносять у долину великі обсяги грубоуламко
вого матеріалу, відтісняючи її русло вліво. Од
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Рис. 2. Співвідношення долинної і басейнової дисиметрії зверху вниз за течією (1 -  басейнова; 2 -  долинна): 
а) р. Чорна; б) р. Булганак; в) р. Бельбек; г) р. Кача; д) р. Альма

нак, по-перше, значного відтіснювання русла у 
Кримських річок не спостерігають, а по-друге, 
таке твердження суперечить принципу В. Пенка 
[22]. На тих ділянках, де відбувається збій в ро
боті схеми, запропонованої М. І. Лисенком [17], 
ймовірно, велику роль відіграють ландшафтно- 
кліматичні процеси, і формується геоморфоло
гічна дисиметрія, пов’язана з відмінностями в 
денудації схилів.

Отже, (збігається з висновком, отриманим 
Т. Р. Макаровою [18]) долинна дисиметрія річок 
виникає в результаті взаємодії декількох чинни
ків. При збігу знака басейнової і долинної диси- 
метрії головним чинником утворення дисиметрії

схилів долин є гідродинамічний і топографічний 
[18]; при протилежних значеннях -  на першому 
місці чинник відмінностей у процесах денудації 
і ландшафтно-кліматичних процесів.

З в ’язок долинної і басейнової дисиметрії з 
антропогенною діяльністю. Як було доведено 
попередньо [10, 12], дисиметрія є чинником і 
функцією антропогенної діяльності. У зв’язку 
з цим можна говорити про формування дисиме- 
трії антропогенного перетворення схилів долин 
і басейнів досліджуваних річок. Щоб виявити 
цей вид дисиметрії, ми побудували картосхему 
землекористування в басейні середньої течії 
р. Кача (рис. 3).
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Рис. 3. Картосхема структури землекористування в басейні середньої течії р. Кача 
(укладено автором на основі топографічної карти 1 : 50 000)

З картосхеми видно, що просторова дифе
ренціація господарської діяльності тяжіє до рус
ла річки, а її щільність знижується у напрямку 
від русла до вододілу, що особливо помітно в 
секторі “В”. Крім того, виразно простежується 
басейнова дисиметрія ступеня антропогенної 
перетворюваності території.

З метою кількісного оцінення ступеня ан
тропогенного перетворення розглянутої ділянки 
басейн ріки розділено умовно на три сектори. У 
кожному з секторів розраховували по два коефі
цієнти антропогенного перетворення за методи
кою, запропонованою П. Г. Шищенком [27], для 
лівого і правого схилів басейну річки (табл. 2).

Як видно з таблиці 2, коефіцієнт антропоген
ного перетворення в секторах “А” і “Б” вищий 
на схилі басейну південної експозиції. Просте
жується збіг басейнової дисиметрії і дисиметрії 
антропогенного перетворення в секторі “А”, що 
пов’язано, ймовірно, з тим, що круті схили до
лини річки північної експозиції ускладнюють 
освоєння території (на досліджуваній ділянці, 
встановлена розбіжність між долинною і басей

новою дисиметрією). До того ж, більш високі 
значення ступеня антропогенного перетворен
ня схилу басейну південної експозиції можуть 
бути пояснені наближеністю русла річки, яке на 
цій ділянці зміщене в північному напрямку. У 
секторі “Б” наявна більш класична ситуація -  
розбіжність басейнової дисиметрії і дисиметрії 
антропогенного перетворення свідчить, що роз
виток господарства відбувався на більш полого
му схилі басейну південної експозиції. На цій 
ділянці також відбувся збіг долинної і басейнової 
дисиметрії (схили долини північної експозиції 
крутіші від схилів долини південної експозиції), 
що ще раз засвідчує зручність схилу басейну пів
денної експозиції для розвитку господарської ді
яльності.

Сектор “В” характеризується найменшими 
значеннями антропогенного перетворення, при
чому його максимум зміщується на схил північ
ної експозиції, тобто не збігається з долинною 
дисиметрією, яка на цій ділянці змінює свій знак 
(схил долини південної експозиції крутіший від 
схилу долини північної експозиції). Як і в по



ГорбуновР. В., Горбунова Т. Ю.
Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1 31

Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнта басейнової дисиметрії ступеня антропогенної 

перетворюваності середньої течії р. Кача

Схил південної експозиції Схил північної експозиції
Кд6г1 82 а4 Кап5 г 8 а а Кап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сектор А

2 5,30 0,05 0,09

9,81

2,00 112,38 0,41 0,81

4,05 2,42

4 52,78 0,46 1,83 4,00 96,98 0,35 1,40
5 0,00 0,00 0,00 5,00 4,55 0,02 0,08
6 47,63 0,41 2,48 6,00 53,60 0,19 1,16
7 9,18 0,08 0,56 7,00 8,63 0,03 0,22
8 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
9 0,48 0,00 0,04 9,00 0,00 0,00 0,00

Сектор Б
2 43,23 0,21 0,42

5,50

2,00 42,33 0,33 0,66

4,45 1,24

4 90,23 0,44 1,77 4,00 60,38 0,47 1,89
5 6,55 0,03 0,16 5,00 9,90 0,08 0,39
6 25,80 0,13 0,76 6,00 8,98 0,07 0,42
7 2,95 0,01 0,10 7,00 6,35 0,05 0,35
8 31,68 0,16 1,24 8,00 0,00 0,00 0,00
9 3,20 0,02 0,14 9,00 0,00 0,00 0,00

Сектор В
2 142,83 0,71 1,43

2,82

2,00 198,75 0,83 1,67

3,10 0,91

4 36,50 0,18 0,73 4,00 32,75 0,14 0,55
5 0,00 0,00 0,00 5,00 0,30 0,00 0,01
6 15,33 0,08 0,46 6,00 4,00 0,02 0,10
7 5,55 0,03 0,19 7,00 2,15 0,01 0,06
8 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

Примітка: 1г -  ранг перетворюваності; 28 -  площа контура, км2; ^  -  частка певного виду використання в 
районі; 4гі -  індекс глибини перетворюваності; 5Кап -  коефіцієнт антропогенної перетворюваності; 6Кд -  коефі
цієнт дисиметрії антропогенної перетворюваності

передніх двох прикладах, антропогенне пере
творення вище на схилі з меншою крутизною, 
однак тут ситуація ускладнюється наявністю на 
цій ділянці припливу Кечіт-Су, до долини якого 
приурочені декілька селищ і значні площі сіль
ськогосподарських угідь.

Розгляд зміни величин коефіцієнта антро
погенного перетворення, а також значень коефі
цієнта дисиметрії за цим показником свідчить, 
що відбувається зростання антропогенного пере
творення і коефіцієнта дисиметрії вниз за течією 
річки, тобто можна говорити про формування 
власної ландшафтної дисиметрії річкового ба
сейну р. Кача.

Висновки. Виявлено чинники формування 
долинної і басейнової дисиметрії річок західного

макросхилу Гірського Криму. Встановлено, що 
сила Коріоліса практично не мала впливу на фор
мування дисиметрії схилів, а сучасна дисиметрія 
басейнів і долин річок -  це функція від спільно
го впливу ендогенних та екзогенних чинників, 
причому на окремих ділянках роль екзогенних 
чинників стає сильнішою.

Долинна дисиметрія річок виникає в ре
зультаті взаємодії декількох чинників. При 
збігу знака басейнової і долинної дисиметрії 
головним чинником утворення дисиметрії до
лин є гідродинамічний і топографічний. При 
протилежних значеннях басейнової і долинної 
дисиметрії головним стає чинник відмінностей 
у процесах денудації і ландшафтно-кліматич
них процесів.
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Просторова диференціація господарської ді
яльності тяжіє до русла річки Кача, її щільність 
знижується у напрямку від русла до вододілу. 
Простежується басейнова дисиметрія ступеня 
антропогенного перетворення території.

Відбувається зростання антропогенного 
перетворення і коефіцієнта дисиметрії вниз за 
течією річки Кача, тобто можна говорити про 
формування власної басейнової ландшафтної 
дисиметрії.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ І НАСЛІДКИ КАТАСТРОФІЧНИХ 
ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ 
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вул. Дружби 84, м. Косів, Івано-Франківська обл., Україна,

е-таі:

Проаналізовано особливості проходження і наслідки катастрофічних паводків на території Ко- 
сівського району в 2008 і 2010 роках.

Ключові слова: паводок, річка, басейн, Косівський район, Покутські Карпати.

П остановка проблеми. В останні десяти
ліття вчені все більше і більше приділяють увагу 
такій проблемі, як негативні фізико-географічні 
процеси (паводки, зсуви, селі, вітровали, хурто
вини, лавини). В горах вони часто активізуються 
в значних масштабах і призводять до затоплень у 
передгір’ях, руйнувань доріг, будівель, господар
ської інфраструктури та загибелі людей.

Унаслідок частих зливових дощів у Покут
ських Карпатах утворюються паводки, які мо
жуть повторюватися декілька разів на рік. Од
нією з найбільших річок Косівського району є 
річка Рибниця, яка і стала об’єктом дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз причин 
паводків та їхніх наслідків на річках Покутських 
Карпат і Покутського Передкарпаття, зокрема, 
річки Черемош і Рибниці проводив І. Пелипей- 
ко [8, 9], р. Черемош -  Н. Библюк, І. Ковальчук,
О. Стиранівський [2]. Наукові обстеження-до- 
слідження території гірських річкових басейнів 
Черемоша, Пістиньки, Рибниці було проведено з 
метою виявлення шкідливих екзогенних проце
сів (паводків) та їхнього поширення [1]. Характер 
перебігу паводків у Покутських Карпатах опи
сує М. Приходько [10]. Аналіз паводка 2008 ро
ку, який охопив практично всю Західну Украї
ну, провів З. Федунків [11], описавши наслідки

і збитки, завдані паводком на території Косів- 
ського району. Детальніший аналіз паводків на 
річках Покутських Карпат, зокрема р. Рибниці, 
виконано нами впродовж 2011-2013 років [7].

Основні завдання. 1. Дослідити причини 
виникнення паводків у басейні р. Рибниця. 2. 
Визначити наслідки паводків і з ’ясувати еколо
гічний стан досліджуваної території. 3. Подати 
рекомендації щодо запобігання паводків і змен
шення їхньої руйнівної дії.

Виклад основного матеріалу. Літні паводки
-  типове явище для території Косівського району. 
Найбільшими річками Косівського району є Че
ремош, Рибниця, Пістинька, Лючка, віднесені до 
басейну Прута (рис. 1). Вони мають паводковий 
режим, їм притаманні паводки в літній період 
року, коли випадає 40-60%  річної норми опадів 
(800 мм/рік) [5]. Річкова мережа району надто 
розгалужена, густота її становить 1,5 км/км2 [5].

Річка Рибниця є однією з найбільших річок 
Косівського району, займаючи четверту частину 
його площі, на якій ми проводили дослідження. 
Свій початок вона бере в Покутських Карпатах на 
висоті близько 800 м. н. р. м. поблизу Буковець- 
кого перевалу, прорізає гірські хребти і виходить 
на передгір’я, де впадає в р. Прут. Швидкість 
течії Рибниці за нашими спостереженнями ко

© Гостюк З. В., 2014
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Рис. 1. Картосхема річкових басейнів Косівського району [5]

ливається від 0,20 м/с у передгір’ї до 1,5 м/с у 
гірській частині, а під час паводків швидкість 
течії досягає 5 м/с. Ширина русла коливається 
від 2 м у верхів’ї річки (с. Яворів ) до 8 метрів, 
де річка виходить на передгір’я ( гідропост м. Ко- 
сів). Швидкість піднімання рівня води під час 
паводків сягає 0,5-0,9 м/год, а то й більше [4].

Проаналізувавш и дані метеорологічних 
спостережень 2005-2013 років, можна побачити, 
що розподіл опадів упродовж року на території 
району нерівномірний. Найбільше їх випадає у 
вигляді зливових дощів у теплий період року 
(рис. 2).

Паводок 23-28 липня 2008 року відбувся 
внаслідок зливових дощів, які супроводжувалися 
грозами і тривали п ’ять днів. За даними спосте
режень на метеомайданчику НІ IIІ “Гуцульщина”, 
що розміщений у південно-східній частині Ко
сова, практично в підніжжі Покутських Карпат, 
найбільше опадів випало 23, 24, 25, 26, 27 липня

(рис. 3), але максимум припав на 25 липня (за 
15 год випало 120 мм) [5]. Унаслідок затяжних і 
інтенсивних дощів 23 -  27 липня 2008 року рівень 
води в р. Рибниця піднявся на 4-5 м (м. Косів).

Паводок відбувся не тільки на Рибниці, але 
й на всіх річках Косівського району. Стихія при
звела до непередбачених наслідків: без електро
постачання залишилося сім населених пунктів; 
було відключено від газопостачання три населені 
пункти, у т. ч. районний центр; пошкоджено 131 
міст і мостові переходи; відбулося 124 зсуви; 
розмито і пошкоджено 75 ділянок автодороги; 
підмито 440 м берегоукріплень, дві підпірні стін
ки [6]; підтоплено 1 436 жител, з яких відселено 
1 390 мешканців [11]; пошкоджено дванадцять 
закладів освіти, шість закладів охорони здоров’я, 
дев’ять закладів культури, чотири об’єкти ЖКГ, 
дві адміністративні будівлі [6]. В с. Соколівка на 
лівій притоці р. Рибниця, П ’яний потік (присілок 
Нижнє Мокре) паводковими водами зруйновано



Гостюк З. В.
Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1 37

Рис. 2. Річний розподіл опадів у м. Косів 2008 р. [5]

опади в мм
120

22 23 24 25 26 27 28
дні місяця

Рис. 3. Динаміка кількості опадів м. Косів 22-28 липня 2008 року (мм) [5]

два мости, і 0,30 га дороги. У селі Великий Рожин 
вода розмила в деяких місцях дорогу, зокрема, 
на присілку Кубіївка. Під час паводка 2008 року 
загинула одна особа [11].

Упродовж 2010 року на території Косівсько- 
го району відбулося три паводки локального 
рівня (рис. 4), один з яких був катастрофічний: 
рівень води досяг максимальної позначки -  6 м 
вище звичайного (межень) і був вищий від рівня
2008 року.

Перший паводок відбувся 15-21 травня 
2010 року внаслідок випадання дощу. На ме- 
теопосту НПП “Гуцульщ ина” зафіксовано 
17 травня -  18 мм, 18 травня -  32 мм, 21 травня
-  24 мм опадів. Навіть при невеликій кількості 
опадів рівень води в річках Косівщини піднявся 
на 1-2 м [5].

У період 22-30 червня випало 208 мм опа
дів унаслідок чого сформувався другий паводок
2010 року на річках району, а загалом за червень 
випало 304,15 мм [5]. За цей час на території, яку 
охопив паводок, було пошкоджено та зруйнова
но: 20 мостів, 37 водогосподарських об’єктів та 
53 ділянки автодороги, виникли (7) значні зсувні 
процеси [6].

Дещо пізніше, 07-08 липня 2010 р., відбувся 
третій паводок на території досліджуваного райо
ну. Випадання дощу у вигляді довготривалої зливи 
в басейні річок Рибниця і Черемош призвело до 
різкого піднімання води в річках та їхніх прито
ках. У ніч з 7 на 8 липня випало 110 мм опадів за 
6,5 год. (м. Косів). Рівень води був найвищий у 
річці Рибниця за останні півстоліття. Впродовж 
року випало1 144,43 мм опадів (рис. 5) [5].
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Рис. 4. Наслідки паводка 2010 року 
а) винесення селевого матеріалу під час дощів 22 -  30 червня (с. Соколівка); б) нанесення після паводка 

7 -  8 липня (с. Соколівка); в) рівень води на р. Рибниця 7 липня (м. Косів); г) паводок на р. Рибниця (с. Вербовець)

опади в мм

Рис. 5. Динаміка атмосферних опадів у м. Косів за 2010 рік [3]
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За період паводків у 2010 році було пошко
джено та зруйновано: два адмінбудинки, чотири 
заклади освіти, п ’ять закладів культури, 45 мос
тів, 103 водогосподарські об’єкти та 88 ділянок 
різних автодоріг, виникло 27 зсувів [6]. Окрім 
того, було пошкоджено 798 житлових будинків, 
з яких 91 потребували капітального ремонту та 
707 поточного ремонту [6].

За останні десять років відбулося п ’ять па
водків (2005, 2006, 2007, 2008, 2010 роки) [5], 
під час яких рівень води піднімався на 4-5 м, 
але найвищий, шість метрів, було зафіксовано в 
м. Косів у 2010 р., в районі водоспаду “Гук” на 
р. Рибниця.

Під час паводків 2008, 2010 років найбіль
ше постраждали села, Яворів, Річка, Соколівка, 
Город, Смодна, Рожнів, м. Косів, які безпосе
редньо розміщені в днищі долини р. Рибниця. 
Паводкові води знищили великі площі с/г угідь, 
змили родючий шар ґрунту, пошкодили і під
топили 2 234 житлові будинки, розмили і зруй
нували 163 ділянки автодороги, знищено 175 
мостів і мостових переходів, пошкоджено та
кож було трубопроводи, меліоративні системи, 
електролінії, район зазнав великих економічних 
збитків.

Паводки супроводжувалися ерозійно-се
левими і зсувними процесами: зафіксовано 
151 зсув на території Косівського району. 
Річка в деяких місцях змінила русло. Під час 
паводків було розмито несанкціоновані сміт
тєзвалищ а, скотомогильники і відстійники, 
захаращено русла річок, екологічний стан до

сліджуваної території змінився не в кращий 
бік. Територія втратила свою рекреаційну 
привабливість.

Для уникнення паводків та зменшення їх
ньої руйнівної дії необхідно: зменшити вирубу
вання лісу, особливо в гірській частині району, 
де формуються паводки. Укріплювати береги та 
будувати дамби -  водоприймачі, саморегулюючі 
протипаводкові стави, за допомогою яких мож
ливо регулювати рівень води в річках під час 
паводка на передгір’ї, розчищати русла рік для 
вільного проходження води. Проводити комп
лексні ландшафтні дослідження, організувати 
постійні гідропости, дослідження на яких дадуть 
змогу визначати час настання паводка та його 
масштаби.

Висновки. Основними причинами утворен
ня паводків на території Косівського району є гід
рометеорологічні та орографічні чинники (випа
дання великої кількості опадів за малий проміжок 
часу (понад 70 мм/добу), значна розчленованість 
рельєфу, крутизна і величина схилів, геологічна 
будова, тип ґрунту, лісорослинні умови). Також 
важливим чинником формування паводків є й 
антропогенна діяльність, яка не завжди спрямо
вана на їхню запобігання.

Дальші дослідження полягатимуть у вивчен
ні впливу властивостей природних територіаль
них комплексів на перебіг паводків у Покутських 
Карпатах. Буде здійснюватися ландшафтне кар
тографування території і комплексні стаціонарні 
дослідження та оцінювання екологічного стану 
в басейні річок.
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П остановка проблеми. Басейн гірської 
річки з ландшафтознавчої точки зору, становить 
собою природну систему, яка складається з двох 
підсистем: ландшафтної і річкової. Ландшаф
тну підсистему утворює сукупність природних 
територіальних комплексів (ПТК) різних рангів 
(місцевостей, стрій, урочищ, фацій), а річкову -  
сукупність водних потоків різних порядків.

В останні роки ПТК гірських водозборів 
зазнають значних антропогенних навантажень, 
з чим пов’язана актуальність проведення ланд
шафтознавчих досліджень у межах басейнів ма
лих річок. Антропогенне порушення басейнової 
системи призводить до обміління і зникнення 
річок, зникнення біологічних видів, виникнен
ня негативних стихійних фізико-географічних 
процесів (зсувів, селів, паводків тощо), що веде 
до порушення природних територіальних комп
лексів загалом.

Проведені нами дослідження були спрямо
вані на вирішення низки завдань: 1) проаналізу
вати чинники формування ПТК у межах басей
нів верхів’я р. Прут і р. Рибник Майданський; 
2) з ’ясувати особливості їхньої ландшафтної 
структури; 3) обчислити морфологічні показни
ки рельєфу басейнів (густоту горизонтального

та вертикального розчленування, максимальні і 
мінімальні висоти, амплітуду висот та відсоткове 
співвідношення розподілу схилів за крутизною);
4) обрахувати морфометричні характеристики рі
чок (довжина, коефіцієнт звивистості та розгалу
ження, густота річкової мережі) та їхніх басейнів 
(площа, коефіцієнт асиметрії, довжина басейну, 
його середня та максимальна ширина, довжина 
вододільної лінії, коефіцієнти компактності, лі- 
систості і заболоченості); 5) розрахувати гідро
логічні показники річок.

Аналіз останніх досліджень. Фізико-геогра
фічні дослідження річкових басейнів Українських 
Карпат в останні роки проводили у басейнах рік 
Серет, Тиса, Лімниця, Прут та ін. У басейні р. Се
рет вони були пов’язані з вивченням особливостей 
його гідрографії та гідромережі [2]. Для басейну 
р. Тиса було обгрунтовано науково-методичні за
сади створення басейнових прогностичних систем 
з метою попередження паводків і проведено гео- 
екологічний аналіз стану компонентів навколиш
нього середовища [10, 15]. Для басейнів верхів’їв 
річок Лімниця та Прут створено автоматизовану 
геоекологічну базу даних [7, 8].

Виклад основного матеріалу. Наші дос
лідження стосуються теоретико-методичних
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основ гірського ландшафтознавства, розробле
них Г. П. Міллером [14]. Зокрема, нами укладе
но ландшафтну карту на рівні стрій для басейну 
р. Рибник Майданський масштабу 1 : 25 000 та ви
користано для аналізу ландшафтну карту на рівні 
стрій басейну верхів’я р. Прут А. В. Мельника та 
П. М. Шубера [18]. Для обрахунку морфологічних 
показників рельєфу та морфометричних показ
ників річок і басейнів використано топографічні 
карти масштабу 1 : 50 000 (1977 р.) та космознімки 
(2008-2010 рр.). За допомогою АгсОіз 9.3.1 було 
створено гідрографічні моделі басейнів, обчисле
но їхні морфологічні і морфометричні показники.

Досліджувані басейни вибирали за такими 
критеріями: 1) обидва басейни знаходяться на пів
нічно-східному макросхилі Українських Карпат;
2) досліджувані території віднесені до заповідних 
зон Карпатського НІ IIІ (басейн верхів’я р. Прут) 
та НІ IIІ “Сколівські Бескиди” (басейн р. Рибник 
Майданський); 3) на замикальних створах до
сліджуваних басейнів функціонують гідропости 
Центральної геофізичної обсерваторії гідромет
служби України (на р. Прут гідропост Ворохта 
Карпатської селестокової станції, на р. Рибник 
Майданський гідропост Майдан гідрологічної 
станції Стрий); 4) на обидва досліджувані басей
ни наявні ландшафтні карти масштабу 1 : 50 000 
(басейну верхів’я р. Прут) та 1 : 25 000 (басейн 
р. Рибник Майданський), виконані за єдиною ме
тодикою [9, 13, 14, 18], які відображають їхню 
ландшафтну структуру на рівні висотних місце
востей, стрій та складних урочищ.

Досліджувані басейни знаходяться в різних 
фізико-географічних областях. Басейн верхів’я 
р. Прут розміщений у межах Високогірно-поло
нинської фізико-географічної області (Свидовець- 
ко-Чорногірський район, ландшафт Чорногора), 
а басейн р. Рибник Майданський -  Середньогір- 
но-скибової області (район Сколевські Бескиди, 
ландшафти: Рибницький, Високо-верхський та 
Парашківський) та частково (верхів’я) в Міжгір
но-верховинській області (Опір-Сянський район, 
ландшафти: Турківський, Яблунівський) [11].

Басейн р. Рибник Майданський є значно 
більший за площею (80,85 км2) ніж басейн 
верхів’я р. Прут (49,43 км2). Однак за гіпсоме
тричним положенням басейн верхів’я р. Прут 
займає вищі гіпсометричні рівні, тут середня ви
сота над рівнем моря становить 1 292 м, тоді як в 
басейні р. Рибник Майданський -  847 м.

Чинники формування ландшафтної структу
ри басейнів верхів’я р. Прут та р. Рибник Май- 
данський мають суттєві відмінності. Загалом 
вани є результатом сукупної дієї чинників при 
основоположній ролі геолого-геоморфологічних, 
передусім геологічної будови території.

Згідно з тектонічною картою Українських 
Карпат [21], басейн верхів’я р. Прут знаходиться 
в межах Чорногірського тектонічного покриву, 
який ділиться на дві підзони -  Скупівську й Яло- 
вичорську. У геологічному відношенні басейн з 
південного заходу на північний схід послідов
но складений чорногірською (грубошаруваті та 
масивні пісковики, конгломерати), ялівецькою 
(аргіліти, сірий фліш), шипітською (верхньоши- 
пітською -  середньо- і грубошаруваті пісковики, 
аргіліти; нижньошипітською -  чорні аргіліти, 
пісковики, алевроліти, мергелі підсвітами), то- 
пільчанською (масивні пісковики), пробійнець- 
кою (ритмічний сірий і різнокольоровий фліш), 
гнилецькою (груборитмічний піщано-глинистий 
фліш) та скупівською (масивні пісковики і сірий 
середньоритмічний фліш) світами [20].

Басейн р. Рибник Майданський приурочений 
до Скибової тектонічної зони, у складі якої виді
ляють скибу Рожанки, Зелем’янки і Парашки та 
частково (верхів’я) до зони Кросно [21]. З півден
ного заходу на північний схід у басейні залягають 
відклади: нижньоверховинської підсвіти (грубо
шаруваті різнозернисті пісковики), головецької 
світи (тонко- і середньоритмічний фліш: аргіліти, 
пісковики), нерозчленовані відклади палеоцен-ео- 
цену (різнокольорові аргіліти, пісковики, алевро
літи), ямненської світи (грубошаруваті пісковики), 
верхньострийської (середньоритмічний фліш: ар
гіліти, пісковики, алевроліти), середньострийської 
(пісковики, аргіліти, алевроліти) та нижньострий- 
ської (тонкоритмічний фліш: аргіліти, пісковики, 
алевроліти) підсвіт [20].

У рельєфі обох басейнів чітко виражені кілька 
паралельно розміщених хребтів, які приурочені до 
тих чи інших геологічних світ. У басейні верхів’я 
р. Прут знаходяться: головний чорногірський хре
бет з вершинами Петрос 2 020 м, Говерла 2 061 м 
та ін. (складений пісковиками і конгломератами 
чорногірської світи), хребти Козьмеска і Мари- 
шевська (складені також пісковиками і конгло
мератами чорногірської світи), Кукуль і Озірний 
(складені пісковиками топільчанської світи). У 
басейні р. Рибник Майданський -  Високий Верх
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1 176 м (складений середньоритмічним флішем 
верхньоверховинської підсвіти); Росохачка і Стара 
Шебеля (складені нерозчленованими відкладами 
палеоцен-еоцену); Щавина і Виднога (складені 
пісковиками, аргілітами і алевролітами середньо- 
стрийської підсвіти).

Для обидвох басейнів були обраховані осно
вні морфологічні показники рельєфу басейнів 
(табл. 1). Порівняльний аналіз крутизни схилів 
засвідчив, що в обох басейнах переважають круті 
схили, в басейні верхів’я р. Прут вони займають 
60,2 % площі, в р. Рибник Майданський -  69 %.

Таблиця 1
Морфологічні показники рельєфу басейнів верхів’я р. Прут та р. Рибник Майданський

Морфологічні показники рельєфу Басейн верхів’я р. Прут Басейн р. Рибник 
Майданський

Густота горизонтального розчленування, км/км2 1,1 1,6
Густота вертикального розчленування, м/км2 23 10
Максимальна висота, м 2 061 1 176
Мінімальна висота, м 894 486
Амплітуда висот, м 1 167 690
Розподіл схилів за 
крутизною*, %: 
дуже пологі (менше за 3°) 
пологі 3-6° 
слабоспадисті 6-9° 
спадисті 9-12° 
сильноспадисті 12-15° 
круті 15-30° 
дуже круті 30-45° 
обривисті більше 45°

1,1
3.3
5.3
9.3
14.2
60.2 
5,6
1

5.1
2.1
3,3
5.2
9.2 
69 
5,1

менше 1

* Використано шкалу крутизни схилів, запропоновану Г П. Міллером [14]

Кліматичні умови досліджуваних басейнів 
мають суттєві відмінності. В басейні верхів’я 
р. Прут М. С. Андріанов (1957) виділяє чоти
ри кліматичні зони, тоді як у басейні р. Рибник 
М айданський -  дві. Згідно з цим районуван
ням басейн верхів’я р. Прут знаходиться в по
мірній (абсолютні висоти 450-850 м), прохо
лодній (850-1250 м), помірно-холодній (1250
1500 м) та холодній (1500-2061 м) кліматичних 
зонах [1]. Середньомісячна температура січня 
становить -7 °С, липня -  +14 °С, річна сума опа
дів коливається в межах 1000-1500 мм, середня 
річна швидкість вітру не перевищує 5 м/с [22].

Зате, басейн р. Рибник Майданський знаходить
ся в помірній (абсолютні висоти 450-850 м) та про
холодній (850-1 250 м) зонах [1]. Середньомісячна 
температура січня -  -4,5 °С, липня -  +18 °С, річна 
сума опадів коливається в межах 800-1 000 мм, 
середня річна швидкість вітру 1,8-2,7 м/с [9].

У басейні верхів’я р. Прут випадає на 200
-  500 мм більше атмосферних опадів, ніж у ба

сейні р. Рибник Майданський. Такі відмінності в 
опадах зумовлені висотним положенням басейнів 
(див.: табл. 1).

Гідромережа басейну верхів’я р. Прут утво
рена р. Прут (довжина 10,05 км) та її притока
ми: праві -  Брецкулець (2,05 км), Данцерчик 
(4,54 км), Кременещик (4,10 км); ліві -  При- 
пір (2,78 км), Форесок (2,87 км), Форещанка 
(4,99 км). Відповідно до кодування за Р. Хорто- 
ном [23], р. Прут відповідає IV порядку (рис. 1).

Основу гідромережі басейну р. Рибник Майдан
ський становлять р. Рибник Майданський (17,40 км) 
і її притоки: праві -  Глиняний (5,90 км), Семенів 
(3,24 км), Перший Потік (2,60 км), Другий Потік 
(2,70 км), Ольхів (3,25 км), Мала Росохачка (1,87 км); 
ліві -  Золотий Потік (3,88 км), Корчанів (3,69 км), 
Мала Плішка (1,86 км), Плайник (3,06 км). Відпо
відно до кодування за Р. Хортоном [23], р. Рибник 
Майданський відповідає V порядку (рис. 2).

Значна відмінність спостерігається в густоті 
річкової мережі -  в басейні верхів’я р. Прут цей
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Рис. 1. Гідромережа верхів’я р. Прут (кодування річки за Р. Хортоном [23])
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Рис. 2. Гідромережа р. Рибник Майданський (кодування річки за Р. Хортоном [23])
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Рис. 3. Ландшафтна карта басейну верхів’я р. Прут (за А. В. Мельником та П. М. Шубером [18])
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А. Місцевість м’яковипуклого пенепленізованого альпійсько-субальпійського високогір’я з біловусо-чорни- 
цевими пустищами і щучниковими луками на гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Стрії. 1. Круті ступінчасті 
пригребеневі схили складені пісковиками і конгломератами з чорницево-лохиновими пустищами і біловусо- 
щучниковими луками на гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах. 2. Сідловини і сильноспадисті схили складе
ні аргілітово-пісковиковим флішем з біловусо-щучниковими луками на гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. 
Б. Місцевість давньольодовиково-екзараційного субальпійського високогір’я з формаціями листяних і хвойних 
чагарників на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Стрії. 3. Система карів врізана в пласти пісковиків і конгломератів
з пануванням ялівцю, гірської сосни і зеленої вільхи на гірсько-торф’яно-буроземних і бурих гірсько-лісових 
ґрунтах. 4. Круті схили бокових стінок карів складені аргілітово-пісковиковим флішем з формаціями гірської 
сосни і біловусо-щучниковими луками на гірсько-торф’яно-буроземних і гірсько-лучно-буроземних ґрунтах.
5. Хвилясті поверхні моренних гряд складені суглинками, супісками і валунами з гірсько-сосновим криво- 
ліссям на бурих гірсько-лісових ґрунтах. В. Місцевість давньольодовиково-акумулятивного лісистого серед- 
ньогіря з пануванням смерекових лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Стрії. 6. Сисльноспадисті поверхні 
морен складені суглинками, супісками і валунами з вологими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 
Г. Місцевість випуклого пенепленізованого лісистого середньогір’я з пануванням смерекових лісів на бурих 
гірсько-лісових ґрунтах. Стрія. 7. Випуклі поверхні гребенів хребтів складені пісковиками і конгломератами 
зі смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Д. Місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного 
лісистого середньогір’я з пануванням смерекових і ялицево-буково-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових 
ґрунтах. Стрії. 8. Сідловини складені аргілітами, алевролітами і пісковиками з вологими і сирими сураменями 
на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 9. Відроги хребтів складені пісковиками з квасеницево-зеленомоховими й 
ялицевими вологими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 10. Круті пригребеневі схили складені масив
ними пісковиками і конгломератами з вологими земеномоховими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах.
11. Куполоподібні вершини складені пісковиками з квасеницевими буково-ялицевими вологими сураменями 
на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 12 Сідловини і спадисті схили складені тонкоритмічним флішем з вологими 
сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 13. Відроги хребтів і круті схили складені пісковиками з вологими 
буково-ялицевими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 14. Круті пригребеневі схили і гребені скла
дені грубошаруватими і масивними слюдистими різнозернистими сірими пісковиками з вологими сураменями 
на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 15. Круті схили складені груборитмічним флішем з вологими сураменями 
на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 16. Круті відроги хребтів складені середньоритмічним флішем з вологими 
сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Е. Місцевість терасованих днищ річкових долин з вільховими 
лісами та луками на дерново-буроземних ґрунтах. Стрія. 17. Поверхні низьких терас і заплав складені піщано- 
галечниковим алювієм і валунами з вологими та сирими смерековими вільшняками на бурих гірсько-лісових і 

болотних ґрунтах. Межі: І -  місцевостей; ІІ -  стрій; ІІІ -  басейну р. Прут. IV - річки. V - вершини.

показник становить 1,4 км/км2, у басейні р. Риб
ник Майданський -  1,9 км/км2. Відповідно до 
класифікації типів малюнків річкової мережі [3] 
для р. Прут характерний деревоподібний тип, а 
для р. Рибник Майданський -  перистий.

У межах досліджуваних басейнів доміную
чими є бурі гірсько-лісові ґрунти (буроземи) [9, 
22]. Крім того, в басейні верхів’я р. Прут поши
рені гірсько-торфово-буроземні (приурочені до 
слабовипуклих вершин з пологими і спадистими 
схилами під мітлицево-ситниковими чорнични
ками і лохинниками), гірсько-лучно-буроземні 
(характерні для крутих і дуже крутих схилів, 
вкритих субальпійським різнотрав’ям) та дер
ново-буроземні, лучно-болотні і болотні ґрунти 
(поширені на заплавах р. Прут та її приток під 
мохово-різнотравними сирими сіровільховими 
суборами) [22].

Видовий склад деревних порід у басейні 
верхів’я р. Прут, згідно з планом лісонасаджень 
Говерлянського природоохоронного науково-до
слідного відділення Карпатського НІ IIІ станом 
на 2004 р, мав такий розподіл: хвойні ліси -  73 % 
(ялина європейська або смерека -  64 %, ялиця 
звичайна -  9 %), листяні -  11 % (бук лісовий -
4 %, явір -  3 %, береза повисла -  0,5 %, вільха 
сіра -  0,5 %), окрім того, значну площу займали 
гірська сосна (жереп) -  16 % та вільха зелена 
(лелеч) -  3 % [19]. За віком переважали серед- 
ньовікові породи, які займали 56,4 %, однорічні
-  20,9 %, стиглі -  9,6 %, перестійні -  6,2 %, мо- 
лодняки -  5,4 % і найменший відсоток припадав 
на пристигаючі породи -  1,5 % [19].

У межах басейну р. Рибник Майданський, за 
даними планів лісонасаджень Майданського та 
Завадківського лісництв НІ IIІ “Сколівські Бески
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ди” станом на 2003 р, хвойні ліси займали 52 % 
(ялина європейська і ялиця звичайна -  51,5 %, 
сосна звичайна і модрина європейська -  0,5 %), 
листяні -  44 % (бук лісовий і клен-явір -  43,5 %, 
вільха сіра -  0,5 %), невелику площу басейну 
займали незаліснені території -  4 % [16, 17]. У 
віковій структурі переважали середньовікові по
роди 42,2 %, стиглі і перестиглі займали 26,4 %, 
пристигаючі -  14,6 %, молодняки -  9,4 % інші
-  8 % [16, 17].

Як бачимо, в обох басейнах переважають 
хвойні ліси, але у басейні верхів’я р. Прут їхня 
частка є значно вищою (на 21 %). Для басейну 
р. Рибник Майданський властивий високий від
соток листяних лісів -  44 %, тоді як у басейні 
верхів’я р. Прут їхня частка становить 11 %.

В обидвох басейнах значне поширення ма
ють рідкісні види рослин. У басейні р. Прут на
явні 60 видів рослин, що занесені до Червоної 
книги України, два види з Червоного списку 
МСОП (Міжнародний союз охорони природи), 
два види -  з Додатка І Бернської конвенції [22], 
а в басейні р. Рибник Майданський -  66 черво
нокнижних видів, 15 видів занесено до Додатка
ІІ СІТЕ8 (Конвенція про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення) та один вид -  з Додатка І 
Бернської конвенції [12].

Тваринний світ басейнів досить різноманіт
ний, в їхніх межах трапляються: олень благород

ний, козуля європейська, кабан дикий, лисиця, 
ведмідь бурий, тритон карпатський і гірський, 
саламандра плямиста, рись звичайна, нориця 
снігова, кутора мала, видра, борсук, кіт лісовий 
та інші види. В басейн р. Рибник Майданський в
2009 р. було завезено шість особин зубра з парку 
диких тварин “Гера” (Німеччина) та у 2010 р. ще 
п’ять особин (чотири самці й одна самка) з На
ціонального парку “Баварський ліс” (Німеччина) 
з метою реінтродукції (на сьогодні їхня чисель
ність становить 15 особин) [6].

Ландшафтна структура кожного з дослі
джуваних басейнів має свої особливості. Басейн 
верхів’я р. Прут відзначається складнішою ланд
шафтною структурою і більшим ландшафтним 
різноманіттям ніж басейн р. Рибник Майдан- 
ський. Зокрема, в межах басейну верхів’я р. Прут 
наявні шість видів висотних місцевостей, 17 ви
дів стрій (рис. 3; табл. 2) та 53 види складних 
урочищ [13, 14, 18].

Місцевість м ’яковипуклого пенепленізова- 
ного субальпійського й альпійського високогір’я, 
за нашими підрахунками займає 7,8 % площі 
басейну. Тут виділяють два види стрій: круті 
ступінчасті пригребеневі схили складені піско
виками і конгломератами; сідловини і сильнос- 
падисті схили складені аргілітово-пісковиковим 
флішем. Домінують складні урочища конічних і 
куполоподібних вершин та пригребеневих схилів 
північно-східної експозиції [18]. Для цієї місце

Таблиця 2
Співвідношення площ висотних місцевостей басейнів верхів’я р. Прут та р. Рибник Майданський

Назва місцевості
Басейн верхів’я р. Прут Басейн р. Рибник Майданський

% кількість стрій % кількість стрій

М ’яковипукле пенепленізоване 
субальпійське й альпійське 
високогір’я

7,8 2 - -

Давньольодовиково-ерозійне 
субальпійське високогір’я 13,3 3 - -

Випукле пенепленізоване лісисте 
середньогір’я 1,1 1 - -

Давньольодовиково-акумулятивне 
лісисте середньогір’я 15,9 1 - -

Крутосхиле ерозійно-денудаційне 
лісисте середньогір’я 61,2 9 97,7 8

Терасовані днища річкових долин 0,7 1 2,3 1
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вості характерні такі негативні фізико-географіч
ні процеси: у зимовий період -  снігові карнизи, 
заструги, вітровий перерозподіл снігу, а в літній
-  лінійна ерозія [22].

Місцевість давньольодовиково-ерозійного су
бальпійського високогір’я (займає 13,3 % площі 
басейну) виникла внаслідок екзараційної діяль
ності льодовика. В її межах виділяють три види 
стрій: система карів врізана в пласти пісковиків і 
конгломератів; круті схили бокових стінок карів 
складені аргілітово-пісковиковим флішем; хвиляс
ті поверхні моренних гряд складені суглинками і 
супісками. Характерні складні урочища обривис
тих осипних стінок карів, нівально-льодовикових 
гребенів, рігелів, нівально-осипних ніш, а також 
морен у днищах карів [18]. Тут значно поширені 
обвальні та осипні процеси, а також лавини [22].

Місцевість випуклого пенепленізованого 
лісистого середньогір’я (займає 1,1 %) приуро
чена до випуклих гребенів хребтів Маришевська, 
Козьмеска і Кукуль. Репрезентована одним ви
дом стрій -  випуклі поверхні гребенів хребтів 
складені пісковиками і конгломератами. Пере
важають складні урочища поверхонь випуклих 
вершин, сідловин і пригребеневих схилів [18]. 
У місцевості простежуються процеси слабкого 
площинного змиву і лінійної ерозії [22].

Місцевість давньольодовиково-акумулятив- 
ного лісистого середньогір’я (15,9 %) виникла в 
результаті акумулятивної діяльності льодовика. 
Тут виділяють один вид стрій -  сильноспадисті 
і спадисті поверхні суглинисто-валунних морен. 
Характерними урочищами є випуклі поверхні і 
схили морен, ^под ібн і долини р. Прут, потоків 
Гомулець, Брескулець [18]. До схилів ̂ подібних 
долин приурочені численні зсуви і осипища [22].

Місцевість крутосхилого ерозійно-денуда
ційного лісистого середньогір’я (62,3 %) приуро
чена до хребтів і їхніх крутих схилів. Репрезен
тована десятьма видами стрій (див.: рис. 3). До
мінуючими урочищами тут є: круті пригребеневі 
щебенисті схили північно-східної експозиції, 
куполоподібні крутосхилі вершини, схили різ
них експозицій [18]. Характерні для місцевості 
лінійна ерозія, зсуви, вітроломи та буреломи [22].

Місцевість терасованих днищ річкових до
лин займає відносно незначну площу (0,7 %) в 
днищі річки Прут (заплава та низькі тераси). Тут 
виділяють один вид стрій -  поверхні низьких 
терас і заплав складені піщано-галечниковим

алювієм і валунами. Домінують складні урочи
ща рівних поверхонь терас, крутих і обривистих 
уступів терас, заплав, галечникових русел [18]. 
Для місцевості властива лінійна і бічна ерозія, 
акумуляція річкового алювію, заболочення, па- 
водки та повені [22].

В басейні р. Рибник Майданський наявні два 
види висотних місцевостей, дев’ять видів стрій 
(див.: рис. 4, табл. 2) та 14 видів складних урочищ 
[9]. Місцевість крутосхилого ерозійно-денуда
ційного лісистого середньогір’я згідно з нашими 
обрахунками займає 97,7 % площі басейну. Тут 
наявні вісім видів стрій (див.: там само). Домі
нуючими складними урочищами є: крутосхилі 
сильнорозчленовані неглибокі водозбірні лійки 
південних експозицій; крутосхилі сильнорозчле- 
новані глибокі водозбірні лійки північних експо
зицій; увігнуті сильнорозчленовані схили північ
них експозицій [9]. Характерними для місцевості 
є лінійна ерозія, зсуви, вітровали та буреломи.

Місцевість терасованих днищ річкових до
лин займає 2,3 % площі басейну і поширена у 
днищі р. Рибник Майданський. Тут наявний один 
вид стрій -  поверхні низьких терас, заплав і русел 
складені гравієвим і гальковим алювієм з перева
жанням сіровільхових лісів на лучно-буроземних 
ґрунтах. Характерні складні урочища рівних по
верхонь терас, заплав та русла р. Рибник Майдан- 
ський [9]. У межах місцевості поширені лінійна 
і бічна ерозія, акумуляція річкового алювію, за
болочення, паводки та повені.

З ландшафтною структурою та властивостя
ми природних територіальних комплексів тісно 
пов’язані морфометричні та гідрологічні харак
теристики досліджуваних рік та їхніх басейнів. 
Нами були обчислені морфометричні характерис
тики верхів’їх річок Прут і Рибник Майданський 
(див.: табл. 3), морфологічні показники їхніх ба
сейнів (див.: табл. 4) та гідрологічні показники в 
межах басейнів згідно даних гідропостів Ворохта 
і Майдан з 2002 по 2012 роки [4] (див.: табл. 5). 
На основі цього нами були визначені норми низ
ки показників: витрата води, об’єм, модуль, шар 
та коефіцієнт стоку (за норму показника прийня
то вважати його середнє значення за період не 
менше 11 років [5]). Як свідчать дані, всі гідроло
гічні показники мають більші значення в межах 
басейну р. Рибник Майданський, що, на нашу 
думку, пов’язано з гідрокліматичними та ґрун
тово-біотичними властивостями ПТК басейну.
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Рис. 4. Ландшафтна карта басейну р. Рибник Майданський
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А*. Місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я складеного крейдово-палеогеновим 
флішем з переважанням чистих букових та смереково-ялицевих і ялицево-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових 
ґрунтах. Стрії. 1. Круті слаборозчленовані верхні частини схилів пн-сх експозиції складені грубошаруватими 
різнозернистими пісковиками, з смерековими лісами на слабосформованих сильноскелетних бурих гірсько- 
лісових ґрунтах. 2. Система крутих сильнорозчленованих У-подібними руслами потоків нижніх та середніх частин 
схилів складених тонко- і середньоритмічним флішем (чорні аргіліти, пісковики) з буково-смерековими лісами на 
середньоскелетних бурих гірсько-лісових ґрунтах. 3. Система крутосхилих хребтів повздовжнього простягання, 
розділені глибоковрізаними поперечними руслами рік, складені середньоритмічним флішем (аргіліти, пісковики, 
алевроліти) та нерозчленованими відкладами (аргіліти, пісковики, алевроліти) з буково-смерековими лісами 
на середньоскелетних бурих гірсько-лісових ґрунтах. 4. Система слаборозчленованих схилів хребтів різних 
експозицій розділених руслами потоків поперечного простягання складені нерозчленованими відкладами 
(різнокольорові пісковики, алевроліти) з післялісовими луками та смерековими лісами на середньоскелетних бурих 
гірсько-лісових ґрунтах. 5. Система схилів сильнорозчленованих У-подібними руслами потоків хребтів складені 
середньоритмічним флішем (аргіліти, пісковики, алевроліти) з яворово-буковими лісами на слабоскелетних 
бурих гірсько-лісових ґрунтах. 6. Система крутосхилих хребтів повздовжнього простягання та верхні й середні 
частини схилів розчленованих У-подібними руслами потоків складені пісковиками, з яворово-буковими лісами 
на слабоскелетних бурих гірсько-лісових ґрунтах. 7. Днища потоків з фрагментами терас та нижні частини 
сильнорозчленованих схилів складені аргілітами, пісковиками та алевролітами з смерековими лісами на 
слабосформованих сильноскелетних бурих гірсько-лісових ґрунтах. 8. Верхні частини слаборозчленованих 
схилів різної експозиції складені тонкоритмічним флішем (аргіліти, пісковики, алевроліти) з смерековими лісами 
на слабосформованих сильноскелетних бурих гірсько-лісових ґрунтах. Б. Місцевість терасованих днищ річкових 
долин з переважанням сіровільхових лісів на лучно-буроземних ґрунтах. Стрії. 9. Поверхні низьких терас, заплав 
і русел складені гравієвим і гальковим алювієм з переважанням сіро вільхових лісів на лучно-буроземних ґрунтах.

Межі: І -  місцевостей; ІІ -  стрій; ІІІ -  басейну р. Рибник Майданський. ІУ -  річки. V -  вершини.
*Назви місцевостей за О. М. Федірком та Б. І. Хомин [9]

Таблиця 3
Морфометричні показники верхів’я р. Прут та р. Рибник Майданський

Морфометричні показники р. Прут р. Рибник Майданський
Довжина річки, км 10,05 17,4
Коефіцієнт звивистості 1,30 1,25
Коефіцієнт розгалуженості 7,08 8,90
Густота річкової мережі, км/км2 1,40 1,90

Таблиця 4
Морфометричні показники басейнів верхів’я р. Прут та р. Рибник Майданський

Морфометричні показники Басейн верхів’я р. Прут Басейн р. Рибник Майданський

Площа басейну, км2 49,43 80,85
Коефіцієнт асиметрії 0,23 0,12
Довжина басейну, км 9, 56 14,8
Середня ширина басейну, км 5,15 5,46
Максимальна ширина басейну, км 7,36 5,12
Середня висота басейну, м 1292 847
Довжина вододільної лінії, км 31,62 40, 08
Коефіцієнт компактності 0,77 0,49
Коефіцієнт лісистості 0,95 0,89
Коефіцієнт заболоченості 0,09 0,005
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У зв’язку з тим, що в досліджуваних річок 
різні довжини, а басейни мають різну форму та 
площу, для порівняння були обрані ті гідроло
гічні характеристики, які не залежать від цих па
раметрів, а саме і середньорічні значення шару 
стоку та коефіцієнта стоку.

Вищі показники середньорічних значень 
шару стоку, за період 2002-2012 рр, характер
ні для басейну р. Рибник Майданський, макси

мальне значення припадає на 2010 р. -  18,01 мм, 
мінімальне на 2003 -  8,67 мм (див.: рис. 5). Тоді 
як найвищий рівень середньорічних значень 
шару стоку у басейні верхів’я р. Прут припадає 
на 2008 р. -  16,15 мм, а найменший -  7,74 мм на
2011 р. (див.: рис. 5). Така різниця між середньо
річними значеннями шару стоку спричинена різ
ними властивостями ПТК: лісистістю, кліматич
ними умовами та особливостями літології порід.

Таблиця 5
Основні характеристики стоку басейнів верхів’їв річок Прут та Рибник Майданський*

Рік

Показники
Витрата вода,м?/с Об'єм стоку, м? Модуль стоку,м?/с 3 1 км ? Шар стоку, мм Коефіцієнт стоку

басейн 
верхів'я 
р. Прут

басейн 
р. Рибник 
Майданський

басейн 
верхів'я р. 
Прут

басейн 
р. Рибник 
Майданський

басейн 
верхів'я 
р. Прут

басейн 
р. Рибник 
Майданський

басейн 
верхів'я 
р. Прут

басейн 
р. Рибник 
Майданський

басейн 
верхів'я 
р. Прут

басейн 
р. Рибник 
Майданський

2002 2,72 3,57 8577792,00 11258352,00 55,08 44,22 14,56 11,84 0,17 0,21
2003 1,75 2,63 5512512,00 8293968,00 35,36 32,48 11,20 8,67 0,18 0,17
2004 2,30 3,70 7267112,00 11668320,00 46,62 45,78 12,32 12,03 0,15 0,25
2005 2,16 3,85 6812715,00 12141360,00 43,70 46,77 11,53 12,54 0,14 0,18
2006 2,08 3,49 6574607,00 11006064,00 42,18 43,20 11,12 11,36 0,14 0,18
2007 2,21 3,12 6969456,00 9839232,00 46,12 38,57 14,09 10,12 0,15 0,17
2008 2,82 4,85 8885703,00 15294960,00 57,00 60,03 16,15 15,86 0,13 0,19
2009 1,77 4,32 5590988,00 13623552,00 35,87 53,40 9,44 14,00 0,14 0,20
2010 2,83 5,53 8911259,00 17439408,00 57,17 68,38 15,08 18,01 0,13 0,21
2011 1,40 3,77 4415040,00 11889072,00 29,28 46,57 7,74 12,26 0,12 0,26
2012 1,50 4,83 4730400,00 15231888,00 30,51 59,73 8,06 15,65 0,10 0,25

норма 2,14 3,97 6749780,00 12519792,00 43,54 49,09 11,94 12,94 0,14 0,21

* Розраховано за даними гідропостів Ворохта і Майдан [4]

Рис. 5. Динаміка середньорічних значень шару стоку басейнів верхів’їв річок Прут та Рибник Майданський 
за період 2002-2012 рр. (розраховано за даними гідропостів Ворохта і Майдан [4])
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Середньорічні значення коефіцієнта стоку 
за період 2002-2012 рр. також більші у межах 
басейну р. Рибник Майданський (див.: рис. 6),

незважаючи на те, що басейн верхів’я р. Прут 
отримує більшу кількість річної суми опадів.
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0,20
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0,10

0,05

0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

■  басейн верхів'я р. Прут басейн р. Рибник Майданський

Рис. 6. Динаміка середньорічних значень коефіцієнта стоку в басейнах верхів’їв річок Прут та Рибник 
Майданський за період 2002-2012 рр. (розраховано за даними гідропостів Ворохта і Майдан [4])

Висновки. Дослідження дає підстави зро
бити такі висновки: 1) геолого-геоморфологічні 
(літологія порід, висотне положення), гідроклі- 
матичні (густота гідромережі, температурні по
казники, кількість опадів) та грунтово-біотичні 
(ґрунтовий покрив, видовий та віковий склад 
деревних порід) чинники ландшафтотворення 
в межах басейнів мають значні відмінності;
2) басейн верхів’я р. Прут характеризується зна
чно складнішою ландшафтною структурою (в 
його межах наявні шість видів висотних міс
цевостей, 17 видів стрій та 53 види складних 
урочищ, тоді як у басейні р. Рибник Майдан- 
ський -  два види висотних місцевостей, дев’ять 
видів стрій та 14 видів складних урочищ);
3) басейн верхів’я р. Прут характеризується 
значно вищими морфологічними показниками 
рельєфу (густотою вертикального розчленуван
ня, максимальними і мінімальними висотами) 
та їхньою амплітудою, тоді як басейн р. Рибник 
Майданський має більші значення густоти гори
зонтального розчленування та більший відсоток

крутих схилів; 4) морфометричні показники річ
ки (довжина річки, коефіцієнт звивистості і роз
галуженості та густота річкової мережі) мають 
більші значення для р. Рибник Майданський;
5) басейн р. Рибник Майданський характери
зується вищими значеннями таких морфомер- 
тичних показників, як площа, довжина, його 
середня ширина та довжина вододільної лінії, 
а для басейну верхів’я р. Прут більші значення 
мають коефіцієнт асиметрії, максимальна шири
на басейну, середня висота та коефіцієнти ком
пактності, лісистості і заболоченості; 6) норми 
показників об’єму, модуля, шару та коефіцієн
та стоку для басейну р. Рибник Майданський 
мають вищі значення; 7) визначальними чин
никами розподілу шару стоку в досліджуваних 
басейнах є такі властивості ПТК, як: крутизна 
схилів, вікова структура та видовий склад порід.

Дальші дослідж ення басейнів верхів’я 
р. Прут та р. Рибник Майданський доцільно 
спрямувати на вивчення динаміки основних ха
рактеристик стоку впродовж року.
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В статті розглянуте питання формування парагенетичних ландшафтів на прикладі Кримського 
півострова. На підставі вивчення історії розвитку території та речовинно-енергетичних потоків у 
ландшафтах виділені парагенетичні райони. Більш детально досліджено формування парагенетичних 
ландшафтів на прикладі Присивашшя.

Ключові слова: парагенетичний ландшафт, речовинно-енергетичний потік, Кримський півострів, 
Присивашшя.

П остановка проблеми. Під парагенетични- 
ми ландшафтами (ПІ Л) зазвичай розуміють ланд
шафти генетично єдині, пов’язані площинними 
(горизонтальними) потоками, що створюють ди
намічну цілісність [3, 5, 6, 8]. Вони досить давно 
приковують увагу ландшафтознавців, проте че
рез динамічність, складність речовинно-енерге
тичних потоків, недостатню палеогеографічну 
вивченість досліджені недостатньо. Традиційно 
як приклад П ІЛ  розглядають ландшафти схи
лів, річкових долин, ярково-балкових систем та 
ін.; багато авторів до парагенетичних відносять 
ландшафти контакту суші і моря. Одним з най
кращих регіонів для комплексного дослідження 
ПГЛ вважаємо Кримський півострів. Метою ро
боти стало висвітлення результатів попереднього 
вивчення П ІЛ  Кримського півострова.

А наліз останніх досліджень. Широкому 
розвитку концепції ПГЛ, її практичному впро
вадженню перешкоджає неопрацьованість теорії. 
Особливо це стосується суті і критеріїв параге- 
нетичних ландшафтів. Так, І. В. Агаркова-Лях
[1], на основі широкого узагальнювання виді
лила три концептуальні підходи до розуміння 
суті ПГЛ, пов’язані з провідною роллю: 1 -  ге
нетичної єдності (Ф. М. Мільков, Г. І. Швебс);
2 -  функціональних особливостей (О. Ю. Ре-

теюм, М. А. Гвоздецький, Є. Г. Коломиц, 
Ф. М. Мільков); 3 -  ураховують обидві ці осо
бливості (В. В. Козин, Ф. М. Мільков, Л. А. Алібе- 
ков). Немає загальноприйнятих критеріїв відне
сення до парагенетичних конкретних ландшаф
тних систем, виділення просторових одиниць 
різного масштабу та ієрархічного рівня. Різними 
вченими виділені й описані конкретні типи ПГЛ: 
степові западини, схили, близько розміщені гори 
і рівнини (Ф. М. Мільков), ярково-балкові сис
теми (В. Г. Берест), долинно-річкові та лимано
во-гирлової ландшафти (Г. І. Швебс), берегова 
зона моря (К. О. Дроздов, І. В. Агаркова-Лях). До 
кінця минулого століття у вітчизняній науці скла
лося уявлення про декілька типів територіальних 
ландшафтних структур (конфігурацій): генетико- 
морфологічна, позиційно-динамічна, парагене- 
тична, басейнова, біоцентрично-мережева [3, 8]. 
Логічний аналіз свідчить, що два останні типи 
необхідно відносити до парагенетичних струк
тур, тобто екологічна мережа та річкові басейни є 
ПГЛ (на це звертав увагу й Ф. М. Мільков). Нео- 
працьованим є питання систематики територі
альних парагенетичних одиниць. Наявна система 
одиниць (парагенетичні ланка, сектор, пояс [8]) 
була розроблена щодо долинно-річкових комп
лексів, тому необхідна універсальніша система.

© Михайлов В. А., 2014
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ПГЛ мають дуже широке поширення, і, ймо
вірно, думка М. Д. Гродзинського [3, с. 54] про 
те, що можуть бути території, де “парагенетич
них конфігурацій (структур) немає” не зовсім 
коректна.

Незважаючи на винятково ландшафтну різ
номанітність Кримського півострова, відмічено 
всього декілька спроб вивчення тут парагенетич- 
них ландшафтів. Так, Г. Є. Гришанков [2] весь 
Кримський півострів розглядав як парагенетичну 
систему природних зон. Він вважав що, в резуль
таті геоморфологічних і біоценотичних зв’язків 
різної інтенсивності в Криму сформувалися три 
зональні парагенетичні комплекси: гідроморфно- 
плакорний степовий (рівнини гідроморфного та 
плакорного ландшафтних рівнів), середньогірно- 
передгірний лісовий та лісостеповий (передгір
ний і середньогірний рівні північного макросхи- 
лу Кримських гір) і середньогірно- низькогірний 
лісовий (між середньогірним рівнем південного 
макросхилу гір і Південним берегом Криму). 
Елементами цих парагенетичних комплексів є 
ландшафтні рівні -  зональні системи, які сфор
мувалися на геоморфологічній основі, що має 
планетарне поширення -  однорідній за рельєфом 
і ґрунтовим зволоженням. У межах Кримського 
півострова виділено чотири ландшафтні рівні
-  гідроморфний, плакорний, передгірний і се- 
редньогірний.

На прикладі Кримського півострова пара- 
генетичні комплекси берегової зони розглядала
І. В. Агаркова-Лях [1]. Залежно від спрямованос
ті і речовинних потоків між сушею і морем, авто
ром було виділено п’ять типів парагенетичних 
ландшафтних комплексів: з дуже інтенсивними 
двоспрямованими потоками, з інтенсивними дво- 
спрямованими потоками, з переважанням одно- 
спрямованих потоків з суші в море середньої 
інтенсивності та ін.

Виклад основного матеріалу. Проаналі
зувавши різні трактування на підставі власних 
досліджень, ми розглянули ПГЛ Кримського 
півострова. З цією метою дослідили історію 
розвитку території і зв’язки між ландшафтами 
потоками речовини й енергії (різного спектра й 
інтенсивності), що чинні зараз або були чинні в 
недавні історичні епохи. Парагенетичні зв’язки 
можуть бути різних типів та напрямків. Так, для 
Південного берега Криму (ПБК) це зв’язки між 
ерозійними та гравітаційними процесами, біо

тичні зв’язки, для Присивашшя -  зв’язки через 
гідрогалохімічні процеси. Насамкінець у межах 
півострова було виділено низку крупних параге- 
нетичних районів (рис. 1). Деякі райони мають 
значну площу, охоплюючи схили гір та прилеглі 
рівнини.

Зазвичай райони ділять на дві частини, що 
відрізняються спрямованістю або зміною інтен
сивності зв’язків та процесами, що лежать в їхній 
основі. Ці частини розділені широкою контак
тною зоною. Наприклад, для ПБК (за О. Р. Риба
ком [7]) така контактна зона проходить уздовж 
геоморфологічного рубежу, що розділяє зону 
знесення й акумулювання, що збігається з кон
тактом верхньоюрських вапняків і порід таврій
ської серії, головами сучасних зсувів, верхів’ям 
врізу голоценово-верхньочетвертинної ерозійної 
мережі, межею поширення передгірних пролю
віальних шлейфів, верхньою межею ялівцево- 
дубових лісів і коричневих ґрунтів. Формування 
виділених парагенетичних районів має тривалу 
історію. Так, на ПБК парагенетичні процеси роз
вивалися з пліоцену, в Присивашші -  переважно 
у верхньому плейстоцені -  голоцені.

Детальніше парагенетичну взаємодію роз
глянуто на прикладі Кримського Присивашшя.

В межах Присивашшя парагенетична вза
ємодія пов’язана з контактом суші та моря. 
Впродовж четвертинного періоду взаємодія від
бувалася головно в процесі періодичної зміни 
рівня моря, виникнення на місці Сиваша і при
леглої території морських заток і акумулятив
них рівнин. Дальший розвиток парагенетичного 
комплексу був пов’язаний з формуванням бару 
Арабатська стрілка, появою лагуни, ускладнен
ням її берегової лінії шляхом розмиву й акумулю
вання. Коливання рівня моря проявилися також 
у кліматичній і гідрогеологічній взаємодії (і як 
наслідок -  в засоленості ґрунто-підґрунтя). В на
слідок цього в ландшафтній структурі Приси- 
вашшя виділяють декілька парагенетичних зон: 
гідродинамічної, гідродинамічної та кліматичної 
взаємодії (рис. 2).

Зона гідродинамічної взаємодії (узбережжя)
-  область найтіснішої взаємодії суші та моря, в 
результаті якої утворюються специфічні берегові 
форми рельєфу і відклади. В межах поясу виді
ляються підзони сучасної (берегова зона) і древ
ньої взаємодії. Перша простягається суцільною 
смугою (шириною від 2-3 м до декількох км)
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Рис. 1. Парагенетичні ландшафти Кримського півострова (використано дані [1]).
1 -  напрямки парагенетичних зв’язків. ПГЛ берегової зони: з переважанням односпрямованих речовинних потоків 
з суші в море: 2 -  інтенсивні, 3 -  середньої інтенсивності, 4 -  дуже слабкі; з двоспрямованими речовинними 
потоками між сушею та морем: 5 -  дуже інтенсивні, 6 -  інтенсивні, 7 -  слабкі. Парагенетичні райони: I -  Західно- 
Південнобережний, II -  Центрально-Південнобережний, III -  Східно-Південнобережний, IV -  Центрально- 
Кримський, V -  Південно-західний, VI -  Північно- Присиваський, VII -  Тарханкутський, VIII -  Ак-Монайський, 

IX -  Північно-Керченський, X -  Південно-Керченський, XI -  Арабатський

уздовж усього узбережжя. Тут чітко відокреми
лися ландшафти берегів акумулятивних і тих, 
що розмиваються. Ландшафти підзони древньої 
гідродинамічної взаємодії сформувалися на 
плоских або слабонахилених поверхнях древніх 
лиманово-морських терас (високих присушок за 
В. А. Давидовим [4]).

Для зони гідрогеологічної взаємодії характер
на безпосередня участь ґрунтових вод у форму
ванні ґрунтово-рослинного покриву. Води в умо
вах інтенсивного випаровування, малої кількості 
опадів і за браком дренажу змінюються від узбе
режжя углиб суші від солоних хлоридно-сульфат- 
них натрієвих до сильносолонуватих сульфатно- 
хлоридних натрієво-магнієвих. Ділянки з рівнем 
ґрунтових вод (РҐВ) 2,5-3,5 м займає підзона

сучасної гідрогеологічної взаємодії, репрезенто
вана нижніми частинами вододільних поверхонь
з лугово-каштановими солонцюватими ґрунтами 
і солонцями лучно-каштановими під полиново- 
типчаковою і полиново-житняковою рослинністю. 
Для підзони древньої гідрогеологічної взаємодії 
характерна слабка дія ґрунтових вод (глибина за
лягання 3-8 м) на ґрунтово-рослинний покрив, але 
водночас значну роль відіграє засолення ґрунтів. 
Привододільні поверхні зайняті полиново-типча
ковою і полиново-житняковою рослинністю, що 
сформувалася на лучно-каштанових (у південно- 
східній частині Присивашшя -  темно-каштано
вих) солонцюватих ґрунтах.

Ландшафти зони кліматичної взаємодії при
урочені до високих (8-35 м над р.м.) вододіль-
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Рис. 2. Реконструйовані парагенетичні ландшафти Кримського Присивашшя:
Зона гідродинамічної взаємодії. Підзона сучасної гідродинамічної взаємодії (берегова зона): 1 -  береги, що 
розмиваються, з високими активними суглинними кліфами; 2 -  береги, що розмиваються, з відмерлими кліфами;
3 -  береги, що розмиваються, з невисокими дефляційно-абразійними уступами в суглинних морських відкладах;
4 -  піщано-черепашкові пляжі і берегові вали. Зона древньої гідродинамічної взаємодії. Підзона древньої 
гідродинамічної взаємодії: 5 -  вітрові присушки і днища озер, які висихають, з відкладами водорослевого 
покриву, штормовими валами і розрідженою галофітною рослинністю; 6 -  акумулятивні тераси й острови, 
складені мулисто-черепашковими відкладами, плоскі, з полиново-злаковою рослинністю, на солончаках;
7 -  піщано-черепашкові пересипи з псамофітною рослинністю і примітивними дерновими піщаними ґрунтами. 
Підзона сучасної гідрогеологічної взаємодії: 9 -  плоскі суглинисті низовини з каштаново-лучними ґрунтами і 
солонцями каштановими під полиново-типчаковою і полиново-житняковою степовою рослинністю; 10 -  пологі 
балки з делювіально-пролювіальними супіщано-суглинними відкладами, з лучно-каштановими солонцюватими 
ґрунтами в комплексі з солонцями лугово-каштановими і каштановими слабозмитими й намитими під лучною 
рослинністю. Підзона древньої гідрогеологічної взаємодії: 11 -  плоскі і слабохвилясті суглинні вододільні поверхні 
і слабонахилені поверхні з лучно-каштановими солонцюватими ґрунтами і солонцями лучно-каштановими під 
полиново-типчаковою і полиново-житняковою степовою рослинністю. Зона кліматичної взаємодії: 12 -  плоскі 
і слабохвилясті суглинні вододільні поверхні з темно-каштановими слабо- і середньосолонцюватими ґрунтами 
і солонцями каштановими під полиново-типчаково-ковиловою і полиново-житняковою степовою рослинністю; 
13 -  плоскі суглинні вододільні поверхні з чорноземами південними слабо- і солонцюватими під ковилово-

типчаковою степовою рослинністю; 14 -  улоговиноподібні верхів’я балок
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них поверхонь з РҐВ більше 8 м. Через це тут 
відбуваються процеси сучасного незворотного 
розсолювання ґрунтів, які охоплюють також 
практично всю рівнинну частину півострова. 
Формування ландшафтів цієї підзони пов’язане 
більше з зональними чинниками, а взаємодія з 
морем (Сивашем) проявляється головно через 
кліматичні умови. На значній частині цієї зони 
поширені темно-каштанові слабо- і середньо- 
солонцюваті ґрунти під полиново-типчаково-

ковиловою і полиново-житняковою степовою 
рослинністю.

В исновки . Виявлення парагенетичних 
зв’язків у ландшафті, окрім загальнотеоретичних, 
дає змогу вирішувати і прикладні завдання: ланд
шафтне планування території для потреб сільсько
го господарства (в т.ч. зрошувального землероб
ства), прогнозування розвитку фізико-географіч
них процесів і зміни ландшафтів в умовах зміни 
клімату і підвищення рівня Світового океану.
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В статье рассмотрен вопрос формирования парагенетических ландшафтов на примере Крьімского 
повлуострова. На основании изучения истории развития территории и вещественно-знергетических 
потоков в ландшафтах вьіделеньї парагенетические райони. Более детализировано исследовано фор- 
мирование парагенетических ландшафтов на примере Присивашья.

Ключевье слова: парагенетический ландшафт, вещественно-знергетический поток, Крьімский 
полуостров, Присивашье.
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Досліджено критерії виділення буферних зон малих річок Передгір’я Головного пасма Кримських 
гір відповідно до законодавчої бази України з урахуванням позиційно-динамічних особливостей 
території.

Ключові слова: буферна зона, водоохоронна зона, природно-заповідний фонд, екологічна мережа.

П остановка проблеми. Сучасне природо
користування не можливе без системи еколо
гічних обмежень. Одним з видів екологічних 
обмежень є буферні зони, які мають захистити 
цінні природні чи інші геосистеми від негатив
ного впливу. Буферні зони -  це плановані зони 
з певною структурою і розмірами навколо дея
ких геосистем. До буферних зон відносять: 1) 
водоохоронні зони річок, водосховищ, ставків 
і озер; 2) двокілометрові водоохоронні зони 
вздовж берега моря; 3) буферні зони природно- 
заповідних об’єктів; 4) приміські зони населе
них пунктів. До буферних зон можна віднести 
об’єкти екологічної мережі. Критерії виділення 
буферних зон закладені в нормативно-право
вих актах України. У цій роботі розглядатимемо 
водоохоронні зони річок Передгір’я Головного 
пасма Кримських гір.

На сучасному етапі природокористування 
виникла ситуація, коли дотриманням водоохо
ронних зон малих річок та їхніх приток нехту
ють, обмежуючись дотриманням водоохоронних 
лише більш великих річок, що можливо в умовах 
інтенсивної господарської діяльності. Рішення 
проблеми здійснюється шляхом впровадження 
та дотримання водоохоронних зон. Басейновий 
принцип, покладений в основу цієї системи,

дасть змогу виділяти водоохоронні зони малих 
річок як особливі природоохоронні одиниці.

П остановка завдання. Водний басейн -  
найбільш типова цілісна і відносно самостійна 
одиниця в організуванні земної поверхні, що є 
важливим моментом у визначенні його як спеці
ального підрозділу. В сучасних умовах басейно
вий підхід виконує незамінну і зростаючу роль 
під час вивчення та запобігання антропогенному 
забрудненню навколишнього середовища. Він 
дав змогу чітко визначити район для проведення 
досліджень, а також точно виділити закономір
ності біогеохімічних циклів усередині басейну 
водного об’єкта завдяки відомим напрямкам по
токів речовин [3, 4]. Інтенсивне зростання ан
тропогенного навантаження на річкові системи 
зумовило низку екологічних проблем, пов’язаних 
з різким погіршенням якості їхнього середовища, 
що зумовлює необхідність проведення приро
доохоронних дій, спрямованих на їхній захист 
і відновлення. Метою роботи є підхід до розу
міння буферних зон малих річок, і знаходження 
найбільш оптимального підходу до їхнього ви
ділення.

Виклад основного матеріалу. У гідроло
гічному словнику [5] малу річку визначено як 
постійний протягом усього року або тимчасо
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вий, унаслідок виснаження запасів дренованих 
підземних вод, водотік. Малі річки -  своєрідний 
компонент географічного середовища -  викону
ють функції регулятора водного режиму певних 
ландшафтів, оскільки значно підтримують рів
новагу і перерозподіляють вологу. Водозбірні 
площі і малі річки є початковою ланкою форму
вання водних ресурсів будь-якої великої річки, 
визначаючи гідроекологічний стан на середніх і 
великих річках. Водночас на шляху до замикаю
чих ланок річкових систем відбувається складна 
трансформація річкового стоку, гідрологічного 
режиму й якості води [2, 4].

Оскільки стік малих річок формується в 
тісному зв’язку з ландшафтом басейну, вони й 
різняться високим рівнем уразливості, причому 
не тільки за надмірного використання водних 
ресурсів, але і під час освоєння водозбору. Осо
бливо великої шкоди малим річкам завдає інтен
сивна господарська діяльність [2].

За допомогою басейнового підходу, а також 
загальногеографічних, картографічних, аерокос
мічних, геоінформаційних методів проведено 
аналіз водоохоронних в межах об’єктів природо
користування Передгір’я Головного пасма Крим
ських гір. У результаті можемо сформувати три 
підходи до виділення водоохоронних зон річок:
1) нормативний; 2) розрахунковий; 3) ландшаф
тно-екологічний (експертний).

1. Нормативний підхід. Основними докумен
тами, що визначають розміри водоохоронних зон 
є Водний Кодекс України та СНіП 2.04.02-84 [7, 
8]. Прибережні захисні смуги встановлюють на 
берегах річок та навколо водойм уздовж урізу 
води (у межень) з шириною: для малих річок, 
струмків і потічків, а також ставків площею мен
ше трьох гектарів -  25 метрів; понад три гектари
-  50 метрів; а для великих річок, водосховищ на 
них та озер -  100 метрів. При крутизні схилів 
більш як три градуси ширину прибережної за
хисної смуги подвоюють, на земельних ділянках 
усіх категорій земель, окрім земель морського 
транспорту, у межах наявних населених пунктів 
встановлюють з урахуванням містобудівної до
кументації. Вздовж морів та навколо морських 
заток і лиманів прибережна захисна смуга має 
ширину не менше як два кілометри від урізу 
води. Пляжну зону встановлюють не менш як 
100 метрів від урізу води (крім земель морсько
го транспорту, військових та інших оборонних

об’єктів, рибогосподарських підприємств). При
бережну захисну смугу можна використовува
ти лише для будівництва військових та інших 
оборонних об’єктів та об’єктів, які виробляють 
енергію за рахунок використання енергії вітру, 
сонця і хвиль, об’єктів енергетики, а також рекре
аційних ділянок з обов’язковим централізованим 
водопостачанням і каналізацією.

Такий підхід не дає можливості розглядати 
річкову систему як позиційно-динамічну. Виді
лення буферних зон зведено до простого обчис
лення їх математичним шляхом без урахування 
місцевих особливостей ландшафту, конфігурації 
річкової мережі, місця водостоку і ступеня його 
участі у формуванні стоку території.

2. Розрахунковий підхід. Відповідно до тако
го методу виділення буферних зон відбувається 
розрахунковим шляхом з урахуванням безлічі 
коефіцієнтів. Мінімальні розміри водоохоронних 
зон визначають згідно з [6]:

ВЗ = Ср % + ^р  % ,

де: Ср % -  ширина смуги средньомеженного рів
ня води до границі максимального затоплення 
різної забезпеченості (при р % = 1%); ^р  % -  ши
рина водоохоронної зони при розрахунковому 
максимумі забезпеченості.

Далі розміри ^р % корелюють уведенням 
додаткових коефіцієнтів і описують так:

^рср = ^о * X * Кл * Кгр * Кс * Кш ± І ,

де: ^о  -  ширина водоохоронної зони еталона 
від границі затоплення в середовищних умовах; 
X -  коефіцієнт переходу від середньобагато- 
річного максимуму схилового стоку до стоку 
розрахункової одновідсоткової забезпеченості; 
Кл -коефіцієнт переходу від листяного лісу до 
іншого лісу; Кгр -  коефіцієнт переходу від супі
щаних ґрунтів до інших за механічним складом; 
Кс -  коефіцієнт переходу від схилів північної 
експозиції до інших експозицій; Кш -  коефіцієнт 
переходу від вкритого лісом схилу до оголено
го; І -  величина поправки до ширини ^р %, що 
враховує зміну ухилу схилу порівняно з етало
ном -  2,5.

І = 0,27 ^ср * і,

де: коефіцієнт 0,27 визначено за середнім зна
ченням зміни коефіцієнта весняного схилового 
стоку в багатоводні роки, ^ср -  ширина ВЗ, ви
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значена за формулою (1); і -  різниця в градусах 
між фактичним ухилом схилу і 2,5 (при ухилі 
більше 2,5 має позитивне значення; при ухилі 
менше 2,5 -негативне).

Уведення системи коефіцієнтів основане 
на аналізі ландшафтної структури території з 
урахуванням площ і конфігурацій ландшафтних 
комплексів на рівні типів місцевостей [6]. Цей 
метод складніший, а також безліч коефіцієнтів і 
показників, проте з виділенням буферних зон ма
лих річок виникає низка проблем, спричинених 
відсутністю детальних розрахунків і вимірювань. 
Виникає потреба в іншому підході, який включав 
би в себе як нормативні, так і розрахункові ас
пекти, а також місцеві індивідуальні особливості.

3. Ландшафтно-екологічний підхід (експерт
ний підхід). Рішення господарських і природо
охоронних завдань потребує розуміння законо
мірностей розвитку території як єдиної системи. 
Досягненню поставленої мети може сприяти 
лише комплексний погляд на проблему виділен
ня водоохоронних зон. Водну систему потрібно 
розглядати як динамічну складну категорію. Ви
ділення буферних зон малих річок -  проводити 
з урахуванням багатьох факторів досвідченими 
вченими. На підставі цього можна назвати такі

критерії виділення водоохоронної зони малої 
річки: 1) нормативне значення; 2) розрахункові 
значення за наявності даних; 3) ландшафно-еко- 
логічні особливості території.

Водоохоронна зона -  це зона, виділена на 
основі аналізу та синтезу всіх факторів з ура
хуванням місцевих особливостей території, а 
також рівня антропогенного навантаження на 
територію. Такий підхід може застосовувати 
тільки досвідчений фахівець, котрий зважає на 
унікальність кожної території. Неможливо згідно 
з шаблоном виділяти водоохоронні зони без на
несення шкоди водній системі. Такий підхід дає 
змогу повніше й ефективніше розробити приро
доохоронні заходи її захисту. Для наочного зобра
ження водоохоронних зон було складено карту 
водоохоронних зон найбільших річок Передгір’я 
Головного пасма Кримських гір ( рис.1).

Звернемо увагу на екологічну мережу терито
рії, в межах якої заборонена або обмежена діяль
ність, що суперечить її цілям і завданням, надаючи 
водоохоронним зонам особливий статус. Еколо
гічна мережа Передгір’я Головного пасма Крим
ських гір містить екологічні центри, екокоридори, 
відновлювальні території, наявні і проектовані 
об’єкти природно-заповідного фонду (рис. 2).

Рис. 1. Водоохоронні зони найбільших річок Передгір’я Головного пасма Кримських гір
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Висновки. Для розроблення буферних зон 
малих річок необхідно враховувати великий 
комплекс чинників: географічних, геохімічних, 
фізичних, біологічних, оскільки природні води 
є похідними складних реакцій, які відбувають
ся між водою та елементами природних ланд
шафтів. Аналіз природокористування в межах 
водоохоронних зон свідчить, що їхня структура 
не відповідає нормативно-законодавчим актам. 
Ця невідповідність простежується і в розмірах 
зон. Можна простежити закономірність: чим 
більш трансформована територія, тим менше 
уваги приділено дотриманню структури буфер
них зон, витримуванню всіх меж, що логічно 
неправильно. Екологічний стан буферних зон 
часто не відповідає нормативним вимогам через 
забруднення стихійними звалищами, ненормо-

ване скидання стічних вод і відходів виробни
цтва, розвитком стихійного туризму, нецільове 
використання земель та інтенсивне природоко
ристування, які активно забруднюють довкілля. 
Усе це в межах буферних зон неприпустимо. 
Однак у межах буферних зон природокористу
вання розміщені сільськогосподарські ділянки, 
автодороги першої категорії, промислові під
приємства. Їхня діяльність деструктивно впли
ває на навколишнє природне середовище. Це 
питання потребує особливої уваги. Використо
вуючи басейновий підхід і розуміючи, що охоро
няючи малі річки та їхні притоки, ми формуємо 
екологічний стан великих річок. Ураховуючи 
критерії виділення водоохоронних зон малих 
річок, ми розпочнемо сталий розвиток басей
нових систем.
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Постановка проблеми. Сучасний екологіч
ний стан річкових басейнів багато в чому зале
жить від раціонального організування їхнього 
природокористування. Річкова система є ціліс
ною природною системою, якій властиве само- 
організування та в якій простежуються і яскраво 
виражені ерозійно-алювіальні процеси, з ними 
пов’язаний розвиток усієї території [2].

Аналіз останніх досліджень. Незважаючи 
на те, що сьогодні природокористування здійсню
ється за адміністративним принципом, все більше 
розглядають басейновий підхід. Ідеям басейно
вого підходу організування природокористуван
ня присвячені наукові праці Л. М. Коритного,
О. М. Антипова, І. П. Ковальчука, М. М. При- 
ходька, А. В. Яцика, Е. А. Позаченюк, М. Д. Гро- 
дзинського, Н. І. Ващенка, О. М. Власової та 
ін. [2, 3, 15, 16]. Відповідно до Водного кодексу 
України управління в галузі використання, охо
рони та відтворення водних ресурсів проводять 
за басейновим принципом (ст. 13 СКУ) [4]. У

2000 р. Європейським Союзом була підготов
лена Водна Рамкова Директива (Директива за 
№ 2000/60/ЄС) щодо проведення дій у галузі вод
ної політики, де основним вважають басейновий 
підхід.

Постановка завдання. Управління водними 
ресурсами, забезпечення їхньої якості і кількості 
здійснюється шляхом оптимального організу
вання території. Одним з таких інструментів для 
організування території басейну, спрямованим 
на поліпшення стійкості, є використання ланд
шафтного підходу, який ґрунтується на оціненні 
функцій і властивостей ландшафту [3].

Метою статті є показати можливості застосу
вання ландшафтного підходу при організуванні 
природокористування на прикладі річки Чорної.

В иклад основного м атеріалу. Сьогодні 
річка Чорна є джерелом водопостачання міста, 
а територія басейну річки виконує основну се- 
редовищетвірну функцію для земель території 
великого Севастополя. Територія басейну річки
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Чорної є репрезентативним регіоном для ви
вчення. Своєрідний характер ландшафту визна
чає унікальність природних комплексів: велика 
кількість ландшафтних пам’яток, флористичне 
багатство, численність реліктових та ендемічних 
видів біоти. Збільшення антропогенного наванта
ження на територію водозбору річки Чорної при
звело до погіршення екологічної обстановки, що 
потребує оптимізації територіального управління 
водними ресурсами досліджуваного регіону.

Річка Чорна бере свій початок близько 
с. Родниківське (Скеля) зі Скельского карстово
го джерела і впадає в Севастопольський лиман 
Чорного моря. Довжина річки становить 35 км, 
площа басейну -  427 км2 [13]. За своєю водніс
тю її віднесено до значних річок Криму. Площа 
басейну водозбору -  436,206 км2. Річний обсяг 
стоку -  62,5-75,3 млн.м3, середньорічні витрати
-  1,94-1,98 м3/с, середні багаторічні -  1,4 м3/с, 
максимальний -  160-230 м3/с. Дебет Скельского 
джерела (друге за потужністю в Гірському Кри
му) коливається в межах 40 -  220 л/с за роками, 
сезонами і навіть протягом доби. Джерело ніко
ли не пересихає. Стік зарегульований будівни
цтвом Чорноріченського водосховища. Повний 
обсяг водосховища -  64,2 млн. м3, корисний -
61,2 млн. м3, мертвий -  3,0 млн. м3. З водосхови
ща вода тунельними відведеннями надходить у 
русло річки і далі по Чорноріченському каньйону 
до гідровузлів м. Севастополя [12].

Річка Чорна прорізає низкогірні хребти, 
відносна висота котрих приблизно 100 м. Гряди 
складені верхньоюрськими вапняками, підсти
лаючими породами таврійської серії. Чорнорі- 
ченський каньйон довжиною близько 16 км є 
мальовничою вузькою ущелиною (“Кримський 
Дар’ял”), складеною мармуроподібними вапня
ками; русло захаращене скупченнями валунів 
і великих уламків скельних порід, має значний 
ухил і велику кількість перепадів. Каньйон по
чинається біля скелі Кизил-Кая (396,1 м) і за
кінчується побизу гори Телеграфна (96,0 м), з 
загальним падінням річки на цій ділянці близько 
230 м. Походження каньйону ерозійно -  текто
нічне [13]. Особливість водного режиму річок у 
басейні р.Чорної -  відсутність чітко вираженого 
весняного водопілля, тому що внаслідок частих 
відлиг танення снігів можливе ще в зимовий пе
ріод, а весняні повені, зазвичай, супроводжують
ся дощами; зливові паводки іноді затягуються

до червня місяця. Клімат території середзем
номорського типу. Середня річна температура 
+10,2° С ( +20,7° С у червні, у січні +0,7° С). За 
рік у середньому випадає 550 мм опадів, макси
мум яких припадає на зиму. Лучно-карбонатні 
ґрунти властиві долині річки.

Територія басейну річки зайнята дубовими, 
грабово-буковими й ялівцевими лісами. Осо
бливу своєрідність лісам долини надають фраг- 
ментарноі вкраплення фісташкового рідколісся, 
ділянки соснових, скельно-дубових і ясеневих 
лісів. Тут знаходяться найбільш значні за пло
щею високоялівцеві ліси (майже 60 % усіх крим
ських), зростає 58 % рослин Криму, занесених 
до охоронних книг, та 48 % тварин Криму, що 
також є під охороною. До списку рідкісних охо- 
ронюваних рослин Байдарської долини вписано 
113 видів. У Червону книгу Міжнародного союзу 
охорони природи (МСОП) внесено 23 види, до 
Червоної книги України -  36 видів. Тут зростає 
більше 18 видів ендемічних видів рослин [8]. 
Сучасний екологічний стан басейну річки без
посередньо залежить від стану господарської 
діяльності на всій водозбірній площі. На сучас
ному етапі територія басейну р.Чорної має по- 
ліфункціональне використання (рис. 1). Основні 
джерела забруднення -  господарська діяльність 
мешканців сіл та приватних підприємств. Нере- 
гульоване рекреаційне навантаження негативно 
позначається на стані флори і фауни досліджу
ваного району.

Аналізуючи ландшафтну структуру регі
ону, використовують різні типи ландшафтних 
моделей: генетико-морфологічні (при виділенні 
морфологічної структури ландшафту) [1, 18], 
позиційно -динамічні (при виділенні смугасто- 
ярусної структури ландшафту) [7, 17], парагене- 
тичні та басейнові (при виділенні парагенетич- 
них ландшафтних комплексів) [10], біоцентричні 
(при організуванні екологічної мережі) [6].

Щоб описати сучасні динамічні процеси, 
що відбуваються у ландшафтах басейнових те
риторій, доцільно застосувати позиційно-дина
мічний підхід до складання ландшафтної карти. 
Суть його полягає у відображенні залежності 
природних умов і процесів від місцерозміщен- 
ня ландшафтних комплексів щодо важливих 
у ландшафтному відношенні рубежів, уздовж 
яких змінюється інтенсивність та напрямок го
ризонтальних речовинно-енергетичних потоків
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Рис. 1. Фрагмент карти сучасного природокористування м. Севастополя [7]

(насамперед поверхневого стоку, а також пере
несення в приземному шарі атмосфери) [2]. Річ
кові басейни становлять собою парадинамічну і 
парагенетичну системи, що складаються з двох 
підсистем долиннорічної і вододільної, які ха
рактеризуються поперечними парагенетичними 
взаємозв’язками. Основними одиницями ланд
шафтної структури річкових басейнів вважають 
ландшафтну смугу та ландшафтний ярус. Ланд
шафтні яруси об’єднуються однонаправленими 
горизонтальними потоками і за спільністю на
прямку цих потоків у парадинамічний район.

На підставі позиційно-динамічного підхо
ду К. А. Позаченюк складена ландшафтна карта 
(рис. 2) масштабу 1 : 50 000 території басейну 
річки Чорної [2]. Особливість басейнів річок 
Гірського Криму полягає в тому, що вони зна
ходяться в декількох висотних поясах і в декіль
кох природних зонах. Використовуючи методику, 
розроблену Г. Є. Гришанковим [5], у межах водо
збірної площі річки Чорної виділено два ланд
шафтні рівні. Перший рівень репрезентований 
однією зоною -  різнотравних степів, шиблякових 
заростей, лісостепу і дубових лісів з двома пояса
ми -  поясом лісостепу на акумулятивних денуда
ційних рівнинах і куестових височинах, поясом 
дубових лісів з перевагою дуба пухнастого і ши- 
блякових заростей на піднесених розчленованих 
денудаційних рівнинах. Середньогірський рівень

складається з двох зон -  зони широколистяних і 
соснових лісів північного макросхилу гір, репре
зентованого трьома поясами, і зони гірського лі
состепу і гірських луків на яйлинських нагір’ях і 
плато з одним поясом. Гірські ландшафтні смуги 
виокремлювали відповідно до крутизни та екс
позиції, а їхнє об’єднання збігається з ландшаф
тними ярусами. Виділено шість ландшафтних 
ярусів: шибляково-різнотравні степи і лісостепи 
на піднесених акумулятивних і денудаційних рів
нинах і мелкогір’ї; дубові ліси з перевагою дуба 
пухнастого і шиблякових заростей на піднесених 
розчленованих денудаційних рівнинах; дубові 
ліси на ерозійному низікогір’ї і в дрібногірських 
улоговинах; дубові і змішані широколистяні ліси 
на ерозійному середньогір’ї; букові і соснові ліси 
на ерозійному середньогір’ї, лісових і лучно-лі
сових плато [2]. Фрагмент ландшафтної карти 
басейну річки Чорної зображено на рис. 2. На 
карті позначені закономірності переміщення не 
тільки природних, але й антропогенних потоків, 
завдяки чому вона підходить для ландшафтного 
планування природокористування басейну річки 
р. Чорної.

Територіальні одиниці позиційно-дина
мічної структури ландшафту можуть служити 
підставою для виділення межі водоохоронних 
зон (ВЗ), прибережно-захисних смуг (ПЗС) і 
зон санітарної охорони (ЗСО). Для басейну річ-
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Умовні позначення
І І прибережно-захисна смуга;
І І водозахистна зона;
| | буферна зона;

І А Пояс шибляково-різнотравних степів і лісостепів на 
піднесених акумулятивних і денудаційних рівнинах і мелкогір'ї;
1. - піднесені поверхні з шибляковими заростями на місці дубових лісів;
2. - средньокруті приводороздільні схили з шибляковими 
заростями і петрофітними степами;
3. - пологі приводороздільні схили з шибляковими заростями 
на місці дубових лісів;
4. - круті, північні, північно-східні і північно-західні схили 
з шибляковими заростями і петрофітними степами;
5. - круті південні, південно-східні і південно-західні схили 
з шибляковими заростями і петрофитньїми степами;
6. - средньокруті північні, північно-східні і північно-західні схили 
з шибляковими заростями і петрофітними степами;
7. - средньокруті південні, південно-східні і південно-західні схили 
з шибляковими заростями і петрофітними степами;
8. - пологі північні, північно-східні і північіно-західні схили 
з шибляковими заростями на місці дубових лісів;
9. - пологі південні, південно-східні і південно-західні схили 
з шибляковими заростями на місці дубових лісів;
10. - придолинні схили з шибляковими заростями на місці дубових лісів;
11. - долинно-террасовий з луками, шибляковими заростями і 
сільськогосподарськими землями;
12. - прибалочні схили з шибляковими заростями і різнотравно- 
лучними степами;
13. - горнодолинні з шибляковими заростями і різнотравно- 
лучними степами.

Рис. 2. Фрагмент позиційно-динамічної ландшафтної структури басейну річки Чорної [2]
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ки Чорної ПЗС включає заплавну ландшафтну 
смугу (гірсько-долинна смуга). Її розміри 50 -  
100 м. Ця ландшафтна смуга повністю належить 
до ПЗС, тому що тут відбувається безпосередня 
взаємодія акваторії та суші і будь-яке надмірне 
антропогенне навантаження може призвести до 
погіршення стану води у всіх водних об’єктах 
території. Кордон ВЗ, проведений відповідно до 
ландшафтного підходу, включає прибалочні схи
ли, оскількизона інтенсивного розвитку процесів 
і саме з цієї території всі забруднюючі речовини з 
джерел забруднення зазвичай потраплятимуть у 
водні об’єкти. Розміри ВЗ для річок -  250 м [14].

Водоохоронна зона (і ЗСО другого поясу) 
Чорноріченського водосховища займає низинну 
частину днища Байдарської улоговини; приуро
чена до території з найбільш низьким потенціа
лом самоочищення ландшафту і відповідає межі 
акумулятивних рівнин. Інша частина днища від
несена до ЗСО третього поясу. Кордон другого 
поясу ЗСО проходить від урізу води до вершини 
першого схилу, зверненого у бік водотоку, але не

більш як за 750 м при пологому схилі і 1000 м 
при крутому схилі. Найближчі, обрамляючі Бай- 
дарську улоговину, схили віднесені до буферної 
зони, або зони екологічного ризику, межа тери
торіально збігається з кордоном лісового ярусу 
середньогір’я. У цій зоні може здійснюватися 
господарська діяльність, але з деякими обмежен
нями, щоб не виникло порушення в стані всього 
річкового басейну рис. 3.

Важливим структурним елементом при ор
ганізуванні водоохоронних зон є збереження 
середовищетвірних геосистем. До них відноси
мо природні або штучно створені геосистеми, 
які виконують середовищеформувальні і серед- 
овищевідновлювальні функції (ліси, лісосмуги, 
парки, сквери, чагарникові співтовариства, ак- 
вальні комплекси та ін.) [15]. Середовищетвірні 
геосистеми басейну р. Чорної репрезентовані 
лісовими масивами, які володіють достатнім і 
високим середовищетвірним потенціалом. Оцін
ка середовищетвірного потенціалу лісових гео
систем басейну річки Чорної зображена на рис.4.

Рис. 3. Зони санітарної охорони Чорноріченського водосховища 
з урахуванням позиційно-динамічного підходу [2]
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Умовні позначення 
Ліси, які мають середній средовищеутворюючий потенціал 

ІIIIIIIIIII Ліси, які мають достатній средовищеутворюючий потенціал
І++++3 Ліси, які мають високий средовищеутворюючий потенціал
ІХ 'У ^  Ліси, які мають дуже високий средовищеутворюючий потенціал

Рис. 4. Фрагмент картосхеми середовищетвірного потенціалу лісових геосистем басейну річки Чорної [16]

Лісові геосистеми досліджуваного району 
виконують основні водорегулювальні функції. 
Тому з ландшафтної точки зору є основними сис
темами що забезпечують якість водних ресурсів. 
У результаті інтенсивного антропогенного на
вантаження стан водних ресурсів погіршився.

Особливий вплив мало вирубування лісів, через 
які поверхневий стік зі схилів став інтенсивні- 
шим, збільшилося випаровування, почастішали 
паводки.

Згідно зі “Схемою регіональної екологічної 
мережі АР Крим” [19], на досліджуваній тери
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торії знаходиться Західно-Кримський (Байдар- 
ський) екоцентр і екологічний Чорноріченський 
коридор. Обліковування позиційно-динамічної 
ландшафтної структури басейну річки Чорної 
дає змогу визначити межі гідрологічних елемен
тів екологічної мережі та врахувати ландшафтне 
різноманіття й антропогенне навантаження.

Висновки. Дальше природокористування 
річкових систем доцільно проводити на підставі 
урахування басейнового організування ландшаф
ту. Застосування позиційно-динамічного підходу

для річкових систем дає можливість більш по
вно врахувати конкретні ландшафтні особливості 
території і речовинно-енергетичні зв’язки з во
досховищем або водним потоком. Ландшафтні 
одиниці відображають цілісні і відносно одно
рідні властивості геосистем, в т. ч. -  гідрологіч
ні та екологічні характеристики. Використання 
басейнового підходу до природокористування 
дасть змогу поліпшити якість і кількість водних 
ресурсів в Україні та сприятиме сталому розвит
ку річкових систем.
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Проаналізовано критерії виділення буферних зон Центрального Присивашшя згідно з законо
давчою базою України. Результати аналізу були апробовані на прикладі Центрального Присивашшя. 
Складено карту буферних зон Центрального Присивашшя та проаналізовано їхню структуру.
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П остановка проблеми. З огляду на поси
лений вплив глобалізації, в т.ч. продовольчої та 
водної криз, першочерговою вирішення потребує 
проблема дбайливого поводження з водними ре
сурсами та їхнього раціональне використання. 
Особливо гострою ця проблема є в регіонах, які 
історично відчували нестачу водних ресурсів, а 
зараз, після певних технічних рішень, не відчу
вають проблем з дефіцитом водних ресурсів, зате 
мають низку інших проблем. До таких регіонів 
можна віднести Степовий Крим, зокрема й Цен
тральне Присивашшя. У ході історичного розви
тку людство змінювало, змінює і буде змінювати 
ландшафт. Річки Центрального Присивашшя є 
малими. Оскільки стік малих річок формується 
в тісному зв’язку з ландшафтом басейну, вони 
вирізняються високим рівнем уразливості, при
чому не тільки під час надмірного використання 
водних ресурсів, але і під час освоєння водозбо
ру. Особливо великої шкоди малим річкам завдає 
інтенсивна господарська діяльність. Проблема 
полягає в тому, щоб мінімізувати її негативний 
вплив на ландшафт. Одним з засобів мініміза
ції впливу діяльності людини є створення сис
теми буферних зон, наприклад, водоохоронні 
зони водних об’єктів. Незважаючи на наявність 
нормативно-правових актів у сфері водного за

конодавства, буферні зони водних об’єктів не 
збігаються зі встановленими межами.

П остановка завдання. Мета роботи -  ви
ділити буферні (водоохоронні) зони Централь
ного Присивашшя з урахуванням басейнового 
підходу. Щоб досягнути мети, вирішували такі 
завдання: аналізували нормативно-правові, літе
ратурні і картографічні джерела. Укладали карти 
водоохоронних зон річок Центрального Приси- 
вашшя, оцінювали отримані дані. Для реалізації 
цих завдань було використано традиційні (опи
совий, порівняльно-географічний, картографіч
ний, картометричний) і новітні (геоінформаційні) 
методи географічних досліджень.

О б’єктом дослідження були водоохоронні 
зони Центрального Присивашшя, а предметом 
дослідження -  їхній сучасний стан.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
правового регулювання охорони, використання 
й відтворення вод спричинена низкою чинників:
1) установленим екологічним станом природно
го об’єкта. Так, розпорядженням Кабінету Міні
стрів України від 17 жовтня 2007 року схвалено 
Концепцію національної екологічної політики 
України на період до 2020 року. Серед проблем, 
на розв’язання яких спрямовано цей правовий 
документ, можна назвати: а) втрату значною час
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тиною водних об’єктів своєї природної чистоти 
й порушення їхньої здатності до самоочищення;
б) перевищення обсягу природного стоку вод у 
результаті забруднення водних об’єктів сполу
ками важких металів, азотом, сульфатами, на
фтопродуктами й фенолами; в) скидання в річки 
в багатьох областях забруднених вод; 2) зроста
ючими масштабами споживання: витрати свіжої 
води на одиницю випущеної продукції в Україні 
перевищують аналогічні показники порівняно з 
Францією -  у 2,5 раза, Німеччиною й Великою 
Британією -  у 4,3 раза; 3) урахуванням таких 
якостей цього природного об’єкта, як обмеже
ність і вразливість [1].

Водний кодекс України містить основні 
правові норми щодо застосування і охорони 
вод та відтворення водних ресурсів. Його по
зитивом є визначення термінів, використову
ваних у ньому. Згідно зі ст. 1 Водного кодексу 
України поняття “води” потрактовано як усі 
води (поверхневі, підземні, морські), що вхо
дять до складу природних ланок кругообігу 
води; “водний об’єкт” розуміються як природ
ний, або створений штучно елемент довкілля, в 
якому зосереджуються води (море, річка, озе
ро, водосховище, ставок, канал, водоносний 
горизонт); у зміст “водні ресурси” вкладено 
обсяги поверхневих, підземних і морських вод 
відповідної території тощо.

На підставі ст. 3 Водного кодексу України 
всі води (водні об’єкти) на території України 
становлять її водний фонд, до якого належать:
1) поверхневі води: природні водойми (озера); 
водостоки (річки, струмки); штучні водойми (во
досховища, ставки) й канали; інші водні об’єкти;
2) підземні води та джерела; 3) внутрішні морські 
води та територіальне море [3].

Після будівництва Північно-Кримського ка
налу змінилася басейнова структура річок Цен
трального Присивашшя -  вона ускладнилася. 
Річковий басейн -  територія, з якої вода по по
верхні або підземним шляхом стікає в річку [6].

У Центральному Присивашші здавна наявна 
мережа балок і сухоріч, які можна спостерігати, 
проаналізувавши характер горизонталей (рис. 1). 
і говорити про наявність річкових басейнів (рис.
2). Після початку експлуатації Північно-Крим
ського каналу і його відгалужень, щоб уникну
ти заболочування території в зоні зрошуваних 
масивів, було побудовано колекторно-дренажну

мережу: колекторами стали русла річок і балок, 
які були трансформовані та випрямлені [2].

Басейнова система Центрального Присиваш- 
шя ускладнилася. Якщо спочатку односпрямо- 
ваний обмін речовиною, енергією та інформаці
єю відбувався за принципом “опади -  стік”, то 
після будівництва колекторно-дренажної мережі 
додався ще один компонент “зрошення -  стік”. 
Разом з тим кількість перенесених речовин, енер
гії та інформації зросла. Одночасно з розвитком 
сільського господарства і застосуванням різних 
хімічних меліорацій якість вод погіршилася. 
Щоб мінімізувати негативний вплив об’єктів 
на басейнову систему навколо річок, виділяють 
буферні зони.

Законодавчо в Україні виділені такі категорії 
земель водного фонду: водоохоронні зони; при
бережні захисні смуги; берегові смуги; смуги 
відведення; зони санітарної охорони. Всі вони 
за своїм змістом є буферними зонами. Для них 
встановлено відповідний нормативно-правовий 
статус і введені обмеження щодо господарського 
використання.

Водоохоронні зони встановлюють для всіх 
водних об’єктів -  уздовж обох берегів річок, 
узбереж морів і лиманів, навколо озер і водосхо
вищ. Їхні межі визначають спеціальним земель
ним проектуванням, але в будь-якому випадку 
водоохоронні зони включають заплавні землі, а 
для малих річок -  і нижні тераси. У водоохорон
них зонах дозволено регульовану господарську 
діяльність, під час якої заборонено: використання 
стійких та сильнодіючих пестицидів; організу
вання кладовищ, захоронень падіжної худоби, 
звалищ, полів фільтрації; скидання неочищених 
стічних вод. За погодженням з природоохорон
ними органами, подекуди можливо добувати пі
сок і гравій на сухих ділянках заплав.

Прибережні захисні смуги виділяють у скла
ді водоохоронних зон. Їх встановлюють уздовж 
обох берегів річок, навколо водойм, на островах 
уздовж лінії врізу води (у період межені) такою 
шириною: для малих річок та ручаїв, а також 
ставків площею менше трьох гектарів -  25 м; 
для середніх річок, водосховищ і ставків площею 
від трьох гектарів і більше -  50 м; для великих 
річок, водосховищ і озер -  100 м. Якщо крутизна 
схилів, прилеглих до водних об’єктів, перевищує 
3°, то мінімальна ширина прибережних захисних 
смуг подвоюється. В межах населених пунктів
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прибережні захисні смуги встановлюють з ура
хуванням розселення та присадибних земель. 
Уздовж моря, навколо морських заток і лиманів 
виділяють прибережну захисну смугу шириною 
не менше двох кілометрів від урізу води. Межі 
водоохоронних зон встановлюють на основі спе
ціального земельного проектування.

Для експлуатації, захисту від пошкоджень і 
забруднень магістральних міжгосподарських та 
інших каналів на зрошувальних і осушувальних

системах, гідротехнічних спорудах, греблях на 
річках встановлюють смуги відведення з особли
вим режимом природокористування. Земельні ді
лянки в межах смуг відведення надають органам 
водного господарства та іншим організаціям для 
спеціального використання, зокрема для створен
ня ґрунтозахисних та водоохоронних лісонаса
джень, берегоукріплювальних та протиерозійних 
гідротехнічних споруд, будівництва переправ, 
виробничих будівель [5, 7].
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Рис. 3. Прибережні захисні смуги річок та балок 
і Північно-Кримського каналу в межах Центрального Присивашшя
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На підставі Водного Кодексу України [7] і 
СНіП від 2.04.02-84 [8] на території Централь
ного Присивашшя були виділені водоохорон
ні зони річок та балок і Північно-Кримського 
каналу, та двокілометрова захисна смуга моря 
(рис. 3). Однак на практиці не завжди дотри
муються меж водоохоронних зон. У деяких ра
йонах там з ’являються сільськогосподарські 
угіддя.

Водночас землі водного фонду на місцевості 
(в натурі) не виділені, і їхнє використання прак
тично не регламентоване. Виділення таких зе
мель фонду в натурі та їхнє картографування на

планах землекористування потребують фінансу
вання, проектування та інших організаційно-гос
подарських заходів, а також потрібна спеціальна 
програма таких робіт [5].

Висновки. У Рівнинному Криму -  регіоні 
розвиненого зрошуваного сільського господар
ства -  гостро стоїть проблема раціонального ви
користання водних ресурсів. Мінімізувати нега
тивний вплив господарської діяльності на водні 
об’єкти мають водоохоронні зони. Нами встанов
лено: розміри водоохоронних зон не дотримані, 
що створює сприятливі умови для забруднення 
басейнів річок Центрального Присивашшя.
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Досліджено особливості антропогенного впливу на рівнинні та гірські водозбори з домінуючим 
вектором освоєння -  “вздовж схилів до водозборів”, виявлено зміни їхньої структури, з ’ясовано осно
вні чинники формування багаторічного модуля стоку води в річках.
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Постановка проблеми. Основу досліджен
ня впливу антропогенної перетвореності річко
вих систем становлять системні та басейнові під
ходи. З-поміж чинників антропогенного впливу 
важливу роль відіграє зменшення площ, а то й 
знищення лісів, нераціональне ведення сільсько
го господарства. Негативні чинники збільшили 
середні витрати паводків на урбанізованих те
риторіях та розширили площі водопроникних 
покривів, пов’язаних з видобутком гравійно-пі
щаної суміші з русел річок.

З другої половини ХХ ст. діяльність люди
ни набула всеохоплюючого впливу на природне 
середовище і природні процеси, стала чинни
ком незворотної дії на них. Цілеспрямована та 
інтенсивна діяльність людини трансформува
ла передусім нестійкі компоненти ландшафту
-  рослинний і тваринний світ. Згодом системні 
трансформації спричинили виникнення природ
но-антропогенних (і техногенних) систем, в яких 
відбуваються складні “процеси еколого-геотех- 
номорфологічних взаємодій -  своєрідні форми 
руху речовини та енергії” [1, с. 12]. Зміни і пере
творення в таких системах є не стільки тривали
ми, як інтенсивними і різноякісними. У цьому

контексті важливим є стан водозборів річкових 
систем, особливості і стадії розвитку, відміннос
ті положення елементарних поверхонь. Вони у 
своєму складному, динамічному і генетично 
організованому поєднанні вступають у зв’язок 
з вторинними природно-антропогенними утво
реннями. За таких умов ослаблюються процеси 
збереження рівноваги в еволюційній, динамічно- 
організованій, природній геосистемі.

П остановка завдання. Будь-яка природна 
геосистема, в т. ч. річкова, є відкритою. В ній 
закономірно і генетично взаємопов’язані форми 
рельєфу та їхні елементи, ієрархічно структури- 
зовані у цілісну, динамічно-різнорангову річкову 
єдність з низкою інших дренажних форм рельєфу
-  мікрострумкових схилів, балок, ярів.

У цьому контексті на особливу увагу заслу
говує вивчення антропогенного впливу в різних 
фізико-географічних умовах, наприклад змін 
структури річкових систем на Подільській височи
ні, Передкарпатті, Українських Карпатах. Дослі
дження різнорангових геосистем дає можливість 
з’ясувати просторово-часові тенденції впливу ді
яльності людини на природно-господарські гео- 
системи, провести порівняльний аналіз структури
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річкових систем височинного, передгірського чи 
гірського типів за останні сторіччя.

Збалансована динамічна рівновага річкової 
системи спричинена нерозривним зв’язком рос
линного покриву, особливостями клімату, гідро
графії, ґрунтів. Цей зв’язок, а точніше зв’язки в 
системі і системні зв’язки об’єднують блок при
родних і антропогенних процесів. Привнесений на 
простір річкової системи вплив діяльності людини 
утворює іншого роду підсистему -  антропогенну, 
посилену через технічне оснащення, що охопила 
практично весь життєвий простір. У структурі 
річкових систем антропогенний вплив найяскра
віше проявляється через ерозійно-акумулятивні 
процеси, мікроформи рельєфу (наявні або ство
рені), їхнє наповнення (мінеральними, хімічними, 
ін. складовими). Діяльність людини посилилася 
через сільське господарство, агромеліоративний 
вплив (осушення боліт і зволоження угідь), ви
рубування лісів, розчищення поверхонь схилів від 
лісового покриву, дигресія ґрунтово-рослинного 
покриву, екзогенні процеси. З огляду на сказане 
почастішали паводки, зсуви, селі, і т. д.).

Структура річкових систем зумовлена її ці
лісністю, стійкістю зв’язків елементів, єдністю 
у межах системи, що забезпечує її “життєздат
ність”. Антропогенні процеси спричиняють по
яву нових і зникнення старих елементів у струк
турі річкових систем, їхні зміни викликані вну
трішніми і зовнішніми чинниками і відбуваються 
через зміну кожного з її компонентів.

Оцінювання ступеня змін у річкових водозбо
рах, а також вибір схем класифікацій опрацьовані 
в працях багатьох географів (А. Стралєра, В. Фі
лософа, І. Ковальчука, А. Михновича, М. Берлін
ського, Ю. Андрейчука, П. Вишневського, Л. Ду- 
біс, Я. Хомина, П. Штойка та багатьох інших).

Виклад основного матеріалу. Для виявлення 
кількісних показників змін структури річкової ме
режі використані дані багатьох досліджень. Адже 
важливо в подальшому з ’ясувати ймовірні зв’язки 
між площею сточища і порядками річок; вели
чинами похилів й падіння та їхніми порядками; 
витратами води й порядками річок; гіпсометрич
ними рівнями і структурною ієрархією річкових 
систем та ін. кількісними показниками (рис. 1).
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Рис. 1 Основні чинники формування багаторічного модуля стоку води в річках
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Структури річкових систем в різних природ
них умовах є відмінними. Так, річки лівобережжя 
Дністра сформувалися в межах Подільської висо
чини. її західна частина має горбисту поверхню 
з глибокими річковими долинами, а в південній 
частині -  глибоко врізані (каньйоноподібні по 
лінії поселень Бучач -  Базар -  Борщів) з дуже 
розвиненою ярково-балковою мережею, а отже, 
інтенсивними ерозійно-акумулятивними проце
сами. Береги Дністра в межах Поділля припід- 
няті подекуди понад 100 м, а то й понад 150 м. 
Паралельні лівобережні його допливи утворю
ють асиметричні пасма (межиріччя річок Зубра
-  Золота Липа, Золота Липа -  Збруч). Сточища 
лівобережних допливів сягають висот 250 -  350м 
(іноді 370 м). Витоки Дністра формуються у гір
ській частині (1000 -  1800 м) і величиною похилу 
16 -  18 %; густота річкової мережі 0,5 -  0,7 км/ 
км2. Густота річкової мережі в гірській частині 
сягає 1 -  2 км/км2 [1]. Каньйоноподібне річище 
Дністра припадає на середню течію (с. Нижнів 
(південніше м. Галич) -  м. Могилів-Подільський 
(Вінницької обл.)) з крутими терасованими і роз
членованими місцевостями. Ш ирина заплави 
Дністра досягає 50 -  100 м. З побудовою Ново- 
дністровського водосховища режим стоку води і 
наносів зазнав значних змін. На стан русел річок 
та фізико-хімічного характеру їхніх вод і річкової 
долини загалом впливають будівництво дамб, 
гідроспоруд та ін. Руслові деформації спричи
нили регресивну ерозію, знизили рівень води в 
руслі річки, поглибили водотоки в руслах та по
силили транспортну здатність як в рівнинних, так 
і гірських річках. Заплавно - русловий комплекс 
в обох типах річок -  рівнинних та гірських -  за
знав найбільших трансформацій [2].

Ерозійно-акумулятивні процеси визначають 
тенденцію розвитку річкової системи оскільки в 
них порушується баланс між об’ємом наносів, 
які переносяться в русло, де транспортуються 
й акумулюються. Порушення такого співвідно
шення відчутно змінює режим річок і характер 
руслових процесів.

Упродовж останніх двох сторіч у межах лі
вобережних і правобережних приток Дністра 
зникли сотні постійних водотоків і лише поде
куди з’явилося декілька десятків аналогів “річок” 
як меліоративних каналів які на деяких картах, 
наприклад, другої половини ХІХ ст. подані як 
постійні водотоки. Темп відмирання водотоків

і скорочення сумарної довжини річок очевид
ний і через посилення антропогенного впливу у 
кожному з наступних етапів переважно зростає 
коефіцієнт трансформації довжин річок [1, 4].

У відсотковому відношенні кількість річок 
першого порядку в лівобережних притоках Дні
стра скоротилися більш як на 20 -  21%, а їхні 
довжини більш як на 10 -  11%. Зміни порядку 
багатьох річкових систем гірської частини значно 
знижені порівняно з рівнинними. У трансформа
ційних впливах панівною зберігається тенденція 
структурних змін річкових систем, їхніх поряд
ків (за умови “збільшення” за рахунок меліора
тивних наносів) [4]. Спостерігається повсюдне 
відмирання і деградація верхніх ланок річкових 
систем. Просторові закономірності розподілу 
цих змін можна спостерігати щонайменше на 
кілька “зрізів”. Кількісну картографічну інфор
мацію сточища Дністра та його допливів можна 
використати з кінця XVIII -  середини ХІХ ст.

Тенденції росту антропогенного впливу у 
подільських річках значно відчутніші за тенден
ції виявлених показників змін у гірських річок, 
оскільки останні менш трансформовані. Однак 
і структура гірських систем зазнала змін, що є 
наслідком деформації співвідношення поверх
невого і підземного стоків, а це, своєю чергою, 
активізувало ерозійні та інші негативні процеси 
зниження водності, обміління річок та ін. Ан
тропогенний вплив на лівобережні подільські 
притоки Дністра більш посилений ніж на карпат
ські. Про це свідчать “формування значень кое
фіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа 
паводка (факторний аналіз) для 65 гідрологічних 
постів у басейнах Карпато-Подільських приток 
Дністра” [2, с. 8].

Природні гідрокліматичні особливості ланд
шафтів і значні глибини в руслах забезпечували 
водність річок, а також наявність низки ставків, 
меандрування річок у природних руслах. Дегра
дація і спрощення структури річкових систем 
пов’язані з їхнім інтенсивним освоєнням і транс
формацією.

Отже, згідно з даними обчислень у струк
турі річкових систем річки нижчих порядків 
(І, ІІ) становлять понад 75 % від їхньої загаль
ної кількості [1, 4]. До прикладу р. Зубра на 
Опіллі віддзеркалює співвідношення порядків 
річок у сточищі займає нижчі порядки, наділені 
незначними величинами витрат води, а тому
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вони є найбільш чутливими до антропогенного 
впливу (евтрофікація, ослаблена трансформу- 
юча здатність, перехід постійних водотоків у 
стадію тимчасових). Очевидно, такі порушен
ня у прямій залежності можна спостерігати 
у співвідношенні довжин річок до кількості 
їхніх порядків. Цю тенденцію негативних змін 
дещо зменшують показники величини росту 
меліоративних робіт.

Антропогенний вплив у структурі річкових 
систем супроводжується підвищенням забруд
нення поверхневих вод (збільшення хлоридів, 
сульфатів, фенолів, нафтопродуктів, іонів калію, 
натрію, магнію), забруднення пестицидами.

Порушення структурної організації р іч
кових систем є однією з причин збільшення 
величин внутрішньорічногопроходження па- 
водків і повеней, тому необхідно враховувати 
геолого-геоморфологічні (тектонічні, гідроклі- 
матичні, ґрунтово-рослинні), ландшафтознавчі 
особливості. Ерозійні процеси на водозборах 
особливо посилились протягом 60-х -  70-х 
років ХІХ ст, що пов’язане з інтенсифікацією 
сільського і лісового господарства. Це спричи
нило замулення багатьох русел річок нижчих 
порядків, завмирання їх верхів’їв і перетворен
ня в улоговини, балки тощо. Прогнозні оцінки 
стану структури річкової мережі, як правило, 
досліджуютьу системі “елемент схилу -  схил
-  улоговинний водозбір -  басейн річки І-го по
рядку -  русло” . У структурі річкових систем 
домінують річки І -  ІІ порядків з довжинами 
3 -  5 км, інколи 6 -  8 км. Ці показники величин 
однаково притаманні для рівнинних і гірських 
водотоків.

Отже, річкові системи зазнають впливу двох 
визначальних чинників -  природних і антропо
генних промислових, сільськогосподарських,

лісогосподарських, а також збільшення тран
спортного навантаження включаючи різного 
роду забруднення компонентів річково-басей
нових геосистем.

Основу дослідження впливу антропогенної 
перетвореності річкових систем становлять сис
темні та басейнові підходи. З-поміж чинників 
антропогенного впливу важливу рольвідіграє 
зменшення площ, а то й знищення лісів, нераці
ональне ведення сільського господарства). Не
гативні чинники збільшили середні витрати па- 
водків на урбанізованих територіях тарозшири- 
ли площі водопроникних покривів, пов’язаних 
з видобутком гравійно-піщаної суміші з русел 
річок.

Висновки. Комплексний еколого-географіч- 
нийаналіз та оцінка збереження структурної ор
ганізації річкових систем зумовлює необхідність 
забезпечити річкові системи постійним моніто
рингом й моделюванням, прогнозом ймовірних 
варіантів їхнього стану. На увагу заслуговують 
питання оптимального збереження рівноваги 
річкових водозборів і механізмів їхнього функ
ціонування.

Наслідки антропогенного впливу на річко
ві системи проявляються передусім у сточищах 
нижчих порядків в усіх без винятку гірських і 
рівнинних водотоків. Деградація річок І -  ІІ по
рядків пов’язана не лише з величиною сточища 
річки загалом, а й з величинами похилу і падін
ня, показниками оптимального співвідношення 
лісистості, заболоченості, розораності, щільності 
і розмірів поселень тощо. Глибинні витоки вод 
річок, навіть низьких порядків, забезпечують їм 
більшу стійкість, збереженість, інваріантність 
щодо антропогенних впливів; особливо це харак
терно для гірських річкових систем у порівнянні 
з рівнинними.
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Исследовано особенности аптропогенного влияния на равнинние и горние водосбори с доми- 
нирующим вектором освоения -  “вдоль склонов водосборов”, виявлено изменения их структури, 
вияснено основние фактори формирования многолетнего модуля стока води в реках.
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ПАЛЕОГІДРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
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У статті розглянуто особливості виникнення печери “Атлантида” та гідрологічні чинники, що 
вплинули на розвиток карсту у досліджуваному гіпсовому масиві. Досліджено сучасні геологічні 
процеси, що відбуваються у печері внаслідок проникнення ґрунтових вод. Прогнозовано поширення 
невиявлених пустот та потенційні напрямки похованих ходів печери.

Ключові слова: карст, гіпокарст, гіпс, печера “Атлантида”, лабіринт.

П о с т а н о в к а  п р о б л ем и . “А тлантида”
-  карстова печера у Хмельницькій області, 
Кам’янець-Подільського району. Знаходиться 
у Подільсько-Буковинській карстовій області, 
Придністровському Лівобережному карстово
му районі (районування за [5]), в межах П о
дільської височини. Перші достовірні згадки 
про невеликий привхідний лабіринт, теперішня 
назва якого “Ділянка Київського палацу піо
нерів” (КПП), датовані 1957 р., появились у 
місцевих газетах (за О. Щ ербицьким). В них 
йшлося про те, що під час чергового вибуху 
на гіпсовому кар’єрі в околицях с. Завалля ви
явлено підземні лабіринти (до нинішньої “Ду
ховки”). Тоді ж постала проблема економічної 
вигоди дальшої експлуатації гіпсового масиву. 
Виникли дві точки зору, перша трактувала до
цільність добування гіпсу та руйнацію відкри
тих пустот, друга захищала печеру, проведення 
дальших наукових досліджень і закриття виро
бітки. Причиною закриття стали часті вибухові 
роботи на виробітках, що проводилися недале
ко від сільських забудов й становили загрозу 
для населення. Прихильники другої точки зору

перемогли і гірничі роботи, пов’язані з добу
ванням гіпсу, призупинилися.

З 1969 р. розпочалися науково-дослідні ро
боти та дальші розкопки ходів, тоді й було від
крито основні пустоти “Атлантиди” . В цей час 
активно включилися в роботу діти Київського 
палацу піонерів, керівником яких був В. Я. Ро- 
гожніков. На цей період припала перша хвиля 
дослідження печери, що тривала до початку 2000 
рр. Проблемою цього періоду можна вважати від
критий стан і вільний доступ у печеру всіх без 
винятку охочих, що супроводжувалося руйнаці
єю і нещадним спустошенням найгарніших за
лів та галерей. Початком другого періоду можна 
вважати 24 липня 2006 р., тобто день заснування 
Хмельницького спелеоклубу (ХСК) “Атлантида”: 
організації, що взяла на себе опіку та проведен
ня стаціонарних досліджень печери. За останні 
роки діяльності ХСК відкрито нові великі райони 
та галереї печери, здійснено низку заходів щодо 
їхнього збереження. Печера є маловивченою і 
потребує нових досліджень, особливо у відда
лених і нововідкритих районах (“Соборності” 
та “Пасхальний”).

© Пилипюк А., Даніліна К., 2014
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А наліз останніх дослідж ень. Упродовж 
1980 рр. печеру досліджували: О. Б. Климчук та
В. Я. Рогожніков [10] (короткий аналіз формуван
ня печерної системи Атлантида); С. П. Левашов
[11] (геоелектричні особливості закарстованого 
масиву печери); В. Г. Бахмутов та К. П. Лагутін 
[1] (палеомагнітне опромінення печерних від
кладів). Короткий опис печери поданий В. М. Ду- 
блянським у виданні “Карстові печери України”

[5].
Мета дослідження -  вивчити історію утво

рення гіпсового масиву Подільських Товтр та 
вимивання в ньому пустот печери “Атлантида” 
та сусідньої меншої печери “Малишка Киянка” 
(кадастрова назва). Встановити закономірності 
поширення напрямків похованих пустот у глиб 
гіпсової лінзи.

П остановка завдання. За основу роботи 
взято схему печери “Атлантида” 1974 року (ту
ристичний клуб (ТК) “Горизонт” м. Кам’янець- 
Подільський), “М алишка Киянка” 1978 року 
(О. Дуфнік та Ю. Лісовий -  ХСК), а також кар
тосхему печери “Атлантида”, за В. Я. Рогожні- 
ковим (1971 р.) та О. Б. Климчуком (1986 р.). 
Поставлено завдання укласти нову карту на під
ставі матеріалів топографічної експедиції, що 
відбулася у червні 2013 року.

Виклад основного матеріалу. Печера “Ат
лантида” розміщена на пд.-зх. схилі Східноєвро
пейської платформи, в межах Подільсько-Буко
винської карстової області, Придністровському 
Лівобережному карстовому районі (районуван
ня за [5]). У палеогені на цій території панував 
субтропічний клімат, вона неодноразово по
кривалася морем. Повільні вертикальні піднят
тя морського дна вздовж лінії розлому, теплий 
субтропічний клімат та мілководність моря спри
яли розвитку колоніальних організмів і форму
ванню бар’єрного рифу, що розділяв морський 
басейн на дві частини: південно-західну (більш 
глибоководну) і північно-східну, прибережну. Це 
зумовило асиметрію схилів сучасної Товтрової 
гряди [6].

Близько 23 млн років тому, на початку нео
генового періоду, активізувалися тектонічні рухи 
Альпійського горотворення, розпочалося фор
мування Карпатської гірської системи. Терито
рія почала підніматися, відтак море відступи
ло. Його залишки збереглися лише на півдні й 
південному-заході. Клімат території відповідно

змінювався від субтропічного до помірного. В 
узбережній зоні Південно-Західного басейну, у 
межах Волино-Подільського підняття, вже ціл
ком сформувалися міоценові рифи, рештки яких 
у сучасному рельєфі репрезентовані витягнутими 
в північно-західному напрямку масивами Поділь
ських Товтр. Вони утворені живими організмами
-  рештками вапнякових водоростей, моховаток, 
молюсків та інших організмів. Отже, Товтри 
складені переважно перекристалізованими, де- 
тритовими вапняками органогенного походження 
та ангідритами. Цей масив витягнувся вузькою 
смугою майже на 200 км через сучасну Поділь
ську височину від Кременецького кряжа та Во- 
роняків (на південь від смт. Підкамінь) до річки 
Дністер у районі Кам’янця-Подільського [6].

У сарматський час міоцену внутрішньокон
тинентальне Сарматське море повільно почало 
відступати і на початку антропогенового періоду 
набрало обрисів сучасних Чорного, Азовсько
го і Каспійського морів (рис. 1). Бар’єрний риф 
був тоді покритий піщано-глинистими відкла
дами, які після піднять території і встановлення 
континентального режиму почали розмиватися 
поверхневими водами, розкриваючи поступово 
рифові утворення, сформовані щільнішими вап
няками [2, 6].

Головна гряда має чітко виражену асиме
тричну будову: південно-західний схил її кру
тіший, північно-східний -  пологий. Абсолютні 
позначки гряди сягають 400 м і більше, відносні 
висоти -  50 -  60 метрів. На сучасних ділянках 
перетину гряди річкою Збруч та іншими річками 
відносні висоти становлять 100 -  150 м.

Товтрова гряда пов’язана з лінією великого 
розлому земної кори, витягнутого з південного 
сходу на північний захід на 300 км. Вертикальні 
рухи у розломі відбувалися переважно в антропо
гені впродовж тривалого часу (з перервами), про
те найінтенсивнішими вони були в неогені, коли 
поблизу формувалися Карпатські гори. Відтак у 
розсипчастих легкорозчинних породах з ’явилася 
тріщинуватість [12, 13]. Після відступу моря по
чалася активна діяльність підземних вод Волино- 
Подільського артезіанського басейну.

Результати досліджень останніх років свід
чать: печера “Атлантида” утворена в гіпсах ти- 
раської світи, що віднесена до середньобаден- 
ського під’ярусу ^ і М 1). Вона перекривається 
товщею ратинських вапняків (належать до тієї
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Схема меж поширення Сарматського моря 15 млн. р. тому

/  \  Басейн і берегова лінія
^   V Сарматського моря

Сучасні великі річкові 
артерії

Рис. 1. Схема меж поширення Сарматського моря близько15 млн р. тому 
(укладено за [6], з доповненнями)

ж світи) і товщею глин сарматського віку (N ^ '2 ) 
[10]. Межа баден -  сармат, згідно з Стратигра
фічним кодексом України, датована 13,6 млн 
років [16]. Шурф з розрізом печерних відкладів 
глин знаходиться в залі Глобус магістрального 
поверху печери. Його загальна глибина 4,5 м (за
О. Климчуком), розкрито шаруваті світло-сірі 
й алевритові глини, що залягають на гіпсовій 
підлозі печери [2, с. 24-28]. Породи зі значною 
тріщинуватістю, знаходячись під постійною дією 
активних артезіанських джерел, почали вими
ватися вздовж тріщин розломів, спричинивши 
формування підземних лабіринтових систем 
(рис. 2). Такі процеси спелеогенезу відносять до 
гіпокарстового генетичного типу [8, 9].

Гіпогенний спелеогенез, або карстогенез, -  
це формування проникних структур, збільшених 
завдяки розчиненню водами, що піднімаються

знизу через зону формування печери внаслідок 
дії гідростатичного тиску або інших джерел енер
гії, незалежно від живлення поверхні, яка лежить 
вище або суміжна з цією зоною [18].

Гіпогенний карст формується в умовах во
донапірної системи за рахунок висхідного руху 
вод через шари і товщі розчинних порід. Він ге
нетично не пов’язаний з поверхнею і місцевим 
поверхневим живленням, а тому розвивався на 
різних глибинах, утворюючи поверхи печери, 
котрих в “Атлантиді” виявлено три (рис. 3). При 
розкритті гідрогеологічних структур, виведенні 
гіпогенного карсту в неглибокі залягання (у без
напірні, здреновані умови) і втраті ним висхід
ного живлення, він став реліктовим [9]. Такий 
генезис мають нижні поверхи печери, а також 
підвальні приміщення (наприклад: система “Ки
тові вуса”, район “Динамо”, зал “Глобус”, район
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Рис. 2. Лабіринтові системи другого поверху та переходи на нижні поверхи 
на прикладі району “Пасхальний” (А. Пилип’юк)

“Соборності” і т.д.). Гіпогенні форми в умовах 
неглибокого залягання можуть успадковуватися 
і перероблятися епігенним карстоутворенням [9]. 
У печері епігенного спелеогенезу зазнали окремі 
ще не дослідженні до кінця замулені ходи, що 
мають вихід на поверхню й характеризуються 
вбиранням поверхневих дощових й талих вод. 
Такі місця можуть бути потенційним природним 
входом у печеру.

Також епігенний спелеогенез мають пустоти, 
що йдуть від понору “Абра-Кадабра”. Тут проті

кає невеликий струмок, який зникає з денної по
верхні, ховаючись у понор. Фактично він затікає 
в готові пустоти, промиті артезіанськими водами, 
і замулює їх відкладами, перенесеними з інших 
гіпсометричних рівнів. За нашими міркування
ми -  це логічне продовження ще невідкритих 
пустот печери “Атлантида”, що становить єдину 
печерну систему.

Сучасні процеси роботи артезіанських вод у 
печері не відбуваються. У вологий період, печера 
насичується в окремих залах дощовими і талими
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Рис. 3. Схема формування карсту печери “Атлантида” (А. Пилип’юк)

водами, так утворюються напівсифони (район 
“Казка”) або ж відбуваються процеси заболочу
вання (зал “Олімпійський”). У печері “Малишка 
Киянка” (генетичне продовження “Атлантиди”) 
спостерігається надмірне зволоження у вхідній 
частині у вигляді шару води до 20-25 см, що має 
коливальний характер, проте не пересихає впро
довж року. Віддалені райони й підвальні при
міщення сухі.

Висновки. Породи, що зазнають карсту в 
печері Атлантида репрезентовані гіпсами та ан
гідритами, які залягають нижче ерозійних ба
зисних геоморфологічних поверхонь. Пустоти

печери почали утворюватися після відступу Сар
матського моря внаслідок перебігу гіпокарстових 
процесів, які панували в середині міоцену, й руху 
напірних артезіанських вод знизу до гори. Сьо
годні геологічна робота води в печері проявля
ється внаслідок проникнення талих та дощових 
ґрунтових вод в окремі зали привхідної части
ни. Аналізуючи тріщинуватість поверхні глин та 
циркулювання повітряних мас у нововідкритих 
районах, ми дійшли висновку, що продовження 
ходів можливе у східному напрямку від залу “Со
борності”, а також в пд.-сх. напрямку від району 
“Великодній” .
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В статье рассмотрено особенности возникновения пещери “Атлантида” и гидрологические 
фактори, что повлияли на развитие карста в иследованном гипсовом массиве. Изучено современние 
геологические процесси, что происходят в пещере вследствии проникновения грунтових вод. Про- 
гнозировано распространение необнаруженних пустот и потенциальние направления погребенних 
ходов пещери.
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ЛАНДШАФТНО-КЛІМАТИЧНА ДИСИМЕТРІЯ СХИЛОВИХ 
ЛОКАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ГІРСЬКОГО КРИМУ
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пр. ак. Вернадського, 4, м. Сімферополь, Україна, 95007

Встановлена послідовність зв’язків при формуванні дисиметрії схилових локальних ландшафтних 
комплексів. Виділено ландшафтно-кліматичну та ландшафтно-геоморфологічну групи дисиметрії. 
Запропоновано класифікацію ландшафтно-кліматичного підтипу дисиметрії. Розглянуто процеси 
формування кожного з класів ландшафтно-кліматичної дисиметрії.

Ключові слова: дисиметрія, схиловий локальний ландшафтний комплекс, Гірський Крим, класи
фікація, процес.

Постановка проблеми. Питання про виник
нення і характер прояву дисиметрії геосистем 
давно і справедливо привертає увагу дослідни
ків [1, 3, 10, 14, 15]. Увага до нього пояснюється 
можливістю проведення аналізу територіальних 
фізико-географічних відмінностей під специ
фічним кутом зору: використання симетрійного 
аналізу як специфічного типу порівняльного ана
лізу. Симетрійний аналіз дає змогу розкрити осо
бливості формування просторових відмінностей 
природних явищ через їхнє зіставлення з ідеаль
ною або потенційною симетрією, що властива 
явищу в момент зародження і в зв’язку з певними 
полями і потоками речовини та енергії.

Більшість робіт, в яких розглянуто питання 
дисиметрії в Криму, присвячені дослідженню ди- 
симетрії макросхилів Кримських гір або схилів річ
кових долин. Питання ж про дисиметрію схилових 
локальних ландшафтних комплексів (далі -  СЛЛК) 
у Гірському Криму практично не порушувалося. У

зв’язку з цим актуальним є вивчення фізико-гео
графічних чинників формування дисиметрії схило- 
вих локальних ландшафтних комплексів Гірського 
Криму з точки зору виявлення закономірностей 
формування їхньої структури та функціонування.

П остановка завдання. Метою роботи став 
розгляд процесів формування ландшафтно- 
кліматичної дисиметрії СЛЛК під впливом зо
внішніх і внутріландшафтних чинників в умовах 
Гірського Криму, що ставить перед дослідником 
завдання: обґрунтувати виділення ландшафтно- 
кліматичної дисиметрії, і на конкретних прикла
дах проілюструвати прояв дисиметрії СЛЛК на 
території Гірського Криму.

В иклад основного матеріалу. Вплив на 
ландшафтний комплекс зовнішнього чинника 
запускає механізм деякої перебудови системи 
зв’язків, спрямованої до відновлення його дина
мічної рівноваги. Як довів П. Кюрі [8], накладення 
та взаємодія дисиметрії процесів і явищ, які впли-
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вають на систему, приводить до підсумовування 
їхньої дисиметрії. Отже, закономірно має виника
ти питання про послідовність взаємозв’язків при 
формуванні дисиметрії ландшафтних комплексів. 
На рис. 1 зображено послідовність зв’язків при 
формуванні дисиметрії СЛЛК.

Класичною схемою формування дисиметрії 
є складання двох різних симетрій, у результаті 
чого залишаються спільні елементи симетрії, а ті 
елементи, що не збігаються, переходять у розряд 
дисиметрійних [8].

Значна частина явищ, яку можна піддати 
симетрійному аналізу, є геофізичними: метео
рологічні, кліматологічні, гідрологічні. Вони 
мають малий характерний масштаб часу, тобто 
дисиметрія формується дуже швидко. Радіаційні 
потоки розподіляються з великою швидкістю, 
трохи пізніше встановлюється поле температури, 
випаровування і т.д. Гідрологічні характеристики 
формуються в самому ландшафті, а не входять 
у нього як сонячна радіація, тому їхні значення 
зміщені в часі щодо зовнішніх потоків.

Ще більшу інерційність мають параметри 
рослинного покриву, ґрунтового покриву і, осо
бливо, рельєфу, хоча окремі їхні характеристики 
змінюються також швидко. У зв’язку зі сказаним 
розгляд дисиметрії потрібно починати з розгляду 
потоків сонячної радіації, повітря (вітер), атмос
ферних опадів, що надходять у ландшафт ззовні.

Інсоляція -  дуже сильний чинник, який не
рівномірно розподіляється по земній поверхні 
в умовах розчленованого рельєфу. Відмінності 
між схилами різних експозицій, особливо між 
північними і південними, дуже значні. На рівні 
макроформ рельєфу роль інсоляції стає невели
кою [2]. Розподіл атмосферних опадів незначно 
залежить від локальних форм рельєфу і локаль
них ландшафтів. Але краплі дощу, що падають 
на поверхню землі при вітрі, відхиляються і про
ектуються більшою мірою на навітряні схили 
[16]. Навітряний схил вологи отримує на 5-7 % 
більше підвітряного. У Криму дощові опади 
переважають при вітрах південно-західного, за
хідного та північно-західного напрямків, тобто 
західний сектор пагорба отримує опадів більше 
[13]. Розподіл снігу пов’язаний з ефектом за
метільного перенесення, який трапляється най
частіше при північно-східних вітрах. Отже, на 
західних схилах накопичується додаткова кіль
кість вологи за умови, що відбулося перенесення
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снігу -  без деревно-чагарникової рослинності 
та наявності снігозбору. Розподіл температури 
відображає розподіл прямої сонячної радіації, 
але контрасти частково згладжуються в зв’язку з 
перенесенням тепла вітровими потоками. Воло
гість ґрунту та інші характеристики зволоження 
великою мірою формуються в самому ландшафті 
[9]. Саме зволоження найбільш відповідальне в 
умовах Криму за розподіл характеристик рос
линного та ґрунтового покриву, що випливає з 
правила обмежувального чинника Лібіха. Ди- 
симетрія кліматичних елементів відображається 
в дисиметрії ґрунтового та рослинного покриву. 
Загалом дисиметрію клімату, гідрологічного ре
жиму, рослинного і ґрунтового покривів можна 
об’єднати в одну групу -  ландшафтно-кліматичну.

Іншу групу утворю є ландш аф тно-гео
морфологічна (денудаційна) дисиметрія. Вона 
пов’язана з процесами руйнування схилів. Ці 
процеси значно залежать від характеру мікроклі
мату і гідрології, але цей зв’язок не має виразно 
спрямованого характеру. Як наслідок, дисиметрія 
рельєфу має більш складний характер щодо зво
ложення. При її формуванні значну роль відіграє 
геологічна будова, нахил пластів і топографічної 
поверхні, сусідство, тому ми будемо розглядати 
тільки першу групу дисиметрії.

Попередньо [5] нами було виділено два осно
вні типи дисиметрії -  порівняльна (дисиметрія 
сполучених схилів) і власна (дисиметрія самого 
ландшафтного контуру). Порівняльну дисиме- 
трію ділять на підтипи за порівнюваними ком
понентами, які мають різний характерний час 
і спрямованість розвитку: ландшафтно-кліма
тичний і ландшафтно-геоморфологічний. Ланд
шафтно-кліматичну дисиметрію, своєю чергою, 
поділено на три класи: погодно-кліматичний, 
рослинного покриву і ґрунтового покриву.

Погодно-кліматична дисиметрія схилових 
локальних ландшафтних комплексів пов’язана 
з просторовою неоднорідністю радіаційного та 
теплового балансів, перерозподілу снігу, вітро
вих потоків, проекції крапель дощу і т.д. Крім 
того, велику роль тут відіграє також тимчасо
ва неоднорідність потоків речовини та енергії. 
Усі ці чинники призводять до дисиметричності 
процесів, які відбуваються на сусідніх схилах, 
які насамкінець зумовлюють дисиметрію самих 
ландшафтних комплексів, відображених на цьо
му схилі. З огляду на сказане, виділяють п ’ять

родів дисиметрії: інсоляційний, теплобалансо- 
вий, воднобалансовий, сніговий, вітровий.

Клас дисиметрії рослинного покриву вклю
чає в себе чотири види: дисиметрія вагових харак
теристик, дисиметрія об’ємних характеристик, 
дисиметрія флористичного складу фітоценозів, 
дисиметрія набору фітоценозів за розміщенням 
в єдиному гідрологічному ряду.

До класу дисиметрії ґрунтового покриву відно
сять три види: за різновидом, за потужністю ґрунто
вого профілю, за потужністю гумусового горизонту.

Найбільш загальним початковим чинником, 
який повсюдно спричиняє відмінності схилів 
локального рівня, є нерівномірне надходження 
сонячної радіації на схили (інсоляції). Найбільш 
різкі відмінності пов’язані зі схилами південної 
і північної експозиції. Цей чинник має майже 
планетарний характер (не діє лише в полярних 
і приекваторіальних областях). Він зумовлює 
ланцюг подій, який є причиною відмінностей у 
радіаційному і водно-тепловому режимах схилів, 
геоморфологічних процесах і ґрунтово-рослин
ному покриві.

Розрахунки за методикою К. Я. Кондратьєва 
[7] свідчать, що відмінності між південними і 
північними схилами крутістю 20 ° становлять у 
січні 70 %, в липні -  20 % (район Ашлама-Де- 
ре). Є й відмінності між східними і західними 
схилами (також 20 ° крутості). Вони пов’язані 
з добовим ходом хмарності: влітку конвективні 
хмари (найбільш поширені в денний час) роз
виваються найчастіше після полудня, а взимку 
хмарність вища до полудня. В результаті східні 
схили отримують влітку на 20% більше, а західні
-  на 27% більше порівняно зі східними взимку.

Формування кліматичної дисиметрії між 
схилами західної і східної експозицій поясню
ють особливим характером структури теплового 
балансу. Т. А. Огнєвою [12] доведено, що після 
зміни знака радіаційного балансу в ранні ранкові 
години основна кількість радіаційної енергії пе
ретворюється в тонкому шарі діяльної поверхні в 
тепло і витрачається на прогрівання ґрунту та на 
нагрівання приземного шару повітря. Лише після 
зменшення вертикальних градієнтів температури 
в ґрунті і в повітрі починається процес випарову
вання, який найбільших значень досягає у після- 
полуденні та вечірні години. Таке співвідношен
ня складових теплового балансу має принципове 
значення для формування умов зволоження на
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схилах різної експозиції. На схилах східної екс
позиції, де основна кількість радіаційної енергії 
надходить у дополуденні години, значна части
на енергії витрачається на нагрівання повітря і 
ґрунту, а менша витрачається на випаровуван
ня. На схилах західної експозиції простежується 
зворотна картина: значна частина радіації, що 
надходить, витрачається на випаровування, що 
призводить до більш значного висушування ґрун
тового покриву.

Але відмінності між схилами за характером 
не завжди такі однозначні. Ускладнюють цю кар
тину ефекти затінення схилів сусідніми форма
ми рельєфу. Особливо затінення проявляється 
у нижніх частинах схилів південної, південно- 
західної і південно-східної експозицій глибо- 
коврізаних долин. Добовий хід призводить до 
формування відмінностей в умовах зволоження 
західних і східних схилів.

Великий вплив на формування дисиметрії 
схилів має перенесення снігу. Доведено дослі
дженнями, що тип дисиметрії досить широко

розвинений в умовах надто розчленованого 
рельєфу південно-східного Криму, де є можли
вість формування снігозборів. Прикладом про
яву такого типу дисиметрії може служити балка 
на східному схилі хр. Беш-Таш (Карадазький 
природний заповідник НАН України), в межах 
якої спостерігається ландшафтна інверсія -  схил 
південної експозиції характеризується більшим 
ступенем заліснення, ніж протилежний схил пів
нічної експозиції. Це пояснюють наявністю вели
кого снігозбору, що примикає до схилу південної 
експозиції (рис. 2).

Інсоляційна дисиметрія визначає значну різ
ницю в зволоженні схилів, яка веде до дисиме- 
трії рослинного покриву на схилах. Класичним 
прикладом дисиметрії рослинного покриву може 
стати балка Ашлама-Дере (рис. 3), де наявність 
інсоляційної дисиметрії, про яку йшлося попере
дньо, призвела до дисиметрії рослинного покриву.

Проте наголошено на тому, що рослинний 
покрив трансформує потоки, які надходять у 
ландшафт, тобто він сам стає ландшафтофор-

Рис. 2. Засніжені схили південної, південно-західної експозиції балки 
на східному схилі хр. Беш-Таш (фото В. О. Бокова)
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Рис. 3. Балка Ашлама-Дере

муючим чинником. Так, північно-східні, більш 
круті, схили балки Ашлама-Дере вкриті лісовою 
рослинністю і слабко порізані ерозійної діяльніс
тю. Більш пологі південно-західні схили навпаки
-  дуже розчленовані ярами і зазвичай покриті 
степовою рослинністю з окремо розміщеними 
чагарниковими формами. Така дисиметрія рос
линного покриву спричиняє значні розходження 
думок щодо ролі поверхневого стоку. На залісне
ному схилі, поверненому в північному, північно- 
східному напрямах, добре виражена підстилка 
перешкоджає формуванню ерозійних врізів, 
через що поверхневий стік виникає тільки при 
сильних зливах. Рідкі опади, випадаючи, змо
чують крони дерев, траву і підстилку, просочу
ються в ґрунт. У результаті значна частина води 
йде на транспірацію та в підземні горизонти, 
частина води випаровується з поверхні листя. 
Брак ерозійних врізів визначає рівномірний стік 
води по схилу при сильних опадах і збільшення 
зволоження в нижній частині схилу. Результа

том цього є відмінності в рослинному покриві 
у верхній і нижній частинах схилу. Таке явище 
названо Ф. М. Мільковим [11] ефектом схилової 
мікрозональності, яку можна розглядати як влас
ну дисиметрію СЛЛК.

Інша картина в розподілі рослинного по
криву характерна для хребта Беш-Таш: схили 
західних експозицій більш заліснені, порівняно 
зі східними, де розміщуються степові співтовари
ства в комплексі з шибляковими зарослями. Роз
рахунок заліснення за експозиціями засвідчив, 
що найкращим чином заліснені схили північно- 
західної і західної експозицій. Вони й характе
ризуються більш вологими умовами (табл.).

Необхідно відзначити низьку залісненість 
північних схилів, яка зумовлену, ймовірно, не
високою площею їхнього поширення на дослі
джуваній території. Схили південно-східних і 
східних експозицій також характеризуються ви
соким ступенем заліснення, однак тут лісовим 
ділянкам властива фрагментованість у просторі.

Розподіл заліснення схилів різних експозицій на хребті Беш-Таш [6]

Експозиції Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зах Зах Пн-Зах
Відсоток заліснення 5,5 3,0 19,0 17,0 11,1 8,3 17,1 18,0
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Щоб виявити дисиметрію ґрунтового покри
ву, ми виконали польові дослідження на території 
балки Ашлама-Дере.

Для розглянутих схилів властива яскраво 
виражена дисиметрія ґрунтового покриву, що 
проявляється у формуванні різних типів ґрунтів. 
Так, для схилу південної експозиції характерні 
типові дерново-карбонатні ґрунти на елюво- 
делювії вапняків і мергелів під петрофітними 
співтовариствами. При збереженні тієї ж мате
ринської породи, на схилі північної експозиції 
за рахунок співвідношення тепла і вологи, що 
формуються там під лісовим типом рослиннос
ті, сформувалися, ймовірно, чорноземи залиш
ково-карбонатні. Ця дисиметрія також добре 
простежується за потужністю ґрунтових роз
різів, за потужністю гумусового горизонту і за 
вмістом гумусу, а також за гранулометричним 
складом ґрунтів.

Зазначимо дисиметрію ґрунтів у межах од
ного схилу: збільшення потужності ґрунтових 
розрізів і потужності гумусового горизонту вниз 
по схилу. Таку закономірність можливо пояснити 
знесенням матеріалу зверху вниз і його акуму

люванням у нижній частині схилу. Тут же на
явна і менша щільність гумусового горизонту, 
що засвідчує перенесення ґрунтових частинок з 
верхніх ділянок схилу.

В исновки. Відома певна послідовність 
зв’язків при формуванні дисиметрії СЛЛК. На 
підставі характерного часу формування і загаль
ного вектора розвитку можна виділити ландшаф
тно-кліматичну та ландшафтно-геоморфологічні 
групи дисиметрії.

Запропоновано класифікацію ландшафтно- 
кліматичного підтипу дисиметрії в межах якої 
виділено три класи: погодно-кліматичний, рос
линного покриву, ґрунтового покриву.

Погодно-кліматична дисиметрія схилових 
локальних ландшафтних комплексів Гірського 
Криму пов’язана з просторовою неоднорідністю 
радіаційного та теплового балансів, перерозподі
лом снігу, вітровими потоками, проекцією кра
пель дощу і т.д. Крім того, велику роль тут віді
грає тимчасова неоднорідність потоків речовини 
та енергії. Ця дисиметрія визначає розвиток і є 
функцією дисиметрії рослинного та ґрунтового 
покривів.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ЧАСОВІ МЕЖІ КЛІМАТИЧНИХ СЕЗОНІВ 
У ЧЕРНІВЦЯХ НА ЗЛАМІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ

О . В. К и н а л ь

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, Україна, 58002 
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На підставі аналізу середньодобових температур у м. Чернівці для 2002-2011 років, отриманих 
навчально-науковою геофізичною обсерваторією ЧНУ ім. Ю. Федьковича, проаналізовано динаміку 
тривалості кліматичних сезонів та висвітлені основні чинники, що їх формують.

Ключові слова: кліматичний сезон, календарний сезон, термічний режим, середня температура, 
амплітуда температур.

П остановка проблеми. Актуальність на
шого дослідж ення полягає в необхідності 
з’ясування мінливості часових меж та тривалості 
кліматичних сезонів на тлі глобальних змін клі
мату в останні десятиліття. Кліматичні сезони не 
збігаються у часі з календарними [4], тому пев
ний інтерес становить вивчення особливостей 
кліматичних сезонів у межах окремих територій, 
Буковинського Передкарпаття зокрема, репре
зентативними для якого є метеорологічні дані, 
отримані в умовах Чернівців. У такому аспекті 
доцільно з’ясувати хід температур повітря впро
довж метеорологічної зими, весни, літа й осені 
та встановити фактичну тривалість кліматичних 
сезонів.

Постановка завдання. Об’єктом досліджен
ня стали термічний режим як елемент клімату, 
предметом дослідження -  хід температур пові
тря і тривалість кліматичних сезонів у Чернівцях 
(у нашому випадку -  упродовж 2002-2011 рр.). 
Завдання полягало в: 1) з ’ясуванні особливос
тей клімату території, Чернівців зокрема, та 
тенденцій кліматичних змін упродовж останніх 
30 років; 2) дослідженні змісту щоденних ме
теорологічних спостережень Навчально-наукової 
геофізичної обсерваторії ЧНУ ім. Ю. Федькови-

ча впродовж 2002-2011 рр.; 3) кліматологічно
му аналізі тенденцій ходу температур повітря 
у Чернівцях упродовж минулого століття та на 
початку ХХІ ст.; 4) створенні бази даних, побу
дови графічних моделей, отримання достовірних 
результатів. Попередні дослідження стосуються 
авторських пошуків і викладені в публікаціях
[1, 2, 3].

Виклад основного матеріалу. Метеороло
гічною зимою вважають період, упродовж якого 
середньодобові температури повітря (СДТ) не 
перевищують -5  °С. Коли ж вони більші за 0 °С -  
починається метеорологічна весна, за 15 °С -  
метеорологічне літо; для метеорологічної осені 
властиві значення СДТ менші за 15 °С. Дату пе
реходу СДТ через 0 °С у бік їхнього зниження 
вважають початком холодного періоду (ХП), його 
закінченням є дата, починаючи з якої СДТ ста
ють вищими за 0 °С. Решта днів року -  теплий 
період, який у Чернівцях триває з квітня по жов
тень включно [4, 5]. Для кліматичних сезонів у 
регіоні характерними є: тривалий “передзимок”; 
дискретна тривалість малосніжної метеорологіч
ної зими, зазвичай м ’якої, з відлигами; стрімка 
й коротка весна з прохолодним березнем і по
сушливим квітнем; дощове літо; тривала, тепла
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і суха осінь. Не рідкістю є аномально сухі роки 
чи окремі сезони.

Пересічні температури повітря. Аналіз осо
бливостей ходу температур повітря І° у Чернів
цях упродовж останньої чверті минулого [2] та 
на початку нинішнього століття [1, 3] свідчить 
про значну мінливість їхніх пересічних величин. 
Так, найнижче значення пересічної температури 
січня І° становить -7,6 °С, а максимальне -0,1 °С.ср ’ ’ ’

Пересічна температура січня за десятилітній пе
ріод І°10ср становила -3,5 °С, що на 1,5 °С пере
вищує багаторічну кліматичну норму (КН) для 
січня місяця у ХХ ст. (-5,0 °С). У лютому місяці І° 
коливалися від -6,8 °С до 4,4 °С, а І°10ср становила 
-1,6 °С, у двох випадках з десяти І° у лютому були 
додатними. Пересічні І° березня коливалися від
I,0 °С до 6,9 °С (І°10ср = 3,5 °С). Температури квітня 
пересічно становили 10 °С, найвища І°ср досягала
II,7 °С, найнижча 8,2 °С. У травні місяці І°ср пе
ревищували 14,0 °С (кліматична норма ХХ ст.), 
максимальна І° сягнула 19,4 °С (2003 р.), міні
мальна 14,2 °С (2004 р.), тобто І°10ср = 15,9 °С.

З початком календарного літа температури 
повітря швидко зростають. У червні температури 
не опускалися нижче 17,6 °С, найвища І° червня 
становила 19,8 °С, найнижча 17,6 °С. Пересіч
ні температури липня коливались між 21,7 °С і
18.8 °С(І°10ср =20,9 °С), фактично наближаючись 
до норми ХХ ст. Пересічні температури серпня 
несуттєво відрізнялися від липневих (21,6 °С і
18.8 °С відповідно), (І°10ср =20,0 °С). Пересічні 
температури вересня місяця не перевищували
16.9 °С, а найнижчі становили 13,5 °С (2008 р.), у 
2002-2011 рр. вереснева І°10ср становила 14,7 °С. 
У жовтні помітно холоднішає: І°ср = 8,8 °С. при 
коливанні І°ср від 7,1 °С до 10,3 °С. Пересічні 
температури у листопаді коливались від 5,8 °С 
до 1,4 °С (І°10ср =3,9 °С). У грудні місяці І°ср не 
перевищували 1,9 °С, а найнижчі І° становили 
-7,0 °С (І°10ф =-1,1 °С).

Середньорічна температура повітря десяти
ліття (2002-2011 рр.) становить 9,2 °С (середня 
багаторічна норма для Чернівців у ХХ ст. стано
вила 7,0 °С), мінімальне середньорічне значення 
становить 8,4 °С (2010 р.), максимальне -  9,8 °С 
(2008 р.). Амплітуда середньомісячних темпера
тур повітря (А) в 2008 р. була 22,6 °С, у 2010 р. 
вона становила 29,1 °С. Пересічна амплітуда 
цього періоду становить 26,1 °С, тоді як за ба
гаторічними даними (ХХ ст.) вона становить
24,3 °С. З року в рік середні температури пові
тря в межах одного місяця зазнають помітних 
коливань.

Отже, найбільшої мінливості зазнали тем
ператури лютого (11,2 °С), найменшої (1,9 °С)
-  червня. Найбільші амплітуди пересічних тем
ператур повітря спостерігали у холодний період 
(листопад -  березень).

Середньорічні температури (2002-2011 рр.) 
менш мінливі (А = 1,4 °С), ніж пересічні темпера
тури місяця. Великі амплітуди середньомісячних 
температур повітря спричинені адвекцією пові
тряних мас різного походження. Найбільше від
хилення середньорічних температур від їхнього 
середнього значення (9,2 °С) простежувалось у 
2010 році (0,8 °С), найменше відхилення (0,1 °С)
-  у 2004 році.

Особливості ходу температур повітря в 
календарні сезони. Аналіз ходу температур по
вітря у межах календарних сезонів свідчить, що 
найхолоднішими є зимові місяці з мінливістю 
пересічних температур повітря від -1,1 до -3,5 °С. 
Пересічна температура повітря зимового періо
ду за досліджений період має від’ємну величи
ну -2,1 °С. Пересічні температури весняного та 
осіннього періодів мають показники 9,8 °С та
9,1 °С відповідно. Літній сезон характеризується 
найвищими температурами протягом року, пере
січна температура літа упродовж 2002-2011 рр. 
становила 19,9 °С.

Таблиця 1
М інливість середньомісячних температур у Чернівцях (2002-2011 рр.)

Місяць І ІІ ІІІ ГУ V VI VII VIII IX X XI XII

Амплітуди ґ °  .
*  ср  м іс

7,7 11,2 5,9 3,5 1,9 1,9 2,4 2,8 3,4 4,2 4,4 5,2
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На початку календарної зими (у грудні) спо
стерігають перші від’ємні температури. Діапазон 
пересічних температур повітря січня місяця (най- 
холоднішого у Чернівцях) упродовж 2002-2011 рр. 
становив від -0,1 до -7,5 °С. У 100 % випадків се
редньомісячні температури січня були нижчими 
за 0 °С: найнижча <° січня у 2010 р. (-7,5 °С), най
вища -  у 2005 р. (-0,1 °С). У лютому величини се
редньомісячних температур у восьми випадках з 
десяти були мінусовими, коливання <° було досить 
значним: від -4,7 °С до 4,4 °С. У весняні місяці і°

ср
характеризуються значеннями від 1,0 °С (на по
чатку весни) до 19,4 °С (кінець весняного періоду). 
У березні пересічна температура становила 3,5 °С. 
У травні у 70 % випадків середньомісячні темпе
ратури були вищими за 15 °С, тобто -  це типові 
температури метеорологічного літа. Загалом пере
січна температура весняного періоду (березень -  
травень) становила впродовж 2002 -  2011 р. 9,8 °С.

Липень є найтеплішим місяцем року. У 
дев’яти випадках з десяти пересічні температу
ри липня були вищими за 20 °С, однак серпень 
також буває не менш теплим і дощовим. Пере
січні температури осінніх місяців: від 16,9 °С 
(вересень 2011 р.) до 1,4 °С (листопад 2007 р.). 
У вересні у 40 % випадків вони були вищими за 
15 °С. Пересічні температури жовтня змінюва
лись від 6,1 °С до 10,3 °С, а листопада -  від 5,8 °С 
до 1,4 °С. Пересічні температури календарної 
осені становили 9,1 °С, а весни -  9,8 °С.

Порівняльний аналіз величин температур 
повітря досліджуваного періоду з середніми ба
гаторічними величинами ХХ ст. засвідчив, що 
температура повітря у Чернівцях на початку 
ХХІ ст. значно підвищилася. Найістотніші зміни 
стосуються росту температур повітря у березні, 
лютому, квітні (перевищення КН (багаторічної 
кліматичної норми) на 2,0 °С; 1,9 °С і 1,7 °С від
повідно). Середні температури повітря у травні 
та липні перевищили КН на 1,6 °С. На 1,5 °С та
1,4 °С підвищилися пересічні температури пові

тря листопада і серпня місяців відповідно. Впро
довж десятиріччя був значно теплішим січень, 
коли 1° сягали 1,5 °С. Менш помітний на темпе-ср

ратурному тлі ХХ ст. ріст (°ср у червні та грудні 
(на 1,3 °С). Найменших змін зазнали температури 
вересня і жовтня, температурний режим яких на
ближений до норми минулого століття.

Аналіз змісту таблиць ТМ-1 [6] з вибіркою 
відповідних даних та порівняння їх з темпера
турними характеристиками календарних сезо
нів дав можливість встановити часові межі та 
тривалість кліматичних сезонів у Чернівцях на 
початку ХХІ ст.

М етеорологічна весна. З переходом СДТ 
через 0 °С у бік підвищення температур повітря 
починається метеорологічна весна. За останні 
роки її тривалість катастрофічно скоротилася. 
Загалом часові межі календарної і метеороло
гічної весен різняться найбільше поміж інших 
кліматичних сезонів. Дослідження дат початку 
і закінчення метеорологічної весни (МВ) у Чер
нівцях дали результати, відображені у таблиці. 
Початок МВ можливий у таких часових меж
ах: від 17 лютого до 24 березня. У 40 % МВ 
розпочиналась у лютому, в 60 % -  у березні. 
Найбільш ранньою датою закінчення МВ є 
29 квітня, а найбільш пізньою -  15 травня 
(2005 р.). У Чернівцях з початку ХХІ ст. кінець 
метеорологічної весни постійно припадає на 
кінець квітня -  першу половину травня. Деся
тилітня пересічна тривалість МВ становила 60 
днів. (65 % від тривалості календарної весни). 
Тільки у 2008 р. тривалість МВ наблизилася до 
тривалості календарної весни (86 днів), упро
довж дев’яти інших років вона була коротшою 
за календарну на 25 -  56 днів. Тривалість весни 
значно скоротилася за рахунок збільшення три
валості метеорологічного літа.

Метеорологічне літо (МЛ) . Його початок у 
Чернівцях припадає на період з кінця квітня до 
середини травня.

Таблиця 2
Тривалість (у днях) метеорологічної весни у Чернівцях (2002-2011 рр.)

Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Тривалість метеоро
логічної весни

72 36 53 62 54 67 86 54 58 60
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Таблиця 3
Часові межі та тривалість метеорологічного літа у Чернівцях (2002-2011 рр.)

Рік

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Дати початку, число/ 
місяць 01

.0
5 4О

О3 02
.0

5

16
.0

5

14
.0

5

11
.0

5

15
.0

5

09
.0

5

30
.0

4

10
.0

5

Дати закінчення, 
число/місяць 10

.0
9

31
.0

8

07
.0

9

17
.0

9

28
.0

4 9©
0 12

.0
9 9©

2 17
.0

9 9©
2

Тривалість МЛ 
(у днях) 133 125 130 126 139 117 121 140 129 139

Отже, МЛ фактично найчастіше розпочина
ється у першій декаді травня. Упродовж десяти 
років початок метеорологічного літа у 80 % при
падав на травень і у 20 % -  на квітень місяць. 
За багаторічними кліматичними даними спо
стережень у ХХ ст. середня дата настання МЛ 
у Чернівцях припадала на 20 травня. (Для по
рівняння: у Селятині (Буковинське низькогір’я)
-  на 11 липня). У 90 % випадків МЛ у Чернівцях 
закінчувалося у вересні місяці, у 10 % -  у серпні 
місяці. Пересічна дата закінчення МЛ за 10-літ- 
ній період припадає на 14 вересня (впродовж
ХХ ст. -  на 10 вересня). Дата закінчення МЛ не 
зазнала помітних змін. Середня тривалість ме
теорологічного літа у Чернівцях за останні 10 
років становила пересічно 130 днів, тоді як за 
багаторічними спостереженнями вона для ХХ ст. 
становила 112 днів. Попередніми нашими до
слідженнями встановлено, що у 2000 р. метео
рологічне літо в Чернівцях тривало 154 дні [1, 3].

Метеорологічна осінь. Початок МО упро
довж 2002 -  2011 рр. у 100 % припадав на вере
сень місяць. У 80 % випадків МО закінчувалась 
у грудні, в 20 % -  у кінці листопада. У 30 % ви
падків тривалість МО перевищує тривалість ка
лендарної осені.

Найбільш ранньою датою закінчення МО 
впродовж досліджуваного періоду є 30 листопа
да (2002 і 2010 рр.), а найпізнішою -  28 грудня

(2008 р., на 27 днів пізніше дати закінчення осені 
календарної). Загалом середня тривалість МО за 
10 років пересічно становила 81 день. Пізня осінь
-  період, коли середньодобові температури по
вітря опускаються нижче 5 °С -  може тривати в 
Чернівцях від 38 днів (2007 р.) до 5 днів (2011 р.). 
Упродовж шести років з десяти її тривалість ста
новила 23-31 дні.

Найхолодніший кліматичний сезон. Оскільки 
поняття холодного періоду (ХП) і метеорологіч
ної зими (МЗ) не є тотожними, тому ми виділяємо 
часові межі МЗ на тлі часових меж холодного 
періоду. Початок МЗ не ототожнюють з холод
ним періодом року, яким вважають період з се
редньодобовими температурами повітря нижче 
0 °С. Період, коли СДТ коливаються в межах від 
0 °С до -5 °С називають “передзимком” і саме 
цей період є тривалим і характерним для зими 
в Чернівцях.

Тривалість ХП за календарними межами 
(з листопада по березень включно) становить 
151-152 дні. Одне з завдань нашого дослідження 
полягало у з’ясуванні фактичної тривалості ХП і 
МЗ, тобто співвідношення кількості днів з СДТ 
> 0 °С і кількості днів з СДТ <0 °С у межах ре
альної тривалості холодного періоду. Результати 
дослідження свідчать, що початок ХП у 20 % 
припадав на листопад, у 80 % -  на грудень мі
сяць, а 20 листопада є найбільш ранньою датою

Таблиця 4
Тривалість (у днях) метеорологічної осені у Чернівцях (2002-2011 рр.)

Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Тривалість МО 80 93 97 51 88 98 69 76 72 82
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його початку (2005-2006 рр.), 26 грудня -  найпіз
нішою (2006-2007рр.). Початок ХП у Чернівцях 
подекадно є таким: 20 % припадає на ІІІ декаду 
листопада, 20 % на І декаду грудня, 50 % на ІІ де
каду грудня, 10 % на ІІІ декаду грудня. Закінчення 
ХП випало: у 10 % -  на січень, у 30 % -  на лютий 
та в 60 % -  на березень. Найбільш ранньою да
тою закінчення ХП є 18 лютого, а найпізнішою -  
23 березня. Тривалість ХП на початку ХХІ ст. лише 
в двох (з десяти) випадків перевищувала 100 днів: 
у 2002-2003 рр. (113 днів) та 2005-2006 рр. 
(116 днів). Найменша тривалість ХП становила 
63 дні (2006-2007 рр.). Пересічно холодний період 
у 2002-2011 рр. становив 86 днів.

Упродовж холодного періоду в Чернівцях 
спостерігають велику кількість теплих (з до
датними температурами) днів. Так, упродовж 
ХП 2007-2008 рр. було 97 днів з середньодобо

Початок МЗ у 60 % припадає на грудень і в 40 %
-  місяць січень. Діапазон дат початку МЗ є досить 
широким і коливається від початку грудня до кінця 
січня. Кінець МЗ у 70 % припадає на лютий місяць
і у 30 % -  місяць березень, часова межа закінчення 
МЗ може варіювати від середини лютого до початку 
березня. Найкоротша тривалість МЗ на початку
ХХІ ст. -  чотири дні, найдовша -  48 днів, середня 
упродовж десятиліття -  29 днів. Тривалість МЗ у 
Чернівцях пересічно становила 32 % від тривалості 
календарної зими. У 2010-2011 рр. кількість днів з 
СДТ нижче -5 °С становила тільки 40 днів. Загалом 
в останні роки простежується тенденція у бік збіль
шення тривалості МЗ. Співвідношення тривалості 
описаних періодів можна побачити на рис. 1.

вою температурою повітря (СДТ) > 0 °С. Для 
ХП 2008-2009 рр. характерні 54 дні з СДТ <
0 °С і 95 днів з СДТ > 0 °С. У межах ХП 2009
2010 рр. було 80 днів з СДТ < 0 °С і 71 день з 
СДТ > 0 °С -  71 день. У 2010-2011 рр. таких 
днів було 78 і 73.

Метеорологічна зима у  Чернівцях. Метеоро
логічна зима як період з СДТ від -5 °С і нижчими є 
типовою для помірного поясу. Вона мала б трива
ти у Чернівцях пересічно з 12 січня по 3 лютого, а 
в умовах уже згаданого Селятина -  з 19 грудня по 
18 лютого [5]. Насправді, така зима в Чернівцях 
фактично стала рідкістю. Метеорологічна зима 
буває не щороку, і, оскільки впродовж календарної 
зими спостерігають багато днів з СДТ вищими за
0 °С, фактично є дуже короткою, триває лічені дні. 
Дати її початку, закінчення і тривалість наведено 
у таблиці 5.

Зазначимо, що у рік найкоротшої за десяти
ліття МЗ (чотири дні) різниця з календарною три
валістю зими становить 86 днів. Отже, протягом 
них СДТ були вищими за -5 °С і наближалися до 
осінніх і весняних температур (т. зв. “фрагменти” 
осені і весни, з яких і складається інколи більша 
частина холодного періоду року і власне зими). 
Це і є характерною рисою холодного періоду, 
“м ’яких” зим Буковинського Передкарпаття. 
Раніше [1] нами було встановлено тривалість і 
часові межі холодного й теплого періодів у Чер
нівцях (2000-2009 рр.). Так, з ’ясовано, що фак
тична тривалість холодного періоду на початку
ХХІ ст. скоротилася до 60 днів (пересічна величи
на), стала на 40 % коротшою, ніж у середині ХХ ст.,

Таблиця 5
Часові межі та тривалість метеорологічної зими у Чернівцях (2007-2011 рр.)
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коли ХП у Чернівцях тривав пересічно [5] 102 
дні (у невисокосний рік). У продовж 2000 -  
2009 рр. максимальна тривалість ХП не пере
вищувала 76 днів. Найкоротшим був холодний 
період 2000 р. -  всього 37 днів.

Кількість днів з середньодобовою температу
рою нижчою за 0 °С скоротилась, як мінімум, на

третину, а в окремі роки -  на 2/3 загальної кіль
кості. Пересічно кількість днів з середньодобовою 
температурою вище 0° С упродовж холодного пе
ріоду зросла до 42, максимальні значення сягають 
66 днів (2000 р.), найменші -  26 днів (2003 і 2006 рр.). 
Мінливий хід середніх температур місяців хо
лодного періоду (Чернівці) зображено на рис. 2.

■ Г I I I  І ГГІ
Г І Г Г І І Г Г Г  
І І І І  І Г І І І

2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 І 1

Роки

Рис. 1. Тривалість кліматичних сезонів у Чернівцях (2002-2011 рр.)

НТривалість МЗ 

«Тривалість МВ 

у  Тривалість МЛ 

н  Тривалість МО

Рис. 2. Коливання середніх температур холодного періоду (за місяцями) для м. Чернівці
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Особливих рис набуває і теплий період (ТП), 
пересічна тривалість якого в ХХ ст. становила 
263 дні. В останні роки фактична тривалість ТП 
змінювалась у межах від 328 (2000 р.) до 289 днів 
(2003, 2006 рр.).

Висновки. Попередні й поточні дослідження 
автора свідчать, що на зламі ХХ і ХХІ століть 
хід метеовеличин у Чернівцях зазнає значних 
змін, спостерігається тенденція до підвищення 
середніх температур повітря (річних, сезонних 
та окремих місяців). З року в рік у межах одно
го і того ж місяця температури повітря зазнають 
помітних коливань. Зниження середньодобових 
температур повітря до від’ємних значень просте
жується тепер у грудні місяці, а не в листопаді. 
У більшості років у січні місяці помітно зросла 
кількість аномально теплих днів, хоча січень за
лишається найхолоднішим місяцем року. Серед 
зимових місяців найбільш мінливими є темпе
ратури лютого (з амплітудою середніх значень 
11,2 °С). Пересічні температури всіх “холодних” 
місяців зазнали змін у бік підвищення, значно 
теплішим, як і лютий місяць, став березень. Най
менш мінливим є температурний режим листо
пада місяця (з амплітудами середньодобових 
температур повітря 5,4 °С). Найтеплішим, окрім 
липня, у двох випадках з десяти буває серпень 
місяць. Температури літніх місяців високі, стій
кі, з великими добовими коливаннями. Серед
ні температури повітря загалом набули стійкої 
тенденції до зростання.

Часові межі кліматичних періодів значно 
змістилися: надто короткою стала метеоро

логічна зима, скоротилась у часі метеороло
гічна весна. її пересічна тривалість у 2002 -  
2011 рр. становила 60 днів: 65 % від тривалості 
календарної весни (92 дні). Триває тенденція до 
збільшення тривалості метеорологічного літа, 
літній період з температурами вище 15 °С є най
довшим сезоном у Чернівцях. Метеорологічна 
осінь практично утримується у своїх часових 
межах.

Тривалість холодного періоду значно скоро
тилася, він став перервним. Його початок зміс
тився на грудень, а закінчення припадає на лю
тий місяць, у якому тільки половина днів буває 
з від’ємними значеннями середньодобових тем
ператур повітря У першому десятилітті ХХІ ст. 
холодний період охоплював тільки часові межі 
грудня -  січня -  лютого, оскільки середні зна
чення середньодобових температур абсолютної 
більшості днів листопада й березня не опуска
лися нижче 0 °С. Середня тривалість ХП за де
сятилітній період становить 88 днів. Протягом 
ХП вірогідні значні пониження і підвищення 
температури повітря. Зростає тривалість теплого 
періоду року (на 42 дні порівняно з серединою 
минулого століття) -  до 305 днів. Це є ще одним 
доказом потепління у регіоні, що пов’язано [4] 
зі змінами циркулювання атмосфери в останній 
четверті минулого століття. Особливості цирку
ляційних процесів у межах Українського Перед- 
карпаття потребують окремого вивчення, а це 
вже науковий інтерес автора стосовно дальших 
дослідницьких вишукувань.
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Проаналізовано топокліматичні особливості привододільних поверхонь головного хребта Чор- 
ногори Українських Карпат на підставі цілодобових автоматичних, синхронних, з інтервалом 15 хв, 
реєстрацій параметрів температури повітря на вершинах і сідлах хребта влітку, а також на підставі 
явищ хмароформування та паморозевих утворень взимку. Досліджено вплив місцевих ландшафтних 
геосистем та геофізичних процесів у них на формування топокліматичних характеристик. Виявлено 
вузькі амплітуди температури в геокомплексах вершин і сідел хребта Чорногори, бар’єрний вплив 
на міграцію і місцеву трансформацію повітряних мас, що впливає на специфіку місцевих погод, роз
міщення висотних термічних зон, висотних рослинних поясів. Зроблено висновок про доцільність 
виокремлення верхнього поясу хребта Чорногори в окремий ландшафт. Урахування топокліматичних 
характеристик придатне також для підвищення безпеки і комфортності пішого туризму в Чорногорі.

Ключові слова: топоклімат, реєстратор, температура повітря, амплітуда, хмароутворення, ланд
шафтний комплекс.

Постановка проблеми. Топокліматичні осо
бливості території, навіть невеликої, досліджу
ють, щоб зрозуміти функціонування природи, 
особливо для пояснення формування різнома
нітних явищ у приземному шарі атмосфери та 
у ландшафтних комплексах території, пізнання 
яких збагачує наше спілкування з природним 
оточенням і дає змогу співдіяти з ним екологічно.

До сьогодні подібні дослідження були прак
тично неможливими, бо наявна база приладів 
була для цього майже непридатна. Дослідження 
топоклімату пригребеневих поверхонь головно
го хребта Чорногори майже не проводили через 
низку причин: брак приладів, організаційні труд
нощі, пов’язані з потребою задіяння численних 
груп кваліфікованих людей, відносну фізичну 
важкодоступність території та ін.

Аналіз останніх досліджень. Перші мікро
кліматичні дослідження з використанням тер

мографів на схилових поверхнях кару Пожи- 
жевської проведені Платоном Третяком у 1977
78 роках [12] та нами. Були використані аспі- 
раційні психрометри та піранометри у 1983
86 роках під час виконання державної госпдого- 
вірної теми [7, 15].

З появою точних автоматичних електронних 
автономних реєстраторів Т О ^  1500 та 4500, 
НОВО та ін. такі дослідження стали не тільки 
можливими, а й продуктивними1. Топокліматич- 
ні вимірювання з використанням психрометрів 
вперше у Чорногорі були виконані нами у 1984
85 роках. Електронні реєстратори Т О ^ 1500 за

1 Реєстратори названого типу використовуються 
нами з 1996 року, через що засвідчуємо їхню надій
ність у роботі, зручність та точність. Описи цих при
ладів наявні у кількох наших попередніх публікаціях 
[7, 9, 10]
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стосовували для безперервних протягом 16 міся
ців (з інтервалом 60 хв) синхронних вимірювань 
від травня 2004 р. у семи пунктах уздовж долини 
Пруту від г. Пожижевська до м. Яремче [7, 15].

Влітку 2004 року за допомогою реєстраторів 
НОВО були виконані дві кількаденні серії ви
мірювань польськими дослідниками з Ягеллон- 
ського університету в трьох пунктах північного 
макросхилу Чорногори [14].

Влітку 2011 року, використовуючи реє
стратори Т О ^ 1500 та Т О ^ 4500, а також ГПС- 
навігатори та з допомогою колег-географів, нам 
вдалося виконати декілька серій топокліматич- 
них площинних та профільних досліджень.

У статті подаємо ту частину аналізу резуль
татів топокліматичних досліджень Чорногори, 
яка стосується її найвищого висотного поясу. 
Цей пояс топокліматично раніше не досліджу
вали, хоча дещо нижче нижньої межі цього поясу 
на північному відрозі хребта працює державна 
сніголавинна станція Пожижевська (абсолютна 
висота 1 450 м). Однак це лише один пункт, що 
не може бути підставою для ретельного порів
няльного аналізу з іншими, особливо вищими 
(привододільними) пунктами1.

Привододільні поверхні головного хребта 
Чорногори належать ландшафтно до місцевості 
пенепленізованого субальпійського високогір’я з 
куполоподібними вершинами та слабовипуклими 
сідловинами, сформованими у твердому грубо- 
ритмічному фліші, дуже холодного з біловусо- 
кострицевими пустищами на гірсько-лучно-буро- 
земних та гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах.

Ця місцевість дуже важлива у функціональ
ному стосунку, оскільки саме тут відбувають
ся найбільш інтенсивні ландшафтно-геофізич
ні (аеро-, гідро-, педо- та біотичні) процеси, 
пов’язані з трансформацією температури та воло
гості повітря, міграцією приземних атмосферних 
потоків повітря, з модифікацією їхнього радіа
ційного, теплового і водного балансів, зокрема 
з формуванням складного режиму конденсації 
вологи, снігового перенесення, з адіабатичними 
трансформаціями і т.п.

Масив цифрових даних, використаний у 
цьому аналізі, невеликий і складається з 960

1 Метеостанція на горі Піп Іван, збудована перед 
Другою світовою війною, практично не працювала і 
дотепер ще не відновлена

значень температури і вологості повітря, отри
маних при синхронних вимірюваннях списува
них електронними реєстраторами з інтервалом 
15 хв у шести пунктах вершин і сідел хребта з 
абсолютними висотами 1 700-2 061 м за стійкої 
літньої антициклональної погоди. Окрім цього, 
нами використано власний багаторічний досвід 
польових досліджень у Чорногорі. Сподіваємося, 
що цього буде достатньо для виявлення та почат
кового оцінення принципових топокліматичних 
відмінностей. Решту масиву топокліматичних 
даних з інших пунктів Чорногори вже проаналі
зовано і частково опубліковано [8, 9, 10, 15] та 
підготовлено до друку (монографія “Топоклімати 
Чорногори”). Результати аналізу виміряних то
покліматичних показників доповнюємо іншими 
спостереженнями з осінніх та зимових пір року, 
задокументованих фотографіями.

Усі пункти в поясі субальпійських луків у 
сонячні дні відкриті для прогрівання сонцем, 
а у безхмарні ночі -  сприятливі до нічного ви- 
холодження. Разом з тим, майже всі пункти на
ших спостережень є відкритими до вітрів усіх 
напрямків, які, переносячи різні повітряні маси, 
фактично й визначають формування погодного 
режиму цього висотного поясу.

Наші спостереження, результати яких ми по
даємо, виконані за умов літньої спекотної анти
циклональної погоди, що дало можливість вияви
ти солярну специфіку привододільних поверхонь 
хребта й уникнути зайвих ускладнень, які могли
б проявитися за інших, більш динамічних, по
годних умов.

Результати аналізу описуємо як висновки:
1. Дещо несподівано малими виявилися зна

чення добових амплітуд на вершинах та сідлах 
головного хребта -  17-22 °С (рис. 1).

2. Вершини гір мають характерний добовий 
хід температури, бо за умов безхмарної антици
клональної погоди, вони добре прогріваються 
сонцем (до 17 °С і більше) вдень, та активно ра
діаційно вихолоджуються (до 5° С) уночі.

3. Між собою (особливо вершина від верши
ни та сідло від сідла) температурними показни
ками вони практично не відрізняються ні вдень, 
ні вночі (рис. 1).

4. Це свідчить, що температурний режим 
тут визначає сонце і вільна повітряна маса, яка 
охоплює всю товщину висотного поясу, постій
но рухається у сформованій антициклональній
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баричній системі, не встигаючи суттєво транс
формуватись у всій цій масі.

5. Діяльна поверхня вершин хребта має на 
неї лише слабкий вплив.

У антициклонах повітря переважно опус
кається зверху вниз і цим також вирівнюються 
топокліматичні показники на вершинах і сідлах 
між ними: скрізь майже однаково прохолодно, 
особливо вночі.

6. Відмінності температури і вологості про
являються на короткий час лише у тонких при
земних шарах повітряних мас через:

а) різну експозицію і крутість схилів, що 
спричиняють різну кількість сонячної 
радіації на одиницю площі вдень (рис. 1);

б) різницю в абсолютних висотах і довжину 
шляху опускання повітря, що поєднане з 
процесом адіабатичного фізичного прогрі
вання за рахунок висотної зміни тиску уночі;

в) через різну можливість бокового (в кари 
і долини рік) розвантаження повітряної 
маси, яка опускається;

г) через вплив прогрітості (чи вихолодже- 
ності) субстратної поверхні, набутої про

тягом попередніх днів, і тепловіддачу (чи 
поглинання) акумульованого тепла;

д) внаслідок переступання трансформацій 
через порогові значення зміни агрегат
ного стану інгредієнтів повітря (“точку 
роси” чи “точку замерзання”).

Малі різниці показників температури і во
логості повітря на хребті не заперечують факту 
“топокліматичної особливості” елементів при- 
гребеневих ландшафтних елементів масиву Чор- 
ногора, бо саме ці малі різниці і виражають їхню 
специфіку.

У сідлах між вершинами встановлена біль
ша різниця температур: дещо теплішим (на 
1-3 °С) виявилося сідло між Пожижевською та 
Брескулом порівняно з сідлом між Брескулом 
і Говерлою. Останнє сідло розміщене гіпсоме
трично вище від першого на 70 м, однак це не 
є причиною цієї різниці внаслідок розрідження 
повітря. Вважаємо, що пояснення тут треба шу
кати в інтенсивнішому перевалюванні повітря 
через нижче сідло Пожижевської та в імовірності 
“спливання” вихолодженого повітря з Говерли 
у сідло поміж Говерлою та Брескулом (рис. 1).
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— — Вершина Пожижевська ^ “ Сідло Пож.-Брескул — Вершина Брескул ^ “ Сідло Бреск.- Говерла

Рис. 1. Показники температури повітря на вершинах і сідлах головного хребта Чорногори
в межах відрізка Пожижевська -  Говерла (4 -  5. 07. 2011 р.)
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Виявлено також, що температура повітря в 
першій половині дня на сідлах хребта на 2-3 °С 
вища, а в середині та у другій половині дня на 
1-2 °С нижча, ніж на прилеглих вершинах. Ми 
не знаходимо цьому факту одного пояснення, 
бо таке може бути внаслідок декількох причин: 
місцевого перерозподілу різнонагрітого повітря, 
що зумовлено формами поверхні, більшою від
даллю опускання (до сідел) повітря в загальній 
антициклональній повітряній масі, а можливо, і в 
формуванні своєрідної стратифікації приземних 
мас повітря над хребтом під час і після денно
го прогрівання сонцем, сформованими висхід
ними рухами нагрітого повітря, і гальмування 
низхідного руху холодних антициклональних 
мас. Сідла між вершинами мають більшу площу 
діяльної поверхні, ніж вершини, швидше обіг
ріваються сонцем. Широкі сідла мають також 
більшу зволоженість і заболоченість1, що спри
яє нагромадженню тепла за рахунок більшої те
плопровідності і формування потужнішого про
грітого шару. Окрім того, вранішнє прогрівання 
зумовлене ще й орографічною доступністю до 
сідел променів сонця відразу після його сходу (у 
час досліджень сонце сходило в північно-східно
му секторі горизонту, тобто перпендикулярно до 
простягання хребта і відкритих сідел).

Важливо, що така вирівняність температури 
характерна і для антициклональної погоди, і для 
циклональної та інших перехідних погод, бо саме 
на пригребеневій частині хребта найвиразніше 
проявляється тісна залежність приземних шарів 
повітря від руху і властивостей вільних атмосфер
них мас, що тут постійно мігрують. Важливою в 
умовах пригребеневих локалітетів є вимушена 
їхня фізична трансформація з причини перева
лювання через бар’єр значної висоти на шляху 
їхнього руху, яким є головний хребет Чорногори.

Розширене пояснення цього факту і деякої 
його специфіки таке:

1) зазвичай напрямок руху повітряних мас у 
Чорногорі відбувається з південного заходу, тоб

1 На сідлі поміж Брескулом і Говерлою є джерело
і прилегле до нього болото, звідки бере свій початок
основний витік р. Прут -  Прутець Заросляцький, що 
є основним витоком Пруту. Назва ріки Прут без озна
чень місця витоку починається після злиття Прутців 
Гомульського і Заросляцького (поблизу “другого” 
мосту)

то з Закарпаття, де повітряні маси є теплішими 
та відповідно вологішими;

2) повітряні маси, що адвективно2 мігрують, 
хоч і дещо різні за своїми властивостями, однак 
не мають “пустот” поміж собою, а тому мусять 
рухатися в системі західного перенесення послі
довно одна за одною, подібно до морської течії, 
бо на передню масу тисне наступна, а її, своєю 
чергою “підпирає” вже чергова і т. д.;

3) у такій ситуації передня маса змушена 
долати гірський хребет, або “вишукати” легший 
прохід через сідла поміж вершинами, а зрідка 
навіть обходити увесь масив хребта, що зале
жить від швидкості руху повітряної маси та від 
можливості швидко “протиснутися” через сідла. 
У цьому випадку розвиваються складні процеси 
взаємодії з боковими повітряними масами, що 
супроводжуються завихреннями, подібно як і у 
водній течії при обходженні перешкод, наприк
лад, острівних порогів, островів, чи опор мостів 
у руслах рік.

Часто у таких ситуаціях (і в ріці, й у пові
трі), можуть формуватися невеликі вихрові про
титечії, які добре спостерігаються як спіральні 
елементи хмар.

Хмара, що перевалює через сідло між вер
шинами, займає максимально низький коридор, 
ніби намагається притиснутися до землі. Фактич
но повітряна маса з хмарою рухається над висо
тним рівнем перевального сідла і не піднімається 
вище, ніж це їй “дозволяють” фізичні властивості 
повітря над хмарою. Тому хмара змушена плос
ким клином протискуватися поміж земною по
верхнею сідла та нижньою поверхнею верхнього 
шару повітря. Це можна бачити за “причесаністю” 
загальмованих виступів поверхні хмари (рис. 2). 
Явище перевалювання хмар через хребти є типо
вим для гір і у різній орографічній ситуації може 
проявлятися у відповідних модифікаціях;

4) за умови стримування перевалювання 
хмари через хребет з південно-західного боку 
хребта (із Закарпаття у Передкарпаття) та при 
формуванні обхідних (з боків від високого 
бар’єра) повітряних течій, на північно-східно
му макросхилі можуть формуватися зустрічні 
повітряні протитечії, тобто “обхідне повітря” 
буде рухатися назад до хребта вже з північного

2 Адвективні рухи переважно горизонтальні, на 
відміну від конвективних -  вертикальних рухів
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Рис. 2. Хмара, що перевалює через сідло між вершинами і клиноподібно займає максимально низький 
коридор. Хмара рухається справа наліво у сідлі перед г. Чатир-Даг (Кримські гори, 1983 р.)

боку, назустріч своїй основній частині повітряної 
маси, яка була затримана хребтом1;

5) у такій ситуації “обхідне” повітря спочат
ку мусить з’єднатися з більш холодним повітрям 
північного макросхилу на паралельних хребтах 
(Кукуль, Озірний, і Маришевська), Козмеска, на
віть Кострича, що спричинить утворення у їхньому 
оточенні насичених вологою і водяними краплями 
купчасто-дощових хмар, з яких може випасти зли- 
вововий дощ, град або й розвинутися грозові явища;

6) за умови дальшого розвитку ситуації з 
вихровим рухом у бік головного хребта, з пів
нічного макросхилу почнуть втягуватися нові 
порції місцевого повітря, які сформують свою 
потужну течію до головного хребта і вже тоді 
на головному хребті відбудеться сильна злива

1 Подібну ситуацію можна спостерігати на річці
з моста, коли вода проходить поміж широкими опо
рами моста і, завихрючись, повертається до опор, а в 
прибережній частині -до берегів, де течія стримується 
тертям води об береги та прибережні мілини

з грозою. Такий перебіг подій триває від однієї 
до трьох годин, і туристам, що піднімаються на 
Говерлу, за цим процесом варто уважно спосте
рігати з метою самозбереження;

7) за умов повільного перевалювання чи об
минання найвищих рівнів хребта та при відповід
них співвідношеннях температури і вологості у 
стратифікованих повітряних масах, з обох боків 
хребта можуть виникати фенові явища, які не 
становлять загрози для туристів, але можуть ви
довищно індикуватись цікавими формами хмар, 
які займають відповідний висотний прошарок 
(т. зв. фенові рибки, стріли чи овали).

Ще більш спокійна ситуація, що розвива
ється набагато частіше, також зумовлена по
вільним перевалюванням повітряної маси через 
хребет. Супроводжується вона утворенням т. зв. 
“орографічної”2 хмарності. На віддалі збоку її

2 Причиною орографічної хмарності є бар’єр 
рельєфу, орографічні перешкоди, чи їхнє холодне ви
промінювання
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Рис. 3. Орографічні конвергентні хмари над головним хребтом Чорногори, що утворюються 
в повітряній масі, яка піднімається з закарпатського боку (2010 р.)

можна спостерігати, як позірне “зависання” хмар 
над вершинами, чи при вершинах коли киникає 
враження, що хмара “зачепилася” за гору. На
справді угорі хмари і повітря рухаються досить 
швидко. Цей процес і явище “зависання чи за
чеплення” хмари за хребет відбувається таким 
чином: повітря, піднімаючись по схилу хребта, 
охолоджується, через що на певній висоті дося
гає стану повного насичення, і починається кон
денсація водяної пари та інтенсивне виділення 
мікрокрапель води до досягнення консистенції 
густого туману. Пройшовши вододіл хребта, чи 
вершину, повітря з хмарою опускається по схи
лах, адіабатично нагрівається, через що втрачає 
стан насичення, набуває стан з дефіцитом воло
ги. Внаслідок цього крапельки випаровуються, 
розсіюються і хмара стає невидимою (щезає). 
Таким чином “зависання” хмари на хребтах є 
явищем позірним, бо насправді такі хмари там є

динамічними: вони безперервно утворюються і 
безперервно розсіюються на певній висоті, але 
рух повітряної маси не зупиняється.

За умов, коли стан насичення повітря водя
ною парою досягається вже на висоті сідла поміж 
вершинами, чи нижче, то можна спостерігати 
чудове явище перевалювання (перетікання) хмар 
через сідла та свого роду “хмароспади” валами, 
струменями, завихреннями, що безперервно клу- 
бочуться, виникають і зникають. Якщо на “хма- 
роспад” дивитися зверху, з вершини гори, і при 
цьому світить сонце, то від цього сріблястого 
дива неможливо відірвати погляд (рис. 4).

У подібних ситуаціях можуть також виника
ти фени, коли вологе і тепле закарпатське пові
тря, піднімаючись схилами, вологоадіабатично 
охолоджується, що може спричинити конденса
цію вологи з випаданням дощу, чи снігу, а після 
перевалювання через хребет повітря має опус
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Рис.4. Перевалювання хмари поміж Брескулом (зліва) і Говерлою у формі “хмароспаду”

катися до рівня, що фізично узгодиться з пара
метрами навколишнього повітря. При опусканні 
повітряна маса буде адіабатично прогріватися 
за нормами сухоадіабатичного градієнта, а тому 
прогріється сильніше і стане теплішою, ніж була 
перед початком піднімання на аналогічній ви
соті. Конденсація вологи у насиченому повітрі 
зміниться дефіцитом вологи, опади не випадати
муть, а тепле повітря може спричиняти активне 
танення снігового покриву (при його наявності), 
або потепління, чи формування шарувато-куп
частих хмар своєрідних форм.

Явища хмароутворення на хребтах у літній 
період практично не залишають жодних слідів за 
винятком вологості одягу на туристах та зрідка
-  осідання роси на траві, а після холодної ночі 
можуть утворитися тонкі льодяні “гребінці” та 
“щітки” на дрібних предметах (камінцях, сухій
і, навіть, живій зеленій траві.

У зимовий період можуть формуватися іній, 
паморозь аморфна та кристалічна, льодяні щіт
ки на виступах каміння, сухих стеблах), а також 
різних форм нарости просто на поверхні землі, 
чи на снігу (рис. 5, 6).

Ще одне, варте особливої уваги, явище можна 
спостерігати тільки на пригребеневій поверхні

головного хребта Чорногори -  потужні (сотні кі
лограмів) нагромадження паморозі на масивних 
бетонних та металевих предметах. Нагромаджен
ня паморозі відбувається майже однобічно, з ві
тряного боку, і, майже незалежно від сили вітру, 
але залежить від насиченості водяною парою, 
снігом та крапельками переохолодженої води. На
громадження можуть формувати скульптури диво
вижної конфігурації, але завжди асиметричні, бо 
нарощування, “наліплювання” льодово-снігової 
маси відбувається назустріч панівним вітрам. Об
точують скульптури вітри, що переносять снігові 
опади та снігову поземку (див.: рис. 7, 8).

Звертаємо увагу на кучугури сніжно-памо- 
розевих відкладень, які лежать на землі поблизу 
основ встановлених предметів. Ці маси утво
рилися внаслідок неодноразового відривання 
й обвалювання нагромаджених масивних тіл 
паморозі від відносно тонших конструктивних 
елементів предметів (рис. 7, 8).

Фотографія снігово-льодової скульптури, зо
бражена на рисунку 8, не є явищем випадковим, 
а повторюється у різних формах щорічно. Саме 
такими масивними відкладеннями снігу і льо
ду колись була зігнута, а пізніше і зруйнована, 
колишня металева чотиригранна піраміда, об-
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Рис. 5. Аморфна паморозь на нерівній поверхні снігу, сформована 
під дією вологого повітря, що швидко рухалося, щодо орієнтації знімка, зліва направо (лютий, 1990 р.)

Рис. 6. Кристалічна паморозь на стеблах трави, сформована дією слабкого вологого вітру
з приморозком (при стежці на Говерлу, червень 1986 р.)
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Рис. 7. Нагромадження паморозі на предметах1, що встановлені на вершині Говерли. Кучугури снігу на землі 
-  наслідок неодноразового обвалювання паморозі з цих предметів. Фото І. Б. Койнової (21 січня, 2013 р.)

Рис. 8. Відкладення паморозі, нагромадженої на бетонному стовпі на вершині Говерли.
Таку скульптуру спостерігали учасники сходження на Говерлу 21 січня 2013 року. Фото І. Б. Койнової

1 На фотографії з правого боку видно високий металевий хрест, який був встановлений тут стараннями, 
коштом і за особистої участі Осипа Борецького -  громадянина Німеччини, українця родом з м. Чернівці. Хрест 
встановлений у 1996 році на відзначення здобуття Незалежності України в день її п’ятої річниці
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лаштована навколо бетонного стовпа тріангуля
ційного пункту Говерли.

Отже, описані літні і зимові явища є харак
терними для пригребневих поверхонь головного 
хребта Чорногори і засвідчують оригінальність 
топоклімату цієї геоформації (пенепленізовані 
пригребневі полонинські поверхні на чорногір- 
ських конгломератах з холодним і сирим вузько- 
амплітудним за параметрами температури і во
логості топокліматом, що формується в умовах 
майже вільної атмосфери). Це ще один -  окрім

оригінальної геологічної будови (чорногірські 
конгломерати), оригінального генезису (пене- 
пленізація і древнє зледеніння), оригінальних 
ґрунтів (гірсько-буроземно-лучних), своєрідно
го рослинного покриву (субальпійські луки) та 
тваринного світу -  тепер ще й (топокліматич- 
ний) аргумент на користь того, що сукупність 
елементів поверхонь верхнього поясу головного 
хребта масиву Чорногора доцільно геосистемно 
виокремити з підвищенням їхнього рангу у ланд
шафтній структурі регіону до рангу “ландшафт”.
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Т О Р О С Ь ІМ А Т Е  Г Е А Т Ц К Е 8  О Г  Т Н Е  т Т Е К 8 Н Е Б  8Г К Г А С Е  
А Т Т Н Е  С Н О Ш О Н О К А  М А IN  КТО СЕ

В. Р. М икЬа

Торосіітаїе ґеаіигез оґ Ійе тоаіегзйегї зигґасе оґ Ійе СйогпоЬога та іп  гігїде іп Ійе Шгаіпіап СаграіЬ- 
іапз аге апаіугегї оп Ійе Ьазіз оґ аиіотаїіс зупсйгопоиз аіг Іетрегаїиге теазигетепіз гїигіпд з и т т е г  апгї 
оЬзегуаІіопз оп сіоигїз ґогтаїіопз апгї Ьоагґгозі -  гїигіпд тсіпіег. ТЬе теазигетепіз оґ ійе аіг Іетрегаїиге 
тоеге Іакеп тоііЬ 15 т іп  зрап оп ійе гігїде Іорз апгї загїгїіез. ТЬе іпйиепсе оґ ійе іосаі іапгїзсаре деозузіетз 
апгї деорйузісаі ргосеззез оп ійе ґогтайоп оґ ійе іоросіітаіе сйагасіегізіісз із зШгїіегї. ТЬе зта іі іетрегаіиге 
гапде із геуеаіегї іп ійе деосотріехез оґ СЬогпойога’з реакз апгї загїгїіез, аз тоеіі аз ійе Ьаггіег еґТесІ оґ ійе 
іайег, тойісй іпйиепсез тідгаїіоп апгї ігапзґогтаііоп оґ аіг таззез, тоеаійег, аШіигїіпаі ійегтіс гопез апгї 
уедеіаііоп Ьеііз. ЇЇ із арргоргіаіе іо «іеііпеаіе ійе иррег Ьеіі оґ ійе СЬогпоЬога іпіо а зерагаіе іапгїзсаре. ТЬе 
іоросіітаіе сйагасіегізіісз аге аізо зиііаЬіе ґог ітргоуіпд ійе заґеіу апгї сотґогі оґ Ьікіп§ іп СЬогпоЬога.

Кеу м>ог<І8: іоросіітаіе, гїаіа-іо§§ег, іетрегаіиге, гапде, сіоигї ґогтаііоп, іапгїзсаре сотріех.

Т О П О К Л ІМ А Т И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р И В О Д О Р А ЗД Е Л Ь Н Ь ІХ  
П О В Е Р Х Н О С Т Е Й  Г Л А В Н О Г О  Х Р Е Б Т А  Ч Е Р Н О Г О Р Ь І

Б. П. Муха

Львовский нащональньїй університет имени Ивана Франко, 
ул. Дорошенко, 41, г. Львов, Украйна, 79000 

е-таі: Ь.тикка@дтаі1.сот

Проанализировано результати топоклиматических особенностей приводораздельньїх поверх- 
ностей главного хребта Черногори Украинских Карпат на основе круглосуточних автоматических, 
синхронних, с интервалом 15 мин., регистраций параметров температури воздуха на вершинах и 
седлловинах хребта летом, а также на основе явлений облакообразования и изморозевих образова- 
ний зимой. Показано влияние местних ландшафтних геосистем и геофизических процессов у них 
на формирование топоклиматических характеристик. Виявлени узкие амплитуди температури в гео- 
комплексах вершин и седловин хребта Черногори, его барьерное влияние на миграцию и местную 
трансформацию воздушних масс, которая влияет на специфику местних погод, размещение висотних 
термичческих зон, висотних растительних поясов. Сделани виводи о целесообразности виделения 
верхнего пояса хребта Черногори в отдельний ландшафт. Учитивание топоклиматических характе
ристик полезно также для повишения безопасности и комфортности пешего туризма в Черногоре.

Ключевьіе слова: топоклимат, реестратор, температура воздуха, амплитуда, облакообразование, 
ландшафтний комплекс.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ ВИСОКОГІР’Я 
ЛАНДШАФТУ ЧОРНОГОРА
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Дослідження характеристик клімату ландшафту Чорногори розпочалося у 20-30-ті роки 
ХХ століття, але набули комплексного характеру лише в 60-х роках ХХ століття. Нами здійснений 
аналіз основних кліматичних характеристик термічного і вітрового режиму та розподілу атмосфер
них опадів для періоду 1962-2010 років на основі неперервного ряду спостережень метеостанції 
Пожежевська.

Ключові слова: клімат, кліматична норма, термічний режим, режим опадів, вітровий режим.

П остановка проблеми. Клімат високогір’я 
Чорногори має унікальні риси, висвітлення яких 
є важливим для фізико-географічної характе
ристики території та розуміння механізмів його 
формування. Оскільки ландшафт Чорногори від
несено до найвищих гірських масивів Україн
ських Карпат і він займає унікальне положення 
в гірській системі Українських Карпат, то його 
кліматичні особливості можна розглядати як уні
кальні в межах Українських Карпат.

Аналіз останніх досліджень. Метеороло
гічні спостереження в Чорногорі започатковані 
у 20-30-х роках ХХ століття, коли на полонині 
Пожежевська (висота 1 406 м над рівнем моря) 
почала працювати метеостанція, організована 
польськими науковцями. На ній проводили ви
мірювання атмосферних опадів опадоміром та 
плювіографом. Цікаво, що за допомогою плю
віографа була зафіксована сильна злива 30
31 серпня 1927 року, яка тривала з 19 год 50 хв 
до 0 год 20 хв, під час якої випало аж 123 мм 
опадів. Після цього був здійснений порівняль
ний аналіз поширення опадів на північно-схід
ному макросхилі Карпат і внесені корективи в 
карту просторової диференціації зливових опа

дів регіону [17]. Спостереження цього періоду 
були періодичні.

Періодично спостерігали й за сонячною ра
діацією [18]. Поштовхом до метеорологічних 
досліджень у Чорногорі в 30-х роках минулого 
століття стало будівництво високогірної обсер
ваторії на г. Піп-Іван, відкриття якої відбулося
29 липня 1938 р. Через початок Другої Світової 
війни метеорологічні дослідження проводили 
лише до червня 1941 р., в т. ч. під керівництвом 
М Д. Коростаренко. Однак спостереження не 
були опубліковані й, очевидно, безслідно щезли

[5].
Один з перших відомих аналітичних опи

сів клімату Карпатського регіону здійснили
В. В. Оникиєнко та Т. П. Осейко, в якому вони, 
спираючись на дані спостережень 50-х років 
ХХ століття, аналізують кліматичні особливості 
регіону і виконують його регіоналізацію. Відпо
відно до їхньої схеми клімат Чорногори характе
ризується найбільш суворими кліматичними умо
вами з середніми за рік температурами в 4,9 °С, 
тоді як середня за січень температура становить 
-6,7 °С, а липень -  +15,0 °С, кількість опадів ко
ливається в межах 1 400-1 500 мм [14].

© Шубер П. М., 2014
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Вивчаючи висотну зональність у гірських 
країнах, М. С. Андріанов обґрунтовує висотну 
термічну зональність Українських Карпат і від
носить високогір’я ландшафту Чорногори до по
мірно холодної (1 250-1 500 м) та холодної зон 
(1 500-2 000 м), що характеризуються зміною 
середніх температур липня від +12 °С до +8-9 °С, 
а січня від -10 до -12 °С [1].

Наступним кроком у дослідженні клімату 
високогір’я Карпат стало виявлення вертикаль
ної диференціації кліматичної поясності, через 
дослідження величини вертикальних термічних 
градієнтів, градієнтів опадів та їхньої територі
альної неоднорідності [3].

Клімат як характеристику ландшафту розгля
дали професори К. І. Геренчук й Г. П. Міллер [8, 
15]. Досліджуючи ландшафтні комплекси Чорно- 
гори, Г.П. Міллер послуговується поняттям “міс
цевий клімат” у розумінні набору певних мікро
кліматів, властивих гірській поверхні. У працях 
за редакцією К. І. Геренчука, присвячених при
роді Українських Карпат, наведені інформативні 
відомості про місцеві клімати природних райо
нів на матеріалах спостережень 60-70-х років
ХХ століття. Комплексний аналіз клімату Україн
ських Карпат висвітлено в монографіях з клімату 
України [6] та опрацюваннях в “Національному 
атласі України” [13].

Дослідження мезокліматичних особливос
тей Карпат були продовжені в 90-х роках ХХ сто
ліття О. В. Моргоч [10, 11]. Новий етап у вивчен
ні топокліматичнх особливостей геокомплексів з 
використанням автоматичних реєстраторів тем
ператури започаткував Б. П. Муха [12]. Опрацю
вання даних метеорологічних спостережень ме
теостанції Чорногірського географічного стаціо
нару, в т. ч. і автоматичної, здійснено Л. Я. Кос
тів та А. В. Мельник [7].

П остановка завдання. Проміжок часу у 
тридцять років є найменшою величиною, яка дає 
змогу робити висновки щодо кліматичних ха
рактеристик ландшафту і становлять кліматичну 
норму. На сьогодні базовим кліматичним періо
дом є 1961-1990 роки. В своєму аналізі ми охо
плюємо більш тривалий період (1962-2010 роки), 
який включає попередньо означений період.

Будуємо його на спостереженнях, проведе
них на найбільш високогірній сніголавинній ме
теорологічній станції в Україні “Пожежевська”. 
Вона має координати 48° 09' пн. ш. та 24° 31' сх. д.

і розміщена на висоті 1 451 м. На цій станції з 
1962 року проводять регулярні метеорологічні 
спостереження. На їхній основі нами була ство
рена для періоду 1962-2010 років база даних у 
програмі Місгозой ОШсе Ассезз з дальшим ста
тистичним і графічним опрацюванням в програмі 
Місгозой Оґйсе Ехсеї.

Виклад основного матеріалу досліджен
ня. Термічний режим характеризується нерівно
мірним розподілом протягом року, через зміну 
співвідношення чинників: висоти Сонця над 
горизонтом (широта), особливостей циркуляції 
атмосфери та характеру підстилаючої поверх
ні. В зимову пору особливо проявляється вплив 
атмосферної циркуляції, а в теплий період зале
жить головно від радіаційних чинників, поряд з 
якими значний вплив має підстилаюча поверхня.

Середня температура повітря на снігола
винній метеостанції “Пожежевська” за період 
1962-2010 років становить 2,8 °С, причому, якщо 
порівняти кліматичний період 1962-1991 років 
та 1992-2010 років, то ми спостерігаємо її нарос
тання з 2,7 °С до 3,1 °С, тобто на 0,4 °С. Макси
мальні середньорічні температури спостерігали в
2008 році (4,1 °С), тоді як мінімальні в 1980 році 
(1,3 °С), що склало різницю в 2,8 °С. На основі 
вирахуваних для періоду 1962-2010 років серед
ніх за місяць температур прослідкуємо їхній річ
ний розподіл (рис. 1). У високогір’ї Чорногори 
найнижча середня місячна і температура пові
тря досліджуваного періоду становить -6,1 °С 
і спостерігається в січні. Вже для березня ми ма
ємо зростання температури за середніми показ
никами на 2,4 °С, а до кінця весни в травні вона 
становить 7,2 °С, досягаючи в третій декаді трав
ня середньодобових температур понад +10 °С, 
що дає старт активній вегетації рослинності.

Під час теплого сезону середньомісячна тем
пература повітря досягає своїх максимальних 
значень і становить у серпні +12,0 °С. Восени 
температура повітря починає різко падати і вже 
в листопаді досягає -0,7 °С. Отже, амплітуда тем
ператур протягом року за середньомісячними ба
гаторічними величинами становить 18,1 °С. По
зитивні значення середньомісячної температури 
простежуються протягом семи місяців в межах 
року, тоді як від’ємні температури характерні для 
п ’яти місяців на рік (від листопада до березня).

За розглянутий період (з 1962 по 2010 роки) се
редньорічна величина річних сум опадів станови
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Рис. 1. Річний розподіл температури й атмосферних опадів на мст. Пожежевська 
в 1962-2010 рр. Опрацьовано за матеріалами [8, 16]

ла 1 438,3 мм, причому для періоду 1962-1991 ро
ків вона склала 1 405,5 мм, тоді як для періоду 
1992-2010 років зросла на 84,4 мм, або на 5,8 % 
від кліматичної норми. Максимальну кількість 
опадів спостерігали в 1998 р (2 074,5 мм), а міні
мальну в 1990 р (1 025,3 мм), що склало різницю 
в 1 049,2 мм або 72,9 % від кліматичної норми.

Найменша кількість атмосферних опадів 
припадає на зимовий період (18,3 %). Вони ви
падають у вигляді снігу і переважно зумовлені 
вторгненням вологого Атлантичного повітря з 
циклонами з мінімумом у січні 74,8 мм (рис. 2). 
У весняний період при переході температур через
0 °С посилюється місцеве випаровування, а також 
більше випадає рідких опадів досягнувши 24,5 % 
від річної суми. Максимальних величин атмос
ферні опади досягають в літній період (33,9 %) 
від річної суми, серед яких велика частка нале
жить конвекційним (місцевим) опадам, які су
проводжуються грозами. Найбільша їхня кіль
кість припадає на липень, досягаючи 183,6 мм. 
В осінній період випадає 23,3 % від річної суми. 
З пониженням температури повітря конвекція

слабшає і зростає кількість циклональних (ад- 
вективних) опадів, особливо пізньої осені.

Вітровий режим високогір’я Українських 
Карпат зумовлений макроциркуляційними про
цесами в атмосфері та положенням баричних 
центрів над континентом Євразії та Атлантикою. 
Розподіл напряму та швидкості вітру значно змі
нюється під впливом орографічних особливостей 
Головного хребта Чорногори. Переважаючими 
напрямами вітрів є південно-західні (225 °), а 
на другому місці західні (270 °), що спричинено 
орографічними особливостями місцеположення 
станції Пожежевська. Хребет Чорногори транс
формує західне перенесення атлантичного пові
тря, що фактично впливає також на формування 
режиму температури і опадів.

М аксимальні ш видкості в ітр ів  тісно 
пов’язані з їхніми переважаючими південно- 
західними напрямками, досягаючи за 1962
1991 роки в середньому 8,5 м/с (рис. 3). Вітри 
з швидкостями понад 15 м/с, за даними щоден
них спостережень, протягом місяця максимально 
спостерігають до 95 разів. Вони зазвичай при-



Шубер П. М.
Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1 123

Я З и м а  - Весна Л іто  ■  Осінь

Рис. 2. Відсоткове співвідношення розподілу сум атмосферних опадів за порами року 
на мст. Пожежевська в 1962-2011 рр. Опрацьовано за матеріалами [8, 16]

Пн

----- іШвидкість І їй 11 [.;нм

Рис. 3. Роза вітрів для мст. Пожежевська (у % повторень) та швидкості вітру 
в 1961-1991 рр. Опрацьовано за матеріалами [8]
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урочені до зимового періоду. Сильні вітри зі 
швидкістю >20 м/с часто спричиняють у лісах 
такі негативні явища, як вітровали і буреломи.

Висновки. Клімат високогір’я ландшаф
ту Чорногора в другій половині ХХ і початку
ХХІ століть характеризується середньорічною 
температурою на висоті станції Пожежевська у 
2,8 °С, причому за різницею кліматичних періо
дів 1962-1991 років та 1992-2010 років спосте
рігали її наростання на 0,4 °С. Найхолоднішим 
місяцем за період 1962-2010 років вважають сі
чень -6,1 °С, а найтеплішим є серпень -+ 12 ,0  °С, 
що утворило амплітуду у 18,1 °С. Порівняно з 
величинами діапазонів М. С. Андріанова (1957) 
для літніх температур крайня межа зберігається, 
тоді як зимові періоди стали значно тепліші.

Для описаного періоду середньорічна вели
чина опадів становила 1 438,3 мм, причому їхнє

збільшення між кліматичними періодами було 
84,4 мм. На зимовий період припадає 18,3 % від 
річної суми, тоді як для літа ця величина досягає 
33,9 %. Циркуляційні умови, що встановлюють
ся над хребтом Чорногори, характеризуються 
домінуванням вітрів південно-західних румбів, 
яким властиві і максимальні швидкості вітру в 
середньому для періоду у 8,5 м/с, з частими до 
95 випадків у місяць штормовими вітрами.

Сучасні тенденції змін клімату дадуть змогу 
уточнювати кліматичні характеристики клімату 
ландшафту Чорногори, а розвиток дистанційних 
і інструментальних метеорологічних спостере
жень -  здійснити його інтерпретацію відповід
но морфологічної структури ландшафту на рівні 
топокліматів, що важливо для різних сфер гос
подарської, рекреаційної та природоохоронної 
діяльності людини.
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Хотя исследования характеристик климата ландшафта Черногори начались в 20-30-тие годи 
ХХ столетия, но комплексний характер они приобрели лишь в 60-х годах ХХ столетия. Нами осу- 
ществлен анализ основних климатических характеристик термического и ветрового режимов, а 
также распределение атмосферних осадков в 1962-2010 годах на непреривном ряде наблюдений 
метеостанции Пожежевская.

Ключевьіе слова: климат, климатическая норма, термический режим, режим осадков, ветровой 
режим.



Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1. С. 126-132
РгоЬїетз оґ тоипіаіп їапгїзсаре зїигїіез. 2014. Іззие 1. 8. 126-132

УДК 551.4 (477.8)

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ СТАБІЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 
ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
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Проаналізовано різноманітні види екологічних загроз -  лісоексплуатація, будівництво малих ГЕС, 
рекреація, сільськогосподарська діяльність, поселенський вплив, розвиток транспорту, утилітарне 
використання природних комплексів, їхні масштаби прояву та синергідну дію.
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антропогенний вплив, негативний екологічний процес.

П остановка проблеми. Чорногірський ма
сив є унікальним ландшафтом Українських Кар
пат, який складається з високогірного головного 
хребта та низки середньогірних масивів. Залежно 
від фізико-географічних умов, природні комплек
си здавна використовували головно для випасу 
(карпатське високогір’я) та лісокористування (лі
систе середньогір’я). Проте сьогодні зросла як ін
тенсивність, так і різноманітність господарського 
використання території, що становить загрозу 
для довкілля та дальшого соціально-економічно
го розвитку територій. Зокрема, це лісоексплуа
таційний та пасторальний впливи, рекреаційне та 
утилітарне використання, розвиток поселень та 
будівництво малих ГЕС. Синергійний вплив усіх 
цих чинників порушує стабільність природних 
комплексів Чорногірського масиву Українських 
Карпат та потребує детального вивчення.

В иклад  основного м атер іалу . Загроза 
1 -  лісоексплуатація. Л ісоексплуатаційний 
вплив супроводжується штучним збідненням 
біомаси на місцях вирубок, порушенням ціліс
ності лісової підстилки, дернини і створенням 
сприятливих умов для водної ерозії та поселен
ня короїдів у залишках дерев чи хмизі; змен
шенням фотосинтетичної діяльності лісу; змі

ною біоценозів, різким порушенням теплового 
балансу ділянки лісосіки (улітку -  підвищення 
температур, а взимку -  пониження), а також 
водного та інших балансів.

У результаті лісоексплуатаційного впливу 
значної зміни зазнає видовий склад лісів. Якщо 
на нижчих гіпсометричних рівнях у корінному 
лісовому покриві Чорногори переважали міша
ні ліси зі смереки, ялиці і бука, то у сучасному 
покриві вони часто трансформовані у переваж
но чисті деревостани похідних смеречників. 
Сучасні ліси в межах господарсько-адміністра
тивної зони Карпатського НПП та суміжних 
лісгоспів мають змінену вікову структуру по
рівняно з корінними. Тут переважають молоді 
та середньовікові дерева, тоді як у корінному 
лісовому покриві переважають стиглі і пере
стиглі. Такі істотні зміни у віковій структурі лісів 
зменшили можливості підтримання екологічно
го балансу в природних комплексах, адже лише 
лісові екосистеми, яким понад 40 років повною 
мірою здатні виконувати водозахисну та водо- 
регулюючу роль [12].

Після вирубування букових лісів змінюєть
ся лісова фауна, зокрема, зменшується чисель
ність типових лісових ссавців і плазунів, а на
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їхньому місці з ’являються гризуни. Внаслідок 
заміни темнохвойно-букових лісів смеречника- 
ми зменшується видова різноманітність птахів 
(Гузій, 1992), змінюються видовий склад і роль 
грибів. У смерекових монокультурах повсюд
но поширюється коренева губка (РотИорзіз 
аппоза). У похідних яличниках, сосняках і 
смеречниках виникають сприятливі умови для 
розвитку паразитичної мікрофлори (Трибун та 
ін., 1983).

В останні роки спостерігається процес вси
хання деревостану. В науковій літературі обгово
рюється декілька причин цього явища. На нашу 
думку, всихання пов’язане з проявами глобально
го потепління, зокрема тривалими посушливими 
періодами, які є аномальними для Чорногори. В 
екстремальних умовах більшість комах, задля 
збереження популяції, розмножується більш ін
тенсивно, що зумовлює пошкодження та всихан
ня деревостану.

Найбільшого лісоексплуатаційного впливу 
в межах Чорногори зазнають природні комплек
си хребта Кострича, де ведуть лісорозробки в 
межах Верховинського ДЛГ. Проводять не тіль
ки санітарні, на місцях вітровалів і буреломів, 
але й суцільні вирубування на крутих схилах. 
Прокладання доріг для вивезення деревини при
скорює ерозійні процеси, і дороги за один-два 
роки перетворюються у глибокі 1-1,5 м яри та 
стають непридатними для проїзду. Вирубування 
та трелювання деревини в теплий період року 
є причиною активізації гравітаційних процесів. 
Природні комплекси навколо естакад (місць за
готівлі деревини для вивезення) є практично 
знищеними і важкопрохідними навіть у бездо
щовий період.

Загроза 2 -  будівництво малих ГЕС. Втілен
ня проекту будівництва двох міні-ГЕС на Пру
ті і каскаду на р. Чорний Черемош призведе до 
виникнення численних екологічних проблем і є 
недоцільним з соціально-економічної точки зору. 
Наприклад, будівництво бетонної дамби у пухких 
моренних та флішових відкладах є безперспектив
ним, оскільки для річки характерний паводковий 
режим і така споруда або потребуватиме постійно
го ремонту, або буде зруйнована за декілька років. 
До того ж, підпір води спричинятиме інтенсивну 
бокову ерозію та активізацію зсувних процесів.

Укріплення труби бетонними блоками на 
прируслових ділянках також буде ненадійним.

Дослідження екологічних наслідків функціону
вання міні-ГЕС на потоках Пробійна, Грамітний 
засвідчило, що встановлення бетонних блоків, 
кріплення труби навіть у корінних породах не 
витримує бокової ерозії, зокрема два блоки на 
потоці Грамітний були вивернуті у русло, а на 
ділянці понад 200 м бокова водна ерозія активно 
розвивалася за укріпленнями і розмивала дорогу. 
Враховуючи наслідки паводка липня 2008 року, 
коли місцями русло р. Прут поглибилося на 1,5 м 
і вимився берег до 2 метрів, можна зробити ви
сновок, що ні дамба, ні укріплення труби напору 
паводкових вод не витримають [4].

У межінь витрата води в місці планованого 
забору є значно нижчою технологічних вимог. 
Наші дослідження на р. Прут свідчать, що взимку 
ці показники становлять від 0,27-0,32 м3/с до
0,5 м3/с. Ця кількість є недостатньою, оскільки 
для ефективного функціонування ГЕС буде за
биратись практично вся вода і природне русло 
залишиться без води [4].

При низьких витратах води всі живі водні ор
ганізми потраплятимуть у трубу разом з водою, а 
отже, на турбіну ГЕС. Теоретично при водозаборі 
має бути решітка, яка запобігатиме потраплянню 
живих організмів у трубу, але практично така 
решітка є малодієвою, оскільки не тільки дрібні 
організми легко проходять через таку загорожу, 
але й риба може пройти крізь ґрати і потрапити 
на турбіни. На виході рештки організмів опи
нятимуться у воді, тим самим забруднюючи 
її: з ’явиться органіка, гниття, що призведе до 
зменшення розчинного кисню. Внаслідок цього 
від ГЕС може постраждати багато водних орга
нізмів навіть нижче за течією. Варто зазначити, 
що верхів’я Пруту є місцем проживання та не
ресту рідкісних для України видів лососевих риб: 
форелі струмкової (8аїто ґгиПа /агіо) й харіуса 
європейського (Ткутаїїш (Иутаііиз), а також осе- 
лищем личинок червонокнижного виду веснянки 
великої (Регіа тахіта) та інших рідкісних ор
ганізмів [6]. Підпір води змінить гідрологічний 
режим прибережних територій, які віднесені до 
заповідних і є оселищем понад 30 червонокниж
них видів рослин.

Долини річок Прут та Чорний Черемош тра
диційно є місцем проведення екотуристичних 
екскурсій та походів. Наявність техногенно по
рушених ділянок різко знизить естетичну прива
бливість території та підірве авторитет природо
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охоронних установ України в очах міжнародної 
спільноти.

Наявні гідротехнічні споруди унеможлив
люють проведення сплавів по найбільш прива
бливих річках Карпат, обмежуючи можливос
ті соціально-економічного розвитку місцевих 
громад. Вважаємо, що будівництво міні-ГЕС 
на річках Чорногірського масиву є неприпус
тимим.

Загроза 3 -  розвиток рекреації. Інтенсивне 
рекреаційне навантаження на Чорногірський 
масив розпочалося порівняно недавно, але, в 
зв’язку зі стихійним його розвитком вже зараз є 
низка територій, де екологічна ситуація досягла 
загрозливого стану. Деградація проявляється у 
витоптуванні та знищенні трав’яного покриву, 
лісової підстилки, ущільненні ґрунту, стежковій 
дигресії, розвитку ерозійних процесів на схилах, 
пошкодженні дерев та чагарників, засміченні те
риторії, відлякуванні тварин.

Найбільшого рекреаційного навантаження 
зазнають околиці спортивної бази Заросляк, 
схили та вершина Говерли, кари озер Н еса
мовите, Бребенескул, вершина гори Піп Іван 
та Пєтрос, гребенева частина Головного Чор- 
ногірського хребта, околиці хутора Завоєля, 
території вздовж дороги Ворохта -  Заросляк. 
Детально рекреаційний вплив на Чорногору та 
його негативні наслідки описані у публікації 
[9, 10]. Додамо, що рекреаційне навантаження 
щороку збільшується як кількісно, так і якіс
но. З ’являються нові види рекреаційних послуг, 
що не контролюються дирекцією національного 
парку і прискорюють деградаційні процеси. Так, 
популярним стає катання на квадрациклах та 
мотоциклах, що загострює екологічну ситуа
цію вздовж дороги на “Заросляк” та на пологих 
схилах Костричі і Кукуля. Наслідки -  знищення 
трав’яного покриву та лісової підстилки, ущіль
нення ґрунту, посилення ерозійних процесів. 
Все частішими стають випадки польотів над 
Чорногірським масивом на гелікоптерах, які не- 
контрольовано здійснюють посадку за бажан
ням туристів, хоча згідно з чинним законодав
ством, польоти над заповідними територіями 
мають здійснюватися на висоті не нижче 2 000 
метрів. Всі ці види транспорту спричиняють 
значне шумове забруднення, що пригнічує жит
тєдіяльність рослин і тварин, а для дрібних тва
рин є смертельним.

З 2005 р., після загибелі людей та численних 
випадків травматизму під час масової політичної 
акції, багаточисельні сходження на Говерлу за
боронені. Але вони продовжувалися ще декілька 
років, хоча й контролювалися працівниками Кар
патського НІ II І. У результаті виникли десятки 
нових місць неорганізованого відпочинку вздовж 
автомобільної дороги на Заросляк, різко активізу
вались ерозійні процеси на схилах, зросли площі 
витоптаних та засмічених ділянок, кількість по
шкоджених рослин [2, 3].

З ’явився новий вид антропогенного впливу
-  маркетинговий (рекламний). Багато організа
цій та установ вважають за потрібне встанови
ти на Говерлі власну атрибутику, що заборонено 
правилами поведінки на заповідних територіях. 
Найбільш яскравим прецедентом була рекламна 
акція у вересні 2007 р., коли на вершину Говерли 
винесли автомобіль.

Загострюється ситуація поблизу озер Не
самовите та Бребенескул. Щороку збільшується 
кількість згарищ від вогню. Влітку під час піко
вих навантажень їхня кількість зростає в серед
ньому до 30. З ’являються нові стежки, зроста
ють площі вирубок сосни гірської, засміченість 
території. За нашими спостереженнями в липні 
2007 року навколо озера Несамовите переважа
ли стежки третьої категорії, було розміщено 28 
наметів одночасно, зафіксовано 22 згарища від 
вогню. У серпні 2012 спостерігалось одноча- 
сово близько 40 наметів. На озері Бребенескул 
обліковано близько 15 згарищ від вогню, навко
ло яких знаходяться великі ділянки вирубаної 
сосни гірської. За два тижні хорошої літньої 
погоди тільки навколо однієї стоянки накопичу
ється близько 250 порожніх бляшанок, значна 
кількість скляного та пластикового посуду, який 
вітром переноситься на значні території і часто 
потрапляє в озеро, тому прибережні території 
перебувають на четвертій -  п ’ятій стадіях ре
креаційної дигресії.

Рекреаційного пресу зазнають також ліси 
навколо населених пунктів та рекреаційних 
об’єктів. У них відбувається ущільнення ґрун
ту: щільність 10-сантиметрового шару ґрунту в 
3,5-4 рази більша, ніж в природному стані [1]. 
Подрібнюється та знищується лісова підстилка, 
оголюються та пошкоджуються коріння дерев, 
що негативно позначається на ґрунтозахисних 
та водорегулюючих функціях.
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Найбільшого рекреаційного впливу зазнають 
місцевості пенепленізованого альпійсько-субаль
пійського високогір’я, давньольодовикового еро- 
зійно-екзараційного середньогір’я (днища карів) 
та терасованих днищ міжгірських долин.

Загроза 4 -  аграрний вплив. Він має різно
манітні наслідки, залежно від сільськогосподар
ського використання території. Вплив рільництва 
проявляється локально, в околицях населених 
пунктів. У Чорногорі більш масштабними є на
слідки пасторального впливу.

Випасання худоби супроводжується таки
ми процесами: створення пасовищ і сіножатей 
у межах лісового поясу та штучне пониження 
верхньої межі лісу; зменшення біомаси на луках 
(через поїдання та витоптування), зміна видо
вого складу рослинності; руйнування дернини; 
створення мікроуступів та вибоїн; ущільнення 
ґрунту; посилення ерозійних процесів; вирубу
вання лісу на межі його ареалу для будівництва 
стай, колиб, загорож, заготівлі дров для функці
онування пасовищ.

При інтенсивному випасанні худоби в еко
системах змінюється не тільки склад біоти, але 
й кількість відмираючої фітомаси, що залучена в 
біологічний колообіг, ущільнюється ґрунт, зміню
ється його структура, понижується надходження 
поживних речовин у ґрунт. Спрощення структу
ри біогеоценозів унаслідок антропогенного впли
ву призводить до зменшення їхньої стійкості та 
стабільності (Голубець, Царик, 1991). Наслідки 
такого впливу інколи проявляються не відразу, 
але ефект сумується і призводить до суттєвих 
деградаційних процесів, особливо у разі надмір
ного випасу.

У межах Чорногори сучасний вплив ви
пасання спостерігається на схилах хребтів Ко- 
стричі, Кукуля, в урочищі Ґаджина, на поло
нинах Рогнєска, Головческа, Гармонєска. Тут 
на висотах 1 200-1 500 м н.р.м. здавна створе
ні штучні полонини, які використовують і на 
сучасному етапі. Щороку на випас приводять 
різну кількість худоби. Наприклад, у 2008 році 
на полонині Веснарка (хр. Кострича) випасали 
300 овець та 40 корів. На полонині Кукуль -  48 
корів. Це в три -  п ’ять разів менше, ніж випаса
ли 10-15 років тому [2, 3]. У 2012 році кількість 
худоби, що випасається, ще зменшилася. Але 
наслідки інтенсивного випасання в недалеко
му минулому очевидні. Полонини зарослі ру

деральними ценозами з домінуванням біловуса 
стиснутого (Нагриз з(гіс(а), щавлю альпійського 
(Китех аїріпит), костриці овечої (¥езіиса ауіпа) 
та червоної (Резіиса гиЬга), кропиви дводомної 
( Шіїса йіоіса).

На полонинах Костричі та Кукуля, чітко ви
ражений купинчастий мікрорельєф, стежки по
стійного перегону овець перетворені у дороги 
шириною до трьох метрів з повністю знищеним 
трав’яним покривом, сильно вираженими еро
зійними процесами. Схили порізані численними 
стежками. На хребті Маришевська в межах Го- 
верлянського заповідного лісництва інтенсивне 
випасання припинилось у 80-х рр. ХХ століття. 
Зараз тут випасають декілька коней. Тому від
новлюється трав’яний покрив, пасквальні види 
поступово витісняються, з ’являються жовто
зілля дібровне (8епесіо петогаїіз), куничник 
(Саїатадгозґіз), жовтець їдкий (Капипсиїиз асег). 
На полонини хребта, що знаходяться поза запо
відною зоною з боку села Бистрець, приганяють 
отари на день.

Випасають тварин уздовж Головного водо
дільного хребта Чорногори і навіть у буферній 
зоні Карпатського біосферного заповідника на 
схилах г. Туркула, г. Гутин-Томнатика та в карі
оз. Бребенескул. Для розширення площ пасовищ 
вівчарі випалювали чагарниковий та чагарничко- 
вий покрив на схилах Головного Чорногірського 
хребта, що призвело до зменшення популяцій 
ялівцю сибірського (Іипірегиз зіЬігіса), чорниці 
(Тассіпіит тугіуїіз), сосни гірської (Ріпиз тидиз), 
ісландського моху (Сеігагіа ізїап&са) та червоно
книжних видів. Тепер інтенсивність випасання 
зменшилась і на схилах простежуються про
цеси відновлення рододендрона східнокарпат- 
ського (Ккоіїоіїепіїгоп ко(зсИі), тирлича жовтого 
(Сепііапа їи(еїа).

Найбільшого пасторального впливу зазна
ють природні комплекси висотних місцевостей 
пенепленізованого альпійсько-субальпійського 
високогір’я.

Загроза 5 -  селитебний (поселенський) 
вплив. Через велике розчленування рельєфу та 
складні умови для проживання населення, при
родні комплекси Чорногори не дуже інтенсивно 
відчувають поселенський вплив, хоча він є один 
з найдавніших і найтриваліших. На території зна
ходяться села Бистрець, Луги, Дземброня, Бог
дан, Лазещина, та хутори Завоєля, Усть-Чорна.



130
Рожко І. М., Койнова І. Б.

Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1

Житлова забудова -  нечисленна. Окрім цього, 
природні комплекси зазнають впливу поселень, 
які розміщені на межі Чорногори. Зокрема, се
лища міського типу Верховина, Ворохта, Ясіня, 
села Криворівня, Кривопілля, Яблуниця, Кваси. 
Основні негативні наслідки -  це накопичення 
побутових і будівельних відходів та забруднення 
верхів’їв річок стоками з вигрібних ям. Остан
нім часом збільшується забудова навколо на
селених пунктів та вздовж дороги від Завоєлі 
до спортивної бази “Заросляк” як за рахунок 
розбудови туристичної інфраструктури, так і 
побудови приватних осель. У холодний період 
року забруднюється атмосферне повітря за ра
хунок опалення житла дровами та вугіллям. Це 
особливо відчутно в долинах рік під час темпе
ратурних інверсій.

Рільництво у Чорногорі розвинуте недо
статньо, на обмежених територіях навколо на
селених пунктів. М еліоративний вплив про
являється в результаті незначного збагачення 
ґрунту мінеральними та органічними добрива
ми. Для вирощування картоплі вносять отру
тохімікати. Основні наслідки рільництва ви
ражаються через активізацію площинного та 
лінійного змиву, зміну радіаційного, водного 
і теплового режимів, хімічного складу ґрунтів 
розораних ділянок та якісного стану води у 
верхів’ях річок.

Загроза 6 -  транспортна система, що в про
цесі свого функціонування і розвитку негативно 
впливає на всі компоненти екосистем. Поблизу 
автошляхів утворюються геохімічні аномалії з 
підвищеним вмістом важких металів. Будівни
цтво доріг порушує профіль рельєфу, цілісність 
рослинного і ґрунтового покриву. У зв’язку з цим 
провокуються нові та видозмінюються старі про
цеси, що відбувалися на місці будівництва трас. 
Підрізання схилів при розширенні доріг у м ’яких 
породах провокує зсуви, опливини, а в твердих -  
осипи, обвали. Зсуви такого походження можна 
побачити вздовж дороги від КПП до спортив
ної бази “Заросляк”. Руйнування рослинного та 
ґрунтового покриву при закладанні траншей для 
кабелів, встановленні опор, проїзду важкої техні
ки створюють сприятливі умови для виникнення 
і активізації гравітаційних процесів, застою по
верхневих вод, заболочення.

Забруднення автотранспортом атмосфер
ного повітря має чітко виражений сезонний ха

рактер. Найбільше автомобілів проїжджає в на
прямку до Говерли протягом липня -  серпня та 
у вихідні чи святкові дні. Дорога від Завоєли до 
“Заросляка” перетворюється у суцільну стоян
ку автомобілів та автобусів. Кількість автомо
білів реєструють на КПП Карпатського НПП. 
Але якщо туристи відпочивають на “Заросля- 
ку”, то їхній автомобіль реєструють лише один 
раз, незважаючи на постійне його пересування 
територією Чорногори. Не реєструють також 
автомобілі технічного забезпечення, сміттє
вози, вантажівки, які забруднюють атмосферу 
не менше. Інтенсивний рух транспорту доро
гою до “Заросляка” є причиною забруднення 
атмосферного повітря вихлопними газами та 
інтенсивного шумового впливу. В літній бу
день на територію парку заїжджає 25-30 ав
томобілів та два-три автобуси. У вихідні дні 
кількість автотранспорту збільшується утричі, 
а то й уп ’ятеро. З кожним роком кількість авто
мобілів збільшується.

Загроза 7 -  утилітарне використання при
родних комплексів. Останніми роками збіль
шується інтенсивність збирання грибів, ягід, 
лікарських рослин не тільки для власних по
треб, але й для продажу. Особливо це стосу
ється збирання чорниці та грибів, коли органі
зовують автобуси заробітчан з інших регіонів. 
Збирають варварськими методами -  чорницю 
вичісують гребінками, пошкоджують грибниці. 
Лікарські рослини зривають у період цвітіння 
або викопують з корінням, що унеможливлює 
їхнє відновлення і призводить до депопуляції. 
Це стосується арніки гірської (Агпіса топ(апа), 
тирлича крапчастого (С епііапа рип(а(а) та 
жовтого (О. Іи(еіа), родіоли рожевої (Ккайіоіа 
гохеа), рододендрона сх іднокарпатського 
(Ккоіїоіїепіїгоп ко(скі), перстача прямостоячого 
(Роіепііїїа егес(а), ісландського моху (Сеігагіа 
ініапйіса) тощо.

Висновки. Описані загрози вже зараз сут
тєво порушують екологічну стабільність тери
торії і, маючи тенденцію до зростання, можуть 
призвести до незворотних змін унікальних 
природних комплексів Чорногірського масиву 
Українських Карпат. Для уникнення цих змін по
трібно обмежувати антропогенні навантаження 
та реалізовувти первентивні заходи, предбачені 
програмою збалансовного розвитку Українських 
Карпат.
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Проанализировано разнообразние види ^кологических угроз -  лесо^ксплуатация, строитель- 
ство малих ГЕС, рекреация, сельськохозяйственная деятельность, селитебное влияние, развитие 
транспорта, утилитарное использование природних комплексов, а также масштаби их проявления и 
синергичекое воздействие.

Ключевьіе слова: ^кологическая угроза, природний комплекс Черногора, хозяйственная деятель
ность, антропогенное влияние, негативний ^кологический процесс.
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КОНФЕРЕНЦІЇ,  
СЕМІНАРИ, ШКОЛИ

УДК 911.52:528

ПОЛЬОВІ ШКОЛИ-СЕМІНАРИ ГІРСЬКОГО 
ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА В ЧОРНОГОРІ

А. В. М е л ь н и к

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

Розкрито мету, завдання та зміст роботи шести польових шкіл-семінарів гірського ландшафтоз
навства, які регулярно проводяться з 2010 року на Чорногірському географічному стаціонарі Львів
ського національного університету імені Івана Франка. Під час роботи школи-семінару учасники 
обговорюють проблеми дослідження літніх і зимових станів ландшафтів, питання ідентифікації й 
охорони ландшафтів, ландшафтознавчих досліджень басейнових систем та рекреаційно-туристичних 
навантажень на ландшафти.

Ключові слова: гірське ландшафтознавство, ландшафт, ідентифікація ландшафтів, охорона ланд
шафтів.

Гірське ландшафтознавство -  актуальний 
перспективний напрямок комплексної фізичної 
географії, завданням якого є вивчення гірських 
ландшафтів, їхнього генезису, закономірностей 
розвитку, структури, функціонування, динамі
ки, сучасного стану та розроблення заходів з 
їхнього раціонального використання й охоро
ни. Ці завдання вирішують шляхом експеди
ційних та стаціонарних і напівстаціонарних 
досліджень на базі комплексних географічних 
стаціонарів.

Протягом 70-80-х років минулого століття 
на кафедрі фізичної географії географічного фа
культету Львівського національного універси
тету імені Івана Франка сформувалася знана в 
Україні і за кордоном Львівська наукова школа з 
гірського ландшафтознавства професора Гаври
ла Петровича Міллера, яка сьогодні продовжує 
активно розвиватися.

Формування школи значною мірою відбу
валося на основі досліджень у Чорногірському 
ландшафті Українських Карпат, де в 1978 році 
Г.П.Міллером був заснований Чорногірський 
географічний стаціонар. Відтоді на стаціонарі 
проводять стаціонарні дослідження функціону
вання і динаміки ландшафтних фацій, стаціонар 
є базою напівстаціонарних і експедиційних до
сліджень у Чорногорі, базою наукових конферен
цій, семінарів, шкіл, виробничих і навчальних 
практик.

З 2010 року кафедрою фізичної географії за 
участю викладачів кафедри раціонального ви
користання природних ресурсів і охорони при
роди на Чорногірському географічному стаціо
нарі розпочато регулярне проведення польових 
шкіл-семінарів з гірського ландшафтознавства. 
Ш коли-семінари відбуваються при підтримці 
Карпатського національного природного парку,

© Мельник А. В., 2014
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Засідання школи-семінару відкриває її науковий керівник професор Анатолій Васильович Мельник.
Серпень, 2012. Фото з архіву школи-семінару

Заняття проводить доцент Володимир Миколайович Шушняк.
Серпень, 2011. Фото з архіву школи-семінару
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Туристичні навантаження на ПТК досліджують доценти Богдана Володимирівна Сенчина 
(крайня справа) та Павло Михайлович Шубер (в центрі). Серпень, 2011. Фото з архіву школи-семінару

Заняття проводить доцент Богдан Павлович Муха (в центрі).
Серпень, 2011. Фото з архіву школи-семінару
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на території якого знаходиться Чорногірський 
географічний стаціонар, та Інституту екології 
Карпат НАН України.

Метою їхньої діяльності стало сприяння 
розвитку ландшафтознавства, обміну досвідом 
у галузі ландшафтознавчих досліджень, удоско
наленню методики його викладання в навчаль
них закладах, заохоченню студентів до наукової 
роботи, а також впровадження заходів, прописа
них Європейською ландшафтною конвенцією, 
та втілення в життя завдань Протоколу Рамко
вої конвенції щодо збереження і використання 
біологічного та ландшафтного різноманіття, про 
охорону та сталий розвиток Карпат.

Польові школа-семінари з гірського ланд
шафтознавства органічно поєднують у собі цілі 
наукового семінару та навчальної школи. Крім 
наукових засідань, відбуваються наукові дискусії 
й навчальні тренінги як на дослідницьких по
стах, майданчиках і тарансектах Чорногірського 
географічного стаціонару, так і в експедиційних 
умовах, під час триденного маршруту, в природ
них територіальних комплексах середньогір’я і 
високогір’я Чорногори.

Завданням польових наукових семінарів є 
не лише обмін досвідом наукових напрацювань 
у галузі ландшафтознавства, а й апробація мето
дик ландшафтознавчих досліджень, обмін ними, 
освоєння нових методик, а також проведення 
наукових досліджень природних територіаль
них комплексів Чорногірського ландшафту. На
приклад, під час третьої польової школи-семі- 
нару її учасниками під керівництвом доцента 
Б.П. Мухи проведені триденні цілодобові синх
ронні топокліматичні спостереження в ланд
шафтних фаціях середньогір’я і високоігр’я пів
нічно-східного сектора ландшафту Чорногора.

Кожен семінар має свою проблематику, різні 
аспекти якої обговорюють у декількох секціях. 
Матеріали наукових засідань та польових дослі
джень публікують у Віснику Львівського універ
ситету (серія географічна), а з 2013 року вони, 
оформлені відповідно до вимог ВАКу України, 
видаються у періодичному (щорічному) науково
му збірнику “Проблеми гірського ландшафтоз
навства”. Інформацію про роботу шкіл-семінарів 
висвітлюють на інтернет-сторінці географічного 
факультету Львівського університету.

Метою навчальних шкіл гірського ланд
шафтознавства є: 1) поширення серед студентів,

вчителів шкіл, аспірантів, науковців навчальних, 
наукових, природоохоронних установ та органі
зацій наукових ідей вчення про гірські ландшаф
ти; 2) навчання методиці і техніці польових ланд
шафтних досліджень, як у літній, так і зимовий 
періоди, як у стаціонарних, так і експедиційних 
умовах; 3) здобуття досвіду опрацювання резуль
татів інструментальних спостережень за станом 
ландшафтних фацій та виділення їхніх добових, 
погодних і сезонних станів; 4) ознайомлення з 
природними територіальними комплексами най
вищого в Укарїнських Карпатах Чорногірського 
масиву -  фаціями, урочищами, стріями, висотни
ми місцевостями і секторами; 5) ознайомлення з 
етнокультурною спадщиною гуцулів. Навчання 
здійснюється в окремих секціях задля ознайом
лення з теоретичними основами та методикою 
польових стаціонарних, напівстаціонарних та 
експедиційних досліджень як загальнонауково- 
го плану, так і прикладного, а саме: морфоло
гія ландшафтів, геофізика ландшафтів, геохімія 
ландшафтів, екологія ландшафтів, функціонуван
ня ландшафтів, динаміка ландшафтів, рекреацій
не освоєння ландшафтів та ін.

Керують школами-семінарами викладачі ге
ографічного факультету Львівського національ
ного університету, професори і доценти, доктори 
і кандидати географічних наук у галузі фізичної 
географії, геофізики і геохімії ландшафтів. У ке
рівництві секціями беруть також участь відомі 
вчені інших університетів та наукових установ 
України та з-за кордону, спеціалісти природо
охоронних, туристичних та ін. організацій.

Учасниками школи-семінару є студенти, ас
піранти, пошукувачі і викладачі, вчителі шкіл, 
працівники різних наукових установ та органі
зацій. Школи-семінари проводять у вільний від 
навчання час поетапно: в зимовий період (січень- 
лютий, дослідження зимових станів ландшаф
тів) та (липень-серпень, вивчення літніх станів 
ландшафтів).

Місцем проведення школи є Чорногірський 
географічний стаціонар університету (смт Во- 
рохта, Івано-Франківської області). Дослідниць
кі і тренінгові пункти і полігони знаходяться 
на території стаціонару та в його околицях у 
межах дослідницьких трансектів і полігонів 
стаціонару.

М атеріально-технічне забезпечення шко- 
ли-семінару здійснюється за рахунок її учас-



Мельник А. В.
Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1 137

Заняття проводить доцент Богдан Ігорович Яворський. 
Серпень, 2012. Фото з архіву школи-семінару

Майстер-клас з дослідження болотних екосистем проводить к.б.н., с.н.с. (Інститут екології Карпат НАН України) 
Олександр Олександрович Кагало Серпень, 2013. Фото з архіву школи-семінару
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Учасники експедиційних досліджень. Керівники: доцент Володимир Павлович Матвіїв (в центрі ) 
та доцент Ігор Михайлович Рожко (крайній справа). Серпень, 2011. Фото з архіву школи-семінару

Урок карпатської ватри проводить доцент Володимир Павлович Матвіїв. Серпень, 2011.
Фото з архіву школи-семінару
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ників (доїзд до смт Ворохта і харчування) та 
університету (забезпечення умов проживання і 
харчування на стаціонарі, матеріально-техніч
не забезпечення наукових засідань, навчання і 
досліджень -  прилади і обладнання, навчальні 
кабінети, лабораторні приміщення, дослідницькі 
майданчики і пости Чорногірського географіч
ного стаціонару).

Перша зимова школа-семінар відбулася 4
8 лютого 2010 року. Учасниками обговорювалася 
проблема “Дослідження зимових станів гірських 
ландшафтів у контексті глобальних змін кліма
ту”. Взяли участь у роботі школи-семінару 35 
осіб. Було заслухано й обговорено п’ять наукових 
доповідей з проблеми.

Другу літню школу-семінар з гірського ланд
шафтознавства “Дослідження літніх станів гір
ських ландшафтів” було проведено 1-15 серпня
2011 року. Вона зібрала більше 50 осіб, які об
говорили сім наукових доповідей.

Третя літня школа-семінар гірського ландшаф
тознавства “Ідентифікація та охорона ландшафтів” 
проведена 6-13 серпня у 2012 році за участю 55 
осіб, котрі репрезентували 47 наукових доповідей.

Четверта літня школа-семінар з гірсько
го ландшафтознавства “Ландшафтознавчі до
слідження басейнових систем” проходила 5
12 серпня 2013 року і зібрала 60 осіб, які обго
ворили 25 наукових доповідей.

П ’ ята зимова школа-семінар відбулася 3
7 лютого у 2014 році. її тематикою стало “Дослі

дження зимових станів гірських ландшафтів для 
цілей рекреації”. У роботі школи взяло участь 26 
осіб і було заслухано й обговорено вісім науко
вих доповідей. За матеріалами школи-семінару 
підготовлено збірник наукових праць “Проблеми 
гірського ландшафтознавства”.

Ш оста школа-семінар “Дослідження станів 
гірських ландшафтів в умовах туристично-рекре
аційних навантажень” проходила 22-29 липня 
2014 року. У її роботі взяло участь 27 осіб, які 
обговорили 17 наукових доповідей. За резуль
татами готують до друку черговий збірник на
укових праць.

Традиційно учасниками польових шкіл- 
семінарів з гірського ландшафтознавства є сту
денти, магістри, аспіранти, здобувачі, викладачі, 
доценти і професори Львівського національно
го університету ім. Івана Франка, Чернівецького 
національного університету ім. Юрія Федько
вича, Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського, Вінниць
кого державного педагогічного університету 
ім. Михайла Коцюбинського, Інституту географії 
НАН України (м. Київ), Інституту екології Карпат 
НАН України (м. Львів), науковці Карпатського 
національного природного парку (м. Яремче), 
Національного природного парку “Гуцульщина” 
(м. Косів), Карадазького природного заповідника 
НАН України, вчителі шкіл та інших наукових 
установ та організацій.

Стаття надійшла до редакції 05.08.2013 р.
Прийнята до друку 11.12.2013 р.
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Н А У К О В І ЗА С ІД А Н Н Я
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А. V. Меіпук

Іуап Ргапко Иаґіопаї ^ ю е п і і у  о /Ь ущ 
Р  ^от xкепка 8іг., 41, ^VІV, ^ г а т е , 79000
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тоеге зо^егї. РгоЬІетв оґ гевеагсЬ в и т т е г  апгї тоіпіег зіаіез оґ Іапгїзсарез, іввиев оґ Мепіійсаііоп апгї 
ргоіесііоп оґ Іапгїзсарез, гевеагсЬ Ьавіп зузіетз апгї Іоигізт апгї гесгеаііоп Іоагїз оп іЬе Іапгїзсарез тоеге 
гїізсшзегї аі іЬе тоогкзЬорз.

Кеу м>ог<І8\ тоипіаіпоив оґ Іапгїзсаре всіепсе, Іапгїзсаре, Мепіійсаііоп оґ Іапгїзсарез, сопзегуаііоп 
Іапгїзсарез.

ПОЛЕВЬІЕ ШКОЛЬІ-СЕМИНАРЬІ ГОРНОГО 
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В ЧЕРНОГОРЕ

А. В. Мельник

Львовский национальньїй университет имени Ивана Франко 
ул. Дорошенка, 41, г. Львов, Украина, 79000

Вьісветлено цель, задания и содержание шести школ-семинаров горного ландшафтоведения, 
которьіе систематически проводятся с 2010 года на Чорногорском географическом стационаре Львов- 
ского национального университета имени Ивана Франко. Во время школ семинаров обсуждались 
проблемь исследования летних и зимних состояний ландшафтов, вопрось идентификации и охрань 
ландшафтов, ландшафтних исследований бассейновьіх систем и рекреационньїх туристических на- 
грузок на ландшафти.

Ключевьіе слова: горное ландшафтоведение, ландшафт, идентификация ландшафтов, охрана 
ландшафтов
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ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОГО 
ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА

УДК 911.3

ПРОФЕСОР КАЛЕНИК ІВАНОВИЧ ГЕРЕНЧУК -  ФУНДАТОР 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛАНДШАФТОЗНАВЧОЇ НАУКИ

С. І. К укурудза

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

Висвітлено вклад професора К.І. Геренчука у формування ландшафтознавства загалом і ландшаф
тознавчої школи в Україні зокрема. Акцентовано увагу на його організаційній, науковій і педагогічній 
діяльності у Львівському університеті протягом тридцяти років (1954-1984).

Ключові слова: організаційна, наукова, педагогічна діяльність професора К.І. Геренчука, Львів
ський університет.

110 років тому 
народився відомий 
український географ
-  професор Каленик 
Іванович Геренчук
-  фундатор україн
ської ландш афтоз
навчої науки. До 
100-річного ювілею 
вченого, який науко
ва громадськість від
значала в 2004 році, 
опубліковано чимало 
розвідок про життє

вий і творчий шлях професора К. І. Геренчука. 
в т. ч. монографію в серії “Постаті українсько
го землезнання -  Професор Каленик Геренчук” 
[2]. Тому ми не акцентуємо увагу на життєвих 
колізіях вченого, а зупинимося головно на його 
науковому доробку в галузі ландшафтознавства.

Насамперед зауважимо, що з майже 200 на
укових і науково-методичних праць, опублікова
них і рукописних, залишених нам ученим, 109 
стосуються вчення про ландшафти та фізико-гео
графічне районування. Такий чисельний за кіль
кістю і суттєвий за змістом науковий доробок і є 
найважливішою підставою вважати професора 
К. І. Геренчука фундатором не тільки Львівської, 
а й Всеукраїнської школи ландшафтознавства.

Аналізуючи творчий доробок Каленика Іва
новича, виникає питання: чому вчений, який 
завершував докторську дисертацію з геоморфо
логічних проблем, паралельно почав працювати 
над проблемами ландшафтознавства? А сталося 
це так. Активно працюючи над докторською дис
ертацією, К. І. Геренчук не залишав поза увагою 
й інші перспективні напрями географічної науки. 
Таким напрямом він вважав насамперед ланд
шафтознавство. Висловлені наприкінці ХІХ -  
поч. ХХ ст. ідеї “географічного ландшафту”, були
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підтверджені у 40-х-50-х роках польовими мате
ріалами. Ландшафтними дослідженнями переду
сім зайнялися фізико-географи Московського та 
Ленінградського, а дещо пізніше Воронезького, 
Латвійського, Львівського та Тбіліського універ
ситетів. Перейнявся ними й К. І. Геренчук і, як 
виявилося, на все своє життя. Ще працюючи в 
Чернівцях, він публікує першу ландшафтознав
чу працю, присвячену природним ландшафтам 
Прикарпаття (1953, співавт. П. Кучинський). Зго
дом доповідає на Першій Всесоюзній нараді з 
питань ландшафтознавства (Ленінград, 1955).

У 1956 році К. Геренчук виступає в “Извес- 
тиях ВГО” з програмною статтею “Про морфо
логічну структуру географічних ландшафтів” у 
якій обґрунтовує не тільки предмет дослідження 
ланшафтознавства -  як нового напряму фізико- 
географічних досліджень, а й окреслює понят
тя про морфологічні одиниці ландшафту, що 
утворюють ієрархічну систему, вперше вводить 
поняття “ландшафтна місцевість” -  проміжну 
одиницю між урочищем і ландшафтом.

Очоливши згідно з конкурсом у 1954 р. кафе
дру фізичної географії Львівського університету, 
К. І. Геренчук ініціює проведення у Львові Другої 
Всесоюзної наради з питань ландшафтознавства. 
Ця нарада стала важливою віхою у становленні 
теорії й методики ландшафтних досліджень. На 
цій конференції він виступає з доповіддю “Пи
тання середньомасштабного картографування 
ландшафтів” у якій обґрунтовує вузлові моменти 
цих досліджень. З того часу їх виокремлюють у 
самостійну наукову проблематику, яка викликає 
підвищений інтерес на наступних ІУ-й і У-й Все
союзних нарадах з питань ландшафтознавства.

Доповіді та добре підготовлені польові екс- 
курсії-наради у Львові мали широкий науковий 
резонанс. Значне зацікавлення ландшафтознав
чими дослідженнями з’явилося не тільки у фізи- 
ко-географів, а й геоморфологів, ґрунтознавців 
і, навіть, медиків. В університетських центрах 
формуються дослідницькі групи, які всебічно 
і з різних наукових позицій розробляють осно
вні проблеми ландшафтознавства, закладають 
підвалини української ландшафтознавчої школи. 
Незаперечним провідником цієї школи визнано 
професора К. І. Геренчука.

У шістдесятих роках К. І. Геренчук разом з 
професором П. М. Цисем і доцентом М. М. Кой- 
новим розпочинають працю над складною про

блемою природного (фізико-географічного) ра
йонування території західних областей України. 
Ця праця завершилася публікацією монографії 
“Природно-географічний поділ Львівського та 
Подільського економічних районів” (1964), у якій 
вперше детально охарактеризовано ландшафтні 
системи заходу України. Після виходу цієї праці 
фізико-географи Київського університету імені 
Тараса Шевченка мобілізували великий автор
ський колектив для підготовки фундаментальної 
праці “Физико-географическое районирование 
Украинськой ССР”, обсягом майже 50 друкова
них аркушів (1968 р.). Для цієї праці професор 
К. І. Геренчук написав п’ять розділів загальним 
обсягом понад 10 др. аркушів. Усього ж з про
блематики природного районування території 
України ним було написано 28 наукових праць. 
Відзначимо, що цей пласт наукової спадщини 
вченого ще далеко не вивчений і потребує спе
ціального аналізу.

Окремого аналізу потребує також проблема 
гірського ландшафтознавства. Перша праця, 
присвячена гірським ланшафтам “Про законо
мірності висотної структури ландшафтів у Ра
дянських Карпатах” (співавт. Г. П. Міллер), була 
опублікована в 1961 році у збірнику, виданому 
з нагоди 300-річчя Львівського університету. 
Всього ж  з теорії, методики і практики гірсько
го ландшафтознавства К. І. Геренчук опублі
кував близько 20 праць. Серед них насамперед 
варто назвати колективну монографію “Природа 
Українських Карпат”, яка вийшла друком (за його 
редакцією) у 1968 році. Для цієї праці К. І. Герен
чук написав розділи: “Загальний огляд” (співавт. 
П. М. Цись), “Ландшафти” та “Охорона природи 
і питання ефективного використання природних 
ресурсів” (співавт. С. М. Стойко). Серед інших 
важливих праць з гірського ландшафтознавства 
можна назвати розділи у монографіях, присвяче
них “Природі.. .” адміністративних карпатських 
областей України, а також статті: “Про принци
пи розмежування гірських ландшафтів” (1963), 
“Ландшафтне і геоморфологічне знімання в 
Карпатах” (1965), “Про морфологічну структу
ру гірських ландшафтів” (співавт. Л. Алібеков, 
1970) та ін.

Саме працею “Природа Українських Карпат” 
започатковано серію регіональних монографій 
із дев’яти книг. У восьми монографіях цієї серії 
досліджено природу адміністративних областей
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заходу України. Перша з них -  “Природа Львів
ської області” -  опублікована в 1972 р., а остання
-  “Природа Закарпатської області” -  в 1981 р. У 
передмові до “Природи Львівської області” на
уковий редактор зазначає мету і завдання такого 
типу видань, тому подаємо її повністю: “Авто
ри цієї роботи поставили перед собою завдання
-  дати таку характеристику природних умов 
Львівської області, у  якій, з одного боку, на під
ставі сучасних даних були б охарактеризовані 
окремі компоненти природи (геологія, рельєф, 
клімат, води, рослинний та тваринний світи та 
ґрунти), а з другого, -  ті територіальні природні 
комплекси, що утворюють ці компоненти, і зако
номірності їх поширення на території області” 
[1972, с. 5-6]. За таким взірцем підготовлено всі 
інші сім монографій про природу західних об
ластей України.

Варто відзначити, що К. І. Геренчук у всі 
роки свого тридцятилітнього захоплення ланд
шафтознавством значну увагу приділяв розвитку 
теорії цього наукового напряму. Проте особливо 
цілеспрямованого характеру такі дослідження 
набули в сімдесятих роках, коли теорії ландшаф
тознавства було присвячено УІІ Всесоюзну на
раду з питань ландшафтознавства (Перм, 1974), 
а також Всесоюзні симпозіуми з теоретичних 
питань географії (Рига, 1973; Сімферополь, 1975; 
Одеса, 1977 та ін.). Висловлені раніше мірку
вання з теоретичних питань ландшафтознавства 
К. І. Геренчук узагальнив у доповіді “Географічні 
аксіоми і ландшафтні постулати”, з якою висту
пив на Ш-му Всесоюзному симпозіумі з теоре
тичних питань географії (Одеса, 1977). Щодо тез 
цієї доповіді, то куратор третьої групи питань під 
назвою “Географічні закономірності” Ю. Липець 
зазначив: “Не заперечуючи важливості головних 
законів розвитку природи і суспільства для ро 
зуміння системи географічних закономірностей, 
інші автори намагаються навести певний поря
док у  цій системі. До їх числа серед доповідачів 
відноситься насамперед К.І. Геренчук, у  допо
віді якого пропонується система географічних 
аксіом і ландшафтних постулатів. Ця система 
ґрунтується на широковідомих і визнаних по
лож еннях низки провідних фізико-географів” 
(1977, с. 74). Автор викладає своє розуміння 
географічних аксіом і ландшафтних постулатів 
та описує систему з трьох аксіом і п ’яти посту
латів, присвоюючи їм імена тих дослідників, які

найбільшою мірою долучилися до розроблення 
конкретних теоретичних положень природничої 
географії.

Згодом ця система аксіом і постулатів була 
доопрацьована в статті “До теоретичного об
ґрунтування класифікації природних комплексів” 
(співавт. С. І. Кукурудза, 1977), де географічни
ми аксіомами запропоновано вважати: “ ...без
заперечні положення, доведені всім попереднім 
досвідом науки (в т. ч. й географічної), що спи
раються на діалектичну ... філософію; ландшаф
тними постулатами -  положення, що витіка
ють з географічних аксіом і характеризуються 
достатньо високою ймовірністю, щоб покласти 
їх в основу теорії ландшафтознавства” [1977, 
с. 531]. До цих визначень додано два положення 
системної концепції: а) про структурність гео
графічних систем; б) про системотвірні елементи 
і зв’язки, що визначають її основні специфічні 
риси.

Успішному розробленню методологічних 
і прикладних проблем ландшафтознавства, 
крім особистих якостей вченого, сприяла також 
його належна теоретична підготовка, здобута 
в Кам’янець-Подільському університеті (у час 
навчання К. І. Геренчука пониженому до стату
су Учительського інституту), де він здобув фах 
викладача агробіологічних дисциплін. Навчаю
чись в аспірантурі Науково-дослідного інститу
ту географії Московського університету (1935
1938 рр.), не тільки освоїв ази геоморфології, а 
й своєчасно підготував і захистив кандидатську 
дисертацію на тему: “Розвиток рельєфу морен
них межиріч центру Руської рівнини” (1938). 
Отже, володіючи широким “комплексом знань”, 
К. І. Геренчук легко “вписався” в ландшафтоз
навство -  цей надзвичайно синергічний напрям 
природничих досліджень.

Львівський  період діяльності для Каленика 
Івановича був найпліднішим. У 1958 році К.І. Ге- 
ренчук захищає докторську дисертацію, а в 1960 
році йому присвоєно вчене звання професора 
кафедри фізичної географії. Професор К. І. Ге- 
ренчук зосереджує зусилля на підготовці на
вчальних посібників і підручників, разом з коле
гами створює кабінет землезнавства, організовує 
експедиційні дослідження Українських Карпат, 
Поділля й Західного Полісся. За його активної 
підтримки формуються ґрунтознавчі експедиції 
на постійній основі з кваліфікованими фахівця
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ми, які проводять польові дослідження ґрунтів не 
тільки в західних, а й в східних областях України, 
Російській Федерації, Казахстані. Безпосереднім 
організатором і науковим керівником цих екс
педицій був тоді доцент кафедри фізичної гео
графії Іван Миколайович Гоголєв (професор з 
1966 р.). На початку 60-х років минулого століття 
при кафедрі фізичної географії створено науково- 
дослідну групу, головним завданням якої було 
розроблення методики якісного оцінення земель. 
На основі матеріалів, зібраних у процесі роботи 
цієї групи, захищено дві кандидатські дисертації 
(О. Г  Топчієв і З.О. Проскура).

Каленик Іванович завжди уважно ставився 
до молодих науковців, цікавився їхніми пробле
мами та ідеями, допомагав порадами -  і резуль
тати не забарилися. Під його керівництвом кан
дидатські дисертації захистили 16 осіб (С. І. Про- 
ходський, 1953; М. С. Кожуріна, 1954; М. О. Чи- 
жов, 1957; П. В. Климович, 1963; Г.П. Міл- 
лер, 1963; Я.О. Дорфман, 1966; О.Г. Топчієв, 
1966; Г.Л. Проць-Кравчук, 1967; Л. Алібеков,
І. Гораш, Т.Д. Джумабаєв, С. В. Трохимчук -  усі 
в 1968 році, М.В. Зденюк, 1973; С.І. Кукурудза, 
1979; Т  І. Гаманюк, 1985; П. І. Штойко, 1986. 
Зауважимо, що після захисту докторської дисер
тації І. М. Гоголєвим (1965), Каленик Іванович, а 
також професор П. М. Цись та доцент А. Т. Ва- 
щенко, які тоді керували кафедрами географічно

го факультету, не підтримали прагнення молодо
го доктора наук відкрити на факультеті кафедру 
ґрунтознавства та агрохімії, формально зіслав
шись на те, що це не географічна спеціальність. 
Через десяток років у приватній розмові з авто
ром цих рядків Каленик Іванович щиро шкодував
з приводу такого рішення.

Варто наголосити, що та величезна органі
заційна, наукова та просвітницька робота, яку 
повсякчас проводив професор К. І. Геренчук, не 
залишилася не поміченою. У 1961 році з нагоди 
300-річчя Львівського державного університету 
імені Івана Франка його нагороджено Почесною 
грамотою Верховної Ради УРСР, а в 1970 році -  
медаллю “За доблесну п р а ц ю .”. У цьому ж році 
на черговому з ’їзді Географічного товариства 
СРСР професора К. І. Геренчука обрано Почес
ним членом товариства. За серію регіональних 
монографій, присвячених природі західних об
ластей України, Каленика Івановича та співавто
рів цієї праці Міністерство вищої освіти УРСР 
нагородило премією за кращу наукову роботу.

Підсумовуючи той значущий внесок видат
ного вченого у теорію і практику українського 
ландшафтознавства, зазначимо, що це була енер
гійна, наполеглива, патріотично налаштована лю
дина, праці якої залишаються джерелом пізнання 
природи рідного краю -  невід’ємної складової 
поняття Батьківщина.
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Проаналізовано науковий шлях Г.П. Міллера як географа-ландшафтознавця та його внесок у 
становлення Львівської ландшафтної школи. Використано спогади та польові щоденники Г.П. Міл- 
лера, розглянуто періодичність обґрунтування ним такого розділу загального ландшафтознавства, як 
гірське ландшафтознавство.
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Наприкінці 40-х років минулого століття, за
вдяки працям М. А. Солнцева [22, 23], вітчизняне 
ландшафтознавство мало розроблену морфологіч
ну структуру свого основного об’єкта досліджен
ня -  географічного ландшафту. Разом з тим, щодо 
ландшафтної структури гірських територій, було 
лише зрозуміло, що вона має бути значно склад

нішою. Ця складність виникала внаслідок значної 
подрібненості ландшафтних виділів, їхнього ди
намізму в просторі та часі, експозиційної, літоло
гічної, висотно-кліматичної відмінностей. Неста
ча наукових напрацювань з морфології гірських 
ландшафтів почала стримувати загальний розви
ток ландшафтознавства загалом. Значний доробок
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у розроблення цих питань внесли представники 
Львівської наукової школи ландшафтознавства, яка 
почала формуватися з 50-х років ХХ ст., під керів
ництвом професора К. І. Геренчука.

Одна з перших праць, присвячена морфологіч
ній структурі гірських ладшафтів, побачила світ у 
1957 році [5]. її автором був тоді ще молодий вче
ний Львівського державного університету Гаврило 
Петрович Міллер.

Після першої статті М іллер починає ін
тенсивно досліджувати сліди давнього зле
деніння в Українських Карпатах. Проблема 
ускладнювалася тим, що на той час багато з 
відомих дослідників зледеніння вважало, що 
якраз у Карпатах його не було взагалі. Гаврило 
Петрович здійснює декілька експедицій Кар
патами (див.: рис.) і переконливо доводить, 
що зледеніння тут таки було. Більш того, воно 
залишило численні наслідки. У 1960 році він 
друкує результати своїх досліджень з питань 
карово-долинного зледеніння в ландшафтах 
Українських Карпат [6]. А далі: про закономір
ності висотної структури ландшафтів Карпат 
[1]; морфологічну структуру гірських ланд
шафтів (на прикладі Українських Карпат) [2]; 
структуру, генезис і раціональне використання 
гірських ландшафтів [7]; про бланкову форму 
обліку гірських ландшафтів [8]; поширення і 
закономірності розвитку в них шкідливих сти
хійних явищ [9]; про методи і принципи ланд
шафтного картографування гірських територій 
[4, 10]. Підсумовуючою стала основна праця 
автора -  “Ландшафтньїе исследования горньїх и 
предгорньїх территорий” (1974), яка разом із по
передніми напрацюваннями лягла в основу його 
докторської дисертації. На початок 1970 років 
Г. П. Міллером був створений фундамент не 
тільки для картографування ландшафтів гір
ських територій, але і для вивчення їхньої ди
наміки та господарського використання.

Цікавий факт, який характеризує Гаврила 
Петровича як зрілого вже на той час науковця. 
Однією з проблем компонентної наповненості 
гірських природних територіальних комплек
сів була незрозуміла на той час поява букових 
лісів серед смерекових фітоценозів у середньо- 
гірських ландшафтах північно-східного макро- 
схилу Чорногори. Схиляючись до думки свого 
вчителя -  К. І. Геренчука, -Міллер вважав, що 
це наслідок температурних інверсій у Карпатах.

Про це він писав у збірнику “Географічні ланд
шафти України” (1966). Та дальші дослідження 
змусили його кардинально змінити свою точку 
зору. Він переконливо довів, що це пов’язано
з літологічними особливостями ландшафтних 
систем. Букові ліси чітко приурочені до вихо
ду карбонатних порід (для Чорногори зазвичай 
карбонатних пісковиків). Отже, вже тоді для мо
лодого науковця доведений факт беззаперечно 
переважив авторитетну думку.

У цей час зусилля дослідника були спря
мовані і на поглиблене вивчення тенденцій по
ширення шкідливих стихійних явищ у гірських 
ландшафтах та можливості їхнього просторо
во-часового прогнозування [11, 12]. Під безпо
середнім керівництвом Г. П. Міллера були роз
горнуті потужні великомасштабні експедиційні 
дослідження Карпат, спрямовані на врахування 
шкідливих стихійних процесів і динамічної ак
тивності ландшафтних комплексів під час про
мислового (лісогосподарського) використання. В 
складі експедиції перебували і науково зростали 
такі нині відомі дослідники, як: проф. О. Топ- 
чієв та проф. І. Волошин, проф. М. Кіт і багато 
інших яскравих вчених. За розмахом досліджень 
ці експедиції не мають аналогів і на сьогодні (для 
Карпатського регіону). Були опрацьовані терито
рії практично всіх лісокомбінатів карпатського 
регіону України. Укладені ландшафтні карти й 
описи до них відрізнялися локальністю фіксації 
процесів та їхнього просторового поширення, 
що робило їх надзвичайно кондиційними у ви
користанні.

Кінець 70-х-початок 80-х років минулого 
століття у ландшафтознавстві характеризував
ся інтенсивним розвитком стаціонарних дослі
джень. Основні роботи проводили працівники 
стаціонарів АН Сибіру (А. А. Краукліс), інсти
туту Географії СРСР у Курську та Московському 
університеті в Мещері (І. П. Герасимов, І. І. Ма- 
май), Тбіліському університеті (Н. Л. Беручашві- 
лі), Інституті геофізики ім. Суботіна АН України 
в Димірі (В. Т. Гриневецький).

Гаврило Петрович організовує стаціонарні 
ландшафтознавчі дослідження в Карпатах на 
базі Чорногірського географічного стаціонару 
[14]. Всі стаціонарні дослідження вивчали один 
об’єкт -  ландшафтні системи -  і водночас всі 
вони мали свої індивідуальні особливості. Так, 
на Чорногірському стаціонарі в Карпатах дослі-
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дження ландшафтних фацій (основний об’єкт ви
вчення) відбувалися на просторовому мікрорівні, 
тобто завданням було вивчення закономірностей 
формування внутрішньої їхньої структури, а вже 
через неї планувався вихід на механізми форму
вання більш складних ландшафтних утворень 
[15, 16]. Наслідком цих робіт стало розкриття 
закономірностей структурної організації фацій 
[17]. Вже тоді стало зрозуміло, що архіважли- 
ве значення мають процеси, що відбуваються у 
контактних ділянках ландшафтних структур [18], 
що, до речі, в наші дні стало однією з основних 
проблем ландшафтознавства.

Набутий досвід і виявлені ландшафтні за
кономірності надавали можливість їхнього 
практичного використання. Під керівництвом 
Г. П. Міллера на кафедрі фізичної географії у 
Львівському університеті (яку він очолював 
протягом 20 років), наприкінці 1980 -  початку 
1990 років починаються роботи над розроблен
ням серії ландшафтознавчих досліджень при
кладного спрямування. Здатність Гаврила Пет
ровича охоплювати проблему загалом у всій її 
яскравості проявилась і в цьому питанні. Він 
зумів виділити основні проблеми, що потребу
вали нагального вивчення, і чергові -  найбільш 
актуальні для Карпатського регіону. До основних 
були віднесені проблеми теоретичного обґрунту
вання і методів здійснення ландшафтного моніто
рингу [3] та ландшафтно-екологічної експертизи 
[19]. Вирішення цих проблем давало можливість 
із значним науковим доробком підійти до питань 
прикладного характеру. В полі зору дослідника в 
цей час перебував не тільки улюблений Карпат
ський регіон, а практично вся Західна Україна.
Із значної кількості регіональних проблем були 
виділені дві, які він вважав найбільш актуаль
ними: магістральні трубопроводи в Карпатах і 
проблема міст.

Дослідження природних територіальних 
комплексів у зонах прокладання карпатських 
магістральних трубопроводів спонукали Г. Міл- 
лера виступити на багатьох рівнях із закликом

до негайної ландшафтно обґрунтованої їхньої 
оцінки, враховуючи реальну загрозу природі 
Карпат [20, 21]. Не менш важливими він вважав
і проблеми міст. Здавалося б, значна відстань від 
слабозмінених ландшафтних систем гір до над
звичайно модифікованих урболандшафтів має 
спричинити певні труднощі у їхньому вивченні. 
Та Гаврило Петрович вважав, що закономірності 
просторово-часового функціонування ландшаф
тних систем, досліджені на будь-якій території, є 
адекватними і для рівнин, і для гір, і для техно-, і 
для урболандшафтів, оскільки природа на нашій 
Землі організована за одними законами.

Засновник гірського ландшафтознавства, 
вчений, неоціненний доробок якого у розуміння 
загальних закономірностей динаміки і розвитку 
природних територіальних систем, прогнозу
вання їхніх станів, експертизи сучасного стану і 
станів з різноваріантними антропогенними мо
дифікаціями, активний прибічник застосування 
ландшафтної парадигми практично у всіх мож
ливих напрямках життя сучасного суспільства
-  таким був Гаврило Петрович Міллер. Один з 
фундаторів Львівської школи ландшафтознав
ства, школи своєрідної, справи якої продовжують 
його вихованці, -  доктори і кандидати наук, і яка, 
можливо, є останнім “притулком” класичного 
ландшафтознавства, Гаврило Петрович був абсо
лютно переконаним у тому, що всі найсучасніші 
тенденції будь-якої науки, і ландшафтознавства 
в т. ч, мають бути основані на міцних класичних 
засадах, добре перевірених практикою. Тільки в 
такому разі вони чогось варті.

Буяють зеленню Карпати, чути як монотонно 
шумить водоспад Гук, ледь помітною стрічкою 
між сосновим стелюхом в’ється гірська стежина
і так реально здається, що ось зараз розсунуться 
гілки і на полонину вийде чоловік з наплічником, 
польовою планшеткою і незмінним висотоміром 
у шкіряній торбинці -  Гаврило Петрович Міл- 
лер -  дослідник, ландшафтознавець, вчений, без 
праці і відданості якого наша наука не досягла б 
сучасних вершин.
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ПАМ’ ЯТНІДАТИ

ФЕДІРКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (30.08.1954 -  
4.09.2011) -  ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК ЛАНДШАФТІВ 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ, РОЗТОЧЧЯ, ОПІЛЛЯ

Тридцятого серпня 
2014 року виповнилося 
б 6о років від дня наро
дження непересічного 
гео гр аф а-л ан д ш аф - 
тознавця Олега М и

колайовича Федірка. Він народився у м. Сколе 
на Бойківщині, тому не випадково майже увесь 
свій творчий доробок присвятив Карпатам. Його 
професійне становлення відбулося на кафедрі фі
зичної географії Львівського університету імені 
Івана Франка: студентом (1971-1976), аспірантом 
(1984-1987), докторантом (1993-1996). У 1988 
році захистив кандидатську дисертацію на тему: 
“Ландшафтні дослідження лісопатологій (на при
кладі Карпат)”. З 1990 по 2011 рік працював на 
посаді доцента кафедри фізичної географії.

У наукових уподобаннях Олега Миколайови
ча можна виділити декілька напрямків. Перший 
напрямок -  це розвиток теоретичних засад фізич
ної географії. У його роботах співставлено погля
ди на об’єкт фізичної географії у ХІХ-ХХ ст., її 
місце в системі наук, сутність наукового підходу 
до аналізу еволюції теоретичних основ фізичної 
географії. “Фізична географія -  це комплекс наук, 
чи наука про комплекс?” -  таким логічним запи
танням автор запрошував своїх колег до дискусії 
стосовно наукової сутності фізичної географії.

Другий напрямок -  еволюція ландшафтів, де 
розглядається історія їхнього розвитку та еволюційні 
зміни. Проаналізовано еволюційні традиції у при
родознавстві, становлення еволюції ландшафтів та 
палеоекології. Зроблено акцент на становлення па- 
леоландшафтознавства з глобальною геохронологі
єю та палеоландшафтною шкалою. Особливе місце 
відведено методології та методам цієї науки (загальні 
та спеціальні методи, палеоландшафтний метод) та 
методиці створення палеоландшафтних карт.

Третій напрямок -  екологія ландшафту. Про
пагована ним концепція ґрунтується на сучасних 
уявленнях про географічний ландшафт як інтегро
вану фізико-хіміко-біологічну природну систему.

Звернено увагу на вплив життєдіяльності орга
нічної природи у формуванні просторово-часової 
структури ландшафту (вертикальний та горизон
тальний устрій, часове організування ландшафту).

Четвертий напрямок -  дослідження заповід
них територій, серед яких є національні природні 
парки: “Карпатський”, “Сколівські Бескиди”, “Яво- 
рівський”, “Синевирський”; Карпатський біосфер- 
ний заповідник і природний заповідник “Розточчя”. 
У результаті копіткої праці укладено ландшафтні 
карти на ці природоохоронні території, встановлено 
їхнє місце у регіональному ландшафтному устрої. 
Зазначено, що саме ландшафтне картографування 
є необхідним етапом територіального планування 
природоохоронних об’єктів. Акцентовано увагу 
на проблемах відновлення порушених природних 
систем природоохоронних територій та на питан
нях оцінення їхнього ландшафтного різноманіття.

П ’ятий напрямок -  вивчення динаміки ланд
шафтів у межах якого досліджено лісопатології 
та небезпечні природні процеси, з ’ясовано осно
вні тенденції перебудови структури гірсько-лісо
вих ландшафтних систем.

Шостий напрямок -  ландшафтно-топоніміч
ні дослідження. Олег Миколайович писав: « .о х о 
рона і збереження природної системи та народної 
назви цієї системи мають стати поняттями-сино- 
німами. Ставлячи сьогодні завдання відродження 
народної термінології, ми повинні дбати про від
родження її у первісному вигляді, іншими словами
-  відповідно до первісного якісного змісту тих 
об’єктів природи, які названі їхнім іменем».

Олег Миколайович пішов з життя повний на
снаги і творчих задумів. Незавершеною залишила
ся, за його редакцією, колективна монографія “На
ціональний природний парк Сколівські Бескиди”. 
Географічне середовище». До його сумного ювілею 
колеги по кафедрі підготували електронний бібліо
графічний довідник, у якому, зокрема, розміщенні 
неопубліковані розділи цієї монографії.

Редколегія
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