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Люди, кожного дня, стикаючись з земними об’єктами, спостерігаючи
земні пейзажі, зрідка замислюються над тим, чи могли ці об’єкти мати
інший вигляд. І лише дивлячись на Землю з висоти польоту повітряного
лайнера, ми зауважуємо, що звичний ландшафт докорінно іншого образу.
Природні об’єкти, такі як ліси, луки, озера, ріки, межі яких людина не
може осягнути, набувають визначених обрисів і форм. Об’єкти, що в
профіль є лінійними, стають крапками у вигляді зверху, об’ємні кубічні
й паралелепіпедні форми – плоскими чотирикутними.
Завдяки сучасним технологіям, які дали змогу синтезувати
можливості інтернет-технологій і дистанційного зондування, кожен
користувач комп’ютерних засобів може оглядати земну поверхню
з висоти космічного носія та з висоти літака. Земна куля в цілому
та окремі її компоненти стали тепер доступні для споглядання
спеціалістам-географам і всім любителям природи. Проте для розуміння того, що ж відображене на знімках, які власне об’єкти належать
до того чи іншого класу, потрібні спеціальні навики, досвід і певні
знання в галузі аерокосмічних досліджень.
Подальший етап спостережень неодмінно породить запитання:
які ж об’єкти середовища виражені на матеріалах дистанційного
зондування, що ж є в основі їхнього компонування, як склалося те чи
інше угруповання елементів довкілля?
Багаторічний досвід дешифрування аерофото- і космічних
знімків дав нам змогу відповісти на ці питання. За спостереженням
космічних та аерофотозображень, проаналізовано угруповання на
них природних і антропогенних об’єктів. Складну строкатість
наземного покриву визначено як певний комплекс, що складається
з типів природокористування і морфології рельєфу. Рельєф є тією
компонентою, що головно впливає на характер природокористування,
форми й конфігурації угідь, наявність або відсутність тих чи
інших видів рослинності, їхні угруповання. Формуються специфічні
морфолого-господарські комплекси, різноманітні за протяжністю,
площею, структурою – долинно-лучні, схилово-рільничі чи вершиннолісогосподарські, які на космічних та аерофотозображеннях відображені як однорідні, смугасті, ґратчасті, плямисті, зернисті тощо еле3
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менти. Ці елементи власне утворюють образ земної поверхні на
дистанційних матеріалах і йому на місцевості відповідають, як
засвідчують дослідження, комплекси природокористування і рельєфу.
На рівнинах західного регіону України такі морфолого-господарські
комплекси надзвичайно різноманітні. Це зумовлене передусім геоморфологічними відмінами в межах регіону, де плоскі акумулятивні низовини
змінюють хвилясті акумулятивно-денудаційні й горбисті структурноденудаційні височини, а слабко розчленовані поверхні чергуються з
середньо і сильно розчленованими. Відбувається також зміна наземного
покриву – від лісових масивів, лучно-болотних і лучно-степових ділянок до різних видів орних угідь, поселенських земель та промислововидобувних об’єктів. У цьому регіоні найповніше представлені поєднання елементів будови рельєфу й природокористування, що дало змогу
виконати їхній детальний аналіз і навести результати.
Такі дослідження є одними з перших в Україні у галузі геоморфологічної
інтерпретації аерокосмічної інформації. У монографії викладено основи інтерпретації космічних та аерофотознімків і обґрунтовано нові
способи картографування об’ємного зображення рельєфу на аерофотознімках, наведено приклади застосування ГІС-технологій для
інтерпретації дистанційних матеріалів.
У праці використано цифрові космічні знімки Landsat-8ТМ з
фондів “Geosystems Polska” та аерофотознімки з архіву державного
підприємства Західукргеологія.
За сприяння у написанні монографії дякуємо завідувачу кафедри
геоморфології та палеогеографії Я.С. Кравчуку, асистенту Ю.В. Зіньку
та доценту кафедри фізичної географії Б.П. Мусі.

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÌÅÒÎÄÈ×Í² ÇÀÑÀÄÈ
²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²¯ ÀÅÐÎÊÎÑÌ²×ÍÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯
Â ²ÍÆÅÍÅÐÍ²É ÒÀ ÅÊÎËÎÃ²×Í²É
ÃÅÎÌÎÐÔÎËÎÃ²¯
1.1. Ç ³ñòîð³¿ âèâ÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ
ðåëüºôîì ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì

oротягом ХХ ст. відбулася прискорена зміна природних систем під інтенсивним впливом діяльності людини. На одних ділянках такий вплив
був слабким, його можна виявити лише аналітичними методами, на
інших – відчутним у природних процесах, його видно неозброєним
оком, на ще інших – абсолютно перетворив земну поверхню, начисто
змінивши природні особливості території. Вивчення характеру і напрямленості такого впливу, його особливостей на початку ХХІ ст. є
необхідним для розуміння процесів, які відбуваються сьогодні, а також
для розвитку досліджень у таких суміжних науках, як екологічна геоморфологія, інженерна геоморфологія, антропогенна геоморфологія,
геоекологія, геосоціологія та ін. Екскурс в історію розвитку знань про
природне середовище і людську діяльність дає змогу з погляду сучасності
простежити еволюцію наукових думок щодо взаємовідносин людини і
природи, зокрема, рельєфу.
Ідеологію вивчення впливу людини на природні процеси заклали ще
в другій половині ХІХ ст. західні вчені Ч. Лайєл і Г. Марш [135, 148]. У
Росії переконання про взаємозв’язки природних тіл і явищ та людської
діяльності висловив В.В. Докучаєв наприкінці ХІХ ст. Учений наголошував на потребі вивчення складних і багатоманітних співвідношень і
взаємодій, які існують між так званою живою і мертвою природою, між
а) поверхневими гірськими породами, б) пластикою Землі, в) ґрунтами,
г) наземними і ґрунтовими водами, д) кліматом країни, е) рослинними
і є) тваринними організмами та і) людиною, гордим вінцем творіння
[72].
З цими дослідженнями тісно пов’язані висловлювання вченихсоціологів того часу про взаємозв’язки природи і суспільного прогресу.
Зокрема, С.М. Соловйов (1820–1879) навів такі думки про взаємний
зв’язок природи і людини: “Природа розкішна, яка з надлишком
винагороджує слабку працю людини, присипляє діяльність останньої як
тілесну, так і розумову... Природа, більш скупа на свої дари, що потребує
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нелегкої праці зі сторони людини, тримає останню завжди у збудженому
стані: постійно працює вона розумом, невпинно прямує до своєї цілі”.
І висновок: “...природа для Західної Європи, для її народів була матір’ю;
для Східної, для народів, яким судилося тут діяти, – мачухою” [5]. Ніби
продовжуючи цю думку, В.О. Ключевський на початку ХХ ст. писав,
що “людина в своїй діяльності або пристосовується до навколишньої
природи, або пристосовує її до своїх потреб” [161]. Так почав розвиватися
окремий географічний напрям у соціології, що ґрунтувався на поясненні
людського прогресу різницею у географічному середовищі. Цей напрям
отримав сучасне вираження у сфері геосоціологічних досліджень.
Значного розвитку ідея взаємозв’язків людини і природи набула
у працях академіка В.І. Вернадського 1917–1921 рр. Учений увів у науку поняття “ноосфери” (грец. ноо – розум) – “сфери впливу людини
розумної”, де виділив систему людина–виробництво–природа як
єдине ціле. Розумова діяльність – головний визначальний чинник
цілеспрямованого розвитку. Складовими ноосфери є антропосфера
– сукупність людей як організмів; техносфера – сукупність об’єктів,
створених діяльністю людини, та природних об’єктів, змінених цим
процесом; соціосфера – сукупність соціальних чинників, характерних
для конкретного етапу розвитку взаємодії з природою. За розумінням
Вернадського, ноосфера є новим геологічним явищем на нашій планеті,
у ній вперше людина стає найвизначнішою екологічною силою.
Приклади досліджень впливу людини на рельєф є в працях
С. Рудницького (1923, 1926), П. Тутковського (1927), О. Ферсмана (1934),
М. Дмитрієва (1936). Відомі статті основоположника геоморфології
І. Щукіна, який аналізував особливості розселення народів Північного
Кавказу і Закавказзя, пов’язані з характером рельєфу (1913, 1926).
Проте антропогеографія, що вивчала тоді взаємовплив людини і
природи, була визнана буржуазною наукою в Радянському Союзі, і
зацікавлення такими дослідженнями на деякий час припинилося.
Питанням впливу людської діяльності на рельєф почали приділяти
увагу наприкінці 40-х років XX ст. Велику публікацію цій проблемі
присвятив О. Воєйков [43]. В.Г. Боднарчук (1949) виділив два аспекти
такого впливу: безпосередній, який супроводжується згладжуванням
та вирівнюванням нерівностей земної поверхні, та опосередкований,
зумовлений прискоренням або уповільненням розвитку природних
екзогенних процесів унаслідок людської діяльності. Результатом впливу
є створення культурних геоморфологічних ландшафтів – сільськогосподарських, іригаційних, гірничопромислових, оборонних [109].
У 50-х роках багато фізико-географів і геоморфологів звернуло увагу
на те, що людина в ході діяльності досить суттєво змінює обриси земної
6

поверхні. Тоді ж з’явилася низка наукових досліджень взаємозв’язків
рельєфу і рельєфоутворювальних процесів з діяльністю людини. Поступово сформувалися напрями геоморфологічних досліджень, цілком
присвячені впливу антропогенної діяльності на рельєф – інженерна
геоморфологія, антропогенна геоморфологія й екологічна геоморфологія.
Дослідження у сфері інженерної геоморфології зародилися з початком
великих промислово-енергетичних будівництв і ресурсних пошуків
30-х років ХХ ст. Вони були складовими інженерно-геологічних пошуків
і відбувалися в рамках прикладної геоморфології, яку вважали окремим
методом в інженерній геології [146]. Інженерна геоморфологія вивчала
можливості використання теоретичних розробок у сфері геоморфології
для вирішення господарських завдань, давала теоретичне підґрунтя
для вивчення інженерно-геоморфологічних умов будівництва й
раціонального природокористування [211].
Термін “інженерна геоморфологія” ввела в науку Т.В. Звонкова у
50-х роках ХХ ст. [83]. Геоморфологічні дослідження, прерогативою
яких було вивчення форм рельєфу і рельєфоутворювальних процесів,
почали застосовувати практично в інженерній справі. Інженерна геоморфологія розвивалася на межі таких наук, як інженерна геологія і
геоморфологія.
На початку 70-х років сформувалася цілісна наукова концепція
інженерної геоморфології, яка ґрунтувалася на теоретичних розробках
Т.В. Звонкової [84], І.В. Попова [171], Л.В. Сидоренка [207] та ін.
Подальший розвиток вона отримала в працях Е.Т. Палієнка [164, 165],
Ю.Г. Сімонова, В.І. Кружаліна [211, 213, 214], А.Т. Леваднюка [139],
С.І. Лютцау, Г.А. Саф’янова [143], В.П. Чередніченка, В.Я. Даримова
[247], Я.С. Кравчука [122, 124], Г.І. Рудька [191].
З часом склалося вузьке розуміння об’єкта і предмета досліджень
інженерної геоморфології: інженерна геоморфологія вивчає рельєф,
процеси, умови і чинники рельєфотворення для їхньої оцінки в разі
будівництва та експлуатації інженерних споруд [210]. Одночасно розвинувся і напрям широкого трактування інженерної геоморфології, за
яким ці дослідження охоплюють не тільки вплив інженерних споруд
на рельєф і рельєфу на споруди, а й взаємовідношення всіх видів природокористування з рельєфом. Це гірничодобувні впливи людини на
рельєф, місто- і промислово-будівельні, сільсько-, водногосподарські,
рекреаційні та інші впливи (хоча тут спеціальну термінологію не вживають) [163, 193, 213, 264].
Найбільше праць з інженерної геоморфології вийшло у 80-ті роки
ХХ ст. Аналіз публікацій у журналі “Геоморфологія” кінця ХХ–початку
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ХХІ ст. засвідчив, що пік публікацій з інженерної геоморфології
припав на 1980–1989 рр. Тоді в середньому за рік друкували близько
трьох статей, тоді як за останні роки – лише одна стаття в рік [206,
233]. Наприкінці 80-х вийшла також перша частина підручника
Ю.Г. Сімонова й В.І. Кружаліна “Інженерна геоморфологія” [211]. Тоді
ж відбулася низка конференцій, семінарів, видано збірники, у яких
обговорено головні проблеми і напрями розвитку інженерної географії
й інженерної геоморфології. Розвивалося інженерно-геоморфологічне
картографування, спрямоване на складання спеціальних карт, що
характеризують рельєф з погляду розміщення інженерних споруд та
дають прогноз наслідків господарської діяльності людини. Принципи й
методи геоморфологічного картографування для господарських цілей
розглянуто в працях Н.В. Башеніної [19, 20], О.І. Спірідонова [221, 223,
224], О.Л. Ревзона [184], Ю.Г. Сімонова [208], Я.С. Кравчука [122, 124]
та Ю.С. Зубрицького [88, 89].
Без сумніву, рельєф і рельєфоутворювальні породи формують
морфолітогенну основу ландшафтів. Рельєф є підґрунтям будьякого фізико-географічного районування регіону. Завдяки здатності
перерозподіляти енергію і речовинні потоки по поверхні Землі він
значно впливає на багато природних та антропогенних процесів,
зокрема, на клімат, стік поверхневих і підземних вод, ґрунтоутворення
і геохімічні ситуації. Сам рельєф також переформовується і
видозмінюється під дією перечислених вище чинників. Ю.Г. Сімонов
і Д.О. Тімофеєв висунули положення, що рельєф є об’єднувальною
інстанцією, а не межею поділу таких рельєфоутворювальних чинників,
як літосфера, ґрунти, водне та повітряне середовища, біота, продукція
господарювання людини на Землі. До цього часу досліджували тільки
зв’язки типу рельєф–геологічне середовище або рельєф–ландшафт
через клімат (ідеологія кліматичної геоморфології). Ю.Г. Сімонов і
Д.О. Тімофєєв довели, що природні та змінені ландшафти керовані
властивостями цієї об’єднувальної компоненти – рельєфу [212].
Своєрідно бачив роль рельєфу й екзогенних процесів рельєфотворення у функціонуванні компонентів довкілля А.Л. Ревзон. Він застосував поняття “геотехнічні ланцюжки”, тобто послідовні зміни у різних
компонентах довкілля. У різних ланках таких ланцюжків важлива роль
рельєфу та процесів, проте автор акцентував увагу на геологічному середовищі. Роль рельєфу він бачив у проблемах деформації інженерних
споруд і погіршенні якості життєвого середовища [185].
Поряд з інженерною геоморфологією успішно розвивалася наука,
що безпосередньо вивчає форми рельєфу, створені діяльністю людини,
– антропогенна геоморфологія. Термін “антропогенна геоморфологія”
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запропонував Е. Фельс ще 1957 р. Угорський учений І. Патакі обриси
рельєфу, змінені людськими діями, назвав терміном “антропогенна
морфологія” [109], проте він не набув поширення.
Як галузь геоморфології, антропогенна геоморфологія розвинулася
у 70–80-х роках ХХ ст. з виходом праць Ф.В. Котлова [117],
Ф.Н. Мількова [151], П.Д. Молодкіна [154, 155], В.М. Фірсенкової [239].
Було визначено коло завдань, які повинна вирішувати антропогенна
геоморфологія, зокрема вивчення створених людиною форм рельєфу
та супутніх форм, а також роль і значення діяльності людини у
створенні природних форм рельєфу. Виконана на той час класифікація
і типізація антропогенних форм рельєфу відобразила багатоманіття
видів господарської діяльності та їхній вплив на земну поверхню.
Цікавим є висловлювання Ю.П. Селівестрова щодо антропогенізації
геоморфології: “Більша частина антропогенних впливів відбувається
і реалізується в геоморфологічному середовищі... Геоморфологічно
антропогенізація виражається у змінах чи створенні мікроформ, рідше
– мезоформ рельєфу і властивих їм покривних утворень.., різних
екзотичних проявів, в тому числі повністю зумовлених діяльністю людей
– новоутворені продукти, речовини, сполуки і споруди. Завданням є
вияснення закономірностей взаємодії всього цього” [204]. Це завдання
досконало виконав і навів результати П.Д. Молодкін [156].
Геоморфологія збагачена також ідеями Л.Л. Розанова про “антропогенізацію рельєфу”. Учений висловив подібні до наведених вище думки:
“...антропогенізація рельєфу виявляється, перш за все, у прямому впливі
на земну поверхню шляхом зміни її обрисів та створення нових форм, а
також зміною напрямленості і перебігу природних рельєфоутворювальних
процесів”. Л.Л. Розанов дійшов висновку, що причиною антропогенізації
рельєфу стала взаємодія людської спільноти з земною поверхнею. Цю
сферу дослідження він означив геотехноморфологією. Геоморфологічне
середовище дослідник поставив в один ранг з повітряним, водним,
біоґрунтовим середовищами в географічному комплексі [188]. Однак
термін “геотехноморфологія” не усталився в науковому обігу.
Одним із найдосконаліших поглядів на взаємозв’язки рельєфу і
екзодинамічних процесів з антропогенним навантаженням території є
уявлення О.М. Ласточкіна [136]. У низці статей науковець запропонував
термін “елементарні природно-територіальні комплекси”, які розділені
між собою за геотопологічними ознаками. Учений провів аналогію
між природною та антропогенною структурою території: у рельєфі
– гребеневі і кільові лінії, в антропогенній структурі – адміністративногосподарські межі і транспортні артерії. О.М. Ласточкін проаналізував, як
вони пов’язані між собою і яке їхнє геотопологічне положення, детально
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схарактеризував природну й антропогенну структуру в геотопологічному
положенні: у верхів’ях переважає площинний змив і площинні
концентрації природної речовини, а також розташовані здебільшого
відкриті кар’єри, сільськогосподарські та лісові угіддя – площинні
об’єкти антропогенної структури; нижче “по течії” переважають лінійні
елементи – стежки, дороги з антропогенних, ярково-балкова мережа – з
природних об’єктів; для низів’їв (узбереж) характерна біфуркація русел
або їхнє з’єднання, одночасно для антропогенних об’єктів – біфуркація
і стики залізниці, утворення міських агломерацій; серед точкових
елементів – як співвідносяться вершини, гирла, орографічні вузли,
сідловини з окремими точковими елементами антропогенної структури,
наприклад, з місцями перетину транспортних артерій тощо. Учений
виявив закономірності розташування природних та антропогенних
елементів, з’ясував, чим зумовлені зміни їхнього місцезнаходження.
Ідеї антропогенізації спонукали до розробки системи головних
понять, визначення й обґрунтування структури нових наукових
досліджень. Виділення так званих антропогенно зумовлених або
просто антропогенних рельєфоутворювальних процесів, спричинених
прямим тиском господарської діяльності й опосередкованою дією
змінених людиною інших компонентів довкілля, є першим кроком
у процесі трансформації антропогенного й інженерного напрямів у
геоморфології в екологічний.
Еколого-геоморфологічні уявлення почали формуватися ще
наприкінці 70–на початку 80-х років. У збірниках “Рельеф и хозяйственная
деятельность человека” та “Геоморфология и строительство” (1979) поряд
зі статтями авторитетних геоморфологів з інженерної геоморфології вже
опубліковано праці, де обговорено ті напрями, які стали пізніше суттю
еколого-геоморфологічних досліджень.
Інженерна геоморфологія, яка пройшла період становлення,
поступово почала переходити до нових дефініцій. Наукова громадськість ще не до кінця зрозуміла важливість геоморфологічних досліджень
для будівництва й експлуатації споруд, як теоретики інженерної
геоморфології розпочали еколого-геоморфологічні узагальнення. Від
початку своїм утвердженням інженерно-геоморфологічні дослідження
слугували інтересам нинішньої екологічної геоморфології [226].
З 90-х років упевненіше окреслилися завдання еколого-геоморфологічного напряму. Зокрема, у 1991 р. на Пленумі Геоморфологічної комісії
АН СРСР розглянуто питання еколого-геоморфологічних аспектів сучасної геоморфології й зазначено: “В екологічній геоморфології переглядаються традиційні методи геоморфологічного аналізу і синтезу та
розробляються нові підходи, ставляться нові завдання…”
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Після міждержавної конференції, присвяченої проблемам інженерної
географії та геоморфології, що відбулася у Вологді 1993 р., демонстровані
результати інженерно-геоморфологічних досліджень набули
екологічного спрямування. “Екологічна спрямованість інженерногеоморфологічних досліджень” простежується у результатах праць
таких дослідників, як І.П. Ковальчук, А.М. Трофімов, А.М. Ласточкін,
В.В. Стецюк, Г.С. Ананьєв, М.О. Мороховський, В.П. Палієнко,
Б.П. Любімов, Л.Л. Розанов, Ю.П. Селівестров, Ю.Г. Сімонов та
В.І. Кружалін. Зазначимо, що відомий теоретик геоморфології
А.М. Трофімов стосовно перспективних напрямів подальшого
розвитку інженерної геоморфології вживає дефініцію “інженерноеколого-геоморфологічні проблеми”, що свідчить про спорідненість
об’єктів досліджень інженерної та екологічної геоморфології.
Д.А. Тімофєєв, підводячи підсумок становлення екологічної геоморфології, вважає, що в цьому є заслуга насамперед фахівців з інженерної
геоморфології: “...нагромаджується досвід конкретних регіональних
еколого-геоморфологічних робіт та досліджень комплексного характеру,
у яких геоморфологи відіграють помітну роль”. Далі вчений стверджує,
що “інженерна геоморфологія, як і інші галузі прикладної геоморфології,
є цілком самостійною. Цілком самостійна за об’єктом дослідження, завданнями та методами є й екологічна геоморфологія, або геоморфологія
раціонального природокористування” (виділення Г.Б.). За визначенням
Тімофеєва “екологічна геоморфологія – це напрям, що вивчає взаємозв’язки і результати взаємозв’язків геоморфологічних систем будь-якого рангу
з системою екології людини” [232].
Отже, можна стверджувати, що предметом вивчення екологічної
геоморфології стають роль і функції рельєфу у господарському використанні території. Період становлення екологічної геоморфології був
досить короткий (сім–вісім років) і завершився до 1995 р. Тоді ж виник
новий напрям прикладної геоморфології, в якому почала працювати
більшість досвідчених геоморфологів. Тобто кожен геоморфолог має
свою сферу досліджень, проте ці дослідження відбуваються в екологічному ракурсі.
Сучасний етап розвитку екологічної геоморфології та новий поштовх дослідженням рельєфу й природокористування дала третя Щукінська конференція (1995), а також конференція з проблем екологічної
геоморфології у Бєлгороді [176]. Тут у ракурсі “Екологічних аспектів
теоретичної та прикладної геоморфології” розглянуто погляди вчених,
об’єктом досліджень яких тривалий час був рельєф або рельєфоутворювальні процеси, що впливають на господарську діяльність людини. Нова
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генерація вчених, зокрема Е.О. Ліхачов, О.О. Лукашов, Л.Б. Арістархова,
В.І. Мозжеріна, Т.Ю. Сімонова та інші роблять свій внесок у становлення
екологічної геоморфології.
За останніми даними, найбільше публікацій з екологічної
геоморфології припало на 1995–1999 рр. За десятиліття (1995–2005)
в середньому зафіксовано чотири–п’ять публікацій у рік з проблем
впливу небезпечних геоморфологічних процесів на життєдіяльність
людей [233]. Це свідчить про збільшення інтересу до власне екологічних
питань, шляхів вирішення проблеми: чи придатний конкретний
природний об’єкт або форма для життя людини.
Імовірно, що на становлення екологічної геоморфології значно вплинула власне екологія. Екологічна геоморфологія зародилася на стику геоморфології й екології в сучасному розумінні терміна1 в період повсюдної
екологізації географічних наук. Вона належить до комплексу наук, які
формують геоекологію, що вивчає екологічні аспекти природокористування, взаємодії між техносферою й іншими геосферами. Сучасна
екологія вивчає наслідки господарської діяльності, стан природного
середовища, і вважаємо, що екологічна геоморфологія повинна з’ясовувати роль рельєфу в тих відношеннях, які склались між природою і
людиною на земній поверхні.
Еколого-геоморфологічні дослідження розвиваються і набувають
фундаментальності завдяки активним пошукам шляхів становлення
нового наукового напряму в геоморфології. Над цим активно
працюють також українські геоморфологи. Зокрема, І.П. Ковальчук
– основоположник екологічної геоморфології, визначив поняття
екологічної геоморфології, її завдання і методи, започаткував регіональний
еколого-геоморфологічний аналіз, еколого-геоморфологічні дослідження
басейнових флювіальних систем [107]. В.В. Стецюк провадить екологогеоморфологічні дослідження у морфокліматичних зонах, класифікував
еколого-геоморфологічні ситуації, схарактеризував господарську
діяльність людини в зонах розвитку процесів морфогенезу [227].
О.М. Адаменко, Г.І. Рудько вели еколого-геоморфологічні й геологічні
дослідження стану геоморфосфери та її впливу на господарські об’єкти
(кар’єрно-відвальні комплекси, райони шахтного видобутку, інженерні
1
Термін “екологія” введений у науку 1939 р. німецьким ученим К. Троллем. Він
означав поширення ландшафтів залежно від природного середовища. Нині цей
напрям визначають як біоекологію. У 1966 р. учений застосував термін “геоекологія”,
який почали вживати у широкому розумінні. Сьогодні геоекологія – це наука про
взаємодію географічних, біологічних і соціально-виробничих систем; напрям, що
вивчає екологічний стан географічного середовища.
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споруди), а також еколого-геоморфологічні дослідження динамічно
активних територій [1], І.Г. Черваньов розвинув концепцію екологічної
геоморфології, відоме його визначення екологічної геоморфології: “...
у вузькому геосистемному значенні слова екологічна геоморфологія
повинна розглядати роль рельєфу як модифікатора, диференціатора,
концентратора, розсіювача потоків речовини та енергії, починаючи
від природно-географічної поясності та зональності і закінчуючи
елементами мікро- та нанорельєфу, як природних, так і природноантропогенних комплексів” [245]. Ю.М. Швидкий досліджував природнотехнічні системи, увів термін “техногенні геоморфологічні системи”
– сукупність природних і штучних форм рельєфу [264].
На сучасному етапі розвитку науки взаємозв’язки рельєфу та
природокористування і надалі є одним з об’єктів вивчення екологічної
геоморфології. Їх досліджують у разі виділення еколого-геоморфологічних
районів та екологічних ситуацій у них. У цьому випадку визначають тип
рельєфу, його морфологічні й морфометричні характеристики, а також
комплекс сучасних екзодинамічних процесів, характерних для району.
Потім виявляють типи природокористування і для кожного типу з’ясовують
джерела надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природокористуванням
(хімічне забруднення ґрунтів, атмосфери тощо). Насамкінець оцінюють
вплив рельєфу на типи природокористування, способи розселення,
просторове розміщення окремих об’єктів господарства та хід експлуатації
природних ресурсів [31, 129].
Порушують питання щодо потреби застосування в сучасних еколого-геоморфологічних дослідженнях оцінних підходів (Мисливець В.І.,
1995; Сімонов Ю.Г., 1995; Кружалін В.І., 1997 та ін.). Під час екологогеоморфологічного аналізу це повинна бути оцінка можливостей повторних
проявів небажаних змін у геоморфологічних ситуаціях за конкретних умов.
Пропонують систему процедур, спрямовану на виявлення ролі рельєфу і
рельєфоутворювальних процесів в оцінці й прогнозуванні екологічного
стану територій. Таку систему рекомендують називати методами оцінки
потенційної еколого-геоморфологічної небезпеки. Вважають, що експертну
оцінку потрібно робити окремо для кожного виду природокористування і
кожного з рельєфоутворювальних процесів, які реально можуть виявитися
в конкретних географічних умовах. Потім треба порівняти отримані
результати між собою, виявляючи можливі взаємозв’язки і взаємне
посилення явищ у разі їхньої спільної дії, оскільки за різних умов один
і той самий вид природокористування може спричинити різні зміни в
рельєфі. Застосування оцінного підходу випливає з цілей і завдань екологогеоморфологічних досліджень [216, 217, 235].
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Останнім часом активно проводять еколого-геоморфологічні
оцінки міських земель (Кичигін, 1997; Тімофеєв, Ліхачова, 1997;
Лiхачова та ін., 2000; Воробйова та ін, 1997). Розробляють структуру й
геоінформаційне забезпечення бази даних еколого-геоморфологічних
систем, де важливу роль відіграє рельєф з процесами рельєфоутворення
[23]. Розвивають напрям агроекогеоморфології (Швебс, 1995; Яцухно,
Кузьмін, 1995; Ковальчук, 1997) та екологічного руслознавства [108, 215,
244]. Уперше сформульовано парадигму екологічної геоморфології:
людина–геоморфологічна система (форма + процес)–стани–прогноз–
людина (умови життя) (Тімофеєв та ін., 1999). Як підсумок певного етапу
досліджень, видано збірники “Рельеф среды жизни человека” [186, 187].
Набуває поширення еколого-геоморфологічний аналіз рельєфу
адміністративних областей. У цьому випадку рельєф розглядають
з двох позицій: як ресурс розвитку і як джерело небезпеки.
Обґрунтовують концепцію геоморфологічної небезпеки і ризику як
теоретичної основи сучасного еколого-геоморфологічного аналізу
рельєфу. Удосконалюють методологічний і методичний апарат екологогеоморфологічного підходу для гарантування екологічної безпеки
природокористування [130].
Зі спрощенням доступу до космічної та аероінформації дослідження
взаємозв’язків природокористування і рельєфу наприкінці ХХ ст.
набули нового значення. Оперативна та всеохопна дистанційна
інформація дала змогу оглядати великі території за короткий проміжок
часу; на космічних та аерофотознімках добре відображена вся система
природокористування певного регіону. Розвинувся аерокосмічний
моніторинг стану земельних угідь. У 1978 р. вперше у світовій практиці
на космічній станції “Салют-6” проведено спеціальний експеримент
з екологічного контролю і прогнозу зменшення земельних угідь.
Виконано оцінку площі ґрунтів, пошкоджених ерозією і засоленням,
зайнятих під будівництво, затоплених водосховищами; оцінено
стан пасовищ – ступінь їхнього погіршення від перевипасання
й транспортних навантажень; досліджено стан лісового покриву
– ступінь пошкодження деревостанів хворобами і шкідниками,
зростання площі вирубок. Із космознімків, знятих в інфрачервоному
випромінюванні, зафіксовано теплові, хімічні, механічні й біологічні
забруднення водоймищ у зонах скидання стічних вод, а також ареали
забруднення повітря і ґрунтів навколо промислових центрів.
Відтоді й особливо з середини 80-х років дослідження
природокористування на засадах інтерпретації космічних та
аерофотознімків набули особливої популярності. Однією з перших
спроб дешифрування типів використання земель була спільна робота
Інституту космічних досліджень АН СРСР, географічного факультету
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Московського державного університету та Центрального інституту
фізики Землі АН НДР (Берлін) 1982 р. [66].
У 1985–1991 рр. чинна у європейських країнах програма CORINE
(Coordination of Information on the Environment) передбачала збирання
інформації про географічне середовище для оптимізації територіального
планування у країнах європейської спільноти. Одним із розділів програми “Покриття території” було створення на підставі інтерпретації
космознімків LANDSAT 7 TM космічних карт національних країн та
карт використання земель. З подальшим розвитком програмного забезпечення поширились дослідження змін природокористування за
різний період [284].
Зазначимо, що аерокосмічні спостереження дають змогу виявляти
також порушення порядку природокористування, які для наземного
спостерігача невидимі. Наприклад, у Калмикії (Російська Федерація)
1983 р. за картами, що їх склали спеціалізовані установи, було 130 тис. га
пісків, а за даними аерокосмічної експертизи – 500 тис. га, тобто в чотири
рази більше. У Прибайкаллі 1982 р. площа лісових згарищ за дистанційними даними виявилася у два рази більшою від офіційних даних [296].
Аеро- та космічні знімки дають документальне підтвердження стану
і пошкодження різних господарських земель, а їхнє застосування для
еколого-геоморфологічних досліджень і надалі набагато ефективніше,
ніж наземні дослідження.
Останніми роками створено низку спеціалізованих навчально-наукових установ з вивчення стану природокористування аерокосмічними методами. Зокрема, у Міжнародному центрі навчальних систем
(м. Москва) діє факультет аерокосмоекології. Глобальні й регіональні
дослідження провадить департамент ЮНЕСКО “Аерокосмічні методи
раціонального природокористування”. Також розробляють структуру
й інформаційне забезпечення бази даних геоінформаційних систем
(ГІС) раціонального природокористування. Головний зміст досліджень
полягає у складанні тематичних карт чи шарів ГІС із застосуванням
результатів дешифрування даних дистанційного зондування Землі.
Створюють регіональні ГІС раціонального природокористування на
підставі електронних карт різних масштабів у форматі ArcInfo. Дані
дистанційного зондування Землі в разі оновлення тематики таких шарів
дають найоперативнішу і всеохопну інформацію [54, 231, 287, 300].
Розвиток інформаційних технологій останнім часом докорінно змінив традиційні підходи до методології планування й ухвалення рішень з
питань природокористування. ГІС відіграють щораз важливішу роль у
разі вирішення завдань удосконалення природокористування, гаранту15

вання екологічної безпеки і стійкого розвитку територій. Швидкі зміни
в галузі геоінформаційних технологій, накопичення сучасних цифрових
просторових баз даних, залучення великої кількості науково-дослідних
центрів у всесвітню інформаційну мережу, проведення науково-пізнавальних семінарів з питань раціонального територіального планування
– усе це сприяє успіхам галузевих досліджень у системі людина–природне середовище, а також дає змогу попереджувати можливі небезпечні
екологічні ситуації.
Отже, вивчення взаємозв’язків рельєфу і природокористування,
характеру впливу господарської діяльності на рельєф має давню історію. На початках становлення геоморфології природокористування
і рельєф були складовими досліджень прикладної геоморфології. З накопиченням матеріалів про значення рельєфу в інженерних і пошукових
дослідженнях відокремилася інженерна геоморфологія, що досліджує
складні функції, які виконує рельєф, і його вплив на ефективність систем природокористування. Поряд з цим вивчають вплив рельєфу на
людину, її життєдіяльність і здоров’я, що стає прерогативою екологічної
геоморфології. З розвитком аерокосмічних методів та впровадженням
ГІС-технологій дослідження взаємозв’язків рельєфу і природокористування набули нового поштовху.
1.2. Àíàë³ç âçàºìîçâ’ÿçê³â
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ ðåëüºôó â ³íæåíåðíèõ
òà åêîëîãî-ãåîìîðôîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ
У регіонах з високим рівнем освоєння території актуальним є
вивчення проблем природокористування у зв’язку з великим ступенем
порушення природного середовища і, зокрема, рельєфу. Термін природокористування введений у наукову літературу близько чотирьох
десятиліть тому [133]. Природокористування у широкому розумінні – це
задоволення різноманітних потреб суспільства шляхом використання
різних природних ресурсів [295].
Проте багато авторів, які працюють у цьому напрямі, пропонують
своє розуміння цього терміна. Наприклад, природокористуанням уважають: 1) взаємовідношення людини з природою в цілому [134, 160];
2) сукупність впливів людини на природу [29]; 3) процес взаємодії суспільного виробництва і навколишнього природного середовища [234];
4) систему заходів з вивчення, освоєння, використання, відновлення й
примноження, науково обґрунтованого перетворення природних умов і
ресурсів [147]; 5) цілеспрямовану діяльність із забезпечення суспільства
природними ресурсами [192].
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Для розкриття проблематики дослідження ми вживаємо термін
природокористування у значенні “наземний покрив” (land cower).
Споглядаючи Землю з висоти космічної станції чи літака, дослідник
бачить чергування великих і малих масивів лісів, сільськогосподарських
угідь, поселень, мережу доріг, каналів, рік, озер тощо. Це природні й
антропогенні об’єкти, розташовані на місцевості й видимі на матеріалах
дистанційного зондування. Причому зі збільшенням масштабів
цих матеріалів збільшується кількість об’єктів для споглядання, а
також виявляються елементи великих об’єктів, видимих у дрібних
масштабах.
Залежно від характеру використання території, в літературі
робили різні спроби класифікацій природокористування. Поширена
класифікація типів природокористування за ступенем впливу на
довкілля, у тому числі, на рельєф: землеробство, зрошувальні й
осушувальні меліорації, пасовищні впливи, промислові впливи,
гірничодобувні, будівельні, водогосподарські й гідроенергетичні,
містобудівельні, лісогосподарські, рекреаційні [265]. Початок таким
дослідженням дала праця С.П. Горшкова, який проаналізував
антропогенні дії в межах різних типів природокористування, їхні наслідки та обґрунтував заходи щодо усунення шкідливих впливів [59].
Поширення останніми роками програмного забезпечення для
інтерпретації космічних знімків зумовило розвиток досліджень,пов’язаних
з автоматизованим розпізнаванням типів природокористування і
подальшим аналізом впливу на них “людського” чинника.
Застосування методів аерокосмічних досліджень для виділення
типів природокористування дало змогу в кілька разів підвищити
детальність класифікацій. Важливу роль тут відіграло знімання
об’єктів у різних спектральних діапазонах. Повнота виділення типів
природокористування на космознімках залежить від масштабу
зображення, кількості спектральних діапазонів знімання, досвіду
дешифрувальника, а також від територіальної різноманітності типів
природокористування.
Однією з перших спроб класифікації природокористування на підставі космічної інформації була спільна робота Московського державного
університету, Інституту космічних досліджень АН СРСР і Центрального
інституту фізики Землі АН НДР – великоформатний атлас результатів
дешифрування космознімків [66]. Прикладом тематичного опрацювання
зображень є картосхема використання земель території НДР поблизу
Берліна в масштабі 1:100 000. На ній виділено 34 види використання
земель, які згруповано у шість типів: орні землі (з подальшим поділом
залежно від видів сільгосподарських культур), інші сільськогосподарські
землі (сади, городи, луки, пасовища тощо), інші види використання
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незабудованих територій (спортивні площадки, кемпінги, дороги та
ін.), невикористовувані землі (перезволожені, кар’єри, тростинні зарості
тощо) і води. Ці види природокористування пов’язано з типами рельєфу,
до якого вони приурочені.
Подальший розвиток аерокосмічних досліджень зумовив
різносторонні природно-антропогенні дослідження, а наука
збагатилася новими класифікаціями природокористування.
Класифікації стосувалися різних територій – природних, на яких
ведуть сільськогосподарські роботи, урбанізованих, окремих
морфокліматичних зон та антропогенних впливів у них [7, 174].
Розвиток систем дистанційного зондування у європейських
країнах прискорив темпи досліджень природних і окультурених
ландшафтів. На початку 90-х років у деяких країнах Євросоюзу
діяла програма CORINE, що передбачала становлення досліджень з
вивчення наземного покриву. За результатами класифікації космічних
зображень, наприклад у Польщі, в масштабі 1:100 000 виділено значну
кількість елементів природокористування. Типи використання земель
згруповано у три рівні; на першому виділено антропогенні території,
орні землі, ліси і напівприродні, заболочені й водні території, на
другому – урбанізовані, промислово-торгові й комунікаційні об’єкти,
парки, кар’єри, на третьому – 44 класи природокористування, які
деталізують класи другого рівня [270, 285].
Прикладом автоматизованої класифікації природокористування
із застосуванням дистанційної інформації в нашій країні є робота
Центру аерокосмічних досліджень і Національного космічного
агентства України, відображена в атласі дешифрованих знімків
території України з космічних апаратів “Україна з космосу” (1999). В
результаті класифікації зображень SPOT-4 виділено 21 клас рослинних
угруповань [236].
Цікавою є типізація географічного природокористування
К.В. Зворикіна [85]. Учений виділив такі типи використання земель:
1) сільськогосподарський; 2) лісогосподарський; 3) мисливськопромисловий; 4) енергетичний; 5) гірничо-промисловий;
6) водопостачальний; 7) комунальний (призначений для забудови);
8) транспортний; 9) спортивно-оздоровчий; 10) лікувальнокурортологічний; 11) меморіально-культурний; 12) водоохоронний;
13) заповідно-резерваційний; 14) відхідно-звалищний; 15) промисловий
(фабрично-заводський); 16) військовий. На їхній підставі В.І. Кружалін
проаналізував еколого-геоморфологічні ситуації з урахуванням
різноманітності видів освоєння території [129]. Зазначимо, що для
виявлення взаємозв’язків рельєфу з людською діяльністю в контексті
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еколого-геоморфологічних досліджень мало використовували
дистанційні матеріали. Розглянемо деякі аспекти цих досліджень.
Основою досліджень стало еколого-геоморфологічне
картографування, під час якого виконано серії тематичних карт типів
природокористування і карт, які характеризують рельєф (топографічні,
загальні чи окремі геоморфологічні карти), а також карт, на яких
зображають суміщені господарсько-геоморфологічні показники.
Виявлено три категорії типів природокористування: які охоплюють
великі площі (їх можна ще назвати територіально-місткими або
площинними), мають лінійну форму та точкові об’єкти (на картах
певного масштабу).
До площинних об’єктів належать найперше сільсько- і лісогосподарське природокористування, а також водоохоронне, заповіднорезерваційне, військове і мисливсько-промислове. “Лінійні форми”
природокористування – це залізничні, авто- й ґрунтові дороги,
трубопроводи, лінії електропередач, системи водопостачання і
водовідведення, а також ріки з водосховищами, на яких базується водний
транспорт та водне постачання, повітряні лінії і морські транспортні
шляхи каботажного плавання. Точковими видами природокористування
є населені пункти, кар’єри, окремі господарства, санаторії, будинки
відпочинку, промислові об’єкти тощо. Звичайно, такий поділ достатньо
умовний, він прив’язаний до карт і знімків певного масштабу, оскільки,
наприклад, на картах масштабу 1:1 000 000 поселення відображені
крапками, тоді як на картах 1: 10 000 – ареалами.
У межах кожного типу природокористування вплив рельєфу є
різним. Найвідчутніший він у територіальномістких типах, оскільки
є прямим. Рельєф або утруднює, або полегшує ведення господарства.
Цей вплив позначається також на економіці ведення господарства,
оскільки з рельєфом часто пов’язані витрати пально-мастильних
матеріалів, тривалість часу амортизації технічних засобів, вартість
ремонту техніки та ін. У лісовому господарстві ці затрати порівняно
менші, ніж у сільському (якщо виділяти вплив на них власне рельєфу).
Виробництво в ході функціонування або пристосовується до рельєфу,
або змінює його. Тут важливо, що взаємодія рельєфу з цими типами
природокористування територіально (просторово) збігається. На стан
підсистеми рельєф–об’єкт територіальномісткого природокористування
можуть впливати чітко визначені характеристики рельєфу. Наприклад,
для сільськогосподарського типу природокористування важливі такі
характеристики рельєфу, як кути нахилу схилів, їхні довжини і переважні
експозиції, малюнок горизонтального розчленування, який визначає
загальну і переважну експозицію; походження рельєфу, що визначає
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розподіл по території ґрунтотвірних порід; сучасні рельєфоутворювальні
процеси, які ускладнюють тип природокористування. Для
лісогосподарського типу природокористування важливі практично ті
ж характеристики рельєфу, але в іншому співвідношенні.
Для об’єктів лінійного природокористування зазначені співвідношення
часто складаються по-іншому. В ході проектування лінійних об’єктів,
щоб зменшити будівельні й експлуатаційні затрати, властивості рельєфу
найважливіші. Окрім власне лінійного об’єкта, існує прилегла територія,
рельєф якої та геоморфологічні процеси, що на ній відбуваються, можуть
впливати на системи лінійного природокористування й особливості
їхнього функціонування. Зважають на такі характеристики рельєфу: кути
нахилу схилів, які перетинають лінійні об’єкти; їхні довжини; розподіл
кутів інженерних споруд уздовж траси інженерних об’єктів (похили
площин доріг, трубопроподів, ліній різного роду передач); характеристики
сучасних рельєфоутворювальних процесів, що відбуваються в зоні
впливу ділянок, прилеглих до лінійних об’єктів, і ділянок, розташованих
гіпсометрично нижче; характеристики рельєфу, які розкривають його
зв’язок зі структурно-тектонічними системами і системами річкових
басейнів. Треба враховувати також зворотний вплив лінійних типів
природокористування на рельєф. У разі напрямленого переміщення
потоків речовини в різному агрегатному стані по транспортних мережах
або у випадку їхніх втрат можуть змінюватись характеристики процесів
сучасного екзоморфолітогенезу.
Співвідношення між рельєфом і природокористуванням на точкових
об’єктах частково має риси, типові для територіальномістких і лінійних
типів. Якщо, для прикладу, взяти окрему споруду, то її співвідношення з
середовищем бувають відрегульовані ще на стадії спорудження. У цьому
випадку вона є як територіальномісткий об’єкт, для якого характерний збіг
просторових меж взаємодії антропогенних і природних процесів. Якщо
об’єкт – це окрема будівля, то вона також не є абсолютно ізольованою.
На неї впливає рельєф і рельєфоутворювальні процеси, породжені на
прилеглих територіях. Точковими об’єктами природокористування
є угіддя, будівля, цех, кар’єр, ділянка дороги, міст тощо. Кожний з цих
елементів може бути розміщений на одному генетично чи фізично
однорідному морфологічному елементі (схилі певної крутості й експозиції,
терасі, заплаві тощо) або займати декілька морфоелементів. У випадку
декількох елеметів ситуація ускладнена тим, що між морфоелементами
проходить межа. Межі бувають парагенетичними нейтральними чи
парагенетичними каскадними (межами активної взаємодії). Каскадні межі
є інженерно- й екологічно небезпечніші й потребують додаткової уваги в
разі геоморфологічних оцінок території.
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В інженерно- й еколого-геоморфологічних дослідженнях для оцінки
ступеня впливу рельєфу на розміщення об’єктів природокористування
запропоновано бальну шкалу. Ступінь впливу оцінюють так: 0 – нейтральний (у разі розміщення типів природокористування рельєф не
враховують); 1 – ускладнений (рельєф контролює просторове розміщення
об’єктів природокористування); 2 – сильно ускладнений (розташування
типів природокористування визначене малюнком розчленування рельєфу);
3 – лімітований; 4 – жорстко лімітований; 5 – заборонний [129].
1.3. Îñíîâè ³íòåðïðåòàö³¿ ðåëüºôó
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òåðèòîð³¿
1.3.1. Àåðî- é êîñì³÷í³ çàñîáè îòðèìàííÿ äàíèõ

Серед методів, які широко використовують для вивчення
рельєфу і природокористування території, важливе місце посідають
аеро фотокосмічні. Вони дають змогу отримати інформацію про
особливості морфологічної структури, морфологічні й морфодинамічні
характеристики, а також розміщення й функціонування господарських
об’єктів.
Під аерофотокосмічними методами розуміють методи вивчення
закономірностей будови і розвитку географічної оболонки в цілому чи
складових її комплексів і компонентів візуально з літальних апаратів або
шляхом дешифрування запису відбитого сонячного випромінювання
чи власного електромагнітного випромінювання Землі [220]. Методи
передбачають багатопланові дослідження Землі та навколоземного
космічного простору, які виконують за матеріалами повітряних та
космічних знімань. Вони ґрунтуються на здатності об’єкта за температури
вище абсолютного нуля поглинати або випромінювати електромагнітну
енергію на специфічних, характерних для конкретного об’єкта довжинах
хвиль. У випадку порівняння та аналізу спектральні характеристики
електромагнітних хвиль допомагають ідентифікувати об’єкти місцевості та
отримувати інформацію про їхній розмір, форму, щільність, температуру та
інші властивості. Ці методи передбачають дослідження об’єктів місцевості
на відстані, без безпосереднього контакту з ними, тому їх називають
дистанційними, опосередкованими [275, 283].
Дистанційне зондування – це вивчення об’єкта на відстані, без
безпосереднього контакту з ним вимірювального приладу [105, 280].
У міжнародних документах є такі терміни: remote sensing (англ.),
die Fernerkundung (нім.), teledetektion (франц.), teledetekcja (пол.),
що означає “дистанційна реєстрація”, “дистанційне сприйняття”.
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Це спостереження і вимірювання енергетичних та поляризаційних
характеристик випромінювання об’єктів у різних діапазонах електромагнітного спектра для вивчення місцеположення, виду, властивостей
і часової змінності утворень природного середовища [105]. Провідне
місце в дистанційному зондуванні посідає вивчення об’єктів з використаням знімків.
Фізична суть сучасних видів знімань у польоті полягає у фотографічній
або графічній реєстрації ультрафіолетового, видимого, інфрачервоного
та гамма-випромінювань, радіохвиль, радіоактивних процесів, а також
геомагнітного, штучного електричного та гравітаційного полів.
У дистанційному зондуванні Землі виділяють два аспекти:
1) природничо-науковий, або аерокосмічні дослідження Землі,
2) науково-технічний, або методика і технологія аерокосмічних
знімань. Перший аспект досліджень ґрунтується на вивченні об’єктів
природного середовища, відображених на дистанційних матеріалах,
закономірностей їхнього поширення, властивостей і динаміки, які
можна виявити за космічними чи аерофотознімками. Науковотехнічний аспект досліджень передбачає вивчення фізичних основ
дистанційного зондування, параметрів знімальної апаратури, похибок
знімання і похибок обчислень на знімках, що впливають на якість
інтерпретації аерокосмічних даних [105].
Відповідно до цих аспектів, у системі геоінформаційного космічного
забезпечення України можна виділити кілька ланок. Перша ланка – це
установи, що виконують розробку і запуск космічних апаратів, зокрема,
Головне конструкторське бюро “Південне” (м. Дніпропетровськ). Запуск
українських супутників проводять з космодрому “Байконур” у Казахстані,
а також з платформи в Атлантичному океані (за українсько-бразильськими
проектами). Друга ланка установ – це станції, що отримують космічні дані
й виконують їхнє первинне опрацювання. До таких установ належать
Центр управління польотами (м. Євпаторія), Центр прийому інформації
“Обрій” (смт Снов’янка Чернігівської обл.) і Центр прийому спеціальної
інформації і контролю навігаційного поля (м. Дунаївці Хмельницької
обл.) [302]. Третя група установ – заклади, що виконують опрацювання
і тематичну інтерпретацію космічної інформації. Найвідоміші з них –
Національне космічне агентство України і філії та інститути при ньому,
ДНВЦ “Природа”, ЗАТ “ЕСОММ”, Український центр менеджменту Землі і
ресурсів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
(м. Харків) [288, 291, 299, 301].
За висотою та масштабом знімання виділяють повітряне, або
аерознімання (висота від 20 до 0,1 км та менше, масштаб від 1:200 000
до 1:1 000 і більше) та космічне знімання (висота від 250 до 30 000 км
і більше, масштаб від 1:1 000 000 до 1:200 000 000).
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Дистанційне знімання виконують аеро- чи космічні носії залежно
від різного виду знімання – аеро- чи космо. Вони піднімають апаратуру
на потрібну висоту, переміщають її щодо місцевості й забезпечують
певне орієнтування в просторі. Серед авіаційних носіїв дистанційної
апаратури в Україні найперспективнішим є літак АН-28. За радянського
періоду використовували серійні літаки АН-2, ІЛ-14, літак-лабораторію
АН-30, а також вертольоти Мі-4, Ка-18.
Застосування авіації загального призначення було ефективним
у разі створення й оновлення топографічних карт і планів, оскільки
значно скорочувало затрати на виконання робіт. Сьогодні в Україні
аерознімання, головно, застосовують у місцях виникнення небезпечних
екологічних ситуацій, наприклад, катастрофічного розвитку зсувів
у Закарпатті (1999). Переважають здебільшого локальні знімання
місцевості для оцінки земельного фонду.
Найпоширенішою й універсальною знімальною апаратурою
є фотографічні камери. В аерофотоапаратах (АФА) встановлюють
високоякісні об’єктиви з фокусною відстанню від 35 до 1 000 мм.
Розрізняють такі різновиди аерофотознімання:
а) планове, коли земну поверхню фотографують у напрямі місцевої
вертикалі (кут відхилення оптичної осі апарата від вертикалі не
перевищує 3°). Таке знімання виконують кадровими апаратами для
картографування;
б) перспективне знімання виконують для отримання додаткової
інформації про рельєф земної поверхні і розширення смуги захоплення
земної поверхні. В цьому випадку оптична вісь фотокамери може
відхилятися від вертикалі на різні кути аж до 60–70°;
в) панорамне, коли знімають відразу всю смугу місцевості впоперек
маршруту польоту “від горизонту до горизонту”.
На практиці, головно, використовують перший різновид
аерофотознімання. Зображення реєструють на фотоплівці (чорнобілій, кольоровій або спектрозональній). У разі багатозонального
знімання одночасно виходить декілька зображень однієї ділянки
земної поверхні, виконаних у кількох зонах спектра. Подальше
опрацювання спектрозональних знімків дає змогу виконати процедуру
дешифрування з урахуванням спектральних властивостей об’єктів,
що значно підвищує її ефективність. Завдяки сучасним високоякісним
фотокамерам можна досягти роздільної здатності1 на місцевості в
одиниці сантиметрів. Набули поширення технології електронного
1

Роздільна здатність – це здатність зображення передавати найменші деталі об’єкта,
які роздільно читають на знімку.
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сканування зображень з аерофотоплівки і подальшого опрацювання
одержаного цифрового зображення у комп’ютерних системах.
Прогресивним методом сьогодні є повітряне лазерне сканування
місцевості з одночасною прив’язкою через GPS-приймач до географічних
координат. Таке знімання виконують високоточним сканером, зокрема
LIDAR (Light Detection and Ranging), розташованим на борту літака
(пропозиція фірми Leica Geosystems) [292, 293]. Новою пропозицією від
Центру інфраструктурних проектів (м. Москва) є також програмний
комплекс “ОРТОЛАЗЕР”, що створює цифрові тривимірні векторні
моделі об’єктів місцевості й ортофотоплани за матеріалами повітряного
лазерного сканування та аерофотознімання. Знімання рельєфу проводять
з точністю 15–20 см, у тому числі на заліснених, важкодоступних, а також
непідготовлених геодезично територіях. У випадку повітряного лазерного
сканування отримують дані не тільки про місцевість, а й про інженернотехнічні споруди, розташовані на ній. Матеріали знімання дають змогу
створити 3d моделі рельєфу, аерофотомозаїку масштабу 1:5 000 і 1:1 000,
отримати інформацію про конструкційні й експлуатаційні параметри
інженерних споруд і будівель, розраховувати технічні параметри
об’єктів за їхніми тривимірними моделями [298]. Спільне опрацювання
зображень лазерного сканування і цифрового фотографування дає
змогу виконувати віртуальні прольоти над реальною місцевістю.
Користувач, сидячи за сотні кілометрів від досліджуваної території,
має змогу вивчати її на екрані монітора з роздільною здатністю до
20 см. Прикладами віртуальних прольотів, створених за технологією
програмного моделювання, є проліт над центром Варшави, створений
Geosystems Polska, “Віртуальний Кремль”, а також проект Google Earth,
завдяки якому в реальному часі можна оглядати зображення земної
поверхні від глобального до регіонального масштабу. Віртуальні
прольоти є цікавими для географів, туристів, екологів, військових.
Технологія повітряного лазерного сканування з часом може
замінити традиційні способи отримання аерофотоінформації та
польові роботи. Нині її найбільше застосовують для опрацювання
даних по трасах проектованих нафтопроводів, шляхах залізничних
сполучень і для кадастрового обліку. Отже, сучасні технології отримання
й опрацювання аероматеріалів хоча й мають значну собівартість, проте
забезпечують високу точність і достовірність. На їхнє доставлення й
опрацювання затрачають значно менше часу, ніж колись.
Космічне зондування, що інтенсивно розвинулося останнім
десятиліттям, надало наукам про Землю нових можливостей дослідження
земної поверхні. Носіями космічної апаратури є: 1) штучні супутники, 2)
пілотовані кораблі, 3) орбітальні станції та комплекси. Штучні супутники
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залежно від їхніх завдань розділяють на дослідницькі й технічні.
Серед дослідницьких супутників виділяють геофізичні, геодезичні,
астрономічні, ресурсні й метеорологічні. До технічних належать
супутники зв’язку і навігаційні. Найвідомішими штучними супутниками
є російські: “Космос”, “Метеор”, “Ресурс” і “Океан”, американські “NОАА”,
“Landsat”, французький “Spot”, індійський “Insat”, а також український “Січ”.
Серед радіолокаційних супутників варто назвати канадський “Radarsat”,
японський “Jers-1” та європейські “Ers-1” і “Ers-2”. Уже перші пілотовані
кораблі “Восток” і “Восход” використовували для фотографування земної
поверхні. Відомими пілотованими кораблями також були російські
“Союз”, американські “Меркурій”, “Джеміні”, “Аполлон”, китайські
“Шеньчжоу V”, “Шеньчжоу VІ”. Орбітальні станції та комплекси мають
значно більші можливості для розміщення й енергозабезпечення
знімальної апаратури. Тут найвідомішими є радянські станції “Салют”,
“Мир”, американська “Скайлеб” та міжнародна космічна станція “Альфа”.
Усього на навколоземній орбіті обертається близько 2 000 космічних
апаратів різних країн [48, 241].
За висотою знімання космічні апарати поділяють на низько- (100–
500 км), середньо- (500–2 000 км) та високоорбітальні (36 000–40 000 км).
Низькі орбіти – це орбіти пілотованих кораблів, орбітальних станцій і
розвідувальних супутників. Найхарактерніші висоти їхніх орбіт 200–400 км.
Орбіти ресурсних супутників – на висотах 600–900 км, а метеорологічних
– 900–1400 км. На високих орбітах є геостаціонарні супутники, які висять
над однією точкою, і ті, які перебувають на видовжених еліпсоїдних орбітах.
Надвисокі орбіти (понад 60 000 км) мають космічні апарати, які виконують
знімання з орбіти Земля–Місяць, і міжпланетні.
Орбіти різної висоти забезпечують необхідні умови знімання для
різних цільових завдань: низькі навколоземні орбіти призначені для
детальних знімань; орбіти середньої висоти – для менш детальних, але
оперативніших і територіально обширніших знімань; високі орбіти
– для постійного спостереження за визначеним районом або для
забезпечення систем зв’язку.
Для дослідження інженерно- й еколого-геоморфологічних ситуацій
використовують дані з середньоорбітальних ресурсних супутників:
американських “Landsat”, “Terra”, російських “Метеор”, “Ресурс”, французьких “Spot”, європейського екологічного “ENVISAT” та деяких ін.
Вони цінні регулярною повторюваністю, що дає змогу простежувати за
найдинамічнішими геоморфологічними об’єктами і процесотворенням
та поліпшувати дешифрувальні властивості об’єктів.
Успішний запуск у 1999 р. першого комерційного супутника
IKONOS-2 започаткував нову еру користувачів космічної інформації
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високої роздільної здатності (0,6–1,0 м). Сьогодні на орбіті працює чотири
комерційні супутники високого розрізнення даних: QuickBird, IKONOS,
OrbView, EROS [57]. Такі дані можна отримати за відповідну плату з
глобальної мережі“Інтернет”, проте за технічної нагоди їх дешевше придбати
у виробника на магнітному носії чи СD-диску. Українські супутники “Січ1” та “Океан-О”, запущені, відповідно, 1995 й 1999 рр., є супутниками
отримання даних низької та середньої роздільної здатності.
Реєстрація відбитого чи власного електромагнітного
випромінювання ділянок земної поверхні відбувається в аналоговій
або цифровій формах. Цифрова інформація надходить з космосу
по радіоканалах на приймальні станції, а негативи аналогових
даних відстрілюють на Землю в капсулах. Цифрові дані порівняно з
аналоговими значно зручніші для користувачів, оскільки не потребують
для комп’ютерного опрацювання попереднього прецезійного (точного)
оцифрування на спеціально відкаліброваних сканерах.
Сучасна космічна апаратура дає змогу отримувати дані з детальністю
на місцевості до 1 м в термін від 0 до 48 год. Така оперативнісь та якість
знімків робить їх незамінними під час дослідження кризових явищ та
в разі потреби швидкого реагування і попередньої оцінки результатів
такого явища.
Знімальні системи, які розташовують на борту космічних носіїв,
поділяють на фотографічні й нефотографічні. Фотографічні системи
для отримання зображень використовують видиме і ближнє ІЧ
випромінювання. Російські виробники матеріалів зондування з
космосу виконують фотографічне знімання за допомогою камер КФА1000, КФА-3000, МК-4, КАТЭ-200. Найпопулярнішими є знімки з камер
МК-4, МКФ-6.
Нефотографічні види знімань – телевізійне, інфрачервоне (теплове),
радіотеплове, радіолокаційне, ультрафіолетове, спектрометричне та
сканерне. Поширенішим є сканерне знімання. Зображення в цьому разі
отримують у вигляді неперервної стрічки (панорами), яка складається
зі смуг (сканів). Смуги, відповідно, складаються з окремих дрібних
квадратиків (пікселів), яких нараховують до кількох мільйонів.
Важливими характеристиками сканера є кут сканування (кут огляду)
і миттєвий (елементарний) кут зору, який визначає ширину смуги
сканування і роздільну здатність зображень. У точних сканерів кут
сканування – 5°, в оглядових – 50°, відповідно, миттєвий кут – від
десятків частин хвилини до кількох градусів. Чим більший кут огляду,
тим вищою є роздільна здатність зображень. За кута огляду декілька
тисяч кілометрів роздільна здатність становить 1–2 км; за кута огляду
у сотні кілометрів – відповідно, 50–100 м.
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Сканери, що мають значний кут огляду, є такі: російські МСУ-СК
(ширина смуги 600 км, роздільна здатність 150 м); американські AVHRR
на метеосупутниках NOAA (ширина смуги 2 400 км, роздільна здатність
1 000 м), Landsat-MSS – Multispectral Scanner (ширина смуги 185×170 км,
роздільна здатність 80 км) та ін. Проте для досліджень стану природних і
антропогенних систем використовують інформацію середньої і великої
роздільної здатності, отриману зі сканерів з малим кутом огляду.
Такими є російські сканери МСУ-Э на супутниках “Метеор”, “Ресурс-О”
(ширина смуги сканування 45 км, роздільна здатність зображень 35 м);
американські Landsat-TM – Thematic Mapper (відповідно, 185×170 км,
30 м), ЕТМ+ (Enhanced Thematic Mapрer, розрізнення 15 м); IKONOSMS (11×11 км, 4 м), сканер ASTER супутника Terra також високої
роздільної здатності; французькі SPOT-P (60 км, 10 м), SPOT-XS (80 км,
20 м); канадські радіолокаційні на супутниках RADARSAT (50–500 км,
роздільна здатність від 9 м); європейські радіолокаційні на супутниках
ERS (100×100 км, 30 м) та ін. Геоінформація низької роздільної
здатності, а також дані середнього розрізнення десятирічної і більше
давності поширюються в мережі “Інтернет” безкоштовно. Вартість
одного кадру, для прикладу, Landsat-ЕТМ+ роздільної здатності 30 м
становить від 475 дол. [126, 168, 292, 299].
Значний технологічний та економічний ефект дає використання
GPS-приймача, який встановлюють на борту носія і приєднують до
знімальної апаратури. У цьому випадку в процесі знімання можливо визначити координати центра проекції та кутових елементів зовнішнього
орієнтування знімків.
1.3.2. Ðåçóëüòàòè àåðî- é êîñì³÷íèõ çí³ìàíü

До матеріалів дистанційного зондування належать будь-які дані,
отримані за допомогою сенсорів, сканерів, оптичних пристроїв, радарів
та фотоапаратів, установлених на супутниках, пілотованих станціях, літаках. Широкий арсенал методів та засобів аерокосмічного знімання дає
змогу отримати різні типи і серії знімків, які доповнюють один одного
за певними параметрами. Перш за все це знімки в різних спектральних
діапазонах: видимому та ближньому інфрачервоному, тепловому інфрачервоному та радіодіапазоні. У кожному з цих діапазонів (моно- та
багатозональні знімки) відбувається спектральне розділення знімків.
Знімки, виконані в одному з діапазонів видимого чи невидимого спектра,
називають моноспектральними. Поєднанням кількох діапазонів спектра
(наприклад, видимого й інфрачервоного) виготовляють багатоспектральні знімки.
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Під час вивчення динаміки процесів і об’єктів використовують не
тільки одноразові знімки на певну дату, а й низку знімків, отриманих
у різні моменти. Причому одноразові знімки дають інформацію про
довгочасові зміни, а низка різночасових знімків фіксує зміни за коротші
інтервали часу. Сукупність одночасового знімка та динамічного ряду
знімків, які зіставляють, одного й того ж об’єкта називають багаточасовим знімком. Як засіб пізнання динаміки, це не проста сума знімків;
її складові взаємодоповнюють одна одну. Часову закономірність змін
явищ і процесів, їхній розвиток фіксують різночасовими знімками, які
дають змогу оцінити темп динаміки. Проте поки що часовий обсяг досліджуваних явищ не є великим: він обмежений десятиліттями. Одномоментні знімки багаточасового ряду – це статичні зрізи динамічного
процесу, що фіксують його динамічний стан на певному етапі розвитку.
Сукупне опрацювання одиничних та динамічного ряду різночасових
знімків, тобто багаточасових знімків, є головним методичним прийомом
географічного вивчення динаміки за знімками.
Останніми десятиліттями значно збільшилися обсяг, різноманітність
і якість матеріалів дистанційного зондування. Сьогодні нагромаджено
величезний фонд (понад 100 млн) аерокосмічних знімків, що повністю
покривають поверхню Землі, а для значної частини районів – багаторазово. Найчисленнішими і найбільше використовуваними у 80–90-х роках
ХХ ст. були фотографічні знімки. Нині серед користувачів популярними
є цифрові знімки на системних носіях і CD-дисках, які мають найліпшу
якість зображення та високу роздільну здатність.
Отримання інформації про об’єкти місцевості з аеро- чи космознімка є завданням і змістом процесу дешифрування. Дешифрування – це
різний за складністю, розтягнутий у часі процес здобування зі знімків
необхідних відомостей, даних, з’ясування певних фактів [103]. Процес
пояснення чи опису результатів дешифрування називають інтерпретацією зображень.
Автоматизоване дешифрування дистанційних матеріалів донедавна
виконували за допомогою різних приладів, головними з яких є
станція стереосканування та ортофототрансформування, аналітична
фотограмметрична станція “Стереоанаграф” та інші фотограмметричні
комплекси. З розвитком геоінформаційних технологій інтерпретація
космічних та аерофотоматеріалів стала можливою у таких програмах,
як Idrisi for Windows, ERDAS Imagine, Arc GIS, PCI, EASY/PACE.
Результати дешифрування можуть бути відтворені у картографічному,
текстовому й графічному вигляді та у вигляді презентації в програмі
Microsoft Power Point.
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Після спеціального опрацювання космічних знімків виконують
картографування геоморфологічних і господарських об’єктів у різних
масштабах [12, 21, 119–121, 182, 230, 251].
Дешифрування та інтерпретацію дистанційної інформації можна
виконувати такими методами: візуальними – дослідження з літального
апарата; інструментальними (автоматизованими) – ґрунтуються на математичних знаннях спектральних характеристик об’єктів; камеральними
– використовують знання про об’єкт, який вивчають; польовими – забезпечують наземне порівняння знімків з натурою. Результати дешифрування залежать від зображальних властивостей знімків, застосованих
методів і приладів, а також від досвіду та кваліфікації дешифрувальника.
Детальна методика дешифрування знімків викладена в спеціальних
публікаціях [3, 26, 32, 38, 60, 66, 68, 75, 81, 205, 269, 274].
У процесі інтерпретації знімків важливе значення мають дешифрувальні ознаки, тобто ті особливості фототону, які дають змогу його
зіставити з тими чи іншими природними об’єктами [104]. Природноантропогенні об’єкти на зображеннях мають прямі й непрямі ознаки
інтерпретації. До прямих ознак інтерпретації належать особливості фотозображення, допомагають безпосередньо розпізнати ті або інші природні чи антропогенні об’єкти, їхні параметри і специфіку, виражають
у понятійній словесній формі їхній образ. Наприклад, більшу частину
антропогенних форм рельєфу виділяють за правильною геометричною
формою. Серед природних об’єктів за прямими ознаками розрізняють
озера (за округлими формами), ріки (за звивисто-лінійними) та ін. Під
непрямими ознаками інтерпретації розуміють особливості зображення певних природних чи антропогенних елементів, що розкривають
ті об’єкти і їхні характеристики, які безпосередньо не простежуються
на знімках. Наприклад, ізометрична ділянка підвищеного ерозійного
розчленування може бути непрямою ознакою локального підняття;
ерозійні зниження, трасовані по одній прямій лінії, можуть бути ознакою молодих дислокацій; особливості зображення рельєфу можуть виявляти за такими непрямими ознаками, як будова пухких відкладів і
ґрунтово-рослинного покриву, за змінами у зволоженні, заболоченні
та засоленні.
Прямими ознаками інтерпретації природно-антропогенних об’єктів є форма, розміри і конфігурація, фототон (колір), тінь, структура й
текстура зображення. Форма об’єктів може бути точковою, лінійною
або площинною. Розміри визначають довжину, ширину, площу чи об’єм
зображених об’єктів. Фототон на чорно-білих знімках змінюється від
майже білого через усі відтінки сірого до чорного, а на кольорових знімках об’єкти різняться за кольором. Тіні, що падають від об’єктів, по29

легшують інтерпретацію їх в умовах рівнинної місцевості. Структура
зображення – це набір елементів різних форм, розмірів, типів або кольорів різного відтінку, який формує зображення. Текстура зображення
– регулярне просторове впорядкування мікроелементів структури. Виділяють також рисунок зображення – іррегулярне просторове поєднання
елементів структури (дендритове, деревоподібне, плямисте).
Непрямі ознаки інтерпретації природних та антропогенних об’єктів
– це геоморфологічні, геоботанічні, гідрологічні, ґрунтові та антропогенні. Вони ґрунтуються на тісних природних взаємозв’язках між морфологічними і морфометричними характеристиками рельєфу, геологічною
будовою території, ґрунтовим та рослинним покривом, особливостями
будови ерозійної мережі, діяльністю людини, а іноді й тварин.
Поділ ознак інтерпретації на прямі й непрямі залежить від завдань
дешифрування і типу сформованої моделі космічного й аерофотозображення. Наприклад, прямі ознаки лінійного уступу рельєфу в разі
геоморфологічного дешифрування можуть бути непрямими ознаками
розлому в рамках структурно-геологічного дешифрування. Тому умовність поділу дешифрувальних ознак спонукала деяких авторів класифікувати ознаки іншими способами. Зокрема, Я.Г. Кац та інші вчені
запропонували виділяти загальні (фотографічні) та спеціальні ознаки
[97], С.О. Сладкопєвцев, М.С. Гудилін – комплексні і часткові [65]; англо-американські автори взагалі не групували ознаки, а перелічували
їх за списком у порядку інформативності щодо об’єктів дешифрування
[17, 280, 283].
Дешифрувальні властивості знімків прямо пов’язані з їхньою
роздільною здатністю. Роздільну здатність оцінюють за кількістю чорнобілих штрихів, які припадають на 1 мм зображення. Мінімальні розміри
об’єктів, які можуть бути на знімках, що мають масштаб 1:50 000, – близько
5 м, для масштабу 1:25 000 – 2,5 м, для масштабу 1:100 000 – 1 м. Детальність
зображення визначає типи об’єктів, які можуть бути відображені на
знімках. За детальністю зображенння цифрові знімки поділяють на
такі класи:
– знімки низької роздільної здатності (кілометри);
– знімки середньої роздільної здатності (сотні метрів);
– знімки високої роздільної здатності, які поділяють на знімки дуже
високої роздільної здатності (10–20 м) і знімки надвисокої роздільної
здатності (1 м і менше).
Фотографічні аеро- і космічні знімки у географічних дослідженнях поділяють за масштабами на три великі групи: дрібні – до
1:1 000 000; середні – 1:1 000 000–1:100 000, великі – понад 1:100 000
[22, 32, 40, 119, 149].
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Для інженерно- й еколого-геоморфологічних досліджень такий поділ
незручний, оскільки головний (той, з яким працюють) інтервал масштабів
аерофотознімків потрапляє в одну градацію. Тому для інженерногеоморфологічних, інженерно-геологічних, еколого-геоморфологічних та
гідрогеологічних потреб запропоновано класифікувати окремо космічні
й аерофотознімки за масштабами. Згідно з цим підходом, аерофотознімки
поділяють на дуже дрібні – 1:100 000 і більше, дрібні – 1:100 000–
1:40 000; середні 1:39 000–1:11 000; великі – 1:10 000–1:1 000, дуже великі
– до 1:1 000. Космознімки розділяють на чотири групи, які відповідають
чотирьом рівням генералізації зображення: глобальному – дуже дрібний
масштаб – 1:10 000 000 і більше, регіональному – дрібний масштаб –
1:1 000 000–1:10 000 000, локальному – середній масштаб – 1:1 000 000–
1:200 000 і детальному рівню генералізації – великий масштаб – до
1:200 000 [15, 65, 199].
Масштаб космо- й аерофотознімків визначає різний рівень
генералізації об’єктів, які зображають, що дає змогу використовувати їх
для вирішення різноманітних інженерно- й еколого-геоморфологічних
завдань та для розробки різномасштабних тематичних карт. На підставі
дешифрування космознімків і дрібномасштабних аерофотознімків
складають карти районування, які застосовують на початкових
стадіях проектування в загальній інженерній геоморфології та
визначення еколого-геоморфологічних обстановок у регіональних
еколого-геоморфологічних дослідженнях. За допомогою середньо- й
великомасштабних аерофотознімків створюють цільові (галузеві)
великомасштабні карти (1:50 000 і більше), потрібні на різних стадіях
проектування і будівництва господарських об’єктів: шляхового,
гідротехнічного, меліоративного, цивільного, промислового тощо, а
також для локальних еколого-геоморфологічних досліджень.
Дистанційні методи в інженерній геоморфології ефективно
застосовують на етапі експлуатації інженерних об’єктів, для складання
прогнозів розвитку морфодинамічних систем і їхнього впливу на
інженерні споруди. В екологічній геоморфології цими методами виявляють
екологічно небезпечні ситуації в районах розташування шкідливих для
здоров’я людей господарських об’єктів та небезпечні екзодинамічні
процеси. Саме на аерофото- і космічних знімках добре віддешифровують
взаємозв’язки між природними і господарськими об’єктами. Виділяють такі
напрями застосування аерофотокосмометодів для інженерно- й екологогеоморфологічних потреб: 1) розробка методології і методів дешифрування
та інтерпретації аерофото- й космічних знімків на різних етапах досліджень
[35, 183]; 2) поєднаний аналіз застосування даних дистанційного зондування
й геоінформаційних програм для дослідження природокористування
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[92, 173, 194, 195]; 3) використання космо- й аерофотознімків під
час інженерно- й еколого-геоморфологічного районування та
картографування [13, 46, 70, 76, 86]; 4) дослідження природно-антропогенних
рельєфоутворювальних процесів, їхньої динаміки та тенденцій розвитку
для регіонального аналізу [132, 179, 181]; 5) дешифрування антропогенного
навантаження для вирішення інженерних та еколого-геоморфологічних
завдань [24, 62, 128]; 6) застосування аерофотознімків для обґрунтування
закладань інженерних споруд (ліній електропередач, шляхів сполучень і
трубопроводів), вибору майданчиків промислового будівництва тощо,
особливо у важкопрохідних та заліснених районах [34, 100].
Проте є низка напрямів досліджень, які потребують ширшого
використання дистанційних матеріалів. Це такі напрями: 1)
мотивація прямих і непрямих ознак дешифрування морфологічних,
морфодинамічних та господарських комплексів для інженерной еколого-геоморфологічної оцінки території; 2) складання
карт використання земель на базі дистанційної інформації й
геоінформаційних програм для територіального проектування
і планування районного рівня; 3) застосування аерокосмічної
інформації для проектування рекультиваційних і відновлювальних
робіт на техногенно порушених територіях і зонах стихійного лиха;
4) ефективне використання у процесі дешифрування сучасних
технологій, спеціальної апаратури та програмного забезпечення, а
також впровадження геоінформаційних технологій.
1.4. Ñïåöèô³êà âèêîðèñòàííÿ
àåðîôîòîêîñì³÷íèõ ìåòîä³â â ³íæåíåðíîé åêîëîãî-ãåîìîðôîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ
У геоморфології виділяють такі напрями оцінки території для
інженерних та екологічних потреб: морфологічний, морфолітологічний
і морфодинамічний [209]. Ці напрями дають змогу аналізувати природні
особливості території (геолого-геоморфологічну будову та рельєфоутворювальні процеси), складати прогнози можливої активізації екзодинамічних процесів у разі значних техногенних навантажень на рельєф.
Одним з методів, який застосовують у кожному з названих напрямів досліджень, є дистанційний. На аерофото- і космознімках добре виявлені
господарські структури і виразніше, порівняно з іншими компонентами
геосередовища, “читається” рельєф земної поверхні. Морфологічні особливості рельєфу є індикатором або творять прямі зображення, за якими
визначають структурні, літогенні, динамічні умови території.
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Морфологічний напрям досліджень передбачає вивчення
морфометричних і морфографічних характеристик рельєфу та їхній
вплив на розміщення й експлуатацію споруд, а також виділення
еколого-геоморфологічних ситуацій. Використання дистанційних
матеріалів у цьому разі передбачає визначення морфометричних
характеристик рельєфу, які відображають його планові особливості та
є найінформативнішими на знімках. Це густота, типи розчленування,
малюнок гідрографічної мережі, кути нахилу та експозиції схилів,
перевищення висот, розміри та орієнтація форм чи елементів рельєфу.
Виділенням морфологічних особливостей рельєфу за аерофото- чи
космічними знімками присвячено низку праць [2, 39, 45, 64, 172, 178,
218, 219, 261, 286]. Проте сьогодні такі дослідження є рідкістю, оскільки
для отримання і відображення результатів використовують тривимірні
моделі рельєфу, виготовлені на підставі оцифрування горизонталей.
Найбільшу інформативність для інженерно- й еколого-геоморфологічних досліджень мають аерофото- і космознімки під час вивчення
густоти розчленування території. Для оцінки густоти розчленування
використовують коефіцієнт розчленованості території – довжину ерозійних врізів, що припадають на одиницю площі [221]. Чим більший
масштаб, тим дрібніші ерозійні врізи враховують у разі його обчислення.
Картографічні джерела часто дають узагальнену інформацію або пропускають більшість дрібних ерозійних форм. Інформативність знімків
порівняно з картами підвищується зі зменшенням розмірів цих форм.
Знімки містять повну інформацію про довжину, частоту розміщення,
звивистість і морфологію ерозійних форм різних порядків. Тому такі
показники, як визначення порядків долин, ширини заплави, довжини
тальвегів ерозійних форм та віддаленість вершин вододілів від найближчих тальвегів, доцільно обчислювати за аерофотозображеннями.
Ці показники використовують під час складання карт ерозійного розчленування рельєфу, розвитку ярково-балкової мережі, еродованості
ґрунтів, селевих та лавинних процесів. Густоту розчленування території
визначають на середньо- і великомасштабних космо- й аерофотознімках
залежно від площі досліджуваної території.
Інформативними є космічні й аерофотознімки щодо відображення
такого показника, як малюнок гідромережі, нанесення якої є першою
ланкою в інженерно- й еколого-геоморфологічному картографуванні.
Малюнок гідромережі – достовірний індикатор морфології та генезису
сучасного рельєфу, тектоніки й неотектоніки, типу й інтенсивності поверхневого стоку [201]. Вивчення розподілу гідромережі важливе для
раціональної організації водопостачання, у разі розрахунків потужності
гідротехнічних споруд, у дорожньому будівництві та інших системах
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природокористування. В літературі визначають такі типи малюнка ерозійної мережі: деревоподібний (дендритовий), перистий, ґратчастий,
паралельний, радіальний, відцентровий, змішаний. Особливості гідромережі найчіткіше простежуються на космознімках регіонального
й локального рівнів генералізації та аерофотознімках. Зі збільшенням
масштабу приблизно втричі детальність вивчення ерозійної мережі, за
даними С.А. Сладкопєвцева, збільшується на один порядок [218].
Аерофото- і космічні зображення дають змогу вивчати типи розчленування рельєфу для різних інженерно- й еколого-геоморфологічних потреб. Особливо це стосується глибоко й різко розчленованого
рельєфу. Навіть на ділянках найбільшого згущення горизонталей гострі
й скелясті межиріччя читають на картах як овальні, а вузькі V-подібні
долини сприймають як коритоподібні. На знімках, особливо у випадку
стереоефекту, такі умови дешифрують досить чітко. За дистанційними
зображеннями також вивчають переходи між різними типами рельєфу, наприклад, зміни трогових долин ерозійними чи переходи від поверхні вирівнювання до крутих схилів. Такі перехідні морфологічні
зони дешифрують завдяки тонкій реакції фототону на природні зміни,
чого позбавлені топокарти. Аерофотознімки успішно застосовують для
оцінки типів розчленування елементарних поверхонь – яркового, вимоїнного, лощинного. На знімках добре видно дрібну горбкуватість
елементів рельєфу, зумовлену генетичними чинниками. Аналіз типів
розчленування з використанням дистанційних матеріалів беруть до
уваги під час складання прогнозних та генетичних карт різних видів, а
також морфоскульптурного районування.
У разі морфологічних досліджень для інженерних цілей і виділення
еколого-геоморфологічних обстановок обчислюють кути нахилів та
експозицій схилів, що можна виконувати із застосуванням дистанційних
зображень. Кути нахилу схилів тісно пов’язані з густотою і глибиною
розчленування, оскільки схили можуть бути близькими за крутістю
для різних показників глибини й густоти розчленування. Використання
знімків є ефективним за умов сильно розчленованого рельєфу з різкими
перегинами схилів. Вони дають більше додаткового матеріалу порівняно
з картами щодо розподілу кутів, проведення меж схилів різної орієнтації, районування території за категорією переважання певних ухилів. В
інженерній та екологічній геоморфології ці показники застосовують у
разі господарської оцінки території, для складання різних морфодинамічних карт та карт цільового призначення.
В основі низки морфологічних карт (густоти, глибини розчленування) є поділ території на рівновеликі квадрати й віднесення до них
параметрів, які вимірюють. За значної об’єктивності ця методика часто
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призводить до невідповідності меж морфометричних і геоморфологічних карт. Ліквідувати такі суперечності можна шляхом урахування
природних геоморфологічних меж, які проводять з використанням аерофото- і космозображень.
Розроблена також спеціальна методика визначення відносних висот
(перевищень висот) за аерофотознімками [73, 238]. Перевищення висот
відшукують як перевищення вершин додатних над днищами від’ємних
форм щодо вершин додатних форм [221]. Цей показник визначають за
зміщенням точок стереопар аерофотознімків і обчислюють за формулами. Показник перевищень висот враховують як чинник впливу на
ерозійні процеси під час інженерно- й еколого-геоморфологічних досліджень, для складання картосхем ерозійного розчленування рельєфу
та розробки заходів боротьби з ерозією.
Загалом морфологічні особливості рельєфу дешифрують на аерофото- і космічних знімках регіонального та локального рівнів генералізації.
Важливу роль у разі морфологічного дешифрування відіграють прямі
ознаки, такі як форма, розміри, фототон за стереоскопічного бачення та
структура й текстура зображення під час моноклінального розглядання
(наприклад, через лупу). Форми рельєфу та експозиції схилів можна
простежувати також за тінями, що падають. Це, зокрема, полегшує інтерпретацію форм рельєфу в умовах рівнинної місцевості, які нерідко
важко розпізнати навіть під стереоскопом.
Морфолітологічний напрям передбачає дослідження структурних
особливостей регіону, літології порід та їхнього виявлення у рельєфі для
інженерно- й еколого-геоморфологічної оцінки території. У цьому напрямі виділяють морфоструктурні й морфолітологічні методи вивчення
інженерно- й еколого-геоморфологічних ситуацій території.
Морфоструктурні методи – це методи вивчення рельєфу як індикатора
тектонічних структур і розривів. Широкі можливості й нові підходи для
такого вивчення дає аерофотокосмічна інформація. Проблемам вивчення
структурно-тектонічних особливостей Землі з космосу присвячено
праці С.М. Олександрова [4]; І.С. Гудиліна [64]; Я.С. Каца зі співавт.
[97, 98]; В.І. Макарова й О.Г. Рябухіна [145]; А.Е. Михайлова, І.С. Рамм
[152]; М.Н. Петрусевича [169] та ін.
Морфоструктурна інтерпретація передбачає виділення на
дистанційних зображеннях морфологічних особливостей рельєфу для
діагностики тектонічних структур. Залежно від масштабів дистанційних
матеріалів морфологічні особливості рельєфу ідентифікують різного
рангу тектонічні структури і розривні порушення. За геоморфологічними
елементами планетарного та континентального рангу виявляють
платформні й складчасті структури, глибинні розломи. Контури цих
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структур визначають межі геоморфологічних формацій гірських
порід та площі поширення парагенетичних комплексів екзогенних
процесів, що впливають на найбільш загальні умови території. Для
цих досліджень використовують дрібномасштабні космозображення
(1:1 000 000 і менше). На регіональному рівні генералізації космоматеріалів
(1:1 000 000–1:200 000) геоморфологічні характеристики ідентифікують
великі платформні вали і прогини, поперечні підняття чи опускання гірсько-складчастих поясів та міжгірських западин і багато інших елементів
тектонічних і неотектонічних структур. У цих масштабах виконують
також аналіз виражених у рельєфі великих розривних зон і зон глибинних регіональних деформацій, що впливають на формування, транзит і
розвантаження підземних вод. На локальному рівні генералізації знімків (1:200 000 і більше) вивчають відображення в рельєфі локальних
тектонічних структур: складок, блоків, мульд, флексур, розривів тощо.
Виділення цих структур для інженерно- й еколого-геоморфологічних
цілей пов’язане з отриманням даних щодо густоти тріщинуватості різних
гірських порід і переважного напряму простягання тріщин. Також можлива оцінка закономірностей розвитку екзогенних процесів, зумовлених
структурно-тектонічними чинниками.
Будова рельєфу має важливе значення для інтерпретації структурно-тектонічних елементів. Як звичайно, чим розчленованіший
рельєф, тим більше структурних деталей виявляється на поверхні. Великі
складчасті структури дешифрують у рельєфі за певною закономірністю
в розміщенні, за формами гірських хребтів і різного типу височин. Розрізняють смугастий малюнок зображення, що інтерпретує круті схили
у м’яких породах, розгалужений, який формується в межах порід із
масивною текстурою, ґратчастий та ін. [150]. За концентрично-смугастим малюнком зображення на знімках розпізнають антиклінальні та
синклінальні складки, які виражені в рельєфі за наявністю додатних чи
від’ємних форм у ядрах і куестоподібних форм по краях. Дрібні структурні елементи найчіткіше відображені у формах мезо- і мікрорельєфу.
Це вузькі, гострі, зубчасті гребені хребтів; різкі, часто скелясті форми
вершин гір у вигляді піків, голок, пірамід; різні останці; ланцюги скель;
відпрепаровані грані схилів, їхні ребристі, лускуваті форми; уступи; чітко виражені гребені куестоподібних форм рельєфу; різкі перегини схилів
тощо. Скелі і скелясті уступи розпізнають на знімках за характерною
звивистою формою, різкими й зубчастими обрисами, виразним чергуванням освітлених і затінених ділянок схилів. У разі стереоскопічного
розглядання “височать” гребені, піки, карнизи, відокремлені останцеві
форми, які виділяються серед навколишньої поверхні, навіть якщо замасковані рослинністю.
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Важливим аспектом морфоструктурних методів є інтерпретація
рельєфу як індикатора сучасних і особливо новітніх тектонічних рухів.
Форми рельєфу мають більшу наочність, ніж тектонічна структура,
щодо виявлення на знімках ознак неотектонічних рухів. Метрові, а
іноді й дециметрові переміщення вздовж активних тектонічних ліній
геологічно виразно відображені в добре видимих формах рельєфу, тоді
як виявлення їх у геологічній структурі складне навіть у разі наземних
досліджень. Ділянки локальних неотектонічних рухів ідентифікують за
такими особливостями рельєфу, як специфічні малюнки гідромережі
(спрямлення, обтікання, зміщення долин рік); локальні аномалії густоти
та глибини розчленування; локальна поява денудаційних поверхонь
вирівнювання серед акумулятивних для піднять чи ділянок з ерозійним
типом рельєфу серед акумулятивного для опускань; аномальна форма
елементів рельєфу, що мають звичайно “правильні” обриси.
Принципово нову інформацію дають космозображення Землі для
вивчення диз’юнктивних порушень. Дешифрування порушень передбачає комплексне застосування різномасштабних космічних, а також
дрібно- і середньомасштабних аерофотознімків. Методично важливою
є потреба використати якнайбільшу кількість масштабів і отримати
неперервну систему інформації про ураженість території розломами й
розривами різного рангу [158]. Великі розриви і розломи глибинного
та регіонального рангу видно на космічних фотознімках безпосередньо.
Це пояснюють тим, що космознімки дають генералізовані глобальні й
регіональні фотозображення структурного плану, де деталі рельєфу та
ландшафтні особливості не маскують протяжних тектонічних зон. На
картах зони великих порушень показані неповно, фрагментарно через
нерівномірність їхньої будови й простягання. Великі порушення, часто
супроводжувані зонами дроблення, дешифрують за певними аномаліями
фототону і структури зображення, які відрізняться від структури непорушених земель. У рельєфі вони виражені поєднанням форм, комплексами форм і простежуються лише на дрібномасштабних космознімках.
Розломи і розривні порушення низьких порядків (четвертого–п’ятого)
читають на знімках за вираженістю їх у мезо- і мікроформах рельєфу.
Вони виявляються як тектонічні уступи, гребені, тектонічні підніжжя
схилів, тектонічні долини, улоговини й інші зниження, а також у вигляді
аномального поєднання мікроформ: ерозійних борозен, тріщин, ровів,
просадових форм тощо. Характерною ознакою інтерпретації порушень
низьких порядків на знімках є їхня лінійність у вигляді прямих чи злегка
вигнутих ліній долинних форм, які фіксують за допомогою прямих і
непрямих ознак на аерофотознімках.
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Вивчення диз’юнктивних порушень на дистанційних матеріалах дає
змогу уточнити регіональне тектонічне положення техногенних об’єктів,
передбачити неотектонічну активність сучасних екзогенних процесів
(у тім числі сейсмічність території) і виконати динамічний моніторинг
території антропогенного втручання.
Літологічний склад порід є пріоритетним аспектом у разі застосування морфолітологічних методів до інженерно-геоморфологічних
досліджень. Літологію порід можна вивчати як наземними, так і дистанційними методами. Методика розпізнавання геологічних утворень
на космо- та аерофотознімках розроблена у спеціальних посібниках [36,
65, 67, 69]. Морфолітогенна інтерпретація зображень Землі спрямована
на вивчення складу, фізичних властивостей, генезису і віку порід та їхню
кореляцію з формами чи елементами рельєфу. На знімках морфологічні
особливості рельєфу є головними ознаками інтерпретації літологічної
будови території. Форми рельєфу, які утворилися одночасно з накопиченням відкладів, відрізняючись значною “консервативністю”, часто
зберігають характерні обриси та індикаційне значення навіть за досить
інтенсивного впливу різних вторинних процесів. Оскільки можливості
дешифрування рельєфу на дистанційних матеріалах зумовлені їхнім
масштабом, то, відповідно, й інтерпретація геологічних утворень зумовлена масштабом використовуваних знімків. Максимальну інформацію
дають аерофотознімки середніх і великих масштабів (1:35 000 і більші),
а дещо генералізовану інформацію можна отримати з космознімків та
дрібномасштабних аерофотознімків.
На дрібно- і середньомасштабних космозображеннях виділені морфоструктури різних порядків інтерпретують формації та літолого-стратиграфічні комплекси гірських порід. У цьому разі можливе відокремлення головних генетичних категорій порід: осадових, магматичних,
метаморфічних. Морфоструктурні ознаки відображають різний характер дислокованості порід і дають змогу визначати їхню стійкість
щодо звітрювання, що є одним з показників петрографічного складу.
За зображенням комплексів екзогенних форм рельєфу на великомасштабних космознімках і дрібномасштабних аерофотознімках виділяють
літологічні різниці порід у межах великих стратиграфічних підрозділів і
в тому числі фаціальні комплекси відкладів. Виділення цього рангу геологічних тіл під час інженерно-геоморфологічного картування чи розчленування товщ порід в інженерних цілях особливо необхідне, зокрема,
для вивчення алювіальних, озерних і морських відкладів, склад яких
може змінюватися від тонких глинистих до грубоуламкових утворень.
Приклади фаціальних комплексів, які дешифрують у цих масштабах,
– руслові, заплавні й старичні відклади. Також названі масштаби знім38

ків є інформативними щодо інтерпретації корінних порід у відкритих
районах. Елементи мезо- і мікрорельєфу на аерофотознімках середніх і
великих масштабів ідентифікують склад, генетичні типи, фізичні властивості, потужність, вік та умови залягання геологічних утворень. Кожному типу порід відповідає свій мезо- і мікрорельєф, а також малюнок
дрібної гідромережі. За характерними формами мезо- і мікрорельєфу,
який утворився на гірських породах різного складу, у процесі інтерпретації можна виділити окремі їхні літологічні різниці серед інших порід,
провести геологічні межі між ними, а серед осадових порід простежити
окремі пласти та їхні простягання [91, 180].
Можливість використання геоморфологічних індикаторів для дешифрування порід різного складу (а часто й віку) головно залежить
від фізичних властивостей гірських порід. Цими властивостями значно
пояснюють характер прояву порід у рельєфі як результат певної вибірковості процесів звітрювання та ерозії. Серед головних властивостей
гірських порід, які інтерпретують за формами мезо- і мікрорельєфу, є
міцність, водонепроникність, розчинність, тріщинуватість та ін. [197].
Міцність гірських порід залежить від їхнього мінералогічного складу,
зернистості, однорідності, щільності й структури. Чим міцніші породи, тим менше вони піддаються процесам руйнування і тим більша
можливість порівняно з менш міцними породами їхньої препарації та
відображення в додатних формах рельєфу. Стійкі породи добре читати
на аерофотознімках за крутими відкосами чи структурними уступами,
а м’які породи ідентифікують за пологими частинами схилів.
Для карбонатних, гіпсових, солевмісних порід важливе значення
мають їхні розчинні властивості, які приводять до карстоутворення і
суфозійних просадових явищ. Форми рельєфу, які утворилися на цих
породах під впливом названих процесів, відмінно інтерпретують на
знімках такі породи, як вапняки, доломіти, гіпси, леси тощо. Крім того,
форми рельєфу залежно від складу відкладів формують на знімках певну
структуру зображення: однорідну для важкорозмивних порід, неправильно-смугасту для легкорозмивних глинистих порід і смугасто-стільникову для лесових відкладів. Розчинні властивості порід зумовлюють і
певний малюнок ерозійної мережі: деревоподібний для глинистих порід,
радіальний для лавових покривів, соляних куполів, наявність коліноподібних і гострих вигинів є індикатором карбонатних порід [37].
Важливу роль геоморфологічні ознаки відіграють у разі інтерпретації генетичних типів відкладів. Сьогодні розробляють методику дешифрування й картування генетичних типів відкладів на фоні виділення
великих типів рельєфу і його морфологічних форм. Територію розчленовують на типи рельєфу (високогір’я, середні, низькі гори з різним
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ступенем розчленування; горбисті височини; плоскі рівнини різного
розчленування). У їхніх межах картографують форми рельєфу різного
генезису (водно-ерозійного, акумулятивного, ерозійно-льодовикового,
структурно-тектонічного та іншого походження). З урахуванням цих
геоморфологічних умов виділяють елювіальні, делювіальні, гравітаційні,
пролювіальні, алювіальні, гляціальні та інші відклади [183].
На відкритих (частково задернованих) ділянках аерофотозображення дають змогу картографувати умови залягання гірських порід, що
відображено формами рельєфу. Визначення особливостей залягання
порід дистанційними методами відрізняється від польових вимірювань
(наприклад, гірським компасом) тим, що охоплює значну площу виходів
пластів на поверхню землі й характеризує певну частину структури.
Породи, які залягають горизонтально, утворюють у рельєфі характерні
уступи, що окреслюють схили на одному гіпсометричному рівні, нагадуючи на знімках горизонталі. У випадку вертикального залягання пластів
найстійкіші породи виступають на поверхні у вигляді броньованих поверхонь додатних форм чи скелястих пасом. На аерофотознімках вони
мають лінію, що узгоджена з простяганням порід і проходить незалежно
від форм рельєфу. За нахиленого (моноклінального) залягання пластів у
рельєфі формується уступ у вигляді пластового “трикутника” [169].
Під час дешифрування четвертинних відкладів за відображенням
форм рельєфу на аерофотознімках можна визначати їхню потужність
і відносний вік. Потужність відкладів з’ясовують за виходами чи просвічуванням підстильного субстрату, а відносний вік – за положенням
їх у рельєфі, морфологією і ступенем ерозійного перетворення форм
рельєфу.
Морфодинамічний напрям геоморфологічних досліджень для інженерних та екологічних потреб полягає у вивченні небезпечних екзодинамічних процесів, їхнього впливу на господарство чи власне саму
людину, а також виявленні динамічної складової процесів і природокористування. Особливістю використання дистанційних матеріалів у
цьому напрямі є можливість виявлення та аналізу проявів процесів у
просторовому і часовому вимірах.
Інформацію про мінливість географічних об’єктів та явищ, про
напрямленість розвитку екзодинамічних процесів можна отримати за
допомогою одномоментного знімка, оскільки зовнішній вигляд природи
є вираженням не тільки взаємодії компонентів географічної оболонки,
а також її розвитку за певний час з фіксацією етапів цього розвитку.
Така фіксація відбувається через непрямі індикатори, які відрізняються
фізіономічністю і доброю вираженістю на знімках [41].
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Загальний методичний підхід у разі непрямого дешифрування
динаміки полягає в тому, що після виявлення явища чи процесу,
який вивчають, та його просторової оцінки на підставі відомих
закономірностей розвитку явищ дешифрувальник визначає в
конкретному прояві його типові і характерні особливості. Повнота і
глибина динамічного дешифрування одномоментних знімків залежать
від знань, досвіду, здібностей виконавця.
Теоретичні уявлення, підтверджені аналізом найрезультативніших
практичних робіт, свідчать, що головною географічною основою дешифрування знімків повинно слугувати індикаційне вчення. Відповідно до
положень сучасного індикаційного ландшафтознавства, географічні
об’єкти поділяють на ті, які важко спостерігати, – індикати, і на фізіономічні – індикатори. Поширені на суші індикатори – це поверхневі
об’єкти геосистем: рельєф, рослинність, водні та антропогенні об’єкти, а
також морфологічна структура геосистем, за допомогою яких індикують
як природні й антропогенні процеси, так і властивості ґрунтів, підземні
води, тобто геологічні, гідрогеологічні, ґрунтові умови та їхні зміни [36,
80, 180]. Ландшафтно-індикаційні методи вивчення природних процесів, які дають змогу виявити процес за зовнішнім виглядом ландшафту,
мають для методики дешифрування динаміки процесів фундаментальне
значення.
Перспективним для вивчення процесів за одномоментними знімками є метод ландшафтно-генетичних рядів. У його основі – ретроспективний аналіз процесу або динамічного явища, які представлені
як генетичний ряд (система) послідовно змінних станів якого-небудь
об’єкта або геосистеми. Дешифрування просторово-генетичних рядів
дає змогу виявити процес у цілому, схарактеризувати його інтенсивність
та відповідну довготривалість.
Використання під час динамічного дешифрування просторово-генетичних рядів є проявом підходу, в основі якого – спряжений просторово-часовий аналіз територіальних структур для заміщення важковідтворюваних часових змін просторовими змінами, які спостерігають.
Еволюційні або сукцесійні просторові ряди геосистем розглядають як
моделювальні часові зміни, а в разі динамічного дешифрування – як
індикатори часових змін [104].
Метод аналізу просторово-часових рядів застосовують для дослідження динаміки не тільки природних, а й соціально-економічних явищ,
наприклад, систем населених пунктів. За космознімками визначають
фізіономічні ознаки населеного пункту на певній ієрархічній сходинці
розвитку в системі. Зі збільшенням щільності населення та укріпленням
внутрішньорайонних транспортних шляхів мережа розрізнених систем
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з елементарною будовою об’єднується в більші системи, у яких віддалені
рядові населені пункти пов’язані з центром не безпосередньо, а через
допоміжні “глибинні” центри. З подальшим розвитком ланцюжки глибинних центрів подрібнюються, і в результаті рисунок систем населених
пунктів стає індикатором фази їхнього розвитку [106].
Інтерпретація космознімків дає змогу виявити типи й види
екзодинамічних процесів, форми їхнього прояву, зону поширення,
стадію розвитку, вплив на природне середовище та господарські
споруди. Дистанційні методи дають цінну інформацію про чинники
й умови, що спричинюють і контролюють небезпечні геоморфологічні
процеси, а також їхню динаміку. За допомогою даних дистанційного
зондування територію оцінюють з погляду небезпеки розвитку тих
чи інших рельєфоутворювальних процесів у разі її господарського
й інженерного освоєння, а також для екологічних прогнозів [42].
Дистанційні дані забезпечують отримання об’єктивної та оперативної
інформації про екзодинамічні процеси з різним ступенем деталізації й
генералізації – від вузьколокальної до регіональної і навіть глобальної,
що неможливо зробити іншими засобами.
На початкових етапах інженерно-геоморфологічного проектування,
а також для визначення загальної екологічної ситуації у регіоні
використовують дрібномасштабні космознімки (роздільної здатності
1 км/пкс), які дають уявлення про поширення головних типів екзогенних
процесів на значних площах. На знімках дрібних масштабів добре
видно морфоструктури та їхні елементи, простежується зв’язок між
ними і генетичними типами морфодинамічних процесів. Отриману
інформацію застосовують у разі типізації процесів і складання
оглядових карт їхнього поширення. Це дає змогу виявити регіональні
закономірності процесів та їхній зв’язок з морфоструктурою території,
а також найбезпечніші площі з погляду несприятливих екзогенних
процесів [115]. Головними ознаками інтерпретації екзогенних процесів
на дрібномасштабних знімках є малюнок і фототон зображення.
На середньо- і великомасштабних космознімках (роздільної здатності
30–40 м/пкс) конкретизують ділянки, перспективні для проектування
інженерних споруд, а також ділянки екологічної небезпеки залежно
від морфоструктурних, геолого-літологічних, гідрогеологічних умов
та рельєфоутворювальних процесів. На цих знімках виявляють усі
головні типи морфоскульптури та її елементи, особливості поширення
генетичних типів екзогенних процесів, їхнє морфологічне вираження,
експозиції схилів, густоту й глибину ерозійного розчленування території
та їхні зв’язки з загальними геоморфологічними умовами; якщо можливо,
визначають вікові генерації різних форм та літологічний склад відкладів.
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За результатами дешифрування складають спеціалізовані оглядові
карти сучасного стану й умов розвитку екзогенних процесів, виконують
районування території за інтенсивністю прояву процесів на підставі
кількісних показників [10]. У випадку інтерпретації природних процесів
зі зменшенням оглядовості знімків посилюється роль таких ознак
дешифрування, як конфігурація форм прояву процесів та стереоскопічні
властивості знімків, а зі збільшенням оглядовості посилюється роль
фототону і малюнка зображення.
Аерофотознімки і космознімки великої роздільної здатності
використовують для отримання інформації про інтенсивність розвитку
екзогенних геоморфологічних процесів на конкретних ділянках.
Інтерпретація екзогенних процесів аерокосмічними методами
зацікавила дослідників завжди [6, 9, 101, 102, 138, 140, 162, 196, 198,
225, 228, 246, 248, 253].
Окремі прояви процесів інтерпретують на велико- і середньомасштабних
аерофотознімках (1:35 000 і більші),а в деяких випадках і на дрібно-масштабних
аерофотознімках (великі зсуви, обвали, осипища та ін.). У цьому разі добре
розрізнювані як ділянки площинного розвитку геоморфологічних процесів
(площинної ерозії, розвіювання пісків, перезволоження, відкритого карсту),
так і лінійного (яроутворення). За аерофотознімками виявляють зв’язки між
проявами екзогенних процесів та геоморфологічними,геолого-літологічними
й гідрогеологічними умовами їхнього розвитку. Це дає змогу виявити стадії
розвитку екзогенних процесів, побудувати еволюційні ряди їхнього розвитку,
кількісно оцінити ступінь їхньої активності. В ході досліджень складають
детальні інженерно- й еколого-геоморфологічні карти, які відображають
динаміку розвитку процесів і дають змогу виконати просторовий прогноз
[153, 268]. Екзодинамічні процеси найліпше виявлені під час стереоскопічного
розпізнавання.
Найважливішими чинниками, що визначають використання і
контролюють розвиток морфодинамічних процесів, є рельєф, клімат,
геологічна будова території, напрям та інтенсивність сучасних тектонічних
рухів, ступінь сейсмічної активності території. Відповідно до цього, у межах
конкретних площ, які відрізняються за такими ознаками, розвивається
характерний комплекс цих процесів. Наприклад, склад відкладів визначає
розвиток карсту (карбонатні галогенні породи), зсувів (у більшості
випадків глинисті породи), просадових явищ (лесові породи) та ін. У
лісовій і лісостеповій кліматичних зонах переважають такі типи процесів,
які пов’язані з діяльністю поверхневих і підземних вод, та гравітаційні
процеси. Рельєф визначає набір процесів для рівнинних (заболочення,
засолення) та гірських (гравітаційні, ерозійні процеси) територій. Сучасні
тектонічні рухи спричинюють різні сейсмодислокації і сейсмогравітаційні
явища, які фіксують за дистанційними даними.
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Зі зміною умов і чинників, що контролюють розвиток процесів,
змінюється й набір ландшафтних індикаторів, які можна використовувати
для інтерпретації процесів. Тому перед початком дешифрування
екзодинамічних процесів ознайомлюються з матеріалами, які
характеризують природні умови території, рельєф і геологічну будову
та інші перечислені вище чинники. Це дає змогу значно обмежити
коло можливих процесів, передбачити найімовірніші форми їхнього
прояву і деякі інші характеристики, а також намітити склад індикаторів,
які доцільно використати для інтерпретації. В результаті можна
дешифрувати певні види процесів цілеспрямованіше й ефективніше.
Дослідження рельєфоутворювальних процесів в інженерно- й екологогеоморфологічних цілях передбачає вивчення їхньої динаміки. Вигляд змін
території, які відбуваються в часі та просторі, важливий для раціонального
природокористування як у цей момент, так і в перспективному плануванні.
Звичайно, такий облік змін виконують у разі оновлення топографічних
і тематичних карт. Однак на оновлених картах фіксують лише нове
розміщення й зміст об’єктів картографування, проте не відображають
їхньої динаміки. Тут знову виявляються переваги застосування
дистанційних методів, яким властиві документальність, періодичність
та велика оглядовість території у єдиний момент часу. Значну допомогу
дають повторні знімки з інтервалом у декілька чи декілька десятків років,
що дає змогу зафіксувати всі зміни, які відбуваються в цей час у регіоні
досліджень [111, 200]. Зазначене стосується не тільки певних проявів
процесів (наприклад, утворення нових ярів, карстових форм), а й усіх
природних та антропогенних чинників. Виявлені зміни також прив’язані
не до точок і створів, як у разі наземних стаціонарних досліджень, а до
всієї площі загалом, що дає статистичний матеріал та значно підвищує
надійність усіх висновків і узагальнень.
Принципова схема морфодинамічних аерокосмічних досліджень
передбачає декілька методів отримання динамічної інформації зі знімків,
головні з яких – динамічне дешифрування багаточасових знімків, динамічна
фотограмметрія, фотометричне опрацювання знімків у дослідженнях
динаміки, а також цифрове опрацювання знімків.
Динамічне дешифрування аерокосмічних знімків зводиться до
якісного аналізу динаміки природних та соціально-економічних явищ
і процесів. Найбільшого поширення з усіх способів під час аналізу
динаміки набуло візуальне (візуально-інструментальне) дешифрування
як одномоментних, так і різночасових аерокосмічних знімків.
Під час дешифрування одномоментних знімків головним
є географічна індикація та використання просторово-часових
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генетичних рядів, у роботі з різночасовими знімками – прийоми
їхнього зіставлення, послідовне або зіставлене дешифрування.
Різночасові знімки, які фіксують усі зміни в зовнішньому вигляді та
розміщенні об’єктів, дають найповнішу інформацію про часову динаміку.
Для виявлення змін за різночасовими знімками необхідне їхнє
зіставлення між собою, що можна виконати шляхом їхнього позмінного
(окремого) або одночасного (сумісного) спостереження.
Технічно найпростіше зіставляти знімки за допомогою позмінного
спостереження. Однак у цьому разі не вдається виявити невеликі
зміни. Ефективнішим є сумісне спостереження, спеціальні прийоми
якого охоплюють просте поєднання (накладення), синтезування
різного зображення (негатив + позитив) або сумарного (кольорового),
стереоскопічні спостереження.
Динамічна фотограмметрія, або фотограмметрія різночасових
знімків, досліджує зміни просторового стану об’єктів, характер перебігу
процесів шляхом визначення геометричних показників динаміки.
Вивчення динаміки не зводиться лише до визначення змін. Окрім
отримання кількісних показників динаміки, потрібно схарактеризувати
геометрію об’єкта і його просторове розміщення.
Головним джерелом інформації в разі фотограмметричного вивчення
часової динаміки є різночасові знімки. Для отримання кількісних показників
виконують такі операції: вимірюють знімки, переходять від виміряних за
знімками значень до показників, які шукають, що відображають отримані
результати в графічному й картографічному вигляді.
За допомогою різночасових аерофотознімків складають карти динаміки
різного цільового призначення. Наприклад, для землекористування
можна скласти карту динаміки земельних угідь за певний інтервал часу;
для еколого-геоморфологічних досліджень – карту динаміки сучасних
геоморфологічних процесів, форм і відкладів та ін. За матеріалами низки
повторних знімань розробляють також кінематичні моделі процесу
(наприклад, як змінюється той чи інший параметр процесу з часом), що дає
змогу вирішити одну з найскладніших проблем геоморфології – складання
прогнозів розвитку екзодинамічних процесів у часі.
1.5. Íàïðÿìè êîìïëåêñíîãî àíàë³çó ðåëüºôó
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íà êîñì³÷íèõ
òà àåðîôîòîçí³ìêàõ
Вище висвітлено можливості використання даних дистанційного зондування Землі в інженерно- й еколого-геоморфологічних дослідженнях. Зазначимо, що застосування дистанційних методів у таких
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дослідженнях є неповним. Більшу увагу приділяють різним аспектам
будови й динаміки рельєфу, менше аерофотокосмічну інформацію використовують для поєднаного аналізу рельєфу і господарського використання території.
Обґрунтуємо напрями комплексного аналізу рельєфу та природокористування з використанням дистанційних даних. Ми пропонуємо такі
напрями: морфолого-господарський і морфодинамічно-господарський.
Суть морфолого-господарського напряму аерокосмічних досліджень
полягає у вивченні й картографуванні поєднань між морфологічною
структурою рельєфу різного рангу (типи, комплекси, форми й елементи
рельєфу) та господарськими структурами (площинні, лінійні, точкові) за
аерокосмічними знімками різних масштабів. Морфодинамічно-господарський напрям передбачає дослідження динаміки рельєфоутворювальних
процесів на підставі різночасових аерофото- й космознімків, а також
пов’язаних з ними змін природокористування. Ці напрями застосовують
для складання карт господарського використання рельєфу, типізації
морфолого-господарських комплексів та динаміки природокористування і рельєфу. Методику досліджень апробовано під час вивчення
регіональних інженерно- й еколого-геоморфологічних проблем.
Для дослідження ми вибрали регіони заходу України, які вирізняються різноманітними геолого-геоморфологічними умовами зі специфічними природно-господарськими структурами. Це низовина Волинського Полісся та підвищена рівнина Малого Полісся з розвитком
меліоративного сільського господарства й лісогосподарського природокористування; горбогірні і столово-платові (Подільські горбогір’я,
Товтри, Мізоцьке пасмо) з переважним лісогосподарським природокористуванням та горбисті, хвилясто-платові й пасмово-долинні височини (Волинська височина, Тернопільське, Львівське плато, Подільське
Придністер’я і Покуття, Придністерське Опілля) з домінуванням рільництва та поселень. Застосування дистанційних методів є ефективним для
виявлення характеру природокористування в різних умовах рельєфу,
екзодинамічних процесів, пов’язаних зі змінами природокористування,
а також для інженерно- та еколого-геоморфологічного районування і
картографування.
Згідно з морфолого-господарським напрямом, передбачено такі
етапи аерокосмічних досліджень (рис. 1.1). Спочатку аналізуємо космічні
зображення регіону і визначаємо ознаки дешифрування морфологічних
і господарських структур. Морфологічні структури простежуємо
на космознімках за непрямими ознаками, такими як взаємозв’язки
рельєфу і використання земель. Господарські й рослинні угруповання
читаємо на космознімках безпосередньо за прямими ознаками. За
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основу інтерпретації морфолого-господарських поєднань беремо той
факт, що на співвідношення і форми природно-господарських структур
впливає морфологічна будова рельєфу, водночас параметри об’єктів
природокористування є індикаторами характеру рельєфу певної території.
Ознакою, за якою дешифруємо морфолого-господарські комплекси на
космознімках, є структура зображення субрегіонів. Субрегіони виділяємо
на підставі поєднань морфологічних типів рельєфу з переважними типами
природокористування (наприклад, морфологічні типи плоскохвилястих
рівнин з лісогосподарськими типами природокористування). Зазначимо,
що вищим рангом структур зображення на космознімках заходу України
є структури космозображень регіонів, сформовані різними типами
природокористування у межах низовини Волинського Полісся, Волинської
височини, Малополіської рівнини та Подільської височини.
Один з етапів дослідження структур зображення космознімків –
їхня систематизація. Вона враховує співвідношення, розміри і характер
меж різних елементів структур у морфологічних одиницях рельєфу. На
підставі систематизації структур визначаємо регіональні морфологогосподарські комплекси – поєднання типів природокористування з
характером рельєфу.
Далі під час аерокосмічних досліджень у морфолого-господарському
напрямі вибираємо репрезентативні ділянки у межах структур
зображення субрегіонів на середньомасштабних космознімках
з подальшим їх вивченням на аерофотознімках. Визначаємо
характерні структури (компоненти) зображення аерофотознімків,
що відрізняються образами видів чи об’єктів природокористування,
приурочених до певних форм чи елементів рельєфу. За типовими
чи унікальними угрупованнями елементів зображення виконуємо
типізацію структур аерофотознімків. На підставі виділених типів
структур формулюємо та описуємо локальні морфолого-господарські
комплекси.
Для вивчення співвідношень між морфологічною будовою рельєфу
і природокористуванням виконуємо морфологічне дешифрування
аерофотознімків. Воно передбачає застосування стереорисування
рельєфу за допомогою пари аерофотознімків. У цьому разі накреслюємо
каркасні лінії рельєфу (бровки, перегини, тилові шви), які дають змогу
визначати морфометричні й морфографічні характеристики рельєфу
[257]. Виділені морфологічні лінії на прозорій основі та відповідні
їм вихідні аерофотознімки вводимо у комп’ютер, де за допомогою
геоінформаційних програм прив’язуємо до географічних координат.
Для з’ясування типів природокористування застосовуємо класифікацію
зображення. У геоінформаційних програмах природно-господарську
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Регіональні морфолого-господарські
комплекси
Типізація структур
аерозображень

Інтерпретація структур аерозображень
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природокористування

Форми й елементи
рельєфу
Морфологічна
структура рельєфу

Локальні морфологогосподарські комплекси

Показники узгодження
господарських і морфологічних структур

Характер співвідношення господарських і
морфологічних елементів
Порівняльний аналіз різночасових дистанційних матеріалів

Динаміка рельєфу і рельєфоутворювальних процесів

Зміни структури
природокористування

Вплив процесів на зміни
природокористування

Вплив змін природокористування
на динаміку рельєфу

Рис. 1.1. Схема аерокосмічних досліджень
для аналізу рельєфу і природокористування.

структуру поєднуємо з морфологічною структурою рельєфу. У
результаті визначаємо параметри елементів природокористування і
зіставляємо їх з параметрами морфологічних поверхонь.
На завершальному етапі морфолого-господарського напряму
аерокосмічних досліджень виявляємо характер узгодженості
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(відповідності) морфологічних та господарських структур. Визначаємо
показники відповідності: топологічний, структурно-параметричний,
контурний і плановий; а також частку узгоджених елементів до
загальної структури морфолого-господарських комплексів. У підсумку
виконуємо картографування морфолого-господарських комплексів за
показниками узгодженості. На підставі визначених форм відповідності
господарських і морфологічних елементів обґрунтовуємо рекомендації
щодо поліпшення територіальної організації природокористування з
урахуванням морфолого-господарських узгоджень.
Основою морфодинамічно-господарського методу інтерпретації
аерофото- й космознімків є поєднане вивчення рельєфу та
морфодинамічних процесів з характером і територіальною організацією
природокористування. У цьому разі передбачене використання
різночасових аерофото- і космоматеріалів. Ми взяли до уваги ті
ситуації, коли зміни екзодинамічних процесів призводять до змін видів
природокористування, а зміни природокористування спричинюють
появу нових чи загасання наявних морфодинамічних процесів.
Визначаємо показники, що характеризують динаміку рельєфу: площі,
контури процесів, ступінь перетворення території. Ці дані важливі для
започаткування моніторингових досліджень.
Для аналізу вибираємо такі масштабні ряди космічних та
аерофотознімків, у яких структура й текстура зображення морфологічних
і господарських систем зазнають якісних змін або, по-іншому, рівень
генералізації зображених на космо- та аерофотоматеріалах об’єктів
змінюється удвічі чи утричі. Різномасштабний ряд дистанційних даних
необхідний для виявлення інженерно- й еколого-геоморфологічної ситуації
на рівні геоморфологічних районів, морфологічних комплексів, форм та
елементів рельєфу. Для цього використовуємо кольорові багатозональні
космознімки на CD-носії роздільної здатності 30 м, чорно-білі і кольорові
багатозональні космознімки масштабу 1:1 000 000 (дрібномасштабні
дослідження), кольорові спектрозональні космознімки масштабу
1:100 000 (середньомасштабні), чорно-білі панхроматичні аерофотознімки
масштабів 1:40 000, 1:18 000, 1:14 000, 1:10 000 та збільшені чорно-білі
багатозональні космознімки масштабу 1:25 000 (великомасштабні
дослідження).
Під час різномасштабних досліджень вибираємо різнорангові
морфолого-господарські одиниці як репрезентативні. У разі
дрібно- й середньомасштабного рівнів досліджень на космознімках
– це поєднання певних типів морфологічних комплексів рельєфу з
типами природокористування; у разі великомасштабного рівня на
аерофотознімках – характерні та специфічні (унікальні) поєднання форм
та елементів рельєфу з видами й об’єктами природокористування.
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1.6. Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ ðåëüºôó
На зламі століть методи аерокосмічних досліджень увійшли в
нову фазу розвитку – комп’ютерного перетворення даних. Від “простих”
програм для опрацювання зображень (графічних редакторів), таких
як Adobe Photoshop, PhotoStyler, Corel Photo-Paint, Adobe Illustrator, де
виконували технічну підготовку до візуалізації зображень – поєднання
декількох знімків, рисування різних меж, обрізку та ретуш країв знімків
тощо [116, 229], дистанційні методи перейшли до складних програм з
інтерпретації власне об’єктів на знімках. Програми для опрацювання
дистанційних зображень з’явилися фактично внаслідок подальшого
якісного розвитку графічних редакторів, призначених для цифрового
опрацювання зображень загального призначення. Обидва класи систем мають багато спільного: працюють з растровою моделлю даних,
використовують методи опрацювання зображень, що ґрунтуються на
аналогічному математичному апараті.
Назвемо низку суттєвих відмінностей, пов’язаних зі специфікою
даних дистанційного зондування. По-перше, це файли досить великої ємності, для ефективної роботи з якими необхідні спеціальні засоби, зокрема особливі формати даних. По-друге, це багатовимірні дані,
кількість і параметри спектральних зон знімання яких не дають змоги
трактувати їх як RGB зображення, крім того, можна використовувати ще
й інші координати вимірювання (наприклад, час). По-третє, матеріали
дистанційного зондування потребують попередньої геометричної, радіометричної та радіаційної корекції. І, нарешті, аеро- і космічні дані – це
просторова інформація, що має, як звичайно, координатну прив’язку.
Надзвичайно швидке зростання обчислювальних можливостей
сучасних комп’ютерів зумовило бурхливий розвиток програмного забезпечення для опрацювання даних дистанційного зондування. Можна
виділити два види програм цього класу: програми з опрацювання і
тематичного дешифрування зображень та програми для цифрового
фотограмметричного опрацювання зображень.
У наших дослідженнях використано програми з опрацювання і тематичного дешифрування зображень. Вони призначені, перш за все, для попереднього опрацювання, фільтрації, класифікації й аналізу зображень.
Операції перетворення зображень у подібних програмах виконують у
такій послідовності:
– уведення і первинне формування зображень (перетворення в
цифрову форму, вміщення у файл зображення службової інформації);
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– попереднє опрацювання зображення: геометрична корекція;
радіометрична, спектральна і частотна корекція; приглушення
шумів [16];
– тематичне опрацювання: арифметичні та логічні операції над зображенням; фільтрація зображення для контрастування, згладжування, виділення контурів, лінійних елементів, порогового
опрацювання; класифікація зображень (за спектральними і геометричними ознаками), яку може проводити оператор, або ж вона
відбувається автоматично чи інтерактивно;
– імпорт опрацьованих даних у ГІС: створення тематичних шарів
(наприклад, за допомогою перетворень растр–вектор); уведення
результатів класифікації в атрибутивну базу даних [94].
Найвідомішими програмами цього класу є ERDAS Imagine, Arc GIS,
ER Mapper, PCI, EASY/PACE, Idrisi for Windows та ін. Цей вид програмного
забезпечення порівняно з відомими програмними пакетами роботи з
растровою графікою типу PhotoShop, CorelDraw або Photo-Paint має
такі особливості:
формати зберігання файлів зображень складніші, оскільки важливу
роль відводять метаданим;
наявність модулів геодезичних перетворень (трансформація систем
координат і картографічних проекцій);
файли зображень мають ієрархічну структуру (початкове
зображення і його зменшені варіанти в масштабах 1:2, 1:4, 1:8 і т. д.),
а також підтримують блокову організацію, що збільшує швидкість
масштабування зображень і виконання операції панорамування;
у пам’яті не зберігаються результати опрацювання (проміжні зображення), а зберігається початкове зображення і сукупність алгоритмів
його перетворення, так що в разі потреби можна просто повторити
процедуру опрацювання [263].
Зазначимо, що є дві важливі можливості в разі використання математичного забезпечення подібного до програмного забезпечення ERDAS
Imagine. Це, передусім, можливість комплексування даних від різних
засобів дистанційного зондування (фотографічних, радіолокаційних,
інфрачервоних сканерів), що значно підвищує цінність одержуваної
інформації стосовно розв’язування різноманітних задач. З іншого боку,
у разі наявності цифрової моделі рельєфу місцевості для прив’язки матеріалів дистанційного зондування можна використовувати технологію
цифрової фотограмметрії одиничного знімка, що значно зменшує терміни і вартість виконання робіт. Якщо цифрової моделі рельєфу нема,
то можна використовувати матеріали великомасштабного аерофотознімання минулих років.
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Окремі дослідження з вивчення рельєфу і природокористування
заходу України ми виконували саме в програмному пакеті ERDAS Imagine компанії Leica Geosystems GIS and Mapping Division. Створений
групою американських програмістів спочатку під MS-DOS, цей
пакетний продукт не набув значного поширення наприкінці 80–на
початку 90-х років. Лише перепрограмування під WINDOWS дало
йому змогу вийти на ширші кола спеціалістів-дешифрувальників
наприкінці 90–на початку 2000-х рр. Головними перевагами програми є
простий графічний інтерфейс, швидке опрацювання даних, сумісність
з Windows 95, 98, 2000, XP; ERDAS дає змогу працювати з растровими
зображеннями та з векторною графікою [273].
Процес опрацювання дистанційних даних відбувається так. Космічні
знімки з будь-якого супутника імпортують у програму ERDAS Imagine.
Процес імпортування є важливим етапом роботи. Формат космознімків, одержаних безпосередньо з супутника, є дуже специфічним, і для
конвертування його в інший, поширеніший формат, використовують
програму NOAA-TMI (для знімків з супутника NOAA), або HRPTREADER (для інших). Далі імпортують зображення в програму ERDAS
окремо по кожному каналу.
Наступним не менш важливим етапом роботи є прив’язка знімка
до географічних координат. Цей процес ще називають геокодуванням.
Суть процесу геокодування полягає в тому, щоб нанести на знімок точки з точними географічними координатами, які беруть з топографічної
карти чи з іншого, вже прив’язаного, знімка або за допомогою приладу
GPS. Для кожного знімка потрібно визначити не менше 15–20 точок з
координатами точністю до 0,01 м. Визначають також картографічну
проекцію, у якій буде геокодований знімок.
Типи природокористування інтерпретуємо у модулі Classiﬃer. Цей
модуль дає змогу класифікувати зображення – сортувати (розподіляти
за класами) елементи зображення (пікселі) на скінченну кількість класів за значеннями їхніх атрибутів (digital numbers). Модуль здійснює
інтерпретацію зображень, базуючись на точно визначених значеннях
спектральних характеристик природних об’єктів. Цей спектр на космознімках зафіксований у вигляді палітри кольорів, а також у вигляді
таблиць і графіків у базі даних програми. На основі спектральних даних
проводимо класифікацію (розпізнавання) видів та об’єктів природокористування, що відобразилися на знімках. Тобто якщо піксель задовольняє деяку умову класифікації, його зачислюють до певного класу,
який відповідає цій умові.
Для поліпшення точності класифікації зображення гірської місцевості
чи розчленованої височинної території, на якій виявляється мережа
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затінених схилів, перед класифікацією зменшуємо їхню затіненість
використанням опцій топографічного вирівнювання зображень
(Topogrарhiс Normalize). Додаткове програмне забезпечення Athcor усуває
хмари та тіні від них і цим забезпечує відмінну оглядовість знімків.
Під час класифікації видів та об’єктів природокористування
проводять автоматизоване розбиття зображення на однорідні області
– класи об’єктів. В ERDAS Imagine передбачено два способи класифікації.
Перший спосіб (unsupervised klassiﬁcation) – класифікація без навчання,
полягає у тому, що дешифрувальнику відомі спектральні характеристики
природних утворень, зображених на космознімку, і він задає їх для
автоматичного розпізнавання. Такі характеристики отримують
унаслідок спеціального спектрометричного знімання поверхні Землі
та введення їх у базу даних комп’ютера. Якщо таких даних немає, то
програма виконує класифікацію зображення згідно з кількістю заданих
дешифрувальником класів. Алгоритм, який використовують для цього
різновиду класифікації (безеталонної), ґрунтується на кластерному
аналізі. Для формування кластерів використовують формулу мінімальної
спектральної відстані. Пікселі з різним спектральними показниками
належать до одного чи різних класів залежно від подібності їхніх
значень. Кластеризація починається з мимовільно заданих значень
(середніх) або середніх значень, узятих з еталонів. Після віднесення
всіх можливих пікселів до одного з класів центри класів зсуваються і
процес повторюється повністю спочатку (наступна ітерація). Процес
триває доти, доки не буде досягнуто максимальної кількості ітерацій або
максимального відсотка пікселів, що не змінили класу (межа збіжності –
convergence threshold). Наприклад, якщо ct=0,95, то це означає, що процес
кластеризації закінчиться, як тільки кількість пікселів, що не змінили
класу між ітераціями, досягне 95%. Іншими словами, якщо тільки 5% чи
менше пікселів змінять клас, процес класифікації закінчиться. Початкові
центри класів розраховують шляхом обчислення заданої кількості
середніх значень (кількості класів) по всьому зображенню вздовж
діагоналі (diagonal axis) або шляхом обчислення кількості середніх
значень по растру, який визначають методом головних компонент.
Другий спосіб (supervised klassiﬁcation) – класифікація з навчанням
– відбувається за допомогою навчання за деякими еталонами зі
створенням для кожного з них певної сигнатури. Сигнатура – це
еталон, область із заданим класом, яку використовують для подальшої
класифікації з навчанням за цим еталоном. Таблицю сигнатур знаходять
в загальному меню Classiﬁer, відкриваючи підменю Signature Editor.
Сигнатури надалі застосовують для визначення центрів класів [290].
На зображенні за допомогою інструмента АОІ-polygon виділяють
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еталони у межах кожного виду природокористування і присвоюють
їм значення певних класів. Їх може бути від 2 до 255. Кожному класу
задають колір і означують його.
Класифікацію виконують за такими параметричними правилами:
максимальної подібності, відстані Махалланобіса і мінімальної
відстані. Непараметричні правила теж використовують у
класифікації, це просторова ознака і правило паралелепіпеда. Саме
за допомогою другого способу і правила максимальної подібності
класифіковано космозображення заходу України і визначено типи
природокористування в межах геоморфологічних регіонів.
Після класифікації перевіряють точність виділення класів. Є сім
способів перевірки точності.
1. Попереджувальна перевірка (Alarm) – виділення пікселів, які,
можливо, будуть віднесені до класів, визначених сигнатурами. Віднесення
чи невіднесення пікселя до класу відбувається за правилом паралелепіпеда
(Parallelepiped decision rule). Правило паралелепіпеда таке: вектор, який
утворює діагональ перелелепіпеда, дорівнює сумі трьох векторів, що
виходять з тієї ж вершини і формують його ребра. Межі паралелепіпеда
можуть бути визначені вручну чи автоматично, розраховані як мінімуммаксимум для кожного шару в конкретній сигнатурі чи як певна кількість
стандартних відхилень від середнього значення сигнатури. Значення
кожного пікселя перевіряють на потрапляння чи непотрапляння в межі
паралелепіпеда, задані вихідною сигнатурою чи вручну.
2. Матриця перетинів (Contingency Matrix) – метод перевірки сигнатур, створених з АОІ, на підставі зображення. Цей метод перевіряє
тільки значення пікселів у межах наявних сигнатур, які також можуть
бути неоднорідні з різних причин. Результатом аналізу є таблиця, що
містить N+1 стовпців (додатковий сумарний стовпець) і N+1 рядків (додатковий сумарний рядок), N – кількість вибраних для аналізу сигнатур.
Значення в сумарних рядках і стовпцях виражають у відсотках. Визначають, які з класів віддешифровані погано, а які – добре. На перетинах
однакових сигнатур відшукують кількість правильно класифікованих
класів. Підсумковим є значення, отримане на перетині N+1 стовпців і
N+1 рядків, виражене у відсотках. Класифікацію, точність якої понад
85% уважають доброю, 60–85% – задовільною, нижче 60% – неточною.
Evaluate\Contingency.
3. Створення маски із сигнатури просторової ознаки – метод, що
відтворює на зображенні маску з сигнатури, отриманої з графіка просторової ознаки. Як вхідну сигнатуру можна використовувати тільки
непараметричну сигнатуру з просторової ознаки (Feature space). Feature\
Masking\ Feature spase to image.
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4. Об’єкти сигнатур – метод зображення сигнатур у просторі ознаки, який використовують для візуального визначення сигнатур, що
перетинаються. Якщо об’єкти в просторі ознак перетинаються і перетинаються їхні сигнатури, то в цих сигнатурах є однакові за значенням
пікселі. Сигнатури в просторі ознак можуть бути відображені як точки,
прямокутники й еліпси з певними стандартними відхиленнями. Feature\Objects.
5. Метод перевірки гістограм – побудова гістограми для однієї чи
більше сигнатур за одним чи більше каналами. View\Histogram.
6. Подільність сигнатур – метод розрахунку статистичної різниці
між двома сигнатурами, значення різниці відображає те, на скільки одна
сигнатура віддалена від іншої. Цей метод можна також використовувати
для визначення каналів, що найбільше підходять для класифікації. В
процесі підрахунку подільності використовують N комбінацій М каналів
(М – кількість каналів, N – відповідна кількість комбінацій: один канал
– 6 комбінацій, два – 15, три – 20, чотири – 15, п’ять – 6, шість каналів
– одна комбінація). Результатом роботи є звіт у текстовій формі, в якому зазначають варіанти каналів з найліпшою середньою і мінімальною
подільністю. Evaluate\Separarability.
7. Перевірка статистики – розрахунок статистики для вибраної сигнатури. Значення, які розраховують: мінімум, середнє, стандартне відхилення окремо по каналах. Розраховують також ковариційну матрицю
N × N каналів. View\Statistics [276, 277].
Якість класифікації (Evaluation) оцінюють такими методами: 1) заданням прозорості (classiﬁcation overlay) – відключають (роблять прозорими) всі класи, крім того, який перевіряють, і керують його видимістю;
2) методом порогового значення (thresholding), тобто визначають, які
з пікселів були класифіковані неправильно, такі пікселі переносять у
клас “некласифіковані”, щоб надалі опрацювати і знову класифікувати;
3) перекодуванням (recode classes); 4) оцінкою точності класифікації
(accurancy assessment).
Ми оцінювали якість класифікації за допомогою матриці перетинів, а
також методом порогового значення з подальшою перекласифікацією.
За допомогою класифікації на космічних зображеннях виділено різні
типи природокористування: лісові масиви, сільськогосподарські угіддя,
забудову тощо. Деякі спеціальні операції дають змогу розділити водні
об’єкти за глибиною, а також території з різним ступенем забрудненості.
У програмі можна досліджувати зміни типів природокористування чи
екзодинамічних процесів за певний період та ефектно відображати виявлені зміни з переходом у програму Windows Media Player.
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У програмі передбачено систему фільтрів (Convolution), після застосування яких поліпшується якість зображення класів. Програма
також дає змогу виконувати такі обчислювальні операції, як визначення
площ виділених класів, відстаней між населеними пунктами, периметрів
об’єктів тощо.
Названі операції з класифікації зображень у програмі ERDAS Imagine
не применшують недоліків інтерпретації, одними з яких є неврахування
всього комплексу дешифрувальних ознак, таких як форма, розміри, текстура
зображення. Це часто призводить до того, що низку об’єктів одного типу
природокористування, наприклад, орні землі з сільськогосподарськими
культурами, виділяють як луки, або дороги зачислюють до одного
класу з “відкритими” орними землями. На виділення однорідних класів
природокористування за космічними зображеннями значно впливає
тип ґрунтів та зволоженість території. Об’єкти одного класу у цьому разі
можуть бути відображені в різних спектральних діапазонах, і, навпаки,
об’єкти різних класів отримують подібні спектральні характеристики.
Це справджується для класів лук, ріллі, що мають надзвичайно строкаті
образи на знімках. Неможливим виявилося виділити за спектральними
показниками такі види природокористування, як забудова та лінійні
об’єкти (дороги, меліоративна мережа), оскільки їхнє зображення є
подібним до зображення інших класів.
Для поліпшення точності розпізнавання передбачена перекласифікація
з виправленими класами, проте вона часто спричинює те, що виявляють
помилки в інших класифікованих одиницях. Головні відміни у видах
природокористування, наприклад, хвойні, мішані і листяні ліси, природні
луки, рілля, озера і ставки виділяють впевнено.
Одним з етапів описаних далі досліджень є вивчення рельєфу засобами
геоінформаційного космічного забезпечення. Аспекти такого вивчення
– оцифрування та візуалізація рельєфу за допомогою програмних пакетів.
Цифрування горизонталей рельєфу виконують у таких програмах, як
MapInfo, ArcInfo, Arcview, ArcGis, ERDAS Imagine. На початковому етапі
сканують і геокодують картографічний матеріал, на другому – власне
оцифровують горизонталі та інші геодані (русла рік, межі лісів чи поселень).
На підставі відомих висот місцевості знімки наводять у вигляді зображень
з кольоровим чи тоновим розподілом висот [78, 202].
Окремим розділом програми є топографічне перетворення
зображень. Задаючи параметри висоти стояння Сонця для конкретної
географічної широти, виконують тінювання схилів, а також виділяють
схили за їхньою експозицією і крутістю.
Для візуального відтворення об’ємного зображення рельєфу в програмі
ERDAS є модуль Virtual GIS, за допомогою якого за оцифрованими
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горизонталями створюють 3d моделі території. З використанням опції Solar
Position змінюють азимут Сонця, унаслідок чого змінюється затіненість
схилів різної експозиції і виявляються окремі морфологічні особливості
рельєфу. Задають також глибину розчленування рельєфу. Крім того,
у модулі Virtual Gis можна створити обліт над територією і записати
його в форматі відеофайла. До об’ємної моделі рельєфу можна додавати
різні файли готових моделей ліній електропередач (ЛЕП), будинків,
дерев і проставляти їх у тих місцях, де вони містяться в реальному
просторі. Є ще багато інших цікавих застосувань для модельних файлів.
Після нанесення на цифрову модель рельєфу космічного знімка на
нього накладають різні векторні файли, наприклад, ріки, автомобільні
та залізничні дороги, трубопроводи, ЛЕП та будь-які інші об’єкти,
які можна відобразити у векторному форматі. Мабуть, найцікавішою
функцією Virtual Gis є можливість моделювання протипаводкових
заходів у долинах гірських рік, як це зроблено для моделюваня паводка
р. Тиси у м. Рахів з використанням програмного пакета ArcView
(рис. 1.2) [170].

Рис. 1.2. Візуалізація паводка на 3d-моделі місцевості
(на підставі опрацювання даних в ArcView, за Л. Плискою [170]).
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Власне цей модуль є найефективнішим для вивчення взаємозв’язків
природокористування і рельєфу. На створену в програмі об’ємну модель
рельєфу у вигляді покривного шару накладають оригінал космічного,
аерофото- чи класифікованого зображення. Так утворюють поєднане
об’ємне зображення, на якому рисують каркас рельєфу і межі типів
природокористування. Порівнюють та визначають типи узгодження
природокористування з рельєфом (про що йтиметься в 4.3).
Коли знімок опрацьований і має певне змістове навантаження, в
модулі Map Composer готують картосхеми для видруку. На картосхемах, окрім самого знімка, наносять градусну сітку, цифровий і лінійний
масштаб, умовні позначення та назву. Таку картосхему можна вважати
кінцевим продуктом. До неї можна ще додати 3d модель рельєфу.
1.7. Ñòâîðåííÿ îá’ºìíèõ ìîäåëåé ðåëüºôó
íà ï³äñòàâ³ ³íòåðïðåòàö³¿ äèñòàíö³éíèõ ìàòåð³àë³â
Перш ніж отримати тривимірне зображення рельєфу, потрібно
мати його цифрову модель. Типовим способом створення цифрової
моделі рельєфу є оцифруваня горизонталей і створення шейп-файлів
з лінійними й точковими атрибутами. Це один з найдорожчих і трудомістких способів опрацювання даних.
Для створення середньомасштабних 3d моделей рельєфу 1:200 000
ми отримали цифрові моделі рельєфу за допомогою американської
програми Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM). Програма SRTM –
радарне топографічне знімання земної кулі, за винятком найпівнічніших
(>60º пн. ш.) і найпівденніших широт (>54º пд. ш.), виконане в лютому
2000 р. Двома сенсорами радара SIR-C (роздільна здатність 60 м) і
X-SAR (роздільна здатність 30 м) зібрано понад 12 терабайтів даних
(що приблизно дорівнює обсягу інформації бібліотеки конгресу).
Знімання проводили методом радіолокаційної інтерферометрії (radar
interferometry). Опрацювання отриманої інформації триває досі, хоча
певна кількість інформації вже доступна користувачам [278].
Первинні плани уряду США передбачали поширення даних з
максимальною роздільною здатністю (30 м), проте з огляду на загрозу
тероризму ухвалено рішення поширювати генералізовані дані з роздільною
здатністю 90 м на всю зняту територію, окрім території США, на яку дані
поширюють з максимальною роздільною здатністю. Усі “сирі” дані (raw data)
і дані з максимальною роздільною здатністю (так звані Level-2) поширюють
тільки через Міністерство оборони США. Підсумкові дані відповідають
специфікації інтерферометричних даних про рельєф (Interferometric
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Terrain Height Data (ITHD)-2), а саме – розмір елемента 30×30 м = 20 м
(точність по висоті). Дані поширюють квадратами розміром 1×1º, за
максимального доступного розширення три арксекунди такий квадрат є
матрицею розміром 1 201×1 201 елемент (піксель). Один додатковий ряд
є дублювальним і повторюється на сусідній матриці. Дані є простим 16бітовим растром (без заголовка), значення пікселя – висотою над рівнем
моря в заданій крапці, піксель також може набувати значення -32 768,
що відповідає значенню no data (немає даних). Референс-еліпсоїд даних
– WGS 84 [297]. Назва квадрата відповідає розграфленню карти масштабу
1:1 000 000 і задана координатами його лівого нижнього кута.
Іншими поширеними цифровими моделями рельєфу є дані таких
форматів, як SDTS (Spatial Data Transfer Standart), DRG (Digital Raster
Graphics), DLG (Digital Line Graph), DTED Aster, EarthSat та EarthKam
Data, проте у більшості з них сформовані дані лише на територію США,
Канади та Західної Європи.
Отримані по мережі Інтернет дані SRTM, підлягають перетворенню
у програмі ArcView GIS 3.2a. Після автоматичного перерахунку значень
у цій програмі створюється об’ємна модель рельєфу як тема crtin. Це
один зі способів побудови рельєфу, що ґрунтується на інтерполяції
оцифрованих ізоліній висот [282, 289]. Однак відображення рельєфу
тут має декілька недоліків, один з яких – геометричність, кутастість
обрисів рельєфу.
Tривимірні моделі рельєфу ми будували у програмі ERDAS Imagine
в модулі Virtual GIS, який дав змогу відобразити рельєф, ближчий до
реального. Для цього використовували цифрову модель рельєфу у
форматі .bil, утворену перетворенням даних SRTM. Значення висот
місцевості відображене тут у вигляді гістограм сірого фототону,
світлість яких зростає зі збільшенням висот місцевості. Подальша
класифікація (Unsupervised Classiﬁkation) зображення дала змогу
виділити певну кількість класів, визначену за допомогою різниці між
найбільшою і найменшою висотами території та надати відповідним
класам визначений колір згідно з гіпсометричною шкалою. На утворену
3d модель рельєфу накладено векторний шар “ріки”, “поселення”, а
також позначено абсолютні висоти. Для вивчення узгодженості
природокористування і рельєфу на отриману його тривимірну модель
у програмі накладали растрові шари космічних зображень, а також
шари з класифікованим космічним зображенням шляхом Supervised
Classiﬁkation. Це дало змогу візуалізувати регіональні комплекси
рельєфу і природокористування й визначити особливості їхніх
співвідношень.
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Отримання великомасштабних 3d моделей місцевості можливе
також у модулі OrthoBase програми ERDAS. У цьому разі, задаючи
координати трьох точок (X, Y, Z) для вихідного аерознімка, тип
камери, фокусну відстань апарата та деякі інші дані, отримують
ортофотоплан місцевості (рис. 1.3). Програма виконує “зшивання”
аерознімків, що перекриваються, і коректує похибки через масштаб,
негативний вплив рельєфу, орієнтацію камери і дисторсію об’єктива.
В результаті масштаб стає сталим по всьому зображенню, а будьякий вимір, узятий на ортотрансформованому знімку, відображатиме
вимір, узятий на поверхні землі. За координатою точки Z (висотою)
автоматично будується тривимірна модель місцевості на підставі
низки аерознімків, що дає змогу не затрачати час на оцифрування
горизонталей і подальше поєднання векторних і растрових шарів.

Рис. 1.3. Ортофотоплан Сколівських Бескидів (околиці с. Майдан)
у масштабі 1:14 000, виконаний у модулі OrthoBase.

Ще один спосіб отримання тривимірної моделі рельєфу – споглядання місцевості на аерофотознімках за допомогою стереоприладів.
Рельєф на аерофотознімках дешифрують у разі отримання стереоефекту
під час розглядання пари сусідніх аерофотознімків. Під стереоефектом розуміють просторове зображення об’єкта, яке одержують під час
роздільного розглядання двома очима двох фотографій цього об’єкта,
знятих з двох точок простору. Фотографії, на яких отримують стереоефект, називають стереопарою. У процесі спостереження місцевості
на стереопарі дослідник сприймає її зображення як стереоскопічну
модель. Такі спостереження виконують за допомогою стереоприладів
різної складності. Для високоточного дешифрування і картографування
рельєфу, наприклад, використовують стереопроектор Романовського
(СПР-3). Серед простих приладів, які придатні для аналітичного опрацювання стереознімків, застосовують дзеркально-лінзові стереоскопи
(ЗЛС, СП-180). У спостережній системі стереопроектора Романовського
для дешифрування рельєфу використовують напівпрозору марку, що
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світиться. Під час рисування рельєфу ця марка доторкається до поверхні стереомоделі (повинна не висіти і не ховатись “під землю”), а
лічильник висот веде відлік, що дорівнює висоті горизонталі, яку в цей
час відрисовує олівець, закладений у координограф [73, 238]. Так відбувається стереорисування рельєфу на стереопроекторі. За допомогою
дзеркально-лінзового стереоскопа рельєф рисують по пікетних точках
у характерних місцях рельєфу (на вершинах, уздовж хребтів, уздовж
долин і на перегинах схилів). Висоти цих точок отримують геодезичними чи фотограмметричними методами. Горизонталі інтерполюють між
пікетами через рівномірні відстані згідно з формами рельєфу.
Ми запропонували і використали методику стереорисування рельєфу, яка ґрунтується на способі картографування його каркасних ліній,
віддешифрованих за допомогою дзеркально-лінзового стереоскопа. Ці
лінії наносять на прозору кальку, розміщену на одному з пари аерофотознімків під час безпосереднього спостерігання під стереоскопом
об’ємної моделі рельєфу. Ці лінії не є чітко прив’язаними до горизонтального через однакові проміжки “знімання” форм рельєфу, як це відбувається в разі стереорисування способом горизонталей, а відтворюють
його каркас.
Каркас рельєфу творять точкові, лінійні й площинні його елементи
[74, 137, 222]. Власне лінійні елементи є найсуттєвішими у морфометрії,
оскільки їх можна найбільш однозначно виділити й визначити.
Площинні й точкові елементи визначають тільки через відповідно
обмежувальні, зафіксовані перетинами і поєднаннями лінії. Виділення
ліній є першочерговою і незалежною процедурою. У морфологічному
каркасі рельєфу лінійними елементами є:
• вододільна лінія – утворюється на випуклій формі рельєфу на стику
двох схилів, по ній проходить перехід від підйому до спуску;
• водозбірна лінія, або тальвег, – перехід від спуску до підйому;
• брівка – лінія стику горизонтальної площадки чи пологого схилу
з крутішим;
• підошва – лінія переходу від крутішого схилу до менш крутого чи
до горизонтальної площадки [96].
Серед площинних елементів виділяють:
• вершинні поверхні (межиріччя, вододіли);
• днища (долин, ярково-балкових форм, безстічних озерних та інших
улоговин);
• схили, що сполучають названі вище антиподні поверхні [137].
Точковими елементами в рельєфі є вершинні, плечові, ліктьові, вузлові,
поворотні, мисові, перевальні, розвилкові та глибинні точки [74].
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Відтворенням каркаса рельєфу домагаються правильного відображення морфології земної поверхні. За висловлюваням Н.А. Флоренсова
(1978), на картах (геоморфологічних, топографічних) реальні форми
рельєфу не зображають, а їх ніби розуміють. Особливо це стосується
геоморфологічних карт, на яких, відмовляючись від показу морфології земної поверхні, ввели умовні знаки, що ліквідовують наочність і
утверджують символічну простоту. Такою загальною умовою умовне
зводиться у квадрат [137]. Сьогодні недоліки щодо точності відтворення рельєфу частково виправлені, оскільки з’являються тривимірні
гіпсометричні моделі рельєфу, що наближають реальний рельєф до його
картографічного відображення [11].
Проте в разі споглядання стереозображення місцевості найліпше
виділяються власне каркасні елементи рельєфу і, зокрема, морфологічні
лінії. Тому під час картографування рельєфу на підставі інтерпретації
аерофотознімків ми відображали власне ці елементи. Сюди ввійшли: межі
вершинних поверхонь, брівки, перегини схилів, межі днищ долин чи їхні тилові
шви, межі днищ ярково-балкових форм чи їхні тальвеги. У випадку слабко
виражених лінійних елементів зазначають їхні передбачувані межі.
Уважають, що на топографічних картах межі вершинних поверхонь
окреслені першою від вершини горизонталлю. Точки R, S, M, N
розташовані власне на такій горизонталі, яка мала б відповідати межам
вершинних поверхонь (рис. 1.4, а). Інші точки містяться на різних
лінійних елементах схилів, одні з яких у силу прийнятого принципу
“через одинакові проміжки”, окреслені горизонталями, інші – ні. З
огляду на цей приклад уважаємо, що часто горизонталі детально не
відображають морфологічних обрисів рельєфу.
Коли ми вдивляємося в утворену стереоприладами об’ємну модель
рельєфу і хочемо передати його морфологію, реальні обриси, нам не
обійтися без відображення власне каркасу рельєфу – його лінійних
елементів, що засвідчують неоднорідність будови поверхні. Приклад
рельєфу, закартованого способом каркасних ліній, показано на
рис. 4.2, б (нагадаємо, що лінії перегинів у цьому випадку є
передбачуваними, оскільки маємо лише чіткий поперечний профіль
цих пагорбів, а не його об’ємну модель). Точки БВ та ИІ розташовані
на межах вершинних поверхонь пагорбів, водночас точка В міститься
також на брівці вершинної поверхні. Точки Д, Ж, Й, Л, Н, П розташовані
на випуклих перегинах схлів, а точки Г, Е, Є, З, Ї, К, М, О – на ввігнутих.
Точки А, Р лежать на підніжжях пагорбів.
Перегини є як чітким, так і слабко вираженим елементом схилу і
відтворюють його різкі чи пологі обриси. Наприклад, точки Г, Є, З, Ї, М
лежать на чітких увігнутих,а точки Д,Й,Л,Н – на чітких випуклих перегинах.
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Рис. 1.4. Способи зображення рельєфу на картах і картосхемах:
а – спосіб горизонталей; б – спосіб каркасних ліній, пропонований автором.

Точки Е, К, О розташовані на поступових ввігнутих, а точки Ж, Й, П
– на поступових випуклих перегинах. Утворюються перегини рельєфу
внаслідок напрямленої дії денудаційних процесів на неоднорідні за
складом чи структурою шари порід та ґрунту. В результаті податливіші
породи, що руйнуються швидше, утворюють на схилах виїмки,
заглибини; схили в цьому разі пологіші, перегини поступові. Стійкі
породи мають вигляд уступів або формують урвища, схили крутіші,
перегини різкі. У випадку картографування способом каркасних ліній
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власне передають характер морфології схилів – чи це прості прямі
схили, чи ускладнені одним або кількома перегинами. Крутість схилу
визначають за відстанню між сусідніми перегинами.
Виділення каркасних ліній рельєфу є важливим у разі вивчення
взаємозв’язків природокористування і рельєфу, оскільки узгодження
елементів природокористування часто відбувається стосовно цих ліній,
про що йтиметься далі. Прикладом дослідження всіх елементів рельєфу
– точкових, лінійних і площинних для інженерних і рекреаційних цілей
– є праця П.М. Горішнього [58].
Як же виділяють каркасні лінії рельєфу на аерофотознімках під час
отримання стереоефекту? Межі морфологічних площин дешифрують
на аерофотознімках за прямими і непрямими ознаками. Прямими
ознаками є межі кутів нахилу морфологічних площин у просторі
стереомоделі та межі зміни їхнього фототону. Непрямі ознаки –
взаємозв’язки між рослинністю і рельєфом, а також різними типами
господарського освоєння і рельєфом.
В утвореній під час стереоспостережень об’ємній моделі рельєфу
морфологічні площини розташовані під різними кутами щодо базису
фотографування. Вододільні й долинні поверхні, поверхні терас,
ступенів тощо, розміщені паралельно до базису фотографування
або горизонтально в просторі стереомоделі. Схилові поверхні є під
кутом до базису і простежуються як похилі площини у стереомоделі.
Межі між горизонтальними і похилими площинами визначають місця
проходження ліній рельєфу. Крім того, вододільні та схилові поверхні
виділяють у разі дешифрування аерофотознімків за фототональними
особливостями. Фототон вододільних поверхонь є світлішим
від фототону затінених схилів і темнішим від освітлених схилів.
Віддешифровані за прямими ознаками лінійні елементи рельєфу (між
вододільними, схиловими і долинними поверхнями) стають об’єктом
для подальшого морфологічного картографування.
Скелетні лінії рельєфу можна виділяти на аерофотозображеннях за
межами змін фототону. Наприклад, тальвеги ярів дешифрують за різкими змінами відтінків фототону двох протилежних схилів: від світлого
до темного чи, навпаки, від темного до світлого, залежно від освітлення
схилів. Ця зміна виявлена у вигляді прямої чи звивистої лінії і відповідно картографована. Днища долинних форм картографують за лініями
проходження тилових швів або лініями перегинів зі схилами. Днища,
які часто є перезволоженими, на аерофотознімках темнішого фототону,
ніж фототон схилів.
Лінії структурних уступів мають на аерофотознімках різкі зміни
фототону або відображені наявністю прямовисних площин.
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Межі площин рельфу бувають виразними (різкими), середньовираженими та поступовими. Їх дешифрують на аерофотознімках за змінами
кута нахилу схилової площини, що іноді відображено фототональними
відмінами. В межах горбистого і горбогірного рельєфу переважають
виразні (різкі) та середньовиражені перегини між вододільними, схиловими і долинними поверхнями, що дає змогу впевнено їх дешифрувати і
закартовувати. На хвилястому чи рівнинному рельєфі переважають поступові межі, тому закартовані відповідні їм лінії є умовними. Важливу
роль в інтерпретації поступових перегинів відіграють непрямі ознаки
дешифрування.
Рельєф території заходу України зображений на аерофотознімках не
в “чистому” вигляді, а “перекритий” елементами господарського освоєння та природною рослинністю. Лише невеликі ділянки, що мають
локальне поширення, не покриті (новоутворені яри, скельні виступи
тощо). Елементами природокористування, які ідентифікують рельєф
на аерофотознімках, є сільськогосподарські поля, лісові масиви, будівлі, присадибні ділянки, дороги, лучна і лучно-степова рослинність,
болота.
Орні землі виокремлюють межі вододільних, схилових і долинних
поверхонь у тих випадках, коли їхнє розташування та форми в межах
кожної з цих поверхонь відрізняються. Наприклад, якщо поля розміщені
на вододільній поверхні вздовж її простягання, а на схилах – упоперек
до її напряму, то межа вододільної поверхні проходитиме по межі поздовжніх полів. Поля на вододільній поверхні можуть також бути витягнуті
впоперек, а на схилах – уздовж її простягання, тоді межа вододільної
поверхні проходить по контуру поперечних полів. У днищах долин
домінують форми полів, витягнуті в напрямі простягання долини, що
відрізняються від форм полів на схилах. Межа поширення видовжених
полів у цьому випадку є межею долинної поверхні.
Лісові масиви відображають виділення меж вододільних поверхонь
тоді, коли вони відрізняються аерофотозображенням на вершинах і
схилових поверхнях. У цьому разі поверхня крон дерев одного бонітету
на вершинах є зімкнутішою, а на схилах ускладнена прогалинами, яким
відповідають ерозійні форми (в їхніх вологих днищах ріст дерев пригнічений). На аерофотознімках це виявляється у характерній структурі
зображення поверхні крон дерев: зернистій на вершинах та округло-комірковій на схилах [99, 240]. Межа між різною структурою зображення
поверхні крон дерев визначає місця проходження межі вододільних і
схилових поверхонь. Часто вододільні поверхні зайняті одним видом
деревостанів, а схилові – іншим, тоді межі морфологічних поверхонь
визначають за межами різних видів деревостанів (наприклад, на деяких
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ділянках Розточчя до вершин приурочені соснові деревостани, а до
схилів – букові та буково-грабові). Проте визначальними ознаками є
різний фототон і кут нахилу поверхонь рельєфу.
Житлові будівлі з присадибними ділянками в багатьох випадках
стають індикаторами проходження тих чи інших перегинів рельєфу на
аерофотознімках. У межах горбистого з увігнутими профілями схилів
рельєфу поселення займають пологіші придолинні схили і розташовані
так, що межі присадибних ділянок проходять по межах між схилами
і днищами, виокремлюючи їх. На рельєфі з випуклими в придолинній частині профілями схилів будівлі розміщені у смузі найвипуклішої частини перегину, а присадибні ділянки – вище і нижче по схилу.
На великомасштабних аерофотознімках положення будівель на різних
морфологічних площинах визначають також за спотвореннями у їхніх
контурах: в одному ряді будівель на вершинах і на схилах відбувається
зміщення точок зображення каркасних ліній будівель. Наприклад, на
вододільних поверхнях стіни та дах будівлі простежуються майже під
прямим кутом до дешифрувальника, на відміну від схилових поверхонь,
де вони є значно витягнутими.
Індикаторами меж між морфологічними поверхнями рельєфу є також дороги, особливо ґрунтові. На перегинах різних площин дороги
мають характерний вигин (у місцях поступових перегинів) або злам
(переважно ґрунтові дороги в місцях чітких перегинів). Траси дороги
до і після перегину відрізняються між собою за фототоном.
Лучна, лучно-болотна і лучно-степова рослинність займає на досліджуваній частині Західної України, як звичайно, днища долин та
непридатні для освоєння землі: круті схилові уступи (лучно-степова рослинність), ділянки інтенсивного розвитку інженерно-геоморфологічних
процесів тощо. Поширення лучної або лучно-болотної рослинності часто збігається з днищами долинних форм, межі поширення рослинності
в цьому разі відображають межі днищ на аерофотознімках. Вододільні
і схилові поверхні, які покриває лучно-степове різнотрав’я, виділяють
за різним фототоном і структурою зображення трав’яної рослинності
на вершинах і схилах. Межі цих відмін визначатимуть проходження
перегину між ними.
Місця проходження морфологічних перегинів виокремлені також
межами між різними видами природокористування. Наприклад, межі
між орними і лісовими чи лучно-степовими землями, які розташовані,
відповідно, на вододільних і схилових поверхнях, ідентифікують
морфологічні перегини між цими поверхнями (Мізоцьке пасмо, Равське
Розточчя, Кременецькі гори). Межі різних видів природокористування,
крім того, можуть проходити по найбільш випуклих або ввігнутих
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лініях перегину, сприяючи їхньому дешифруванню на аерофотознімках
(Гологоро-Кременецьке пасмо, Опілля).
Отже, саме за каркасом рельєфу, віддешифрованим на аерофотознімках, вивчаємо узгодження об’єктів природокористування. Утворена
каркасна модель рельєфу дає уявлення про морфометричні й морфографічні особливості його елементів: ширину і довжину вододільних
поверхонь, схилів, днищ; їхнє розчленування, ускладненість
мікроформами. До поверхонь рельєфу приурочені певні види
природокористування. Їхній характер та розміри є різними у межах
низовинних чи височинних геоморфологічних областей.

Ðîç ä ³ ë 2

ÃÅÎËÎÃÎ-ÃÅÎÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÀ ÁÓÄÎÂÀ
ÒÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
ßÊ ×ÈÍÍÈÊÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÀÅÐÎÔÎÒÎÊÎÑÌ²×ÍÎÃÎ ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß
Ð²ÂÍÈÍ ÇÀÕÎÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
2.1. Ãåîëîãî-òåêòîí³÷í³ îñîáëèâîñò³

d ля аналізу особливостей взаємовідношень рельєфу і
природокористування, які виявляють на дистанційних зображеннях,
вибрано територію Волинського Полісся, частину території Волинської
височини і Малого Полісся та західної частини Подільської височини.
Межі досліджуваної території такі: південно-західна межа ВолиноПодільської височини; західний відтинок державного кордону України
з Польщею від Поліської низовини до височини Розточчя; північний
відтинок державного кордону з Білоруссю від р. Західний Буг до
р. Горинь; східна межа проходить по ріках Горинь, Вілія, Збруч та
Щербінка (притока Пруту). Цей регіон має досить різноманітну геологогеоморфологічну будову: тут проходить зміна рельєфу від плоскої
рівнини через хвилясту до горбистої зі зміною рельєфоутворювальних
порід.
Подільська височина – одна з найбільш підвищених височин у
межах України. Її пересічні висоти становлять 250–400 м, а максимальна
– 471 м (гора Камула на Гологоро-Кременецькому пасмі). На Волинській
височині пересічні висоти досягають 220–250 м, а максимальна висота –
342 м (Мізоцьке пасмо). Низовина Волинського Полісся має переважні
висоти 150–200 м, а Мале Полісся між Волинською й Подільською
височинами – 240–260 м. Волинська височина поступово опускається
до Поліської низовини, Подільська височина з боку Малого Полісся
обмежена крутим уступом заввишки 150 м.
Досліджувана територія розташована в межах Головного Європейського вододілу, який проходить по таких районах, як Розточчя, Гологоро-Кременецьке пасмо, далі в північно-західному напрямі перетинає
Мале Полісся, Волинську височину і Поліську низовину. Положення
Головного Вододілу свідчить, що поверхня регіону знижується від Розточчя і Гологоро-Кременецького пасма на північ (напрям стоку рік Стир,
Горинь) і північний захід (р. Західний Буг) та на південь (ліві притоки
Дністра).
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2.1.1. Òåêòîí³÷íà áóäîâà
³ êîð³íí³ ðåëüºôîóòâîðþâàëüí³ ïîðîäè

Територія досліджуваної частини заходу України тектонічно займає периферійну околицю Східноєвропейської платформи і сюди клиноподібно заходить вузька Рава-Руська епіорогенна зона Західноєвропейської
платформи. Рава-Руській зоні в рельєфі відповідає височина Розточчя.
Околиця Східноєвропейської платформи – це західний схил Українського кристалічного щита. Схил Українського щита ускладнений
низкою прогинів та піднять. На заході він межує з Волино-Поліським
прогином і зоною поширення волинських трапів, що узгоджуються з
межею простягання щита у меридіональному і субмеридіональному напрямі. Більшу частину заходу України займає Волино-Подільська монокліналь. Похилий (моноклінальний) характер її залягання виявляється
в тому, що абсолютні відмітки досередньоюрської базальної поверхні
знижуються в напрямі з північного сходу на південний захід.
На заході розташовані потужний Львівський палеозойський прогин
з найбільш опущеною Львівською крейдовою западиною. Глибина
кристалічного фундаменту в осьовій частині западини становить близько
5 000 м. Цій тектонічній структурі відповідає обернений горбистий рельєф
західної частини Подільської та частково Волинської височин і рівнини
Малого Полісся. Львівський прогин на південному сході переходить у
Боянецький прогин, що поступово виклинює у цьому напрямі.
На північному заході досліджуваної території є Ковельський виступ
кристалічного фундаменту з найвищою частиною – північноукраїнською
горстовою зоною. Поверхня кристалічного фундаменту тут залягає
на невеликій глибині (близько 400 м). В рельєфі цим структурам
відповідають західна і північна частини Верхньоприп’ятської рівнини.
На крайній півночі у широтному напрямі простягається опущена
Поліська сідловина. У рельєфі їй відповідає заплава Прип’яті.
На схилі Українського щита також виділяють тектонічні структури,
які відрізняються розмірами, плановою конфігурацією, віком і складом
порід. Вони розділені між собою тектонічними порушеннями, які простягаються переважно в північно-західному, північно-східному і північному напрямах, рідше – у широтному напрямі. Найбільші з них, які
перерізають поверхню кристалічного фундаменту, такі: меридіональний
Рівненський розлом, що розділяє Український щит і Волино-Подільську
плиту; Радехівський – відділяє Львівську западину від схилу Волино-Подільської плити; Володимир-Волинський – відділяє Ковельський виступ
від Волино-Подільської плити; Рава-Руський – обмежує Східноєвропейську платформу. Виділяють також низку розломів меншого рангу:
Луцький, Теребовлянський, Бурштинський та ін. [25, 127].
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У межах досліджуваних рівнин заходу України рельєфоутворювальне значення мають відклади крейдової, палеогенової і неогенової систем [49].
Відклади крейдової системи лежать в основі рельєфу Волинського
і Малого Полісся та Волинської височини. Вони трансгресивно перекривають нижній структурний ярус різних за віком палеозойських і
протерозойських утворень. Представлені крейдові відклади крейдою,
крейдоподібними мергелями, вапняками та зрідка пісковиками. У напрямі на захід і південний захід у межах Волинського Полісся і Волинської височини потужність крейди зростає: у Сарнах – 20 м, Маневичах
– 80, Любомилі – 280, у Львівському прогині – 600 м. У цьому напрямі
з’являються щораз молодші яруси крейди: від сеноману і турону на
сході до кампану і маастрихту на заході [82]. В районі Повчанської височини на Волині простежується локальне підняття крейдової поверхні,
пов’язане з вторгненням інтрузій та дислокацією девонських порід.
Крейдові відклади часто виходять на денну поверхню в долинах рік
або прикриті лише антропогеновими осадами незначної потужності
(Рівненське плато) (рис. 2.1).
На крайньому північному сході Волинського Полісся відклади
крейди перекриті палеогеновими осадами. Палеогенові відклади виходять
тут на поверхню і беруть участь у формуванні сучасного рельєфу.
Представлені вони пісками, глинами та мергелями київської світи. У
східній частині Волинської височини на окремих ділянках межиріч в
основі рельєфу залягають відклади неогенової системи (сарматського
ярусу). Вони представлені пісками, глинами, вапняками. В долині
р. Горинь відслонені, як сарматські відклади, так і нижньокембрійські та
верхньопротерозойські породи (глини, кварцові пісковики). Унікальними
є виходи базальтів рифейського віку, що простежуються на північ від
м. Рівне по тектонічній лінії північно-західного простягання [27, 112].
На Подільській височині рельєфоутворювальне значення мають
відклади неогенової системи, представлені тут утвореннями середнього і
верхнього міоцену (баденський і сарматський яруси), причому відклади
бадену поширені більше в західній частині височини (Розточчя, Опілля),
а сармату – у східній (Тернопільське плато). Вони залягають на давнішій
розмитій поверхні палеогенових, крейдових, місцями палеозойських і
докембрійських порід. Зверху покриті четвертинними континентальними
осадами. Загальна потужність неогену на Поділлі досягає 60–80 м,
рідше 100–120 м. Представлені відклади бадену пісковиками (Розточчя,
Львівське плато, Опілля) та літотамнієвими вапняками (Товтри). У
Придністер’ї поширені також баденські гіпси та ангідрити.
Відклади сарматського ярусу – це піски, вапняки і глини (ГологороКременецьке пасмо, Тернопільське плато). По долинах рік та на уступі
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Рис. 2.1. Геологічна карта рівнин заходу України, за В.І. Якимовичем [267].
Кайнозойська група:
1 – неоген (N2 – пліоцен, N1 – міоцен (N1s – сармат, N1b – баденій)); 2 – палеоген (Р3 – олігоцен,
Р2 – еоцен). Мезозойська група: 3 – крейда (К2 – верхня крейда (К2m – маастрихт,
К2ср – кампан, К2st – сантон, К2сn – коньяк, К2t – турон), К1 – нижня крейда); J – юра. Палеозойська група: 5 – девон (D), 6 – силур (S). Протерозойська група: 7 – верхній протерозой (Pt3).
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Поділля до Малого Полісся відслонені відклади крейди (мергелі,
вапняки, крейда). В долині Дністра і його лівих приток, крім крейди,
на поверхню виходять відклади палеозойської системи (силурійські та
девонські) – вапняки, аргіліти, пісковики. Заляганню неогенової поверхні
властиве гороподібне підняття її разом із підстильними крейдовими й
палеозойськими утвореннями у північній частині Поділля, що досягає
понад 400 м. Це зумовило утворення таких припіднятих ділянок рельєфу
Поділля, як Гологоро-Кременецьке пасмо, Розточчя, Опілля [33, 203, 242].
2.1.2. ×åòâåðòèíí³ â³äêëàäè

Рівнини заходу України майже суцільно вкриті товщею четвертинних відкладів1, що виявлені різноманітними комплексами континентальних утворень – від глинистих та алевритових до середньоуламкових
нагромаджень. Четвертинні відклади представлені породами еоловоделювіального, льодовикового, водно-льодовикового, еолового, алювіального, елювіального та делювіального генетичних типів. Названі типи
відкладів у межах регіону поширені нерівномірно.
На Волинському Поліссі більшу частину території покривають
плейстоценові відклади льодовикового, водно-льодовикового, місцями
озерно-льодовикового генезису (рис. 2.2). Найпоширеніші льодовикові
відклади дніпровського (риського) зледеніння. Вони залягають у рельєфі у вигляді островів, утворюючи субширотно видовжене Волинське
(Любомль-Столинське) кінцево-моренне пасмо. Найстаріші льодовикові
відклади трапляються у вигляді основної морени окського (міндельського) зледеніння у верхів’ях Прип’яті. Водно-льодовикові відклади
покривають значні площі межиріч, формуючи зандрові рівнини, камові
чи озові пагорби. Це слабко відсортовані піски, рідше – супіски та суглинки. Потужність їх від 1 до 4–5 і 20 м у межах Волинського пасма.
Алювіальні середньо- (Q2+3) і верхньоплейстоценові (Q3) відклади поширені на півночі й північному сході території, вони утворюють першу і
другу надзаплавні тераси Прип’яті, Західного Бугу, Стиру, Турії, Стоходу,
Горині, Случі. Представлені глинистими пісками та супісками руслової фації
алювію потужністю від 4–6 м у верхів'ях до 20–30 м у низів’ях. До сучасних
(голоценових Q4) належать відклади заплав і русел рік, еолові (перевіяні)
піски, автохтонні торфи, залізні болотні руди тощо. Потужність сучасних
алювіальних відкладів змінюється від 10–15 до 20–30 м, еолових – 3–8 м,
торфових – від 2–3 до 5–9, залізних болотних руд – 0,1–1,0 м.
1
Нагадаємо, що в четвертинному періоді виділяють підперіоди – пліоцен, плейстоцен (нижній, середній, верхній) та голоцен.
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Рис. 2.2. Четвертинні відклади рівнинної частини заходу України,
за М.Ф. Векличем та ін. [8], доповнена за А.Б. Богуцьким [27], М.І. Жупило [77].
Вік і генезис відкладів. Сучасні відклади (QIV): аIV – алювіальні відклади заплав. Верхньочетвертинні
відклади (QIІІ): аIІІ3-4 – алювіальні відклади перших надзаплавних терас; аIІІ1-2 – алювіальні відклади других
надзаплавних терас; vdIII – леси. Середньочетвертинні відклади (QIІ): аIІ3-4 – алювіальні відклади третіх
надзаплавних терас; gIІ2 – льодовикові відклади; fIІ2 – водно-льодовикові відклади. Нижньочетвертинні
відклади (QI): аI1-2– алювіальні відклади четвертих надзаплавних терас. Нерозчленовані нижньоверхньочетвертинні відклади (QI-ІІІ): аIІ-І1-23-4 – алювіальні відклади четвертої і п’ятої надзаплавних терас;
edI-ІІІ – елювіально-делювіальні відклади; аN2-Q – алювіальні відклади нерозчленованих
пліоцен-нижньочетвертинних терас. Літологія: 1 – піщані й супіщані лесові породи
на четвертинних алювіальних відкладах; 2 – леси і лесові породи на інших відкладах;
3 – суглинки щебенисті (переважно лесопові); 4 – валунні суглинки; 5 – піски; 6 – торф. Інші
позначення: 7 – моренні горби; 8 – водно-льодовикові прохідні долини; 9 – піски; 10 – межа
зледеніння (оксько-дніпровського).
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На Волинській височині пліоценові відклади трапляються у
вигляді основної морени окського зледеніння в басейні р. Луги.
Нижньоплейстоценові відклади поширені мало і складають коршівський
викопний ґрунт (1,5–2,0 м), перекритий товщею піщано-супіщаносуглинистих лесових порід. Середньо- та верхньоплейстоценові
відклади є в будові першої і другої надзаплавних терас Західного
Бугу, Стиру, Горині, у складі яких, на відміну від поліських відтинків
цих рік, переважають кварцові піски заплавного алювію потужністю
6–8 м. Найпоширеніші на території височини верхньоплейстоценові
великопилуваті леси, лесові породи та викопні ґрунти. У розрізі вони
розподілені так (знизу вверх): горохівський викопний ґрунтовий
комплекс (3 м), нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів (1–2 м),
дубнівський ґрунт (0,4–0,7 м), верхній горизонт верхньоплейстоценових
лесів (6–8 м), який стає материнською породою для сучасних ґрунтів
(рис. 2.3). Уважають, що на Волинській частині височини леси переважно
водно-льодовикового походження, а на Рівненській – алювіального.
Леси елювіально-делювіального походження трапляються в межах

Рис. 2.3. Комплекс верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів
із дубнівським ґрунтом в основі (околиці с. Бояничі Волинської обл.).
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Повчанської височини і Мізоцького пасма. Голоценові відклади формують заплави й русла рік. Потужність заплавного алювію, представленого
пісками, становить 5–6 м і більше [27].
Мале Полісся суцільно (за винятком Пасмового Побужжя) вкрите
водно-льодовиковими відкладами нижнього плейстоцену, переважно
супісками й пісками. Вони залягають на корінних породах – крейді,
мергелях, вапняках. Над ними поширені верхньочетвертинні алювіальні
відклади (супіски, суглинки, піски). У долинах рік виявлені алювіально-болотні відклади у вигляді торфів, заторфованих пісків, супісків,
суглинків. У центральній частині Малого Полісся (Радехівська рівнина)
трапляються нерозчленовані четвертинні елювіальні відклади (мергелисті глини, щебінь мергелів). На Пасмовому Побужжі поширені леси
еолово-делювіального походження, які вкривають пагорби (у долинах їх
нема). Потужність їх тут досягає 20 м, хоча загалом на Малому Поліссі
лесові ділянки мають потужність 3–5 м.
На Подільській височині переважними генетичними типами відкладів є еолово-делювіальні леси середньо- й верхньоплейстоценового
віку. Вони займають вододільні й привододільні поверхні та мають потужність 6–10 м. У розрізі лесів розвинутий коршівський, горохівський
та дубнівський викопні ґрунти. Значно розвинуті на Поділлі алювіальні
відклади. Нижньоплейстоценові відклади формують четверту і п’яту
тераси Дністра, третю терасу Горині; середньоплейстоценові – четверту
терасу Дністра, другу терасу Горині, Ікви; верхньоплейстоценові – першу
і другу тераси Дністра, перші тераси Горині, Ікви, Вілії; голоценові – утворення заплав і русел рік. Тераси Дністра складені гравійно-галечниковими утвореннями руслового алювію і піщано-супіщано-суглинковим
матеріалом заплавного алювію. Тераси інших рік сформовані супіщаносуглинковими утвореннями.
У межах Подільської височини значно поширені нерозчленовані
делювіальні утворення та елювіальні нагромадження. Делювіальні відклади пов’язані з районами структурно-денудаційного рельєфу: Гологоро-Кременецьким пасмом, північним краєм Тернопільського плато,
Опіллям, Львівським Розточчям, прилеглими до долини Дністра й долин
його лівих подільських приток (Стрипи, Серету, Збруча). Вони утворені
жорствяно-щебінчасто-уламковим матеріалом і трапляються у вигляді
шлейфів завширшки 10–30 м. Елювіальні нагромадження вкривають
вершини Товтрового пасма. Вони поширені в межах виходів оолітових
вапняків на північному краї пасма, складені від пухких матеріалів на
вапняках Товтр до плитчасто-уламкових на оолітових вапняках, досягаючи потужності близько 3 м [28, 203].
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2.2. Ãåîìîðôîëîã³÷íà áóäîâà
2.2.1. Ìîðôîãåíåòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà ðåëüºôó
³ ðåëüºôîóòâîðþâàëüíèõ ïðîöåñ³â

З огляду на складну тектонічну структуру і неоднорідність підстильних порід будова рельєфу рівнин заходу України має велику генетичну і морфологічну різноманітність. У межах досліджуваного регіону виділяють рівнини різного генезису: акумулятивні, денудаційні та
структурно-денудаційні.
На півночі території розташована рівнина Волинського Полісся, що
займає західну частину Південнополіської низовини. Абсолютні висоти
цієї території опускаються нижче 200 м. За генезисом тут переважають
типи рельєфу, створені річковою, льодовиковою і водно-льодовиковою
акумуляцією. За морфологічними особливостями північну частину Волинського Полісся зачислюють до плоскохвилястого (долинного) типу,
а південну – до хвилястого.
Значного поширення на Волинському Поліссі набули алювіальноакумулятивні типи рельєфу (рис. 2.4). Вони представлені широкими
річковими долинами. Похили річок невеликі – 0,3–0,6 м/км2, течії
повільні. Найбільшою річкою цієї частини території є р. Прип’ять. Її
діяльність значно вплинула на будову території, на якій сформувалось
декілька терасових рівнів. Перший рівень – це рівень заплави, яка є
досить широкою (від 2 до 5–7 км) і заболоченою. Вона підноситься
над руслом усього на 1,5–2,0 м. Другий рівень – це рівень першої
надзаплавної тераси завширшки від 8 до 12–20 км і заввишки над
урізом води до 8 м. Третій рівень становить друга тераса, що досягає
10 км ширини і 10–15 м висоти над руслом. Загалом долина Прип’яті
займає територію завширшки від 20 до 40 км, є неглибокою, без крутих
схилів. Міжрічкові вододіли піднімаються над рікою на 30 м на значній
відстані від неї (25–30 км).
Долини правих приток Прип’яті (Стохід, Тур’я, Стир, Горинь) у
середній течії прорізають корінні крейдові породи, тому вони є ліпше
вираженими і вужчими, ніж долина Прип’яті. Їм притаманна “поліська”
будова: порівняно широкі заболочені заплави (2–4 км), невисокі і теж
широкі перші й другі надзаплавні тераси. На межиріччях Стоходу, Стиру,
Горині в широтному напрямі простягається смуга заболочених улоговин,
пов’язаних з прадолиною, яка в епоху плейстоценових зледенінь була
долиною стоку поверхневих вод на цій території.Прадолина Стир – Словечно
простягається через сучасні с. Затурці–смт Колки–смт Чорторийськ–
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Рис. 2.4. Геоморфологічна будова
рівнин заходу України,
за С.Ю. Бортником [30].
Низовини. Акумулятивні:
1 – алювіальні і терасовані річкових
долин; 2 – моренні, моренно-зандрові
хвилясті, місцями з горбистим
рельєфом; 3 – зандрові хвилясті,
ускладнені горбисто-пасмовим
рельєфом; денудаційно-акумулятивні;
4 – лесові сильно розчленовані.
Височини. Акумулятивно-денудаційні;
5 – лесові, розчленовані ярами
і балками; 6 – хвилясті слабко
розчленовані; 7 – пасмові та останцеві
горбисті, розчленовані долинами;
структурно-денудаційні; 8 – хвилясті,
розчленовані, ускладнені пасмовим
рельєфом; 9 – межа дніпровського
зледеніння; 10 – межа окського
зледеніння.

Сарни–Глинне і з’єднана з прадолиною Прип’яті. В сучасному рельєфі
вона виявлена широкою смугою заболочених знижень.
На Волинському Поліссі поширені льодовикові та воднольодовикові типи рельєфу. Ця територія зазнала впливу окського
(ранньоплейстоценового) і дніпровського зледенінь. Льодовикові
відклади окського зледеніння поховані під товщею молодих нашарувань
і не відіграють важливої ролі у формуванні сучасного рельєфу. Відклади
дніпровського зледеніння утворюють виразні форми рельєфу: кінцевоморенні горби, водно-льодовикові ози, валунно-суглинисті конуси
винесення, відклади прильодовикових озер. Кінцево-моренні горби і
пасма простягаються від Любомля на Ковель, Рафалівку, Дубровицю та
Столин (Білорусія), тому названі Любомль-Столинське, або Волинське,
моренне пасмо. Зазначене пасмо простежується у вигляді широкої
смуги пагорбів, що піднімаються на 20–30 м над навколишньою
рівниною і розділені між собою значними заболоченими зниженнями.
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В основі таких пагорбів є корінні крейдові породи, перекриті гравійногалечниковим, супіщаним і суглинистим матеріалом.
Від моренного пасма на південь і південний схід поширені форми
рельєфу, створені талими льодовиковими водами – зандрові рівнини,
іноді ози. Зандрові рівнини сформувалися внаслідок перевідкладання
моренного матеріалу (пісків) талими водами і примикають до краю
льодовика. Вони мають вигляд хвилястих чи западинних територій
завширшки до 20–30 км. У районі впливу льодовика трапляються лінійно витягнуті льодовикові форми рельєфу – ози. Вони утворилися
внаслідок нагромадження матеріалу у крайових тріщинах льодовика в
каналах внутрішньо- та підльодовикового стоку і тому, на відміну від
кінцево-моренних пагорбів, простягаються вздовж лінії руху давнього
льодовика. Розрізняють маргінальні (уздовж краю льодовика) і радіальні
ози. Вони піднімаються на 7–12, а іноді й на 15–20 м над плоскою рівниною у вигляді вузьких піщано-гравійних валів. Внутрішньому складу оз
притаманне зменшення розмірів і поліпшення сортування уламкового
матеріалу від ядра до периферії.
Також на Волинському Поліссі поширені карстові, еолові, денудаційні та органогенні типи рельєфу. Карстовий рельєф пов’язаний з
високим розташуванням крейдових порід (мергелів) і представлений
різного розміру заболоченими западинами, озерами. Найбільші карстові
озера є в районі Шацька, Камінь-Каширського, Любомля, Ковеля, Маневичів. Еолові типи рельєфу, які утворилися внаслідок перевіювання
вітром водно-льодовикових і алювіальних пісків, трапляються вздовж
поліських рік у вигляді дюн, горбів, валів тощо. Поширення денудаційних
типів рельєфу збігається з поширенням карстових озер та розміщенням
кінцево-моренних пасом, оскільки він пов’язаний з близьким до поверхні заляганням крейди. В рельєфі денудаційні форми представлені
горбистими, підвищеними на 20–30 м вододілами, а також врізаними в
корінні породи річковими долинами. Органогенний рельєф – це численні
торфовища, які накладаються на описані вище типи рельєфу. Для них
характерний мікрорельєф із чергуванням купин і окремих знижень,
заповнених водою [113, 142].
Волинська денудаційна лесова височина є північним краєм Волино-Подільської пластово-денудаційної височини. Вона простягається
смугою, завширшки 40–50 км від р. Західний Буг на заході до р. Корчик
на сході. Ділянка досліджень охоплює більшу частину височини – від
р. Західний Буг до р. Горинь. Волинська височина є підвищеною платоподібною лесовою рівниною з переважними абсолютними висотами
230–260 м. Глибина врізу ярково-балкових форм становить 25–30 м, а
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долин – 30–50 м. Загальна густота розчленування – 0,2–0,3 км/км2. Похили рік, які перетинають височину з півдня на північ, більші, ніж на
Поліссі, і досягають 1–3 м/км2.
Особливості геоморфологічної будови височини зумовлені заляганням корінних крейдових порід, які в напрямі на схід підходять ближче
до поверхні. Тому на межиріччях поширені денудаційні форми рельєфу. Для західної і південно-західної частин височини характерне переважання пасмово-горбистого типу рельєфу з абсолютними висотами
понад 250 м. Пологосхилові межиріччя мають широтне простягання
і випуклу у профілі форму з довгими пологими схилами. Територія до
р. Луги зазнала впливу окського зледеніння, проте льодовикові форми
майже цілком перероблені річковою ерозією і поховані під сучасними
відкладами. Трапляються фрагментарно водно-льодовикові форми: ози,
зандрові та озерно-льодовикові рівнини.
Східна частина території Волинської височини (Рівненське плато)
має горбистий тип рельєфу з висотами до 250 м. Поверхні межиріч у
профілі переважно слабкохвилясті чи плоскі, короткі схили полого
опускаються до прилеглих долин. Характерною особливістю височини
є суцільне розчленування її балковими формами чи невеликими річковими долинами. Короткі за довжиною балки до 2–3 км мають значну
глибину (20–30 м) майже без вторинного врізу.
У південно-східній частині Волинської височини (Мізоцьке пасмо,
Повчанське плато), у межах якої високо залягають корінні породи,
рельєф платоподібного типу. Він вирізняється різкими скульптурними
рисами, значним розчленуванням та абсолютними висотами понад
300 м. Межиріччя Мізоцького пасма мають типові столові поверхні,
круті схили і загальний похил з північного заходу на південний схід, а
з півночі і півдня закінчуються крутим уступом. Різкі скульптурні риси
Повчанського плато зумовлені сильними деформаціями девонських
порід, кут падіння яких досягає 20о. На Повчанській височині переважає
дрібносопковий рельєф з невеликим поширенням платоподібних
форм. Загалом за генезисом рельєф Волинської височини є пластоводенудаційним, а в межах Мізоцького пасма і Повчанської височини
– структурно-денудаційним.
Річкова мережа на Волинській височині водно-ерозійна, на відміну
від водно-акумулятивної рік Волинського Полісся. Долинні форми тут
глибше врізані, мають виразно терасовані схили та сильно розгалужену
мережу ярково-балкових форм. Долини рік Західного Бугу, Стиру, Горині
на території Волинської височини мають вужчі і менш заболочені заплави (від 0,2 до 2,0 км ширини), дві надзаплавні тераси, висота першої
– 7–12 м, другої – 14–28 м. Поверхні перших терас широкі, слабко розчле79

новані, а других – сильно еродовані. У Горині фрагментарно збереглася
третя тераса на висоті 35–45 м над урізом води. Тераси складені піщаносуглинистою алювіальною товщею, перекритою лесовими породами.
Значного поширення на Волинській височині набули карстово-суфозійні форми рельєфу, які утворилися внаслідок вилуговування крейдових мергелевих порід. Вони мають вигляд западинних та лінійних
форм [53].
У межах Волино-Подільської пластово-денудаційної височини на
південь від Волинської височини розташована рівнина Малого Полісся.
Це плоскохвиляста низовинна територія, обмежена з усіх сторін височинами (Люблінською із заходу, Волинською з півночі, Подільською з
південного заходу і південного сходу). Утворення цієї рівнини пов’язують з ерозійно-акумулятивною діяльністю талих льодовикових вод, які
відкопали давню верхньокрейдову западину. Певну роль тут відіграв
і тектонічний чинник [242]. Переважні абсолютні висоти становлять
220–240 м, глибина врізу річкових долин досягає кількох десятків метрів
(10–20 м). Густота розчленування території меліоративними каналами є
більшою, ніж на Волинській височині і становить 0,5–0,6 км/км2 .
На рівнині Малого Полісся переважає алювіально-водно-льодовиковий і денудаційний рельєф. Алювіально-водно-льодовиковий рельєф
представлений зандрово-алювіальною рівниною на захід від р. Західний
Буг і зандровою рівниною на схід від р. Стир. На межиріччі цих рік, у
центральній частині Малого Полісся, розвинений денудаційний рельєф.
Зандрово-алювіальній рівнині властиве поширення плоского одноманітного рельєфу, виповненого піщаними товщами. Зандрова рівнина хвиляста. У пісках на заході рівнини трапляються відклади льодовикового
походження. Вплив зледеніння (окського) простежено тут у формі долин
рік Рати і Солокії, які були значно розширені талими льодовиковими
водами, межиріччя ж згладжені й нині виділяються як плоскі пасма. В
центральній частині Малого Полісся, в межах якої розвинений денудаційний рельєф, верхньокрейдові відклади (крейда, мергель) підходять
близько до поверхні і часто відслонені. В районі Батятицьких останців
на поверхню виходять неогенові пісковики. Морфологічно ця територія
– це підвищена хвиляста і слабко розчленована рівнина, максимальні
висоти якої досягають 274 м.
Долини рік на Малому Поліссі є широкими, у минулому вони були
заболочені, а сьогодні осушені. У долинах рік високих порядків простежено два терасові рівні – заплаву й одну надзаплавну терасу. Абсолютні
висоти знижені до 190–200 м.
Мале Полісся на сході виклинює в Острозьку прохідну долину, яка
в минулому була долиною стоку талих льодовикових вод, а нині успад80

кована ріками Залишівка і Свитенька. На Острозькій прохідній долині
наявні ерозійні останці, які піднімаються на 50–80 м над дном долини,
досягаючи 300 м (306 м – г. Дуба). Також тут поширені еолові форми
рельєфу значної висоти (до 5–7 м).
У південно-західній частині Малополіської рівнини виділяється
територія, в межах якої з заходу на схід, від Розточчя і Львівського плато до долини Західного Бугу (район Буська і Глинян), простягаються
паралельні пасма. Їхні абсолютні висоти становлять 250–260 м. Ширина
пасом досягає кількох кілометрів. На сході пасма поступово переходять
у рівнину. Вони розділені широкими (1–3 км) плоскими річковими долинами, складені крейдовими відкладами, що зверху перекриті лесами.
Утворення пасом пов’язане з деформаціями крейди у передтортонський
час у вигляді хвиль, яке було зумовлене деформаціями крейди на Розточчі [242]. Є також думка про акумулятивно-ерозійне водно-льодовикове
походження цієї частини Малого Полісся [53].
Подільська структурно-денудаційна височина – це горбиста
підвищена територія з абсолютними висотами межиріч від 350 до
400 м і значною глибиною врізу річкових долин. Похили рік змінюються
від 0,5 м/км у верхів’ях до 4 м/км у низів’ях. Рельєф Подільської височини
відрізняється від описаних вище великою контрастністю і неоднорідністю.
Це пов’язано з неотектонічними ерозійно-денудаційними деформаціями
підстильної міоценової поверхні, а також з літологічними особливостями
порід, які складають височину. Ділянка досліджень охоплює західну
частину Подільської височини, у межах якої виділяють території з
різними типами рельєфу: горбогір’я Розточчя, Гологоро-Кременецьке
пасмо, Опілля, рівнинно-пластові Тернопільське плато, Придністерське
Опілля і Придністерське Поділля, Прут-Дністерське межиріччя.
Північно-західний край Подільської височини утворюють підвищені
горбогір’я Розточчя і Гологоро-Кременецького пасма. Ці структурноденудаційні утворення успадкували давній передбаденський вододіл,
а в післябаденський час зазнали значних тектонічних піднять. Тому
рельєф тут має високі абсолютні позначки (380–440 м), найбільше на
Поділлі вертикальне та горизонтальне розчленування (відповідно,
100–140 і 1,1–1,4 км/км2) та асиметричність. Північні схили пагорбів
стрімкі, урвисті, а південні схили пологі. Нерідко трапляються скелясті
виходи пісковику та ніші видування. Обриси пагорбів заокруглені, їхні
відносні перевищення над дном долин досягають 50 м і більше. До
Малого Полісся Розточчя та Гологоро-Кременецьке пасмо утворюють
уступ заввишки 150–200 м. У плані це виступи пагорбів і затоки долин.
За межами уступу на Малополіській рівнині поширені численні
ерозійні останці та останцеві масиви (Кортумова гора, Чорна гора,
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Гарай, Сторожова, Туркотинська, Кам’яна, Бужа, Стіжок та багато ін.).
Прямолінійний край височини простежується в південній частині
(Давидівське пасмо, власне Гологори), що пояснюють переважанням
тут твердих вапняків і пісковиків, на відміну від пісків і глинистих
мергелів, якими складені Розточчя та Кременецьке плато і які
утворюють розчленований край. На територіях горбогір’їв поширені
ерозійні процеси: зсуви, ерозія, обвали, карстово-суфозійні явища
тощо. Пасмо Розточчя в минулому зазнало впливу зледенінь, що
виявилося в наявних нині долинах стоку льодовикових вод (БілогороМальчицька, Ряснянська), які перетинають Розточчя [56].
Опілля, або Подільське горбогір’я, простягається від р. Верещиці на
заході до межиріччя Золотої Липи і Стрипи, Золотої Липи і Коропця на
сході, а на півдні доходить до Дністра. На цій території, як і на Розточчі
та Гологоро-Кременецькому пасмі, рельєф має значні абсолютні висоти
(350–400 м), великі перевищення висот (80–100 м) та густу ярково-балкову
мережу (100–120 м/км2). В межах території домінують пасма північнозахідного та південно-східного простягання з плоскими вершинами.
В системі пасом простежуються крутіші західні і північно-західні та
пологіші східні і південно-східні схили [190]. Найбільше підвищені
на Опіллі пасма, які простягаються по лінії сіл Мечищів–Завалів–
м. Монастириськ–Золотий Потік, висоти яких піднімаються понад
400 м. Це пояснюють проходженням тут тектонічної лінії Бердо–Нароль (за
Тейсейром, 1894), або Подільський вал (за Геренчуком, 1950) [52]. В основі
рельєфу Опілля є мергелі крейдового віку, які зумовлюють різкі обриси
ярково-балкової мережі. Вони перекриті піщано-глинистими відкладами
та лесовими суглинками, які надають вершинам округлості. Значне розчленування і підвищеність території Опілля стали наслідком посилення
ерозійних процесів під час ранньочетвертинних тектонічних піднять.
На території, яка прилягає до Дністра, висоти знижуються до 350 м, а
рельєф стає хвилястим, пологішим. Це пояснюють прогинанням території у неотектонічний час [61]. Тут, на Придністерському Опіллі,
виділяється акумулятивно-рівнинний тип рельєфу. На крайньому
північному заході Опілля (Львівське плато) простежується пластовий тип рельєфу, пов’язаний з горизонтальним заляганням неогенових пісковиків і вапняків.
Тернопільське, або Західноподільське, плато простягається від Опілля на заході до Товтрового пасма на сході і від Гологоро-Кременецьких
гір на півночі до лінії населених пунктів Бариш–Бучач–Товсте–Борщів
на півдні [50]. Воно має нижчі абсолютні висоти, ніж Подільське горбогір’я, – від 400 м на півночі до 350 м на півдні. Пластово-рівнинний
тип рельєфу цієї території сформований майже горизонтальними міо82

ценовими відкладами переважно вапнякового і пісковикового складу,
що перекриті лесовими суглинками плейстоценового віку. Поширені
різновиди структурного і глибоко розчленованого плато. Пересічна
густота річкової мережі становить 0,5 км/км2, причому збільшується
від центра до периферії з 0,2 до 0,7 км/км2. Плато перетинають великі
річкові долини Стрипи та Серету, субмеридіонального і меридіонального простягання. Обриси долин змінюються в напрямі з півночі на
південь, їхні днища звужуються, а схили стають круті й урвисті, з виходами скельних порід на поверхню. Глибина врізу долин збільшується
від декількох десятків метрів на півночі до 150 м на півдні. На крутих
схилах розвинені гравітаційні процеси. Межиріччя тут широкі, з плоскими або слабко хвилястими, іноді погано дренованими поверхнями.
На межиріччях у південній частині простежено поперечні улоговини,
які в минулому були річковими долинами північно-західного і південно-східного простягання. Вершини міжрічкових пагорбів та їхні схили
складені пухкими лесовими суглинками, наявність яких спричинює
розвиток ерозійних процесів.
Межею Тернопільського плато на сході є Товтрове рифове пасмо, що
витягнуте з північного заходу на південний схід, починається біля смт
Підкамінь на Кременецькому плато й закінчується біля м. Штефанешти в
Румунії. До території досліджень належить ділянка пасма від Підкаменя
до перетину пасмом р. Збруч. Утворення Товтрового пасма пов’язують
з підняттям бар’єрного рифу в сарматському мілководному морському

Рис. 2.5. Звітрілі форми у Подільських Товтрах
(Cвітлина В.В. Фурман).
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басейні внаслідок тектонічних рухів. Нині це денудаційна височина
з “викопними” формами рельєфу; система органогенних споруд, яка
охоплює Головне пасмо у вигляді плосковипуклого хребта завширшки 100–300 м, бокові пасма-товтри і поодинокі або групові невисокі
пагорби. В такому вигляді пасмо досягає ширини 20–30 км. Головне
пасмо має найбільші висоти (до 435 м) і майже суцільне простягання.
Пасма й окремі пагорби атолоподібної форми з гострими вершинами.
Їхні відносні висоти досягають 60–65 м. На вершинах Товтр часто відслонені вапнякові породи, трапляються нагромадження великих і дрібних скельних уламків, звітрілі форми (рис. 2.5). Тут поширені карстові
форми у вигляді печероподібних гротів, ніш, ніздрюватих поверхонь,
розширених тріщин та ін.
Подільському Придністер’ю властивий структурно-пластовий тип
рельєфу, це глибоко розчленована рівнина. Воно розташоване на південь
від Тернопільського плато, охоплює долину Дністра на відтинку між
притоками Стрипою і Збручем, а на півдні має межу по лінії населених
пунктів Тлумач–Городенка–Заліщики. Абсолютні висоти межиріч тут
дещо нижчі (у середньому 360 м), а глибина врізу річок більша (150–200 м),
ніж на Тернопільському плато.
Долини рік мають каньйоноподібний вигляд з урвистими схилами,
вузькими днищами, без заплав. Плоскі хвилясті межиріччя різко обриваються до глибоких долин. Схили долин розчленовані ярами (без балок),
ускладнені осипищами і зсувами. На схилах рік відслонені палеозойські
відклади. Поверхня палеозою внаслідок неотектонічних рухів піднята
на значну висоту (320–330 м). Причому на схід від р. Серет амплітуда
піднять була меншою, ніж на захід від неї, тому на вододілах зберегли
сарматський і тортонський покриви, у яких поширені гіпси. Наявність
гіпсів великої потужності (20–25 м) спричинює розвиток карстових
процесів, підземні і поверхневі форми яких досягають максимальних
по всій Україні значень [203].
На південь від долини Дністра і на північ від р. Прут лежить частина
Поділля, відома як Прут-Дністерське межиріччя, Придністерське Покуття або Подільське Задністер’я. Ця територія з пластово-структурним
типом рельєфу вирізняється меншою глибиною і густотою розчленування, ніж на Подільському Придністер’ї, оскільки притоки Дністра і
Пруту тут набагато коротші й глибокі долини мають обмежене поширення. Переважні абсолютні висоти досягають 340–390 м (максимальна –
515 м, г. Берда). Глибина розчленування – 80–150 м, густота розчленування – 0,29 км/км2. Західна частина Прут-Дністерського межиріччя – це великопасмова височина з близьким до поверхні заляганням
тортонських гіпсоангідритів, яким властива велика тріщинуватість та
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легка розчинність. Тому тут поширені карстові форми, які, нерідко
розширюючись по тріщинах, утворюють печери, провалля, улоговини,
лійки. Рельєф східної частини Прут-Дністерського межиріччя (Хотинська височина) має підвищену ступінчасту скульптурно-ерозійну поверхню, броньовану стійкими до денудації вапняками і пісковиками
сармату. Їхнє високе положення пов’язують з поперечним Буковинським
підняттям. Структурний рельєф зумовлює наявність крутих схилів заввишки до 40–50 м, на яких розвиваються зсувні процеси. Абсолютні
висоти ступінчастих поверхонь – 480–420–380–360 м. На південь від
Хотинської височини, у межах Новоселицької улоговини рельєф представлений серією терас Пруту завширшки від 2 до 10 м з плоскою чи
хвилястою поверхнею [242].
Долина Дністра відрізняється від долини Прип’яті вузькими заплавою і терасами та більшою глибиною їхнього врізу. Кількість терас тут
також значно більша. В межах Поділля налічують шість терас Дністра.
Найдавніша (пліоценова) шоста тераса, розташована на висоті 300 м
над рівнем моря і 110–130 м над рівнем русла, є покривною, займає
широку смугу прилеглого до Дністра плато. П’ята тераса (міндельська,
нижньоантропогенова) з відносною висотою 70–80 м над рівнем русла
займає верхню частину крутих схилів Дністра. Ці обидві тераси складені
карпатською галькою і червоними кварцовими пісками, що покриті лесовими суглинками. Четверта тераса (риська, середньоантропогенова)
простежена фрагментарно на висоті 35–50 м над рівнем русла. Її алювій
теж перекритий лесами, змитими з п’ятої тераси. Третя тераса (в’юрмська, нижньоантропогенова) з відносною висотою 15–25 м від рівня
ріки розвинена фрагментарно. Вона складена подільською галькою з
кварцовими пісками, що перекриті лесами. Друга тераса (в’юрмська),
хоча має незначну висоту, однак простежена в багатьох місцях на висоті
декількох метрів від води. Алювій, складений гравійно-галечниково-піщаними відкладами, зверху вкритий лесами. Перша тераса (голоценова)
поширена на висоті 4–6 м над рівнем русла і під час великих паводків
зазнає затоплення. Вона складена піщано-галечниковим алювієм, що
перекритий супіском і суглинком. Заплава Дністра в межах Подільської
височини є на висоті 0,6–2,0 м; вузька, малорозвинена. В її складі – галечник з гравієм і пісками [52].
З сучасних рельєфоутворювальних процесів на території рівнин
заходу України найбільше розвинені ерозійні процеси, менше – карстові,
еолові, гравітаційні та процеси заболочування.
За характером дії на поверхню землі ерозійні процеси поділяють на
площинні змиви та лінійні розмиви. Площинні змиви широко розвинені
на ввігнутих перегинах схилів Опілля та краю Гологоро-Кременецького
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уступу. Частина змитих площ локалізована на мікровододілах улоговинної мережі Волинської височини, півночі Тернопільського плато,
на випуклих перегинах схилів денудаційних підвищень Волинського
і Малого Полісся [123]. Форми еродованих ділянок завдяки білуватим
відтінкам фототону добре проявлені на аерофотознімках і космознімках
масштабу 1:100 000 [249, 253]. Характерними формами лінійного розмиву є балки, яри, борозни. Балки найширше розвинені на Волинській
височині, Тернопільському плато, де вони сконцентровані у верхів’ях
річкових долин і на прирічкових схилах. Тут для них характерні зрілі
форми з пологими схилами і широкими днищами.
Яркові форми на Волино-Подільській височині поширені нерівномірно. Найбільша їхня густота (1,4 км/км2) припадає на горбогір’я, де
поряд з береговими широко розвинені донні яри. Берегові яри відрізняються за формою у пухких (лесових) і корінних породах, що зумовлює
їхню ідентифікацію на аерофотофотознімках (рис. 2.6). На Волинській
височині яри у потужній товщі лесових порід мають деревоподібні сильно розгалужені форми з довгими і короткими борознами на схилах.
Фототон ярів темно-сірий, текстура штрихова, що виділяє їх на фоні
світлої місцевості. На Опіллі та Придністерському Поділлі яри у лесах
незначної потужності не є сильно розгалуженими і зберігають на аерофотофотознімках штрихову текстуру схилів. Яркові форми у корінних
породах (вапняках, мергелях) на Опіллі та Придністерському Поділлі
мають прямі або ланцетоподібні форми, їхні схили прямі, без борозен.
На аерофотознімках вони виділені за формою, чіткою є межа між освітленим і затіненим схилами.

а
б
Рис. 2.6. Відображення яркових форм на аерофотознімках:
а – яри у корінних породах; б – яри у пухких лесових відкладах.
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Процеси перезволожування актуальні для всієї території України [18].
Найбільше вони розвинуті на Українському Поліссі. В межах досліджуваної
території ці процеси найпоширеніші на межиріччях і в долинних формах
Волинського та Малого Полісся; на Волинській височині, Придністерському
Опіллі та Розточчі активізовані у долинних формах. На Тернопільському
плато і Придністерському Поділлі простежено прояви перезволоження
земель на плоских вершинних поверхнях межиріч, у межах реліктових
улоговин. Перезволожені форми відображені на аерофото- і космічних
знімках насиченими темними відтінками фототону [47].
Карстові процеси на описуваній території виявлені у крейдовомергельній товщі крейдових порід, вапняках і гіпсоангідритах неогену.
Загалом по регіону карст є в напівпокритій стадії розвитку і вирізняється
слабким ступенем активності. Він перекритий товщею четвертинних

Рис. 2.7. Поверхневі карстові форми на Тлумацькій височині.
Аерофотознімок 1:30 000.
1 – рілля на привершинно-схилових поверхнях; 2 – поселення на схилах долин; 3 – заплавні
луки. Стрілочками показано місця концентрації карстових лійок.
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відкладів (піски, супіски, лесові суглинки, глини) невеликої потужності
(до 10 м). Активізація карстових процесів у цих випадках можлива в
разі порушення природного гідрологічного режиму. Карстові прояви
легко дешифрувати на знімках за округлою формою [248].
У досліджуваному регіоні заходу України найбільшого площинного
розвитку набули гіпсоангідритові карстові форми на Придністерському
Покутті, у широкій смузі від долини р. Тлумач до м. Городенка (рис. 2.7).
Невеликі групи карстових форм простежені на Львівському плато та
Городоцько-Щирецькій рівнині,де закладені у вапняково-мергельних породах
і займають невеликі плоскі ділянки на межиріччях. На Волинському Поліссі
мергельний карст представлений у вигляді озерних і заболочених западин
у межах денудаційних підвищень. Окремі карстові форми (блюдця, лійки,
западини) трапляються на Волинській височині. У Товтрах, Кременецьких
горах поширені форми вапнякового карсту у вигляді ніш, гротів, приурочених
до вершин пагорбів. У таких районах, як Придністерське Опілля, власне
Опілля (південні ділянки) та Подільське Придністер’я гіпсоангідритовий карст
широко виявився у вигляді ніздрюватої поверхні вершин та привершинних
частин пагорбів.
Еолові форми і процеси найбільше поширені на рівнинах Волинського і Малого Полісся. Типові форми прояву еолових процесів на обох
рівнинах – це серпоподібні дюни або вузькі прямі вали поблизу долин
великих рік, рідше трапляються безформні площинні насипи на західних берегах поліських озер. На аерофотокосмознімках вони виділені за
білим фототоном і характерною видовженою формою.
Гравітаційні процеси, головно прояви зсувних і осипних явищ, простежені на заході Волино-Поділля у вигляді окремих форм на дуже невеликій території. В регіоні переважають зсуви у сарматських глинистих
відкладах. Велика кількість монтморілоніту зумовлює їхню пластичність,
що сприяє виникненню зсувів – ці глини “повзуть” по стійкіших підстильних породах. Найчастіше зсуви трапляються на Придністерському
Покутті (Тлумацько-Олешанська ділянка (рис. 2.8), низів’я р. Бистриці).
Осипні явища розвинені в алевритових девонських і силурійських породах, що відслонені у низів’ях подільських рік Стрипи, Серету.
2.2.2. Ãåîìîðôîëîã³÷íå ðàéîíóâàííÿ
òà éîãî â³äîáðàæåííÿ íà êîñì³÷íèõ ìàòåð³àëàõ

Геоморфологічне районування Західної України є складовою
частиною геоморфологічного районування України, виконаного в різний
час різними авторами. Розрізняють два підходи до районування. В одному
для виділення геоморфологічних одиниць за основу беруть типологічні
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Рис. 2.8. Ділянки зсувного рельєфу в околицях с. Ольшаниця.
1 – уражені зсувом схили

особливості рельєфу [53, 63, 167, 242], в іншому – морфоструктурний
підхід до районування, втілений у працях І.Д. Гофштейна, В.П. Палієнко,
І.Л. Соколовського [44, 61, 166]. Наведемо ці схеми районування.
Досліджувана територія належить до геоморфологічної країни
Східноєвропейська полігенна рівнина. Регіон досліджень займає західні
частини двох геоморфологічних областей: Південнополіської області
пластово-акумулятивних низовинних рівнин та Волино-Подільської
області пластово-денудаційних височин (рис. 2.9).
У межах Південнополіської області пластово-акумулятивних
низовинних рівнин територія досліджень охоплює підобласть Волинського
Полісся [63], або Прип’ятсько-Слуцьку пластово-акумулятивну низовину
на палеогенових і крейдових відкладах [167] на ділянці від р. Західний Буг
до р. Горинь. У П.М. Цися ця підобласть має назву Поліської рівнини [242],
а в К.І. Геренчука – Волинської акумулятивної рівнини [53].
Характерні риси рельєфу підобласті Волинського Полісся такі:
1) низький гіпсометричний рівень поверхні; 2) поширення плоских
заболочених межиріч з глибоким заляганням крейди і хвилястих
межиріч з близьким заляганням крейдових порід; 3) значне поширення
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долинного типу рельєфу; 4) помітна роль у будові рельєфу материкового
зледеніння; 5) наявність системи еолових форм.
На північному краї підобласті домінує плоский низовинний і заболочений рельєф, що складається з заплави р. Прип’ять та її надзаплавних
терас. Тут виділяють район Верхньоприп’ятської алювіальної (терасної),
плоскої, дуже слабко розчленованої рівнини. На схід і південь від цього
району рельєф стає підвищенішим, хвилястим, невисокі пагорби чергуються із зниженнями. Це район Волинської моренно-водно-льодовикової,
слабко хвилястої, погорбованої, слабко розчленованої рівнини [167].
Відміни у морфологічних особливостях рельєфу окремих частин
пасма передбачають виділення тут підрайонів. Наприклад, на північнозахідному відтинку пасма наявні вододільні пагорби заввишки до 200 м,
менша заболоченість території поряд із системою великих озер карстового походження. Ця територія утворює Шацький вододільний горбистозападинний карстово-озерний підрайон. На південь від нього, у межах
території від Західного Бугу до Тур’ї, відтинок пасма утворює широку
смугу підвищеного рельєфу (200–220 м). Тут виділено Любомль-Ковельський кінцево-моренний підрайон. У центральній частині Волинського
пасма (між ріками Тур’я і Стир) горбисті підвищені ділянки мають
меншу площу, оскільки перервані значними заболоченими зниженнями.
Ця частина пасма утворює Поворсько-Маневичівський кінцево-моренний
підрайон. Східне закінчення пасма (між ріками Стир і Горинь) має чіткішу вираженість моренних горбів у рельєфі поряд з їхніми меншими
відносними висотами (194–200 м) і тому теж виділене К.І. Геренчуком в
окремий район (у нашому випадку це буде ранг підрайону) [53].
На південний схід від району Волинського пасма, на ділянку межиріч
Стохід–Стир–Горинь клиноподібно заходить плоска рівнина, крейдова
поверхня якої дуже розмита, а відмітки висот рельєфу становлять
170–180 м. Ця територія є прадолиною Стир–Словечно і виділена в
окремий район Сарненської алювіальної (терасної), плоскої, дуже слабко
розчленованої рівнини. На південній околиці Волинського Полісся
розташовані широкі масиви денудаційного рельєфу. Тут виділено район
Рожице-Костопільської водно-льодовикової, слабко хвилястої, слабко
розчленованої рівнини, ускладненої карстовою морфоскульптурою
[167]. З огляду на деякі морфологічні відміни рельєфу цієї рівнини
К.І. Геренчук відокремив тут два райони: у західній частині, де
монолітність денудаційного рельєфу є цільнішою, – ТурійськоОваднівський денудаційний район; у східній частині, денудаційний
рельєф якої розбитий значними за розмірами зниженнями, – РожицеЦуманський денудаційний район [53].
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Рис. 2.9. Геоморфологічне
районування рівнинної
частини заходу України,
за В.П. Палієнко та ін.,
2004 [167].
Г е омор ф ологічна кр а їна Схі дноєвропейської рівнини: І – Південнополіська
область пластово-акумулятивних низовинних рівнин. Підобласті: І1 – Прип’ятськоСлуцька пластово-акумулятивна низовина
на палеогенових і крейдових відкладах.
Райони: 1 – Верхньоприп’ятська алювіальна
(терасна), плоска, дуже слабко розчленована
рівнина; 2 – Сарненська алювіальна
(терасна), плоска, дуже слабко розчленована
рівнина; 3 – Волинська моренно-воднольодовикова, слабко хвиляста, погорбована,
слабко розчленована рівнина; 4 – РожицеКостопільська водно-льодовикова, слабко
хвиляста, слабко розчленована рівнина,
ускладнена карстовою морфоскульптурою;
ІІ – Волино-Подільська область пластоводенудаційних височин. Підобласті: ІІ 1
– Волинська денудаційна височина на
крейдових і неогенових відкладах. Райони:
5 – Сокальська акумулятивно-денудаційна,
моренна, горбиста, слабко розчленована
височина; 6 – Горохівська акумулятивноденудаційна, пологохвиляста, середньо
розчленована височина; 7 – ЛуцькоРівненська акумулятивно-денудаційна,
горбиста, середньо, місцями сильно
розчленована височина; 8 – Корецька
а к у м улятивно-ден уда ційна, ма йже
плоска, слабко розчленована височина; 9 – Повчанська структурно-денудаційна, горбиста,
середньо розчленована височина; 10 – Мізоцька структурно-денудаційна, платоподібна,
середньо розчленована височина; ІІ2 – Малополіська пластово-акумулятивна рівнина на
крейдових відкладах. Райони: 11 – Буго-Стирська алювіально-водно-льодовикова, полого
хвиляста та плоска, дуже слабко розчленована рівнина; 12 – Бродівська алювіальноводно-льодовикова, хвиляста, слабко розчленована рівнина; 13 – Пасмово-Побузька,
акумулятивно-денудаційна, пасмово-горбиста, розчленована рівнина; 14 – Славутська
алювіально-водно-льодовикова, пологохвиляста, слабко розчленована рівнина; ІІ 3 –
Подільська структурно-денудаційна височина на неогенових і крейдових відкладах. Райони:
15 – Розтоцька структурно-денудаційна, платоподібна, середньо розчленована височина;
16 – Опільська структурно-денудаційна, горбиста, сильно розчленована височина; 17 – ГологороКременецьке структурно-денудаційне, сильно розчленоване горбогір’я; 18 – Тернопільська
структурно-денудаційна, плоска та горбиста, середньо розчленована височина з карстовою
морфоскульптурою; 19 – Товтрова денудаційна, горбиста височина; 20 – Хмельницька
структурно-денудаційна, плоска та горбиста, середньо розчленована височина з карстовою
морфоскульптурою; 21 – Придністерсько-Подільська структурно-денудаційна, горбиста, сильно
розчленована височина з давньотерасним рельєфом; 22 – Північнопокутська структурноденудаційна, пологохвиляста, слабко та середньо розчленована височина з давньотерасним
рельєфом; 23 – Хотинська структурно-денудаційна, платоподібна, розчленована височина;
24 – Могилів-Подільська денудаційна, пологохвиляста, сильно розчленована височина з
давньотерасним рельєфом. Межі геоморфологічних країн (а), областей (б), під областей (в),
районів (г).
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У Волино-Подільській області пластово-денудаційних височин
територія досліджень належить до таких підобластей: Волинської
денудаційної височини, Малополіської пластово-акумулятивної
рівнини та Подільської структурно-денудаційної височини.
У підобласті Волинської денудаційної височини на крейдових і неогенових
відкладах східною межею регіону досліджень є р. Горинь. Характерні
особливості рельєфу цієї підобласті такі: 1) середні абсолютні висоти, що
коливаються від 200 до 300 м; 2) наявність горбистого і платоподібного
рельєфу на крейдовій і неогеновій основі; 3) суцільне поширення
лесового покриву; 4) густе, проте неглибоке, розчленування малими
долинно-балковими формами. Морфологічні та гіпсометричні відміни
зумовили виділення низки геоморфологічних районів. У західній частині
підобласті поширений пасмово-горбистий рельєф з переважно широтним
простяганням межиріч. Крайня західна частина, межею якої на сході є
долина р. Західний Буг, зазнала впливу окського льодовика в нижньому
плейстоцені, а також, імовірно, в пізніші епохи була частиною долини
стоку льодовикових вод, що простягається переважно у сусідній Польщі.
В.П. Палієнко та інші тут виділяють район Сокальської акумулятивноденудаційної, моренної, горбистої, слабко розчленованої височини. Далі
на схід відчутне значення у формуванні рельєфу мають долини рік
субширотного і широтного простягання, що розчленовують видовжені
хвилясті межиріччя. Це район Горохівської акумулятивно-денудаційної,
пологохвилястої, горбистої, середньо розчленованої височини, східною
межею якої є р. Стир [167].
К.І. Геренчук простежив відміни у морфології цієї території і виділив
райони у поздовжньому до височини напрямі з півночі на південь,
охопивши всю область від кордону України до меридіана м. Луцька. У
північній частині ця територія має абсолютні відмітки висот 250–260 м,
форми рельєфу зазнали найвідчутнішого впливу льодовика, тому тут
виділено Луцький приполіський лесовий горбистий район. У середній
частині височини рівнинність рельєфу збільшується і зменшуються
абсолютні висоти (230–240 м). Цю територію окреслено як Іваничівський
рівнинний хвилястий лесовий район. На південь абсолютні висоти знову
зростають, досягаючи максимальних значень 292 м, поряд зі збільшенням
загального ерозійного розчленування та крутості схилів. Тут К.І. Геренчук
виділив Горохівський горбисто-пасмовий лесовий район [53].
Територія підобласті Волинської височини на схід від р. Стир і
північний схід від діагонального відрізка р. Ікви має хвилясто-горбистий
рельєф із переважанням висот 220–250 м. Ця територія відокремлена у
район Луцько-Рівненської акумулятивно-денудаційної, горбистої, середньо-,
місцями сильно розчленованої височини [167]. На південь від цього району
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рельєф різко змінюється і відрізняється переважанням крутих схилів, різких
форм. Тут розташовані дві відмінні за генезисом і морфологією структурні
височини – Повчанська і Мізоцька. Вони утворюють окремі райони:
Повчанську структурно-денудаційну, горбисту, середньо розчленовану
височину і Мізоцьку структурно-денудаційну, платоподібну, середньо
розчленовану височину [113, 167, 242]. Рельєф першої поєднує дрібносопкові
і платоподібні форми з сильно дислокованими палеозойськими породами
в основі. Рельєф другої височини – добре виражений платоподібний, з
численними останцями на західному краю.
Підобласть Малополіської пластово-акумулятивної рівнини на
крейдових відкладах вирізняється: 1) низькими абсолютними висотами
території (210–250 м); 2) значним впливом водно-льодовикових процесів на
утворення рельєфу більшої частини підобласті; 3) панівним поширенням
плоскорівнинного з піщаними товщами в основі та хвилястого типу
рельєфу з близьким заляганням крейдових мергелів. Більшу частину
території до р. Стир займає район Буго-Стирської алювіально-воднольодовикової, пологохвилястої та плоскої, дуже слабко розчленованої
рівнини, за В.П. Палієнко та ін. [167]. Проте відміни у морфології рельєфу
зумовили виділення окремими авторами двох районів. Територія на
захід від р. Західний Буг має виположені межиріччя і розширені талими
льодовиковими водами долини. Їй властивий рівнинний рельєф з
висотами 210–220 м. П.М. Цись виділив тут район зандрово-алювіальної
рівнини Рати [243]. В центральній частині Малополіської рівнини,
між долинами Західного Бугу і Стиру, низовинні ділянки чергуються
зі слабко хвилястими денудаційними підвищеннями (240–270 м). За
П.М. Цисем, це район Буго-Стирської межирічної хвилястої рівнини.
На схід від р. Стир рельєф знову стає плоским, низовинним з
поширенням піщаних водно-льодовикових відкладів, на які накладаються
еолові форми, що зумовлюють обриси міжрічкового рельєфу. Це
район Бродівської алювіально-водно-льодовикової, хвилястої, слабко
розчленованої рівнини. На південному краю підобласті Малополіської
рівнини виділяють район Пасмово-Побузької, акумулятивно-денудаційної,
пасмово-горбистої, розчленованої рівнини [167]. Тут розташований
унікальний на Волино-Подільській височині пасмовий рельєф. Перекриті
лесами протяжні межиріччя-пасма зі спадистими чи пологими схилами
простягаються в широтному напрямі паралельно до широких долин.
На крайньому північному сході підобласть Малого Полісся виклинює у
вузьку долину, по якій у минулому відбувався стік талих льодовикових
вод. Нині це плоска заболочена низовина, над якою піднімаються ерозійні
останці й трапляються еолові форми рельєфу. У цьому місці виділяють
район Славутської алювіально-водно-льодовикової, пологохвилястої,
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слабко розчленованої рівнини [167]. Територія досліджень охоплює лише
частину цього району по р. Вілію на сході.
У підобласті Подільської структурно-денудаційної височини на
неогенових і крейдових відкладах східна межа території, яку вивчаємо,
проходить від Товтрового пасма (до перетину її з р. Збруч), йде по середній
та нижній течії р. Збруч, перетинає Дністер у районі м. Хотин, притокою
Пруту – р. Щербінці – доходить до самого Пруту. Південною межею цієї
території є долина р. Дністер на відтинку від впадіння р. Верещиці до
впадіння р. Бистриці у Дністер, далі – р. Прут на відтинку від м. Коломиї
до державного кордону України та Румунії.
Підобласть Подільської височини виділяють за такими
характерними ознаками: 1) значні, порівняно з іншими підобластями,
абсолютні висоти рельєфу (350–470 м); 2) вплив тектонічних піднять
та морських трансгресій на походження рельєфу; 3) поширення
горбистого та рівнинно-пластового типу рельєфу; 5) інтенсивне
розчленування території малими ерозійними формами та глибокими
річковими долинами.
Крайнім відрогом підобласті Подільської височини на північному
заході є смуга горбогірного рельєфу північно-західного–південносхідного простягання з абсолютними висотами 360–380 м. Її виділяють
у район Розтоцької структурно-денудаційної, платоподібної, середньо
розчленованої височини. Характерною є форма її пагорбів: крутосхилові
вершини-останці накладені на пологосхилові межиріччя. На південний
схід від цієї височини розташований район Опільської структурноденудаційної, горбистої, сильно розчленованої височини [167]. Території
району притаманна складна морфологічна будова поверхні межиріч.
Значні абсолютні висоти – 400–440 м – та глибоке долинне розчленування
(понад 150 м) зумовили кількаярусну будову рельєфу. В межах Опілля
П.М. Цись виділив такі підрайони: власне Опілля з горбогірним рельєфом
та Придністерське Опілля з густою і широкою долинною мережею [243]. В
напрямі на схід від району Опілля зменшується глибина і розчленованість
поверхні, виположуються межиріччя. Тут є район Тернопільської
структурно-денудаційної, плоскої та горбистої, середньо розчленованої
височини з карстовою морфоскульптурою [167]. Його поверхня плоска
чи слабко хвиляста, абсолютні висоти зменшуються до 390–350 м, вріз
річкових долин – від 20–30 м у північній частині до 120–150 м у південній.
На північ від Тернопільського й Опільського геоморфологічних районів
простежено горбогірне пасмо південно-західного–північно-східного
простягання з останцевими крутосхиловими пагорбами заввишки
410–470 м н. р. м., значною ерозійною розчленованістю та інтенсивним
розвитком геоморфологічних процесів. Це район Гологоро-Кременецького
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структурно-денудаційного, сильно розчленованого горбогір’я. Майже під
прямим кутом Гологоро-Кременецьке горбогір’я стикується з вузьким
пасмом сильно розчленованого рельєфу, яке відрізняється від ГологороКременецького горбогір’я меншою загальною шириною, лінійною
витягнутістю з північного заходу на південний схід, а також продовгастою
формою вершин останцевих пагорбів і меншими абсолютними висотами
(380–410 м). Тут виділяють район Товтрової денудаційної, горбистої
височини [167].
Територію у нижній течії рік Стрипи, Серету, Збруча об’єднують у
район Придністерсько-Подільської структурно-денудаційної, горбистої,
сильно розчленованої височини з давньотерасовим рельєфом. Для цього
району характерні плоскі чи хвилясті межиріччя, що чергуються
з каньйоноподібними долинами рік. За р. Дністер на півдні є район
Північнопокутської структурно-денудаційної, пологохвилястої, слабко
та середньо розчленованої височини з давньотерасовим рельєфом [167].
Ця височина має значні відмінності у морфологічній будові рельєфу. В
західній частині (Городенківська височина) домінує хвилястоподібний
рельєф з незначним розчленуванням у центрі і значним – на периферії;
у центральній частині (Хотинська височина) розвинений платоподібний
підвищений рельєф, а в південній (Новоселицька улоговина) – терасований плоскорівнинний. Зазначені відмінності зумовили виділення
лише одного району на цій території – Хотинської структурно-денудаційної, платоподібної, розчленованої височини [167].
Геоморфологічні області і підобласті виразно виділені на космознімках.
Зокрема, геоморфологічні області добре розрізняють на космознімках
1:5 000 000 і більших або на серії космознімків 1:1 000 000, геоморфологічні
підобласті – на космознімках 1:1 000 000 та на серії космознімків
1:100 000. Геоморфологічні райони мають різний ступінь відповідності:
на космознімках райони височинних областей чіткіше розмежовані,
ніж райони низовин і підвищених рівнин. Вони простежуються на
космознімках 1:100 000–1:1 000 000. Головними ознаками виділення
геоморфологічних таксонів на космознімках є текстура і структура
зображення, іноді фототон (відображення геоморфологічних одиниць
на космознімках детальніше розглянуто у 3.1).
Районування досліджуваної частини України (без Карпатського
регіону) на підставі типологічного принципу відображає складний
рельєф цієї території, пов’язаний з умовами її виникнення і
геологічною будовою.
За основу морфоструктурного районування беруть напрямленість
неотектонічних рухів (І.Д. Гофштейн) або структури, які утворилися
внаслідок цих рухів (Н.Г. Волков, В.П. Палієнко) [44, 61, 166].
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Морфоструктурою першого порядку, рельєф якої у післясарматський
час зазнав інтенсивних піднять, є морфоструктура Волино-Поділля.
Її рельєф інверсійний щодо структурного плану кристалічного
фундаменту. Найбільші підняття зафіксовано в районі верхів’їв рік
Серету, Стрипи, Золотої Липи.
І.Л. Соколовський за ступенем мобільності та морфологічними й
генетичними відмінами виділив частини околиці Східноєвропейської
платформи: 1) південну, наймобільнішу, що прилягає до Передкарпатського прогину; 2) середню, менш мобільну частину, що займає простір
між Гологоро-Кременецьким уступом на півдні і зоною Володимир-Волинського розлому на півночі; 3) північну, найменш мобільну область,
– Західне Полісся, де в неотектонічний період переважали опускання,
а підняття були малої амплітуди [44]. Ці частини платформи є морфоструктурами другого порядку. Морфоструктурам третього порядку
на Західному Волино-Поділлі відповідають різні блокові структури чи
валоподібні підняття.
У Волинсько-Поліській морфоструктурі виділяють морфоструктури третього порядку: Верхньоприп’ятську, утворену з горстоподібного підняття (Ратнівський горст); Шацько-Любомльську, що
відповідає порівняно піднятим блокам, і Турійсько-Горинську, що збігається з системою опущених блоків. Ці морфоструктури в палеогені й
неогені зазнавали активних піднять, унаслідок чого сформувався денудаційний рельєф, який вплинув на хід льодовикової та водно-льодовикової акумуляції у четвертинний період. Наприклад, Шацько-Любомльська
морфоструктура має найменшу потужність льодовикових відкладів з
усіх морфоструктур Волинського Полісся.
У Малополісько-Волинській морфоструктурі виділяють Волинську,
Повчанську, Мізоцьку, Західномалополіську та Підбузьку морфоструктури третього порядку. На формування Малополіської і Волинської
морфоструктур вплинули денудаційні процеси, опускання та підняття
території, які мали тут незначні амплітуди (близько 25 м). В основі
Повчанської останцевої височини є брахіантиклінальна структура. Західно- і Східномалополіські морфоструктури відрізняються між собою
відставанням у підняттях. Для Підбузької пасмової рівнини характерна
диференціація неотектонічних рухів за інтенсивністю і знаком.
Морфоструктури третього порядку у Подільській морфоструктурі
такі: Розточчя, Львівська, Гологоро-Кременецька, Опільська, Західноподільська, Щирецька, Придністерська, Прутсько-Дністерська, Східноподільська (не належить до області досліджень). Морфоструктура
Розточчя ускладнена розломами та флексурами. Горстоподібне підняття
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характерне для Львівського плато. Максимальних піднять поверхні зазнали Гологоро-Кременецький та Опільський блоки. Гологоро-Кременецький блок вирізняється також флексуроподібним підняттям. Західноподільський блок виділяється меншою сумарною амплітудою піднять,
ніж Опілля та Гологоро-Кременецьке пасмо. Подільське Придністер’я
характеризують ступінчасті блоки, що знижуються в бік Передкарпатського прогину [61].
Межі морфоструктур мають геоморфологічне і геолого-стратиграфічне підтвердження у таких структурних одиницях, як Розточчя, Подільське плато, Мале Полісся і Волинська височина. Для проведення
меж деяких інших морфоструктур сьогодні немає даних (можливо, їх
буде отримано згодом). Це морфоструктури Опілля, Подільського Придністер’я та Гологоро-Кременецького пасма.
Отже, районування рівнин заходу України відображає складні риси
геоморфологічної будови території. На виявлення геоморфологічних
особливостей значно впливають опосередковані ознаки, такі як взаємозв’язки рельєфу й освоєності території. Природне і господарське
покриття території формує головний фон зображення регіону на дистанційних матеріалах, а структуру цього зображення зумовлює характер
рельєфу.
2.3. Îñîáëèâîñò³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
äîñë³äæóâàíîãî ðåã³îíó òà ¿õí³é âïëèâ
íà ñòðóêòóðó çîáðàæåííÿ
Низинний плоскохвилястий рельєф більшої частини території
Волинського Полісся призводить до значного розвитку перезволожених
і заболочених земель, що зумовлює найнижчу рільничу і поселенську
освоєність Західного Волино-Поділля. Частка заболочених земель становить близько 10% (табл. 2.1). Болота розміщені у долинах сучасних
і реліктових рік, у безстічних і стічних улоговинах, різних зниженнях
і западинах на вододільних поверхнях. Переважають низинні болота,
хоча значне поширення мають верхові й перехідні. На лучні землі припадає близько 15% площі території. Чималі ділянки тут займають міжрічкові суходільні й низинні луки, менш поширені заплавні луки. Ліси
і чагарники становлять понад 50%. У складі лісів у північній частині
Волинського Полісся переважають соснові ліси, а в південній – дубово-соснові. Розораність збільшується в напрямі з півночі на південь і зі
сходу на захід, досягаючи, за різними даними, від 13 до 35% [175, 266].
Значні площі сільськогосподарських угідь меліоровані. Названі види
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5 366,4
76,7
/1,4
172,3
/3,2
175,7
/3,3
51,9
/1,0
18,5
/0,3
129,1
/2,4
4,4
/0,1
611,6
/11,4
883,1
/16,5
26,0
/0,5
3 217,1
/59,9
Прут-Дністерське
межиріччя

9 349,9
20,3
/0,2
237,3
/2,6
263,5
/2,8
68,7
/0,7
20,2
/0,2
140,3
/1,5
39,0
/0,4
19,2
/0,2
69,8
/0,7
135,2
/1,4

1 575,5
/16,9

9 525,5
227,4
/2,4
422,8
/4,5
33,8
/0,4

Розточчя,
5 185,2
Гологоро/54,4
Кременчуцьке
пасмо,Опілля
Тернопільське 6 757,9
плато
/72,4

2 953,8
/31,0

34,2
/0,4

33,6
/0,4

153,9
/1,6

24,6
/0,2

136,6
/1,4

268,3
/2,8

3,4
-

47,9
/0,5

8 267,6
77,5
/1,9
211,8
/2,6
208,9
/2,5
110,1
/1,3
40,8
/0,4
138,6
/1,7
100,6
/1,2
873,6
/10,6
18,0
/0,2
Мале Полісся 4 047,6
/49,0

2 440,1
/29,6

272,8 102,7 11 258,3
/2,4
/0,9
332,2
/3,0
98,9
/0,9
39,8
/0,4
181,9
/1,6
31,2
/0,3
27,4
/0,2
343,2
/3,0
107,6
/1,0
7 931,2
/70,4
Волинська
височина

1 789,4
/15,9

371,7 101,0 25 859,3
/1,4
/0,4
247,0
/1,1
113,7
/0,4
50,0
/0,2
23,0
/0,1
3 513,6
/13,6
Волинське
Полісся

3 772,6 13 582,7 2 500,4 666,1 918,1
/14,6
/52,5
/9,7
/2,5 /3,5

загальна площа
інше
боло- водосеродо- міська сільсь- гірнита,
хови- ріки, вані забудока
чодо- дорозаболо- ща, кана- землі,
ва
забу- бувні
ги
чені
ставли
піски
дова об’єкземлі
ки
ти
ліси і
чагарники
сади,
виноградники

луки
рілля
Геоморфологічні
виділи

Господарське використання земель: площа, км2 / % до загального

Використання земель західного регіону України (без Карпат і Передкарпаття), за П.Г. Шищенком [266]
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природокористування найбільше поширені у поліському регіоні. Частка інших видів (водногосподарські об’єкти, сільська і міська забудова,
гірничодобувні об’єкти, дороги) у загальній структурі природокористування незначна.
Пологі схили і незначні абсолютні висоти Волинської височини
є передумовою для інтенсивного сільськогосподарського освоєння.
За даними П.Г. Шищенка, розораність тут становить 70% від площі
території [266]. Близько 27% площі орних земель середньо- і сильноеродовані. Ліси, за тими ж даними, займають до 15% усієї площі
території. За результатами класифікації космічного знімка Landsat8TM (2003 року знімання), методика виконання якої описана в п.1.6,
у західній частині височини (до долини р. Стир), ліси займають 6,4%
площі території. Переважають листяні і мішані деревостани (4,8%),
зокрема дубово-грабові з домішками сосни. Частка орних земель,
за результатами класифікації, становить 62,9%. Фон зображення
формують темні кольори технічних культур, не оброблювані землі
трапляються зрідка. Панівним типом лучної рослинності є заплавні
луки, які часто перезволожені або заболочені [142]. Частка лук на
Волинській височині найбільша серед інших височинних районів.
Вона досягає 29,8% всієї території (табл. 2.2).
Розораність території Малого Полісся, за даними П.Г. Шищенка,
невисока і становить 45–49%, що пов’язане з особливостями
будови поверхні рельєфу, яка є переважно плоскою і заболоченою.
Заболоченість раніше становила 5,3%, тепер майже всі болота осушені
й освоєні, тому перезволожені землі становлять 1,2%. Невеликі болота
трапляються в долинах флювіально недіяльних річок. Переважають
низинні трав’яні і трав’яно-мохові болота. Луки, головно, заплавні й
міжрічкові низинні. Їхня частка, як за результатами класифікації, так і
за даними П.Г. Шищенка становить близько 10%. Залісненість Малого
Полісся, за нашими дослідженнями, є значно меншою і досягає 20%.
Найбільше поширені соснові й сосново-дубові ліси. Орні землі
займають від 50 до 70%. Їхня частка на знімках є більшою порівняно з
даними П.Г. Шищенка, оскільки в один клас із технічними культурами
через подібність зображення ввійшли сіножаті, перезволожені
луки та необроблювані землі. Характерно, що на Малому Поліссі,
особливо у західній його частині, найбільше в регіоні поширені
приватні селянські господарства, менше – фермерські й колективні.
Необроблювані землі трапляються у віддалених від населених пунктів
районах, а також у меліорованих долинах рік, у яких раніше були
закладені поля.
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Та б л и ц я 2 . 2
Природокористування заходу України,
за результатами класифікації космічного знімка Landsat-8TM (2003)
Види природокористування: площа, км2/ % до загального
Геоморфологічні субрегіони

рілля:
хвойзернові
ні
культури,
ліси присадибні ділянки

рілля:
технічні,
кормові
культури,
землі без
обробітку

73,8 /
1,6

947,4 /
19,9

2 042,8 /
43,0

1 420,7 43,9 / 4 753,6
/ 29,8
0,9

737,2
/
10,2
160,1
/
19,2
32,0 /
4,1

1 289,3 /
17,9

3 723,9 /
51,8

699,9 / 50,5 / 7 200,9
9,7
0,7

196,3 /
23,5

124,0 /
14,9

118,6 / 3,9 /
14,2
0,5

834,1

250,1 /
31,4

88,5 /
11,1

123,9 / 0,5 /
15,6
0,1

796,0

15,0 /
2,0

442,3 /
58,0

112,8 /
14,8

100,2 / 10,8 / 762,9
13,1
1,4

17,7 / 17,2 /
5,6
5,5

140,3 /
44,7

71,3 /
22,7

36,9 /
11,8

172,8 / 512,6 126,2
6,4
/
/
19,0
4,7
36,7 / 35,9 / 30,6 /
2,2
2,0
1,7

997,4 /
37,0

578,5 /
21,5

298,7 / 6,3 / 2 692,5
11,1
0,3

576,8 /
32,1

719,1 /
40,1

372,7 / 21,8/ 1 793,6
20,8
1,2

1 087,2 /
37,8

920,3 /
32,1

624,9 / 25,8 / 2 873,0
21,8
0,9

листяні мішаліси
ні
ліси

Волинська
височина
Мале Полісся

Розточчя

ГологороКременецьке
пасмо
ГородоцькоЩирецька
рівнина
Львівське
плато
Опілля

Придністерське Опілля
Тернопільське
плато

102,5 / 122,5
2,2
/
2,6
251,9 / 448,2
3,5
/
6,2
83,2 / 148,0
10,0
/
17,7
191,3 / 108,7
24,0
/
13,7
27,0 / 54,8 /
3,5
7,2
28,9 /
9,2

24,2 /
0,8

97,8 / 92,8 /
3,4
3,2

луки і
сіножаті

Загаводо- льна
йми площа

1,7 /
0,5

314,0

Природокористування Подільської височини є різним. На горбогір’ях
Розточчя, Гологоро-Кременецького пасма і частково Опілля значне лісогосподарське освоєння. Залісненість, за даними П.Г. Шищенка, тут у
середньому 30%. Ми класифікували райони горбогір’їв Розточчя, Гологоро-Кременецького пасма та Опілля окремо. На Розточчі залісненість
найбільша, досягає 47% від площі території, на Опіллі – найменша, становить 30%. Райони горбогір’їв відрізняються за типами деревостанів.
На Розточчі переважають соснові ліси, на Гологоро-Кременецькому
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пасмі – дубово-грабово-букові, а на Опіллі – буково-дубово-соснові.
Порівняно значну частину території горбогір’їв, за даними класифікації
знімків, займають лучні землі – 11–15% від земельного фонду. Найбільше лучних земель є на Гологоро-Кременецькому пасмі. Основу вкритої
луками площі горбогір’їв становлять заплавні луки, проте на крутих
схилах пагорбів збереглися фрагменти лучно-степової рослинності,
наскельних степів (Гологори), у долинах рік трапляються лучно-болотні
землі (Розточчя). Рілля на Розточчі і Гологоро-Кременецькому пасмі займає близько 40% площі території, на Опіллі – трохи більше 50%. Однак
понад 10% цих земель, особливо на Опіллі, що розташовані на спадистих
схилах по периферії масивів лісів, тривалий час не обробляють, вони
заросли бур’янами. Їхні спектральні характеристики дуже близькі до
характеристик сільськогосподарських культур і для уніфікації даних ми
об’єднали їх в один клас з технічними і кормовими культурами.
У сусідніх районах Львівського плато і Городоцько-Щирецької
рівнини, за результатами автоматизованої класифікації космозображень,
переважають орні земелі – 67 і 73%, відповідно. До класу зернових культур
увійшли сільські присадибні та дачні ділянки, частка яких – близько
20% від площі ріллі. Необроблюваних земель більше на ГородоцькоЩирецькій рівнині, оскільки тут чимало низинних перезволожених
ділянок, які сьогодні не використовують у господарстві. Лучних земель
трохи більше на Городоцько-Щирецькій рівнині порівняно з Опіллям
– 13–11%, відповідно. Залісненість Львівського плато більша і становить
20%, тоді як на Городоцько-Щирецькій рівнині – близько 13%. У складі
лісів переважають листяні (Львівське плато) і мішані (ГородоцькоЩирецька рівнина) породи. Для рівнини також характерна найбільша
частка ставків і водосховищ в усьому західному регіоні України, оскільки
під час закладання Язівського родовища сірки тут зарегульовано велику
кількість заплав рік.
Найбільша сільськогосподарська освоєність, за даними П.Г. Шищенка, характерна для Тернопільського плато і Прут-Дністерського
межиріччя, де частка орних земель становить 73–76% усіх угідь. За
нашими даними, які стосуються лише західної частини Тернопільського
плато, рілля займає близько 70%, тоді як луки – 22%. Переважно це
заплавні луки. На Подільському Придністер’ї трапляються також
міжрічкові суходільні луки. Лісистість в обох районах незначна –
найбільше досягає 16% на Тернопільському плато, за даними П.Г. Шищенка. Це райони дубово-грабових та похідних грабових лісів.
Отже, господарська освоєність рівнин заходу України, за винятком деяких районів Волинського і Малого Полісся, є високою. Це зу101
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мовлює використання елементів природокористування як індикаторів
морфологічної структури рельєфу на аерофото- і космознімках. Види
природокористування залежно від площі охоплення території відображені на дистанційних матеріалах здебільшого за прямими ознаками [14,
114, 144, 250, 279]. За особливостями поширення, орієнтації, розмірів
і форм видів природокористування визначають їхні взаємозв’язки з
морфологією рельєфу на різномасштабних дистанційних матеріалах
регіону – від космознімків масштабу роздільної здатності 30–40 м до
аерофотофотознімків масштабу 1:10 000.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ Ð²ÇÍÎÐÀÍÃÎÂÈÕ
ÌÎÐÔÎËÎÃÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑ²Â
ÇÀÕÎÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ Ï²ÄÑÒÀÂ² ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²¯
ÊÎÑÌÎ- ÒÀ ÀÅÐÎÔÎÒÎÇÍ²ÌÊ²Â
3.1. Ñòðóêòóðè àåðîôîòî- ³ êîñìîçîáðàæåíü ÿê
³íäèêàòîðè ñï³ââ³äíîøåíü ì³æ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì
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3.1.1. Äîñë³äæåííÿ ñòðóêòóðè çîáðàæåííÿ
òèï³â ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ ðåëüºôó
íà äð³áíîìàñøòàáíèõ êîñìîçí³ìêàõ

dистанційні матеріали дають змогу досліджувати вплив геоморфологічної

будови на господарське використання території. Під час вивчення
взаємозв’язків природокористування Західної України та особливостей
рельєфу використано дрібномасштабні космознімки (1:1 000 000 і
дрібніші), космознімки середніх масштабів (1:100 000) та аерофотознімки
(1:40 000–1:10 000). Серед серії дрібномасштабних космознімків,
виконаних у різних зонах спектра, найінформативнішими щодо вивчення
характеру природокористування та рельєфу є багатоспектральні чорнобілі. Саме на таких космознімках контури зображуваних елементів
найвиразніші [255].
Аналіз дрібномасштабних космозображень допомагає виявити
рельєф і стан загосподарювання земель великого регіону, яким є
західна частина України, з’ясувати співвідношення між різноранговими
таксонами рельєфу (області, підобласті, райони) і типами
природокористування. Ці співвідношення виявляють за комплексними
ознаками – структурою і текстурою зображення, а також за окремими
ознаками – фототональними відмінами.
На космічних знімках масштабів 1:1 000 000 і дрібніших рівнини заходу
України мають три головні структури зображення: плямисту, однорідну
і ґратчасту. Плямиста структура зображення – це сукупність округлих
форм різного розміру з плавно звивистими (у межах низовинного
і підвищено-рівнинного рельєфу) чи короткопрямолінійними
контурами (у межах височинного розчленованого). На місцевості
їй відповідають передусім лісові масиви, іноді болота. Основу
плямистих структур на космознімках утворюють велико-, середньо- і
дрібноплямисті форми. Великоплямиста структура відповідає формам
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великих розмірів, що мають суцільно переривчасте поширення,
середньоплямиста представлена невеликими формами дифузного
поширення, а дрібноплямисту творять малі форми локального
поширення. Ґратчаста структура зображення відтворена групою
впорядкованих чи невпорядкованих чотирикутників і багатокутників,
сукупність яких нагадує ґратку. Така структура властива зображенням
сільськогосподарських угідь. Для ґратчастих структур визначено великі,
середні й дрібні за розмірами комірки відповідно до зображення
різновеликих за площами полів (понад 80, 80–40 і до 40 га). Однорідна
структура – це монотонне зображення, що не має різко виражених
елементів. Характерна відсутність будь-яких форм, фототонів, контурів
у межах цієї структури, або ці елементи мають невиразні, розпливчасті
обриси. Її представляють у регіоні різні види лучних земель. Окрім
структури зображення, на дрібномасштабних космознімках є також
штрихова текстура зображення – впорядкований чи невпорядкований
набір коротких лінійних елементів, що є індикаторами різко виражених
ліній рельєфу для розчленованих височинних територій. Текстури
зображення читають у разі певного опрацювання космічних цифрових
знімків у програмних пакетах, а також на радарних знімках.
Зазначимо, що структури зображення на дрібномасштабних
космознімках передусім відображають типи природокористування, які
у просторовому розміщенні так чи інакше залежать від будови рельєфу.
Текстури зображення безпосередньо відтворюють характер рельєфу.
Названі вище структури і текстура зображення певним чином
згруповані у межах територіальних виділів (регіонів) рівнинної частини
заходу України і,як звичайно,репрезентують різнорангові геоморфологічні
таксони – області, підобласті, а також типи рельєфу. Угруповання
структур у межах геоморфологічних підобластей на космознімках
1:1 000 000 означимо як регіональні структури. За регіональними структурами виявляють чітку відмінність на космознімках геоморфологічних
підобластей: Волинського Полісся, Волинської височини, Малого
Полісся і Подільської височини. На Волинському Поліссі переважає
плямиста й однорідна структура зображення; на Волинській височині
– середньокоміркова ґратчаста, на Малому Поліссі – плямиста у центральних і ґратчаста у периферійних районах; на Подільській височині
– середньо- і великокоміркова ґратчаста.
Космозображення природокористування геоморфологічних
підобластей частково зумовлене їхніми морфологічними особливостями.
Переважне плямисте й однорідне зображення на космознімках Волинського Полісся відображає поширення лісових масивів, лук і боліт,
яке залежить від структури мезорельєфу плоскохвилястих низовин.
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Домінування ґратчастої структури на Волинській височині свідчить
про панівне положення тут сільськогосподарських угідь на хвилястогорбистому типі рельєфу, а середні розміри комірок структури опосередковано інтерпретують значне горизонтальне розчленування
території. Плямисте зображення у центрі Малого Полісся відповідає
великим масивам лісів на плоскорівнинному типі рельєфу, тоді як
переважання ґратчастого зображення на периферії є індикатором
сільськогосподарських угідь у межах хвилястого типу рельєфу. Подільська
височина має переважно ґратчасте зображення, дрібні елементи якого
характерні для пасмово-горбогірного, середні – для пасмово-долинного,
а великі – для хвилясто-платового типу рельєфу.
Плямисто-ґратчасто-однорідні, ґратчасто-плямисті й ґратчасті
структури регіонів Волино-Поділля й Полісся урізноманітнені структурами субрегіонів. Їхні межі пов’язують з морфологічними типами
рельєфу: плоскорівнинним і плоскохвилястим на Волинському
Поліссі; горбистим і столово-платовим на Волинській височині;
плоскохвилястим, хвилястим та пасмовим на Малому Поліссі; пасмовогорбогірним, пасмово-долинним і хвилясто-платовим на Подільській
височині [133].
У межах Волинського Полісся виділяють три структури зображення
субрегіонів: плямисто-однорідну – у північно-західній, плямистооднорідно-смугову – у північно-східній і плямисто-ґратчасту – у
південній частині. Межа між плямисто-однорідними і плямистоґратчастими структурами проходить приблизно по лінії міст
Любомль, Ковель, с. Літогоща, міст Старий Чорторийськ, Сарни, а
межа між плямисто-однорідними і плямисто-однорідно-смуговими
– приблизно по р. Турія (рис. 3.1). Плямисто-однорідна структура
відповідає поширенню плоскорівнинного мікрозападинного типу
рельєфу у північно-західній частині Волинського Полісся. Плямистооднорідно-смугова структура зображення свідчить про поширення
плоскорівнинного долинного типу рельєфу у північно-східній, а
плямисто-ґратчаста – плоскохвилястого у південній частині регіону.
Плямиста структура зображення у північно-східній частині Волинського Полісся має насичений, близький до чорного, темно-сірий
фототон, невпорядковані різновеликі форми з плавними обрисами. Вона
відповідає лісовим масивам (здебільшого сосновим, зрідка ялиновим)
на водно-льодовикових і льодовикових підвищеннях, що чергуються з
болотами та заболоченими ділянками в улоговинах і зниженнях різного
розміру. Значно поширені невеликі ділянки однорідної структури між
масивами плямистої й ґратчастої. Вони мають темно-сірий фототон,
неправильні округлі форми, а зі збільшенням зображення на їхньому
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Структура зображення субрегіонів Волинського Полісся:
А – плямисто-однорідна і смугова; Б – плямисто-однорідно-смугова; В – плямисто-ґратчаста. Елементи структури: а – плямисті: а1 – великоплямисті, а2 – середньоплямисті, а3 – дрібноплямисті; б – ґратчасті; в – ґратчасто-однорідні; г – однорідні: г1 – однорідно-смугові, г2 – однорідно-округлі; д – зернисті. Текстура зображення: е – смужкова; 1 – межі плямисто-ґратчастої структури зображення; 2 – межі структур
зображення субрегіонів.
Інтерпретація структури зображення. Морфологічні типи рельєфу:
А – плоскорівнинний мікрозападинний; Б – плоскорівнинний долинний; В – плоскохвилястий. Елементи природокористування: а1–а3 – лісові масиви, відповідно, великих, середніх і малих площ; б – переважно рілля; в – рілля й луки, пасовища, сіножаті; г1 – лучні землі й болота
у заплавах рік, г2 – озера; д – рілля на території Польщі; е – впорядковані сільськогосподарські землі між меліоративними каналами; 1 – межі
низовини Волинського Полісся; 2 – межі типів рельєфу.

Рис. 3.1. Структура космічного зображення Волинського Полісся та її інтерпретація. Вихідний масштаб 1:1 000 000.
106

фоні з’являються дрібні крапчасті форми. Однорідній структурі зображення тут відповідають лучно-пасовищні й лучно-болотні землі.
Крапчастий фон утворюють западинні перезволожені форми. Однорідна структура зображення виявляється й у вигляді невеликих вузьких
смуг. Вона є індикатором немеліорованих перезволожених долин рік.
Найбільші масиви однорідної структури зображення, яка відповідає в
цьому випадку заболоченим лукам, розташовані у низів’ях і середніх
течіях Вижівки, Турії та деяких інших малих рік. Власне насиченіші
відтінки сірого фототону однорідної структури відображають більшу
зволоженість лук. Ґратчаста структура зображення трапляється фрагментарно, у вигляді “островів” на схилах межиріч і долин рік, поблизу
озер, а також у меліорованих долинах рік. Долини, у яких закладена
система меліоративних каналів з видовженими сільськогосподарськими
угіддями, мають на знімках смужкову текстуру зображення. Це верхів’я
р. Прип’ять до смт Ратне, канал Турський та низка малих долин рік на
крайній півночі Волинського Полісся. Впорядковані в одному напрямі
системи смужкових угідь є індикаторами меліорованих долинних форм
– днищ долин, западин, улоговин.
Плямисто-однорідно-смугова структура у північно-західній частині
Волинського Полісся складається з плямистих форм і широких смуг
однорідного зображення. Плямиста структура насичено-темно-сірого
фототону домінує над іншими. Вона займає, головно, центральні частини межиріч. Великі плями темного фототону розділені прямими й
звивистими штрихами і смугами світлого фототону на окремі масиви.
Такі штрихи і смуги інтерпретують як просіки, дороги різного типу,
малі долини рік, що перетинають лісові масиви. Між плямистими формами трапляються також невеликі ділянки ґратчастої структури. Вони
угруповані поблизу долин та озер. Комірки ґратчастої структури мають
квадратно-прямокутні форми, відповідні їм угіддя слабко залежать від
меліоративно-осушувальних заходів. Їхнє розташування є індикатором
придолинно-схилових поверхонь та локальних підвищень межиріч. Найбільшого поширення переважно квадратна ґратчаста структура зображення набула в межах першої тераси Прип’яті та на придолинних схилах
Стоходу і Стиру. У долині р. Цир наявна смужкова текстура зображеня.
Загалом розміри елементів ґратчастої структури зображення незначні,
зумовлені середніми та малими площами сільськогосподарських угідь
в умовах перезволоженого низовинного рельєфу. Проте визначальною
для зображення цієї частини Волинського Полісся є однорідна структура
зображення. Широка смуга однорідної структури характерна для крайньої північної частини. Вужчі смуги пронизують центральну частину
субрегіону. Фототон смуг від сірого до темно-сірого. Така структура
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зображення властива перезволоженим лукам і болотам у заболочених
річкових долинах і зниженнях у центральних частинах межиріч.
Для всієї північної частини Волинського Полісся характерні правильні округлі форми однорідного зображення чорного фототону. Це
численні великі й малі озера Волинського Полісся.
Південна частина території Волинського Полісся, у межах якої поширений плоскохвилястий денудаційно-акумулятивний тип рельєфу, має
ґратчасто-плямисту структуру зображення. Складовими елементами
структури є дрібноелементна ґратчаста структура зображення переважно квадратних форм та середньоплямиста структура переважно сірого
фототону. Ґратчаста структура займає тут значні площі межиріч, проте
не утворює cуцільного зображення, а чергується з плямистими й однорідними формами. Домінує ґратчаста й однорідна структура зображення
у центральній частині, тоді як на периферії здебільшого поширена плямиста з меншою часткою ґратчастої. Велика частка однорідної структури
свідчить про наявність лучних земель різних видів – лучно-пасовищних,
лучно-болотних і власне боліт. Плямисті форми відповідають лісовим
масивам, проте, на відміну від північної частини, де домінують хвойні
деревостани, тут збільшена частка широколистяних лісів. Орні землі не
мають переваги у загальній частці сільськогосподарських угідь, вони
згруповані на підвищеннях центральної частини. Великих меліоративних систем з упорядкованими угіддями не простежено, трапляються
лише незначних розмірів системи у локальних зниженнях.
Зображення Волинської височини вирізняється домінуванням ґратчастої структури з дрібними плямистими формами (рис. 3.2). Характерною рисою височини на космічних знімках є розмір елементів ґратчастого зображення, що більший, ніж на Поліссі, і відповідає орним землям
переважно середніх, менше – великих площ. Цим елементам притаманна
переважно чотирикутна (квадратна, прямокутна) форма.
У західній частині Волинської височини на космознімках простежено впорядкування елементів ґратчастої структури між широтно напрямленими вузькими смугами (дендритами) однорідної структури
темно-сірого фототону. Така ґратчасто-дрібноплямисто-смугова структура зображення поширена в межах пасмово-горбистого типу рельєфу
західної частини височини. Впорядкування ґратчастих елементів зображення виявляється у розташуванні окремих елементів один за одним
згідно з широтною витягнутістю межиріч. Проте загальний малюнок
угідь є квадратно-ґратчастим і не відтворює пасмового рельєфу, як це
бачимо на Придністерському Опіллі чи Пасмовому Побужжі (див. нижче). Вузькі смуги відповідають долинам малих рік (Луги, Чорногузки,
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Липи, Стасівки) з лучною рослинністю, що мають характерне широтне і
субширотне впорядкування. Тому й зображення цієї частини височини
стає смугово-ґратчастим. Поряд із ґратчастою структурою трапляються
округлі чи видовжені форми плямистого зображення, які інтерпретують

Рис. 3.2. Структура космозображення Волино-Подільської височини
та її інтерпретація (фрагмент, вихідний масштаб 1:1 000 000).
Структура зображення регіонів: 1 – середньоґратчасто-дрібноплямиста; 2 – плямистоґратчаста; 3 – ґратчасто-плямиста. Структура зображення субрегіонів: А – ґратчастодрібноплямисто-смугова; Б – ґратчасто-дрібноплямиста; В – плямисто-ґратчасто-смугова;
Г – ґратчасто-смугова; Д – середньоґратчаста; Е – плямисто-ґратчаста; Є – ґратчасто-видовжена;
Ж – великоґратчаста. Елементи структури: а – плямиста: а1 – великоплямиста, а2 – середньоплямиста,
а3 – дрібноплямиста; б – смугова; в – паралельно-смугова; г – ґратчаста: г1 – великоґратчаста,
г2 – середньоґратчаста, г3 – дрібноґратчаста; д – ґратчасто-субширотно-впорядкована;
е – однорідна: е1 – однорідно-компактна, е2 – однорідно-видовжена; 1 – межі ґратчасто-плямистої
структури зображення; 2 – межі структур зображення регіонів; 3 – межі структур зображення
субрегіонів. Інтерпретація структури зображення: 1 – Волинська височина; 2 – Мале Полісся;
3 – Подільська височина. Морфологічні типи рельєфу: А – пасмово-хвилястий; Б – хвилястогорбистий; В – плоский підвищено-рівнинний; Г – пасмово-долинний; Д – хвилястий підвищенорівнинний; Е – пасмово-горбогірний; Є – горбисто-пасмово-долинний; Ж – хвилясто-платовий.
Елементи природокористування: а1–а3 – лісові масиви різного розміру; б – луки у долинах рік;
в – чергування ріллі на пасмах і лук у долинах рік ; г1–г3 – поля, відповідно, великих, середніх і
малих площ; д – субширотно видовжені сільськогосподарські угіддя; е1 – луки; е2 – водосховища,
ставки; 1 – межі Волино-Подільської височини; 2 – межі регіонів; 3 – межі типів рельєфу.
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як змішані і дрібнолистяні ліси. Найбільшого поширення вони набули
у південній і центральній ділянках західної частини, у межах підвищенішого рельєфу.
Якого-небудь упорядкування ґратчастої структури зображення на
космознімках східної частини Волинської височини (горбистий тип
рельєфу) не виявлено. На цій території виділяють ґратчасто-дрібноплямисту структуру зображення. Переважає середньоґратчасте зображення, яке відповідає орним землям середніх площ (80–40 га). Лише на
окремих ділянках зображення великоґратчасте. Рівномірно поширені
плямисті форми малих розмірів. Смуги однорідного зображення трапляються зрідка або є короткими і їх виявляють лише в разі збільшення
зображення. Вони хаотично розкидані й відповідають долинно-балковим формам з лучною рослинністю. Найліпше їх читати на кольорових
спектрозональних космознімках.
У південно-східній частині височини, де платоподібний тип рельєфу
Мізоцького пасма і рельєф глибоко розчленованої Повчанської височини, виділяють ґратчасто-штрихову структуру зображення. Штрихову
структуру, яка є індикатором різких морфоскульптурних рис рельєфу,
добре читати на Мізоцькому пасмі. Поширені темні штрихи на фоні
світлого зображення. Так відображена чагарникова рослинність на
урвистих схилах. Видно також смуги світлого зображення, що відповідають долинам рік.
Волинську височину загалом виділяють за специфічними відтінками фототону на чорно-білих космознімках. Вона має переважно світлі
відтінки і цим вирізняється поміж Малого і Волинського Полісся на
космічних зображеннях. Світлість зображення зумовлюють розвинені
тут потужні лесові покриви.
Мале Полісся на дрібномасштабних космознімках має плямистоґратчасту структуру зображення. У центральній частині виділяється
плямисто-ґратчасто-смугова, а на її периферії – ґратчаста структура
різних видів.
Плямисто-ґратчасто-смугова структура зображення центрального субрегіону домінує в межах плоского типу рельєфу Малого Полісся з локальними підвищеннями (див. рис. 3.2). Плямистість на цих
ділянках за зображенням подібна до плямистості Волинського Полісся:
окремі плями мають великі розміри та округлі обриси, займають більшу
частину межиріч. Проте, на відміну від Полісся, де темна плямистість
чергується зі світлою, тут плямисте зображення перерване ґратчастим
дрібнокомірковим. Ґратчасте зображення сільськогосподарських угідь
приурочене до локальних підвищень рельєфу, таких як Радехівське,
Кам’янсько-Бузьке та ін.
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Зображення південних околиць Малого Полісся суттєво відрізняється від зображень північної і центральної частин. Тут виділяємо ґратчасто-смугову структуру зображення. Таку впорядковану структуру
мав район Пасмового Побужжя. Цю структуру формує переважання
широтно витягнутих форм полів на пасмах і лук у долинах рік. Підгологірська і передравсько-розточанська частини Малого Полісся мають
ґратчасте зображення. Переважають середньоґратчасті форми, хоча є
масиви дрібно- і великоґратчастих форм. Суцільне поширення сільськогосподарських угідь, які ідентифікує ґратчаста структура зображення,
зумовлене сприятливими умовами їх закладання на пологонахилених
поверхнях рельєфу і значним розвитком меліоративного осушення. Зазначимо, що власне Пасмове Побужжя має найвиразніші зміни у структурі зображення на сучасних космознімках порівняно з космознімками
80–90-х років. Це пов’язано з переважанням одноосібного приватного

Рис. 3.3. Космознімок Пасмового Побужжя (роздільна здатність 30 м/пікс).
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землекористування для забезпечення потреб значної міської агломерації, якою є м. Львів. Відповідно, на знімках поля таких господарств
мають дуже малі форми, помітні за значного зближення зображення.
Поширені світло-сірі відтінки фототону форм, розчленовані темносірими штрихами (угіддя та межі між ними). На дрібномасштабних
знімках форми зливаються у суцільне видовжене зображення світлого
фототону (приурочені до видовжених пасом), а штрихи майже не прочитати (рис. 3.3).
Космозображення Малого Полісся є значно темнішим, ніж зображення навколишніх височин. Це пояснюють більшою зволоженістю
території, а також переважанням соснових та змішаних деревостанів,
які мають темний фототон.
Подільська височина на дрібномасштабних космознімках відображена ґратчасто-плямистою структурою (див. рис. 3.2). Ґратчасте зображення домінує на Тернопільському плато, Городоцько-Щирецькій
рівнині, Львівському плато, Придністерському Опіллі, Подільському
Придністер’і та Придністерському Покутті. Перевагою плямистого зображення вирізняються Розточчя, Гологоро-Кременецьке пасмо, Опілля
та Товтри.
Тернопільському плато притаманна великоґратчаста структура
зображення, яка збігається з поширенням хвилясто-платового типу
рельєфу. Великі комірки ґратчастої структури зображення мають багатокутні форми і відповідають полям великих, рідше середніх площ.
Вони майже суцільно поширені та є індикаторами широких поверхонь
пагорбів межиріч. Плямиста структура зображення лісових масивів
(здебільшого, широколистяних, рідше – змішаних) трапляється поблизу
р. Серет, а також згрупована у субмеридіональному напрямі у вигляді
розірваних ґратчастою структурою форм та ідентифікує Товтрове пасмо,
яке є межею між Тернопільським та Хмельницьким плато. Субмеридіонально видовжені також вузькі смуги річкових долин, що перетинають
Тернопільське плато.
Подільське Придністер’я виділене на знімках великоґратчасто-смуговою структурою зображення. Тут більша кількість і площа елементів
плямистої структури, вони набувають характерного субмеридіонального напряму. Збільшується кількість вузькосмугових форм різного
фототону – як темно-, так і світло-сірого. Це, відповідно, чагарникова
й лучно-степова рослинність на крутих схилах долин рік і заплавні
луки. Добре виділені русла і меандри середніх подільських рік. Оскільки
збільшується густота і глибина розчленування території, то поверхні,
на яких розташовані великоґратчасті форми, вужчі, ніж на Тернопільському плато.
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Опілля, Розточчя, Гологоро-Кременецьке пасмо та Товтри об’єднані
на дрібномасштабних космознімках плямисто-ґратчастою структурою і штриховою текстурою зображення (див. рис. 3.2). Тут поширений
пасмово-горбогірний тип рельєфу. Характерною зображальною його
ознакою на космознімках є штрихова текстура, що добре простежена на чорно-білих космознімках і дещо слабше – на кольорових. Вона
відповідає різким врізам ярково-балкових і долинних форм, крутим
відрізкам схилів, уступам. Плямисте зображення є індикатором підвищеного крутосхилового рельєфу, а ґратчасте – пологосхилового. В
межах горбистого розчленованого рельєфу плямиста структура має
свої особливості: 1) переважають короткопрямолінійні обриси форм,
що утворюють здебільшого гострі закінчення; 2) плямисте зображення
не охоплює інших структур, окрім властивої зображенню лісів; 3) характерні невеликі площі плямистих форм. Ґратчастій структурі зображення притаманні дрібнокоміркові елементи з вузькими багатокутними
формами. Вони є індикаторами пасмоподібних поверхонь, густого і
глибокого розчленування території. Характерною для Опілля є також
витягнутість контурів угідь у широтному напрямі згідно з переважним
простяганням проміжних пагорбів. У фототоні ґратчастої структури зображення простежено багато білуватих відтінків, які відповідають змитим площам. Особливістю зображення є наявність однорідної
структури, приуроченої до масивів плямистих форм, а також смугова
структура зображення. Однорідна структура відповідає лучно-степовим
ділянкам на крутих схилах пагорбів, а також землям з трав’яною рослинністю, які не використовують сьогодні в господарстві. На сучасних
космознімках ділянок з такою структурою значно більше, ніж на знімках 80–90-х років, що пояснюють виведенням із землекористування
еродованих і малородючих земель. На Опіллі смугова структура має
характерний меридіональний і субмеридіональний напрям згідно з простяганням середніх опільських рік. На іншій території смуги не мають
визначеного напряму, є вузькими і короткими.
Придністерське Опілля, Городоцько-Щирецька рівнина, Львівське
плато і Прут-Дністерське межиріччя відображені ґратчасто-видовженою структурою. Більша частина цієї території належить до горбистопасмово-долинного типу рельєфу. Елементам ґратчастої структури
притаманні, головно, смужкоподібні форми, витягнуті у субширотному
напрямі. Такі угіддя приурочені до видовжених пагорбів. Поширені
середньокоміркові елементи, на які зрідка накладається штрихова
текстура зображення. Вона є індикатором крутих врізів долин, уступів.
Ґратчасте зображення перерване ізометричними формами однорідної
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структури зображення та смуговими. Це різні види лучної рослинності
на поверхнях межиріч і в долинах рік. На Придністерському Опіллі
смуги лучної рослинності впорядковані у субмеридіональному напрямі
згідно з простяганням середніх подільських рік.
Загалом на космознімках масштабу 1:1 000 000 вже відображена
залежність використання земель від особливостей рельєфу, що виражається у такому на рівнинних, заболочених територіях збільшується
частка лісових, лучних і лучно-болотних земель; на височинних, пологосхилових територіях більша частка орних земель, а на височинних, крутосхилових знову зростає частка лісових земель у загальному
природокористуванні території. Ці залежності відображені як співвідношення структурних елементів у межах субрегіональних структур
зображення.
3.1.2. Àíàë³ç ñòðóêòóðè çîáðàæåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ
³ ìîðôîëîã³÷íèõ åëåìåíò³â íà ñåðåäíüîìàñøòàáíèõ
êîñìî- òà àåðîôîòîçí³ìêàõ

Наступним масштабним рядом, який застосовано для вивчення
взаємозв’язків між природокористуванням території та її геоморфологічними особливостями, вибрано космознімки масштабу 1:100 000.
Для досліджень використано кольорові багатоспектральні космічні зображення, які дають інформацію на рівні геоморфологічного району.
Регіональні та субрегіональні структури зображення, які були головними складовими на дрібномасштабних космознімках території заходу
України, мають тут конкретні обриси і внутрішню наповненість.
Ґратчасті структури відображені як угруповання елементів з геометрично виразними формами – чотирикутними, багатокутними, широкими чи вузькими. Вирізняється характер їхнього поширення у межах
геоморфологічних підобластей – суцільний, дифузний (переривчастий),
квазіоднорідний (витриманий в одному напрямі), унікальний. Для плямистих структур є змога розрізняти їхні обриси – хвилястоконтурні,
короткопрямолінійні чи зубчастоподібні, а також поширення – масивні,
суцільно переривчасті, смугоподібні, локальні. Між ділянками геометричної і плямистої структури зображення виявляються інші структури
з правильними квадратно-прямокутними чи округлими контурами (наприклад, лінійно-коміркові населених пунктів, округлоподібні кар’єрних
форм).
Середньомасштабні космознімки дають змогу уточнити регіональні
та субрегіональні структури з погляду їхніх складових – природокорис114

тування та морфологічної будови. На відміну від дрібномасштабних
космознімків, верхній пласт зображення деталізують за видами природокористування, а зображення рельєфу стає або доповнювальним (на
рівнинах), або суттєвим елементом структури (на височинах).
На середньомасштабних космознімках структура природокористування стає фізіономічно вираженішою. На цьому рівні генералізації
знімків відображені головні лісо- і сільськогосподарські типи природокористування. Серед сільськогосподарських типів виявлено орні землі,
кормові угіддя, луки, сіножаті, серед лісогосподарських – хвойні, листяні
та змішані деревостани (рис. 3.4). Збільшуються можливості інтерпретації, окрім поширення сільсько- та лісогосподарських угідь, інших
видів природокористування: сільської і міської забудови, присадибних
ділянок, гірничодобувних техноформ, меліоративного господарства,
дорожньої мережі. Виникає можливість з’ясувати межі видів природокористування. Наприклад, на низовинах і підвищених рівнинах простежуються округлі контури масивів лісів та диференціація зображення
всередині контурів, а на височинах – контури лісів є здебільшого короткопрямолінійними і гострокутними, причому чим більше розчленований рельєф, тим менша довжина прямолінійних меж. Відповідно, форма
та розмір сільськогосподарських угідь на низовинах та морфологічно
слабко виражених височинах переважно ширококонтурна, чотирикутна,
середня та велика. На морфологічно контрасних височинах форми полів вузькоконтурні, багатокутні, малих і середніх розмірів. Чим більше
розчленований рельєф, тим ускладненіші форми полів.
Серед форм рельєфу на середньомасштабних космознімках виразно
відображені форми різнопорядкової долинної мережі, а також можна
прочитати горбисті й горбисто-хвилясті комплекси форм рельєфу з
морфологічно вираженою структурою. Різкі морфологічні елементи
в цьому разі зображені паралельними відрізками змін фототону чи
світлості кольору (див. рис. 3.4). У межах плоскохвилястих комплексів
рельєфу низовин добре розпізнати еолові та мікроформи полігональної
мережі. Еолові утворення відображені на космознімках білим кольором
незадернованої поверхні, а мікроулоговинну мережу можна прочитати
опосередковано за формами і чергуванням видів природокористування:
поля округлих форм на мікропідвищеннях чергуються з лучними чи
лісовими землями на мікрозниженнях (див. рис. 3.4).
Космознімки масштабу 1:100 000 дають змогу також вивчати поєднання між комплексами форм, окремими формами рельєфу та видами
природокористування. Ці поєднання стосуються головно топологічної
приуроченості використання земель до поверхонь рельєфу. Зокрема,
для більшості районів на середньомасштабних космознімках виявлена
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Рис. 3.4. Зображення Опілля і Тернопільського плато
на спектрозональному космічному фотознімку масштабу 1:100 000.
Морфологічні комплекси рельєфу: 1 – пасмово-горбогірні; 2 – платоподібні. Види природокористування та ознаки їхнього зображення: а – орні землі (геометрично-виразна структура): а1
– поля великих і середніх площ, а2 – поля середніх і малих площ, а3 – поля малих площ у днищах
рік; б – населені пункти (лінійно-коміркова структура); в – лісові масиви (плямисто-складноконтурна структура); г – лучні землі (однорідно-контурна структура); е – водосховища і ставки;
д – дороги, м – меліоративні канали (лінійна структура).
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відповідність меліорованих сільськогосподарських угідь днищам долин
рік високих і низьких порядків. У горбогірних районах простежено приуроченість лісових масивів до привершинно-схилових частин пагорбів,
а орних земель – до придолинно-схилових частин.
На середньомасштабних космознімках не тільки деталізована регіональна й субрегіональні структури, а також відображено локальні
структури зображення. Локальні структури – це специфічні поєднання
форм, контурів, які творять об’єкти природокористування та морфологічні елементи. Детальний аналіз локальних структур зроблено за
аерофотознімками.
Локальні структури зображення на аерофотознімках охоплюють
спільні й відмінні елементи, що відрізняються між собою у межах низовинних і височинних областей. Для плямистих локальних структур,
яким відповідають лісогосподарські землі, спільними елементами зображення на аерофотознімках є зерниста структура, властива зображенню
поверхні крон дерев, а також лінійні елементи, утворені трасами доріг,
просіками. Відмінними елементами локальних структур низовин і височин є форми та елементи рельєфу, що простежуються через структуру
лісового покриву. На низовинних і підвищено-рівнинних територіях
(Волинське, Мале Полісся) зерниста структура аерофотозображення
лісів має досить рівномірно розташовані прогалини, через які подекуди
видно білуватого фототону піщаний субстрат. Крізь лісовий покрив
також виразно проступають контури підніжжя еолових форм. Для названих територій характерна майже рівна поверхня крон дерев, що
свідчить про рівнинність рельєфу. Масиви лісів нерідко перетинають
меліоративні канали. Локальні структури лісогосподарських земель
низовинного рельєфу ідентифіковані також через видовий склад деревостанів – тут переважають соснові ліси, що мають малі площі крон дерев
і, відповідно, дрібнозернисте зображення на аерофотознімках.
На височинних територіях (Волинська, Подільська височини) локальні структури лісових масивів, окрім зернистих і лінійних елементів,
доповнені хвилястими смугами різких змін фототону. Ці смуги відповідають вираженим за умов схилів лінійним елементам рельєфу (брівкам
вершин, уступам, тальвегам ярково-балкових форм та ін.), що закриті
від спостерігача лісовим покривом і простежуються на зображеннях
у вигляді зміни світлого фототону на темний для освітлених і затінених площин. Зерниста структура поверхні лісу на височинах охоплює
дрібно- і великозернисті елементи, притаманні листяним і хвойним
породам дерев. Вона поширена нерівномірно: простежується щільніше
зображення на вершинах і розріджене на схилах.
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Геометрична структура космозображення сільськогосподарських
територій на аерофотознімках переходить у локальні структури прямолінійно-контурних, хвилясто-контурних чи округлих елементів. На підставі аналізу цих структур на аерофотознімках можна твердити про їхні
суттєві відмінності в межах низовин, сильно, помірно і слабко розчленованих височин. Відмінності полягають у розмірах комірок (малі, середні
і великі), переважних формах (чотирикутні – квадратні, трапецієподібні,
прямокутні та багатокутні або складні), а також характерних обрисах
форм (прямолінійні, хвилясті, округлі), про що детальніше йтиметься
у 4.2. Чотирикутно-багатокутні локальні структури у межах низовин і
височин розрізняють також фоновим зображенням, яке творять прояви
морфодинамічних процесів, що простежуються на полях. Наприклад,
на низовинах і підвищених рівнинах на основне зображення полів накладаються темні плями перезволожених ділянок; на розчленованих
височинах, навпаки, – світлі плями еродованих земель; на височинах з
розвитком полігональних мікроулоговинних форм – стільникове контрастне зображення [252].
На аерофотозображеннях добре виражені лінійно-коміркові структури, що відповідають населеним пунктам, причому сільські поселення
відтворені паралельно-смужковими рядами присадибних ділянок та
елементами зернистої структури, а міські – численними малими квадратними і прямокутними елементами кварталів забудови. На низовинах
цим структурам властиве переважно прямолінійне простягання комірок
(будівель), перпендикулярні перетини вулиць. Забудова є компактною і
прямолінійно-видовженою. На височинах видно випукло-ввігнуте простягання поселень згідно з поздовжніми профілями схилів. Забудова,
здебільшого, рядкова та видовжена. Населені пункти у західному регіоні
України розташовані переважно на придолинно-схилових поверхнях,
за винятком Волинської височини, де поширене привершинно-схилове
положення поселень.
Однорідні структури мають найбільшу різноманітність фонового
зображення на аерофотознімках. Однорідне зображення у межах розчленованого рельєфу охоплює зображення різких морфологічних елементів,
мікрогорбкуватих поверхонь, перезволожених ділянок у днищах рік. У
межах рівнинного рельєфу виявлені зображення заболочених земель
з різними фототональними включеннями, боліт, еолових пагорбів та
меліоративної мережі.
Аерофотознімки дають змогу детально вивчати морфологічну структуру рельєфу завдяки стереоефекту. У цьому разі визначають характер
морфологічних ліній – поступовий чи різкий, мікрорельєф, площі морфологічних поверхонь та інші показники структури рельєфу. Важливим
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у разі дешифрування форм рельєфу є визначення положення морфологічних ліній – брівок вершин, тальвегів долин, ліній найбільше випуклих
чи ввігнутих перегинів, брівок чи меж днищ ярково-балкових форм. Ці
морфологічні елементи впливають на виявлення їхніх співвідношень
з господарськими структурами. Поєднання господарських і морфологічних елементів виразно відображені на аерофотознімках, про що
зазначено в розділі 4.
Отже, на підставі аналізу матеріалів аерофотокосмознімання у різних масштабах на рівнинній частині Західної України можна зробити
такі висновки.
9 На космознімках через структуру зображення добре простежується структура природокористування, а морфологію рельєфу
виявляють за опосередкованими ознаками, вона є доповнювальною. На
аерофотознімках роль морфологічних елементів у структурі зростає,
вони стають базовими елементами для низки структур зображення
низовинного (з мікроулоговинною мережею) і височинного рельєфу.
9 Регіональні структури високих рангів на дрібномасштабних
космознімках відповідають поширенню базових ґратчастих, плямистих
та однорідних структур у межах геоморфологічних підобластей.
Виразні відміни у співвідношеннях, формах та розмірах елементів
базових структур характерні для регіональних структур низьких рангів
(субрегіональних), межі яких збігаються з морфологічними типами
рельєфу. Оскільки основу цих структур творять типи і види природокористування, то можна стверджувати про їхнє співвідношення
з морфологічними типами рельєфу.
9 Локальні структури на аерофотознімках формуються на підставі
переважних форм та контурів елементів структур аерофотозображень
(видів чи об’єктів природокористування), що значно залежать від
характеру морфологічних елементів. Це дає змогу окреслити співвідношення об’єктів чи окремих видів природокористування з елементами
рельєфу.
3.2. Òèï³çàö³ÿ ñòðóêòóð êîñìîòà àåðîôîòîçîáðàæåíü ÿê îñíîâà âèä³ëåííÿ
ð³çíîðàíãîâèõ ìîðôîëîãî-ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëåêñ³â
Системи і класи структур космозображень. Аналіз структур
зображень космо- і аерофотоматеріалів рівнинної частини заходу України дав змогу їх далі систематизувати з урахуванням різних рівнів відображення відповідних їм морфологічних і господарських структур. Ви119
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Широкі вершинносхилові поверхні

Вузькі вершинносхилові поверхні

Рілля, листяні ліси
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сільськогосподарського

Ґратчастоплямисті

Великокрапкові

Рілля, ліси, луки

Пасмовогорбогірні
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(Дубнівське
плато, Подільські
горбогір’я,
Товтри)
ХвилястоВеликоґратчасті
Панівний
платові височини
дрібноплямисті
сільсь(Тернопільське
когосподарсь- плато, Подільське
кий
Придністер’я)
Горбисті і
пасмово-долинні
СередньоПереважний
височини
ґратчасті
сільськодрібноплямисті
(Волинська
господарський
височина,
Придністерське
Опілля і Покуття)

Велико
плямисті,
дрібноґратчасті
Плямистоґратчасті

Середньоплямисті
дрібноґратчасті й
штрихові

класи
системи

Середньомасштабні космознімки
структури
інтерпретація
зображення
типи
морфологічні типи підкласи структур
види
комплекси і форми
природокорисрельєфу
природокористування
рельєфу
тування
Переважний
Низовини та
Хвилясто-плямисті
Хвойні ліси,
Вершини, схили долин,
лісогосподарсь- підвищені рівнини
дрібнозернисті,
рілля
локальні підвищення
кий
(Волинське і
дрібноґратчасті
і підпорядкоМале Полісся,
Хвилясто-плямисті
Болота і лучноДолинні й улоговинні
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Городоцьковеликозернисті
болотні землі,
зниження
сільськогоспоЩирецька
короткосмужкові меліоративні угіддя
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Дрібномасштабні космознімки
структури зображення
інтерпретація

Та блиця 3.1
Інтерпретація структур зображення космічних знімків рівнин заходу України

брано ті рівні генералізації аерофотокосмознімків, на яких зображення
рельєфу і природокористування якісно змінюються. Це рівень дрібно(1:1 000 000), середньо- (1:100 000) та великомасштабних космознімків
(1:25 000) і аерофотознімків (1:40 000–1:12 000).
Структура зображення дрібномасштабних космознімків дає уявлення про розподіл типів природокористування: сільськогосподарського,
лісогосподарського землекористування, лучних земель, важливим чинником якого є характер рельєфу. Вивчення поширеності різних структур
зображення в межах території заходу України дало змогу виконати їхню
типізацію. Три базові структури зображення – плямисту, ґратчасту та
однорідну, які становлять основу зображення дрібномасштабних космознімків, – об’єднано у системи плямисто-ґратчастих, ґратчасто-плямистих та однорідних структур (табл. 3.1). Класи структур формують
на підставі переважного поширення елементів певних розмірів у межах
регіональних структур низьких рангів. Системі плямисто-ґратчастих
структур відповідають два класи: клас великоплямистих дрібноґратчастих і клас середньоплямистих дрібноґратчастих та штрихових
структур. У системі ґратчастих структур розрізняють також два класи:
клас великоґратчастих дрібноплямистих структур та клас середньоґратчастих дрібноплямистих структур.
Зіставленням загальних геоморфологічних, морфоструктурних та
карт геоморфологічного районування з’ясовано, що в основі малюнка
зображення космознімків є господарські відмінності території, які, головно, зумовлені морфологічними характеристиками (різна відносна
висота над рівнем моря, розчленованість, рівнинний чи горбистий характер поверхні). Для кожного класу структур, за даними авторських
досліджень, визначено відповідні поєднання природокористування і
рельєфу. Наприклад, клас великоплямистих дрібноґратчастих структур
збігається з переважним лісогосподарським, підпорядковано сільськогосподарським природокористуванням і частково лучними землями
на низовинному та підвищено-рівнинному нерозчленованому рельєфі
Волинського Полісся, Малого Полісся, Городоцько-Щирецької рівнини.
Клас середньоплямистих дрібноґратчастих та штрихових структур відповідає однаковим лісогосподарському і сільськогосподарському землекористуванням на пасмово-горбогірних і столово-платових височинах
(Дубнівське плато, Розточчя, Гологоро-Кременецьке пасмо, Опілля та
Товтри). Великоґратчастий дрібноплямистий клас структур відповідає
домінуванню сільськогосподарського землекористування на хвилястоплатових височинах (Тернопільське плато, Львівське плато, Подільське
Придністер’я). Середньоґратчастий дрібноплямистий клас структур
властивий територіям із переважанням сільськогосподарського земле-
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Луки, пасовища
Дендритові

Долини на
горбистих і пасмоводолинних височинах

Долини на хвилястих
плато

Долини рік на
горбогір’ях

Лінійно- і
хвилясто-смуговооднорідні
Звивисто-смугово- Луки, пасовища, рілля
однорідні

Долини рік на
низовинах

Меліоровані
сільськогосподарські
угіддя
Луки, пасовища, рілля
Лінійно-смуговооднорідні
Однорідні

Однорідні

Переважно
лучні землі

Долинний рельєф

Закінчення табл. 3.1
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користування і локальним лісогосподарським природокористуванням.
Це території горбистих та пасмово-долинних височин (Волинська височина, Придністерське Опілля і Покуття).
За спільними ознаками елементів зображення на космознімках
1:100 000 виділено підкласи структур. Усього на середньомасштабних
космозображеннях заходу України розрізняють 13 підкласів структур
(див. табл. 3.1). Під час досліджень використовували кольорові багатоспектральні космознімки, тому для плямистих і однорідних структур
враховували кольори, які відрізняються у межах низовинних і височинних районів. Для плямистих структур кольори змінюються залежно
від типів лісів (хвойні, листяні, змішані), а для однорідних – від ступеня
зволоженості території. У класі великоплямистих, дрібноґратчастих
структур плямисто-ґратчастої системи розрізняють чотири підкласи,
кожному з яких відповідають угруповання видів природокористування
на певних комплексах чи формах рельєфу.
У хвилясто-плямистих підкласах плямисті форми різних кольорів
чи відтінків поступово змінюють одні одних і мають характерні округлоподібні обриси. Ділянки ґратчастої структури розвинені локально, в їхніх межах переважають дрібнокоміркові елементи, здебільшого, чотирикутних форм. Хвилясто-плямистому підкласу структур (темно-синього
кольору на спектрозональних фотознімках) відповідають хвойні лісові
масиви, а дрібноґратчастим елементам, що чергуються з плямистими,
– немеліоровані орні землі малих площ. Ці види природокористування
розвинені на локальних підвищеннях та схилах долин поліських регіонів.
Розрізняють також хвилясто-плямистий підклас структур (фіолетового кольору на спектрозональних знімках) однорідного зображення.
На місцевості його елементам відповідають болота чи лучно-болотні
землі у долинах і локальних зниженнях. Смугово-однорідному підкласу
структур притаманне пряме чи злегка ввігнуто-випукле простягання
смуг; вони зображені переважно насиченим зеленим кольором і відповідають заболоченим заплавним лукам у долинах рік. Паралельно-смужковий підклас структур (фіолетового чи зеленого кольору) формують
упорядковані в одному напрямі паралельні смужки. Це меліоровані
сільськогосподарські угіддя в долинах рік чи западинах, які поширені
на Волинському Поліссі, Малому Поліссі і Городоцько-Щирецькій рівнині. У поліських регіонах на великомасштабних космознімках виділено
також великокрапковий підклас структур. Таке зображення мають малі
округлі чи злегка видовжені ділянки лісів, лучних земель, ріллі на мікропідвищеннях полігональної мережі у межах Волинського моренного
пасма та Шацького поозер’я.
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Середньоплямистий, дрібноґратчастий та штриховий класи
структур плямистої системи також поділяють на чотири підкласи
(див. табл. 3.1). Елементи лінійно-плямистого підкласу структур
зображають синім кольором, вони мають характерні гострі виступи та різкі ламані лінії. Їх інтерпретують як широколистяні лісові
масиви, приурочені до крутосхилових поверхонь структурно-денудаційних районів Подільської і Волинської височини. Вузькоконтурний упорядкований підклас ґратчастої системи в межах цих районів
має переважно вузькі, невеликі за розмірами багато- і чотирикутні
форми, упорядковані вздовж простягання пагорбів межиріч. Таке
зображення відповідає орним землям на пологосхилових поверхнях.
Структурно-денудаційні райони на космознімках відображені також
штриховою структурою, що є окремим підкласом. Ця структура
характерна для різко виражених елементів рельєфу (різких врізів
долин, уступів, брівок), по яких часто проходять межі природокористування. Підклас лінійно- і хвилясто-смуговий вирізняється переважно прямим чи випукло-ввігнутим простяганням смуг. Елементи,
що його утворюють, мають зелені відтінки кольорів, їм відповідають
лучні землі у долинах рік горбогірних районів.
У класі великоґратчастих структур виділяють ширококонтурний
упорядкований підклас зі зрідка розташованими округлоплямистими
формами синього і темно-синього кольору. Зазначений підклас свідчить
про поширення великих за розмірами багатокутних елементів, упорядкованих у ряди широтного простягання впоперек широких меридіонально видовжених межиріч. На місцевості такі структури характерні
для орних земель на хвилястих поверхнях Тернопільського плато і Подільського Придністер’я. Плямисті форми властиві широколистяним і
змішаним лісам на горбистих ділянках межиріч. Тут також розрізняють
звивисто-смуговий підклас, смугові елементи якого мають зелені кольори
лучних земель і рожеві кольори ріллі.
Середньоґратчастий дрібноплямистий клас охоплює два підкласи:
ширококонтурний і вузькоконтурний невпорядковані. Це, здебільшого,
квадратно-прямокутні форми елементів, відповідно, великих і середніх
розмірів, що є слабко впорядкованими чи невпорядкованими згідно
з формами рельєфу. Ширококонтурні форми властиві сільськогосподарським угіддям на слабко розчленованих привершинних поверхнях
Волинської височини, Придністерського Опілля і Покуття, Львівського
плато, а вузькоконтурні поширені на розчленованих придолинних поверхнях цих районів. Зрідка розташовані масиви широколистяних лісів
відображені округло-плямистими формами синього кольору. У цих
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районах визначено також дендритовий підклас структур зображення,
якому відповідають зеленого кольору зображення днищ долин, що частково заболочені, частково зайняті луками та пасовищами.
Групи і типи структур аерофотозображень. Зображення аерофотознімків складається з набору форм, ліній, структур, утворених елементами, що безпосередньо відображені на знімках, – господарськими
об’єктами, елементами рельєфу та проявами динамічних процесів. Вони
формують на аерофотознімках своєрідну структуру зображення. Ми
виконали класифікацію головних структур зображень аерофотознімків
заходу України.
Структури, які є визначальними для аерофотозображень західного регіону, розділено на чотири групи: у системі плямистих та однорідних структур виділено групу зернистих і однорідно-контурних, а
в системі ґратчастих – прямолінійно-контурну і хвилясто-контурну
(табл. 3.2). Характерно, що види природокористування, які відповідають
цим структурам, ті самі: лісо- і сільськогосподарське природокористування, що охоплює меліоровані та немеліоровані угіддя, різні види
лучних земель.
Лісо- та сільськогосподарське природокористування, що мають
відмінності у характері меж по всій площині виділів на космознімках
різних масштабів, на аерофотознімках відрізняються обрисами
окремих масивів та структурою зображення в межах кожного з
контурів. Плямисті форми космозображень на аерофотознімках мають
характерну зернисту структуру, тому їх об’єднано у групу зернистих
структур, якій відповідає зображення поверхні крон деревостанів.
Однорідне зображення хоча й збагатилося на аерофотознімках
різноманітними включеннями – лініями меліоративних каналів, стежок,
зображенням ерозійних форм, проявів заболочування тощо, – проте
загальний фон однорідно-сірий. Тому це зображення визначене як група
однорідно-контурних структур. Зернисті структури за угрупованням
форм на аерофотознімках розділено на підгрупу масивних та підгрупу
локальних і смугоподібних структур. Зернисті масивні структури
відображені великими сукупностями, що займають значні площі
межиріч. Вони поширені у поліських регіонах та на горбогір’ях
Подільської височини. Зернисті масивні структури за найяскравішим
вираженням на певній території розділено на типи. Наприклад,
виділено Середньополіський зернисто-комірковий тип структур, а
також Гологірський зернисто-дендритовий тип. Вони приурочені до
поверхонь рельєфу, що мають тривале простягання, зокрема, як дещо
підвищені рівнини на Волинському Поліссі, крутосхилові поверхні на
горбогір’ях (рис. 3.5).
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Та б л и ц я 3 . 2
Структури зображення аерофотознімків заходу України

Структури

Системи
Групи

Підгрупи

плямисто-зернисті

масивні
Середньополіський
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локальні

Система
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смугоподібні
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кий
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кутний
основний
рябистий
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МорМіжВерЯрковофолого- річковий шинно- балковий
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ґратчастих структур
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цький
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Підгрупу зернистих локальних структур становлять структури, що
відповідають чагарникам, поширеним уздовж одного з крутих схилів
долини або розгалуженим уздовж крутостінних ярково-балкових
форм. Вершини і днища в цьому разі зайняті сільськогосподарськими
угіддями світлого фототону, що відображають деревну рослинність
темного фону у ярково-балкових формах. Добре виражені такі
структури на Равському Розточчі, тому виділяємо РавськоРозточанський деревоподібний тип зернистих структур. Цей тип
простежується також на Мізоцькому пасмі, Опіллі, Подільському
Придністер’ї, Гологоро-Кременецькому пасмі та Львівському плато.
Смугоподібними є структури, які простягаються широкими чи вузькими пасмами поміж інших типів структур. У групі однорідно-контурних на аерофотознімках виділено підгрупу однорідних смугоподібних
структур. Тут розрізняють Стирський однорідно-смуговий тип, який
утворюють лучні землі. Такий тип аерофотозображень характерний для
всіх немеліорованих заплав великих і долин малих рік Західної України,
в яких розвинене лучне різнотрав’я.
Великою смугою однорідно-крапчастих і лінійних структур простягається на Розточчі територія Яворівського полігона. У 80-ті роки під
час інтенсивної експлуатації полігона структура зображення території
мала такий вигляд, як на рис. 3.6. Сьогодні, після передачі частини земель
Яворівському національному парку, вигляд території дещо змінився.
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Рис. 3.5. Типи плямистих та однорідних структур зображення аерофотознімків:
а – середньополіський зернисто-комірковий; б – Гологірський зернисто-дендритовий; в – Равсько-Розточанський деревоподібний; г – Стирський однорідно-смуговий; д – Бистрицький півкругло-валиковий; е – міжрегіональний округлоподібний однорідно-штриховий білуватий.
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Рис. 3.6. Яворівський однорідно-крапковий і лінійний типи аероструктур.
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Збільшилось покриття лучною і чагарниковою рослинністю, белігеративні форми задерновані й не виділяються або слабко простежуються
на знімках. Характерна структура аерозображення полігона збереглася
окремими масивами в районі сіл Кути, Магерів та поблизу Рави-Руської.
Подібну до Яворівської структуру аерозображення мають також інші
території військових полігонів заходу України поблизу ВолодимираВолинського та Рівного.
У системі плямистих та однорідних структур виділено змішану групу,
у складі якої, окрім головних структур, поширені півкругло-валикові,
штрихові й крапчасті елементи. Для типу структур, що сюди належать,
– Бистрицького півкругло-валикового, – характерною є наявність півкруглих форм на фоні однорідної структури зображення. Такий тип
структур трапляється локально поміж ґратчастими і зернистими структурами. На місцевості їм відповідають зсувні схили (див. рис. 2.7).
До змішаної групи локальних структур належить Товтровий однорідно-крапковий тип (рис. 3.7). Тут на фоні масивів однорідної структури виявлені ділянки зернистої структури. Цей тип зображення простежується також на Опіллі, Подільському Придністер’ї, Гологірському
масиві, де на крутих схилах долин і межиріч поширена лучно-степова
рослинність, що творить однорідне зображення. У цих районах у межах
лучних земель трапляються карстові лійки.
Міжрегіональний округлоподібний однорідно-штриховий білуватий
тип структур властивий техногенно-зміненим територіям регіону різ-
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Рис. 3.7. Товтровий однорідно-крапковий тип структур на аерофотознімку (а)
і вигляд Товтрового пагорба на місцевості (б, світлина В.В. Новосад).
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ного масштабу порушень. Цей тип зображення надзвичайно відмінний у
кожному окремому випадку, проте він має такі спільні ознаки: округлість
загальної форми, наявність різних лінійних, штрихових елементів та інших
неокреслених форм на фоні білуватого фототону. Такого типу структури
аерофотозображень утворюють на місцевості кар’єри, поширені повсюди в
регіоні. Зовнішні уступи й уступи у чаші кар’єрів, внутрішні відвали мають
характерні штрихові чи лінійні форми. Терикони, відвали теж виділені за
округлоподібною формою, проте мають на аерофотознімках темно-сірий
фототон з білуватими незадернованими плямами (рис. 3.8).
У системі ґратчастих структур виділено групи прямолінійно- та хвилясто-контурних і коміркових структур (див. табл. 3.2). Прямолінійноконтурні структури утворені полями на рівнинних і пологосхилових
поверхнях рельєфу. У групі прямолінійно-контурних структур виділено
суцільну підгрупу, елементи якої мають значне поширення в межах
певного району, зрідка перервані ділянками зернистої чи однорідної
(ліси чи луки) або лінійно-коміркової (поселення) структури. Проте
порівняно з рештою районів частка інших структур зображення, окрім
прямолінійно-контурної, у загальній структурі зображення дуже мала. В
межах суцільної прямолінійно-контурної структури виділяють такі типи:
Рівненсько-Збаразький чотирикутний основний, строкатий фоновий і Тернопільський чотирикутний (рис. 3.9). Головні структури у цих районах
утворені специфічними комірками, що відповідають формам окремих
угідь: у Рівненсько-Збаразькому типі структур вони мають переважно
чотирикутні форми, що збігаються з широкими міжрічковими слабко
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Рис. 3.8. Округлоподібний однорідно-штриховий тип структур зображення териконів
на аерофотознімку (а) і вигляд терикону на місцевості (б).
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Рис. 3.9. Типи ґратчастих структур зображення аерофотознімків:
а – Рівненсько-Збаразький чотирикутниковий основний строкатий фоновий; б – Тернопільський чотирикутниковий; в – Верхньоприп’ятсько-Грядецький прямокутниковий; г – Поліський
чотирикутниковий і лінійний; д – Бережанський багатокутниковий; е – Тлумацький чотирикутниковий основний, кільцеподібний фоновий.
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розчленованими поверхнями, у Тернопільському для них характерні
як чотирикутні, так і багатокутні форми, що вписуються між глибоко
врізаними балками. Простежено білуватого фототону змиті ґрунти у
межах полів. На фоні основних структур у Рівненсько-Збаразькому типі
виділені фонові строкаті елементи структури, які властиві реліктовим
мікроулоговинним зниженням, що добре можна прочитати у межах
зораних полів. Цей тип структур відповідає ріллі на поверхнях межиріч
Волинської височини (окрім структурних районів). Трапляється на
півночі Тернопільського плато. Тернопільський тип структур поширений
на межиріччях у центральній і південній частинах Тернопільського
плато й на Подільському Придністер’ї.
Іншу підгрупу прямолінійно-контурних структур становлять
дифузні (розсіяні), або переривчасті, – структури, які трапляються
на окремій території у вигляді невеликих масивів, перервані іншими
структурами і знову простежуються на іншій частині цієї території (з
лат. diﬀusio – поширення). У цій підгрупі виділено Верхньоприп’ятськоГрядецький прямокутний тип. Це тип меліорованих долин з паралельносмуговим упорядкуванням угідь між водоканалами (наприклад,
долини рік Циру, Стубли, Веселухи, верхів’їв Прип’яті на Волинському
Поліссі; Ікви, Солокії, Бовдурки, Болотні на Малому Поліссі; Гнилої
Липи, Золотої Липи на Поділлі).
У підгрупі дифузних структур виділено Поліський чотирикутний і
лінійний тип аероструктур, поширений у вигляді масивів правильних
чотирикутників на меліорованих схилах долин поліських і малополіських рік, а також на їхніх межиріччях. Цей тип перерваний масивами зернистих і смугоподібних структур. Поліський тип структур простежено
також на схилах межиріч Городоцько-Щирецької рівнини.
До дифузної підгрупи прямолінійно-контурних структур належить
Бережанський багатокутний тип. Цей тип структур відповідає орним
землям, що мають складні форми, пов’язані з їхнім розташуванням між
крутими ділянками схилів чи між глибокими ярково-балковими формами, які вони оконтурюють по брівці. Поля в цьому разі закладені на
нешироких поверхнях пагорбів або на пологих частинах схилів. Часто
трапляється фонове білувато-плямисте зображення, яке утворюють
площі змитих ґрунтів. Бережанський тип структур поширений в усіх
горбогірних розчленованих районах Поділля.
Унікальним для прямолінійно-контурних ґратчастих структур є
Тлумацький чотирикутний основний кільцеподібний фоновий тип
структур. Йому притаманні переважно чотирикутні, а також прямокутні форми елементів, упорядковані за простяганням пасмоподібних
пагорбів. У Тлумацькому типі на фоні полів зображені округлі форми
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Рис. 3.10. Хвилясто-контурні групи ґратчастих структур і коміркові
структури аерозображень:
а – Луцький чотирикутний окраїнно-хвилястий; б – Придністерсько-Опільський чотирикутний
окраїнно-округлий; в – Любомльський чотирикутно-округлий; г – Мізоцький багатокутно-округлий; д – Жовтанцівський ґратчасто-дендритовий; е – міжрегіональний лінійно-комірковий.
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карстових знижень. Окрім Прут-Дністерського межиріччя, цей тип
структур простежено окремими невеликими ділянками на Львівському
плато й Городоцько-Щирецькій рівнині.
На території досліджуваного регіону, окрім прямолінійно-контурних
груп структур, виявлено хвилясто-контурні. Вони утворюють підгрупу квазіоднорідних структур, тобто витриманих в одному напрямі. До
квазіоднорідної підгрупи зачислено Луцький чотирикутний окраїннохвилястий тип і Придністерсько-Опільський чотирикутний окраїнно-округлий (рис. 3.10), який утворюють групи придолинних полів з
хвилястими контурами. Межі таких полів збігаються зі звивистими
берегами долин рік і згруповані на придолинних схилах уздовж днищ.
Елементи Придністерсько-Опільського типу структур мають глибші
округлоподібні виступи в бік днищ долин, ніж елементи Луцького типу.
Луцький тип окраїнно-хвилястих елементів трапляється також на півночі Тернопільського плато, якому властиві широкі неглибокі днища
рік і пологі пагорби, унаслідок чого угіддя мають подібне до Луцького
впорядкування на придолинних схилах.
Дифузне поширення на Волинському Поліссі має Любомльський
чотирикутно-округлий тип, який простежено у районах розвитку реліктової кріогенної мікроулоговинної мережі. Днища мікроулоговин
перезволожені й добре виділені за темним фототоном. Мікропідвищення між улоговинами займають переважно поля, контури яких по
периметру округлоподібні.
Унікальними для хвилясто-контурних структур є такі типи: Мізоцький багатокутно-округлий та Жовтанцівський ґратчасто-дендритовий типи аероструктур. Мізоцький тип більше поширений у західній
частині Мізоцького пасма та зрідка трапляється у східній. Межі полів,
розташовані на вершинах, узгоджені з брівками вершинних поверхонь
і мають нерівномірні округлоподібні виступи, що формують відповідні контури. Жовтанцівський тип простежений у центральній частині
Малого Поліся, у районах, де пасма Побужжя мають широкі привершинні поверхні, а також там, де вони поступово переходять у прилеглу
рівнину. Велика густота розчленування та перезволожені днища зумовлюють розвиток вологолюбної рослиності в них. Унаслідок цього вони
залишаються нерозораними і чітко виділені на аерофотозображеннях
(див. рис. 3.10).
На аерофотознімках можна відчитати також коміркові групи структур, локально розташовані майже в усіх підобластях заходу України. Вони
утворюють міжрегіональний лінійно-комірковий тип аерофотоструктур,
що відповідає поселенням. Коміркове зображення утворюють квартали
багатоповерхових будівель (у міських населених пунктах) чи квартали од135

ноповерхової забудови (у сільських поселеннях). Їх перетинають лінійні
зображення вулиць та зернисті зображення парків чи садів. Коміркове
зображення з лінійними елементами мають промислові об’єкти, інженерні
й господарські споруди, невпорядковані території тощо.
Виконана типізація космо- й аерофотоструктур дала змогу систематизувати різноманітні зображення аерофотокосмознімків Західної
України та виявити характерні поєднання господарських і морфологічних елементів, що їм відповідають. Системам і класам структур на
дрібномасштабних космознімках відповідають зображення типів природокористування на певних типах рельєфу; підкласам на середньомасштабних космознімках – зображення видів природокористування у
межах комплексів та форм рельєфу; групам, підгрупам і типам структур
на аерофотознімках та великомасштабних космознімках – зображення
об’єктів чи видів природокористування у межах поверхонь рельєфу, що
ускладнені проявами морфодинамічних процесів.
3.3. ²íòåðïðåòàö³ÿ òà êàðòîãðàôóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ
³ ëîêàëüíèõ ìîðôîëîãî-ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëåêñ³â
íà ï³äñòàâ³ àåðîôîòîêîñì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿
Інтерпретація регіональних морфолого-господарських комплексів. Аналіз різномасштабних космознімків західної частини України дав змогу виявити структурну організацію природокористування
стосовно морфологічних особливостей рельєфу. На підставі вивчення
і типізації структур зображення аерофотокосмічних знімків заходу
України з’ясовано, що розміри і впорядкування типів, видів та об’єктів
природокористування, які формують структури зображення, головно
визначені типами, формами чи поверхнями рельєфу, на яких вони розташовані. Відміни між типами природокористування, пов’язані з розміщенням їх у межах різних морфологічних типів, допомогли виділити
морфолого-господарські комплекси регіонального рангу, які відчитано на
космознімках за структурами субрегіонів. Однією зі складових частин
регіональних морфолого-господарських комплексів є типи природокористування площинного поширення – сільськогосподарське землекористування, яке охоплює орні землі та різні види лучних земель
(луки, лучно-болотні землі, пасовища, сіножаті); лісове та поселенське
господарство, а також водно-меліоративний тип як такий, що визначає
структуру сільськогосподарських угідь і способи їхнього закладання.
Унаслідок інтерпретації космознімків складено картосхему поширення регіональних морфолого-господарських комплексів на території
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заходу України (рис. 3.11). За основу проведення меж між різними комплексами взято відміни у параметрах і видах використання земель, які
зафіксовані у вигляді структурних і текстурних ознак на космознімках, а
також враховано межі морфологічних типів рельєфу [133]. Межі різних
типів використання земель визначали за допомогою дешифрування
космознімків масштабу 1:100 000, уточнювали на аерофотознімках і
наносили на базові космозображення 1:1 000 000, виведені на екран
монітора.
Межі морфолого-господарських комплексів викреслювали у програмі “Fotoshop” з подальшою їх картографічною обробкою у програмі
“Сorel Draw”.
Регіональні морфолого-господарські комплекси мають виразні відміни на низовинах, підвищених рівнинах (переважають лісогосподарські
і меліоративно- сільськогосподарські угіддя) та височинах (домінують
орні землі) [177].
На території Волинського Полісся виділено шість регіональних морфолого-господарських комплексів, які належать до великоплямистодрібноґратчастого класу структур зображень. На півночі низовини, на
території, що охоплює широку заплаву р. Прип’ять, плоский заболочений, виповнений потужною товщею алювіальних пісків рельєф не є
сприятливим для закладання меліоративних систем і освоєння земель.
Як зафіксовано на великомасштабних космознімках, тут значно поширені лучні землі: справжні, болотисті й торфуваті заплавні луки,
а також трав’яні болота, приурочені до центральних частин заплав.
На терасах Прип’яті на окремих меліорованих ділянках розташовані
сільськогосподарські угіддя. В цьому районі виділено лучно-болотний
меліоративно-сільськогосподарський регіональний комплекс на плоскій
низовині.
На південь від заплави Прип’яті, на межиріччі середніх течій
рік Турії, Стиру, Горині, рельєф набуває хвилястих обрисів завдяки
поширенню різного розміру підвищень льодовикового чи воднольодовикового характеру. Їх укривають лісові масиви. На космознімках 1:25 000 видно, що долини малих рік, а також западинні форми
поблизу р. Прип’ять меліоровані й зайняті сільськогосподарськими
угіддями. У напрямі на південь від долини Прип’яті збільшується кількість немеліорованих форм, у яких розташовані заболочені
луки та болота. Тут виділено лісогосподарський лучно-болотний і
меліоративно-сільськогосподарський комплекс на плоскохвилястій
западинній низовині.
Район поширення кінцево-моренних пагорбів Любомль-Столинського пасма та Шацьке поозер’я, окрім слабко підвищених пагорбів,
137

Рис. 3.11. Регіональні морфолого-господарські комплекси рівнин заходу України
(на підставі інтерпретації
космічних знімків):
А. Комплекси Волинського
Полісся: 1 – меліоративносільськогосподарський лучноболотний на плоскій низовині;
2 – меліоративно-лісогосподарський болотно-лучний
на плоско-хвилястій западинній низовині; 3 – меліора тивно-рільничий лучнолісогосподарський на плоскохвилястій мікроулоговинній
низовині; 4 – лісогосподарський
і рільничий на плоскохвилястій
мікрозападинній низовині;
5 – рільничо-меліоративний
і поселенський на хвилястій
низовині; 6 – лісогосподарський
і поселенський на хвилястій
западинній низовині. Б. Комплекси Волинської височини:
7 – рільничо-лучний і поселенський на горбисто-пасмовій
височині; 8 – рільничо-поселенський і лучний на горбистій
височині; 9 – рільничо-лісогосподарський на горбистій розчленованій височині; 10 – рільничо-лучно-господарський на
столово-платовій височині.
В. Комплекси Малого Полісся:
11 – лісогосподарський та
меліо ративно-сільсь когосподарський на плоскохви лястій підвищеній рів ни ні;
12 – меліоративно-рільничий
і поселенський на хви лястій підвищеній рів нині;
13 – меліоративно-сільсько гос подарський на пасмовій під вищеній рівнині.
Г. Комп лекси Подільської
височини: 14 – лісогосподарсько-лучний на горбогірній та останцево-пасмовій височині;
15 – лісогосподарсько-лучний, частковорільничий і поселенський на платоподібно-горбогірній височині;
16 – лісогосподарський основний, підпорядковано сільськогосподарський на пасмово-горбогірній
височині; 17 – рільничо-поселенський на хвилясто-платовій слабко розчленованій височині;
18 – рільничо-поселенський, частково лісогосподарський на хвилясто-платовій середньо розчленованій
височині; 19 – рільничо-поселенський і лісогосподарський на хвилясто-платовій глибоко розчленованій
височині; 20 – рільничо-поселенський і лучний на пасмово-долинній височині.
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мають специфічну мікроулоговинну мережу. На ділянках її розвитку
розміщені лісові угіддя, луки, пасовища. На аерофотознімках простежено неширокі підвищення, до яких приурочені орні землі, а в меліорованих долинних формах містяться різні сільськогосподарські угіддя.
Площі сільськогосподарських земель на цій території cумірні з площами
лісових масивів. Для цих районів характерний меліоративно-рільничий
лучно-лісогосподарський комплекс на плоскохвилястій мікроулоговинній
низовині.
На схід від р. Горинь мікроулоговинна мережа видозмінена і має
вигляд мікрозападинних форм, що чергуються з невеликими мікропідвищеннями, до яких приурочені орні землі. У північній частині цієї
території розвинені зандрові рівнини, до яких приурочені лісові угіддя.
Для цієї території виділено лісогосподарський і рільничий регіональний
комплекс на плоскохвилястій мікрозападинній низовині.
Південну частину Волинського Полісся р. Стир розділяє на дві частини. У західній частині переважає хвилястий рельєф на денудаційних
підвищеннях, а у східній він чергується з протяжними западинними
формами. Це визначає характер використання земель, що виразно простежено на аерофотокосмознімках. У західній частині поширені орні
землі як на межиріччях, так і в меліорованих долинних формах, а в
східній – лісогосподарські. В обох частинах щільно, як для Полісся,
розташовані населені пункти. У західній частині визначено рільничомеліоративний і поселенський комплекс на хвилястій низовині, а у східній
– лісогосподарський і поселенський на хвилястій западинній низовині.
Зображення Волинської височини на космознімках згруповане у
середньоґратчастий дрібноплямистий клас структур, що свідчить про
переважне поширення сільськогосподарських земель. Тому в окресленні
морфолого-господарських комплексів височини господарська складова
є незмінною, змінюються типи рельєфу, до яких вона приурочена. На
Волинській височині сільськогосподарські угіддя та поселення західної
частини утворюють рільничо-лучний і поселенський регіональний
морфолого-господарський комплекс на горбисто-пасмовому типі рельєфу.
Він пов’язаний з приуроченістю полів та населених пунктів до пасмоподібних межиріч, а лучних земель – до долинно-балкових форм. У
східній частині височини визначено рільничо-поселенський і лучний
комплекс на горбистій височині. Межиріччя у цій частині – це неглибоко
розчленоване плато, майже суцільно вкрите полями і поселеннями.
Щільність розташування населених пунктів тут більша, ніж у західній
частині височини, тому в означенні регіонального комплексу поселенське
господарство переважає над лучно-пасовищним. Лучні землі менше
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поширені, оскільки за спостереженнями на аерофотознімках долинні
форми вужчі.
Як з’ясовано на підставі дешифрування аерофотознімків, структурні
райони Повчанського плато і Мізоцького пасма, які мають відмінності
у морфології рельєфу, відрізняються також за типами використання
земель. Горбисті вершинні і привершинно-схилові поверхні Повчанського
плато зайняті лісогосподарськими землями, тоді як придолинно-схилові
– ріллею. Частка ріллі у загальній структурі використання земель є
дещо більшою, ніж частка лісових масивів. Тому виділяємо рільничолісогосподарський регіональний комплекс на горбистій розчленованій
височині. На привершинних поверхнях Мізоцького пасма розміщені поля,
а на схилових – переважно лісові масиви і луки. Тут визначено рільничолучно-лісогосподарський комплекс на столово-платовій височині.
На Малому Поліссі виділено три регіональні морфолого-господарські
комплекси. Плоскохвилястому типу рельєфу центральної і північної
частини Малого Полісся, де переважають плоскі межиріччя зі значною
потужністю водно-льодовикових піщаних відкладів, притаманне
переважання лісогосподарських земель. Цей район становить основу
великоплямистого дрібноґратчастого класу структур Малого Полісся.
Сільськогосподарське освоєння відбувається у меліорованих долинах рік
та поблизу них. На окремих ділянках, таких як Радехівська рівнина, де
поширений хвилястий рельєф, сільськогосподарські землі переважають у
структурі природокористування території. Загалом у центральних районах
рівнини виділено лісогосподарський та меліоративно-сільськогосподарський
регіональний комплекс на плоско-хвилястій підвищеній рівнині (абсолютні
позначки висот не нижче 200 м н. р. м.). На південних околицях Малого
Полісся широко розвинена меліоративна мережа, оскільки плоскі поверхні
межиріч і долин зазнають перезволожування чи заболочування. Проте
слабко похилий характер поверхні, розташованої на педименті ГологороКременецьких гір і Розточчя, зумовлює майже суцільне закладання
орних земель. Значною є густота населених пунктів. Для цієї території
визначено регіональний комплекс меліоративно-рільничий і поселенський
на хвилястій підвищеній рівнині. За характером використання земель
Пасмове Побужжя подібне до іншої частини південних околиць Малого
Полісся, проте на аерофотознімках простежено, що чергування пасом і
долин зумовлює характерне чергування елементів природокористування.
На пасмах поширені рілля, населені пункти, зрідка ліси, тоді як у долинах
– лише види сільськогосподарських угідь у системах меліоративних
каналів – луки, пасовища, сіножаті, кормові угіддя, культурні трави.
Пасмове Побужжя відокремлене у рільничий і поселенський, меліоративносільськогосподарський комплекс на пасмовій підвищеній рівнині.
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Морфологічні відміни багатьох геоморфологічних районів добре
виражені на Подільській височині, проте типи використання земель
у їхніх межах мало відрізняються. У горбогірних районах переважає
лісогосподарське природокористування з більшою чи меншою часткою
сільськогосподарських і поселенських земель. Їм відповідає середньоплямистий, дрібноґратчастий і штриховий клас структур космозображень. Найбільшого поширення набули лісогосподарські угіддя, лучні й
лучно-степові ділянки на горбогірній та останцево-пасмовій височинах,
що охоплюють Львівське Розточчя, Гологори, Вороняки та Товтри. Це відображено у визначенні регіонального морфолого-господарського комплексу.
У межах платоподібно-горбогірного типу рельєфу (Равське Розточчя і Кременецькі гори) поряд з лісовими і лучними землями значно поширені рілля і
поселенські землі. Вони приурочені до пологих вершинних і привершинних
поверхонь, проте їхня частка у загальному природокористуванні менша,
ніж лісових масивів на горбистих і крутосхилових поверхнях. Тут виділено
лісогосподарсько-лучний, частково рільничий і поселенський комплекс на
платоподібно-горбистій височині.
У районі Опілля розрізняють підвищенішу сильно розчленовану
територію на околицях і знижену менш розчленовану – у центральних
частинах (улоговини Опілля). Відповідно, крутосхилова частина Опілля
вирізняється домінуванням лісових масивів, а пологосхилова – орних
земель. Проте на крутосхиловій частині в межах пологих поверхонь
трапляються поля, а на пологосхиловій на крутих поверхнях є ліси.
Поселення розташовані рідкісно. Ми виділили тут лісогосподарський
основний, підпорядковано сільськогосподарський регіональний комплекс
на пасмово-горбогірній височині.
На південь від Опілля пагорби межиріч за характером простягання
стають більш пасмоподібними, витягнутими у субширотному напрямі,
проте відносні висоти знижені, придолинні схили виположені, долини
ширші. Такий рельєф притаманний Придністерському Опіллю і західній
частині Придністерського Покуття – Тлумацькій височині. Ми об’єднали
ці два райони за подібними рисами морфології рельєфу і використання
земель. На космознімках вони утворюють середньоґратчастий дрібноплямистий клас структур зображень. Пологосхиловість пагорбів дає
змогу закладати орні землі на більшій частині цих територій. Зрідка на
горбистих вершинах і крутих схилах трапляються лісові угіддя, а на Придністерському Опіллі – також лучно-степові ділянки у місцях виходу на поверхню гіпсоангідритових порід. У долинах переважають заболочені луки,
пасовища, культурні трави, зрідка поля. Це території значної концентрації
поселень. Для названих районів визначено рільничо-поселенський і лучний
комплекс на пасмово-долинній височині (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Рільничо-поселенський і лучний комплекс на пасмово-долинній височині
(околиці с. Репехів на Придністерському Опіллі):
1 – рілля; 2 – сіножаті у долині ріки; 3 – лучно-степова рослинність; 4 – чагарники.

Хвилясто-платовим районам Подільської височини притаманні незначні морфологічні відміни території з домінуванням орних земель.
На космічних знімках угіддя формують великоґратчастий дрібноплямистий клас структур зображень. На півночі Тернопільського плато
рельєф нагадує рельєф Волинської височини: пологі пагорби обмежені
перезволоженими слабко врізаними долинами, у яких закладено меліоративні канали. Лісові масиви простежено у вигляді поодиноких кварталів. Такий рельєф сприятливий для суцільного освоєння; тут виділено
регіональний комплекс рільничо-поселенський на слабко розчленованій
хвилясто-платовій височині. У південній частині Тернопільського плато
поблизу долин рік, де збільшені відмітки висот і крутість поверхні, зафіксована також більша концентрація лісових масивів. Зростає глибина
врізу річкових долин, їхні схили зайняті чагарниками і лучно-степовими
ділянками. Межиріччя є хвилястими, різко обриваються до долин. На
них поширені великі комплекси полів, населені пункти. Тут визначено
рільничо-поселенський, частково лісогосподарський комплекс на середньо
розчленованій хвилясто-платовій височині. Названий регіональний
комплекс властивий і східній частині Придністерського Покуття – Городенківській височині.
Подільське Придністер’я з каньйоноподібними річковими долинами,
що часто перетинають поверхні межиріч, має найбільшу частку лісогосподарських земель у структурі природокористування серед платоподібних районів. Лісові масиви розташовані поблизу долини Дністра,
а також на схилах, частково у днищах середніх рік. Унаслідок великої
142

Рис. 3.13. Рільничо-поселенський, лучний і лісогосподарський комплекси
на глибоко розчленованій хвилясто-платовій височині
(околиці м. Чортків на Тернопільському плато):
1 – рілля і поселення; 2 – лучно-степові землі; 3 – чагарники.

густоти розчленування межиріч є меншими, ніж на півдні Тернопільського плато, комплекси полів у цьому разі містять менше одиниць за
однаково великої площі. Значною є концентрація населених пунктів.
На Подільському Придністер’ї виділено рільничо-поселенський, лучний
і лісогосподарський регіональний комплекси на глибоко розчленованій
хвилясто-платовій височині (рис. 3.13).
Інтерпретація локальних морфолого-господарських комплексів.
Локальні структури зображень на аерофотознімках тісно пов’язані з
морфолого-господарськими комплексами місцевого рівня (див. табл.
3.2). Такі комплекси визначено як локальні. Локальні морфолого-господарські комплекси – це поєднання видів чи окремих об’єктів природокористування з морфологічними елементами (рис. 3.14).
Лісогосподарські землі, приурочені до вершинних поверхонь межиріч у
Східнополіському типі зображення, формують міжрічково-лісогосподарські
локальні комплекси на низовинах і підвищених рівнинах (центральні частини
межиріч Волинського, Малого Полісся, Городоцько-Щирецької рівнини).
Для Гологірського типу зображення означено вершинно-крутосхилові лісогосподарські комплекси на горбогір’ях. Вони переважають на пагорбах Повчанської височини, Гологір, Львівського Розточчя, крутосхилової частини
Опілля та Товтр. Поряд з ними поширені схилово-лісогосподарські комплекси, що визначені для тих пагорбів, схили яких вкриті лісовими масивами,
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Рис. 3.15. Різнотравно-долинний і схилово-рільничий комплекс
(околиці с. Посягва на Рівненщині).

Рис. 3.14. Локальні морфолого-господарські комплекси рівнин
заходу України (на підставі інтерпретації аерофотознімків):
1 – міжрічково-лісогосподарський рівнинний; 2 – міжрічково-рільничий рівнинний;
3 – мікропідвищено-рільничий мікроулоговинно-лучний і лісовий; 4 – долинносільськогосподарський; 5 – долинно-лучно-болотний; 6 – вершинно-схилово-лісогосподарський
горбогірний; 7 – пологосхилово-рільничий еродований; 8 – полігональний привершинно-рільничий;
9 – придолинно-рільничий горбистий; 10 – вершинно-рільничий; 11 – вершинно-схилово-рільничий
хвилясто-платовий; 12 – вершинно-схилово-рільничий пасмовий; 13 – схилово-рільничий;
14 – вершинно-схилово-рільничий і лучний з карстово-западинними формами; 15 – вершинносхилово-рільничий і лучний зі зсувними формами; 16 – ярково-балковий лісогосподарський;
17 – вершинно-схилово-долинний белігеративний; 18 – схилово-долинний гірничодобувний;
19 – схилово-долинний, призначений під забудову селитебно-міський.
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а вершинні поверхні зайняті іншими видами природокористування (рілля,
лучні землі). Ці комплекси домінують на Равському Розточчі, Кременецьких горах, Мізоцькому пасмі. Ярково-балкові лісогосподарські комплекси
виражені на початкових долинних формах, зайнятих деревостанами. Вони
зафіксовані у Равсько-Розточанському підрайоні й трапляються в інших
районах горбогір’їв та на Подільській височині.
Однорідні структури зображення теж мають свої морфолого-господарські відповідності. Розрізняють різнотравно-схиловий локальний комплекс
(пасовищно-схиловий), представлений Товтровим типом аерофотозображення. Різнотравно-долинний морфолого-господарський комплекс виражений у Стирському (лучний та лучно-болотний) типі зображення (рис. 3.15).
Різнотравно-долинний із залісненими еоловими формами (частково незадернованими) поширений у Середньоприп’ятському типі зображення.
Розглянуті локальні морфолого-лісогосподарські комплекси – це,
здебільшого, вершинні та схилові складові морфологічних поверхонь.
Різні види лучних земель сформовані як окремий комплекс переважно
на долинних поверхнях, рідше – на схилових. На вершинних поверхнях
лучні землі не мають тривалого простягання, тому передбачено, що вони
належать до різнотравно-схилового комплексу.
Прямолінійно- та хвилясто-контурні структури ґратчастого зображення можна розглядати як одиниці, що охоплюють окремі поверхні
чи мікроформи рельєфу, а також як комплекси чи групи одиниць, приурочені до форм рельєфу чи комплексів форм.
Прямолінійно-контурні зображення, що охоплюють хвилясто-платові розчленовані комплекси форм рельєфу, відповідають вершинно-схилово-рільничим локальним морфолого-господарським комплексам (Тернопільський тип структур). Ці комплекси подібні до локальних комплексів
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пасмових височин з карстовими поверхневими формами Тлумацького
типу. Приуроченість сільськогосподарських угідь до вершинних поверхонь середньо розчленованих горбистих і хвилясто-платових комплексів
рельєфу є визначальною для привершинно-рільничих локальних комплексів
(Рівненсько-Збаразький тип структур). Для цих комплексів характерне
домінування рільничих земель на міжрічкових пагорбах з незначними
включеннями лісових земель біля долин та лучно-пасовищних земель у
долинах рік. Прямолінійно-контурні зображення, що розвинені окремими
масивами на терасах, схилах межиріч і схилах долин низовинних і підвищено-рівнинних областей, відповідають міжрічково-схилово-рільничим
локальним комплексам (Малополіський тип аерофотозображень).
Елементи прямолінійно-контурних і хвилясто-контурних груп зображень часто приурочені до окремих форм рельєфу. Вони становлять
вершинно-схилові рільничі морфолого-господарські комплекси. Ці локальні комплекси охоплюють поверхні пасом (Грядецький тип структур),
пасмоподібних пагорбів (Львівсько-Перемишлянський тип структур)
та мікроформ (мікропідвищення у Любомльському типі структур).
Локальні морфолого-господарські комплекси пов’язують також з
окремими поверхнями рельєфу, які значно поширені у розчленованих
районах. Наприклад, Бережанський тип зображення відповідає схиловорільничому (еродованому), Мізоцький – вершинно-рільничому, а Луцький
та Любомльський – відповідно, придолинно-схиловому рільничому і підвищено-рільничому комплексам. Верхньоприп’ятський тип зображень
відображає долинно-сільськогосподарський локальний комплекс.
Техногенний лінійно-плямистий тип зображень відповідає привершинно-схилово-придолинному гірничодобувному комплексу. Як свідчать
аерофотознімки, великі та середні за площею кар’єрно-відвальні і териконно-западинні форми, здебільшого, займають придолинні схили рік;
лише невеликі локальні кар’єри приурочені до привершинних схилів
чи вершин межиріч.
Отже, на підставі вивчення і типізації структур космо- та аерофотозображень території заходу України з’ясовано, що вони є індикаторами
поєднань між господарськими структурами і рельєфом для рівнинної частини заходу України. На космозображеннях такі поєднання виявлені через
співвідношення типів чи видів природокористування і типів рельєфу (регіональні морфолого-господарські комплекси). На аерофотозображеннях
визначено поєднання між об’єктами чи видами природокористування і
морфологічними елементами (локальні морфолого-господарські комплекси). Аерофотознімки дають змогу також вивчати складові морфологогосподарських комплексів – морфологію рельєфу та природокористування
як окремі одиниці – й визначати характер їхньої відповідності.
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nсобливості дешифрування і картографування рельєфу на великомасштабних космічних та аерофотознімках стають основою для їхнього
регіонального вивчення.
Волинське Полісся. В межах цієї території рельєф хоча і є рівнинним за
морфологією, але складний за генезисом. Плоскі межиріччя переважно
водно-льодовикового походження, з еоловими і моренними підвищеннями, перервані широкими долинами рік та численними заболоченими
зниженнями. На аерофотознімках форми рельєфу віддешифровують
головно за допомогою непрямих ознак, оскільки формування об’ємної
моделі під стереоскопом через рівнинність рельєфу утруднене.
Найвиразніші на Волинському Поліссі долинні форми рельєфу
(рис. 4.1). Тут виділяють долини великих поліських рік, таких як Прип’ять,
Західний Буг (поліська частина), долини середніх рік (Вижівки, Турії,
Стоходу, Стиру, Горині) та долини малих рік. Немеліоровані долини рік
(переважно це заплави) відрізняються на аерофотознімках за сірим
фототоном, на тлі якого чорними звивистими смугами простежуються
русла. Таке зображення властиве заплавним лукам. На схилах долин
розміщені орні землі або лісові масиви. Межі заплав і схилів долин
визначають за межами поширення різних структур зображення
(лучні й орні землі) та за межами зміни фототону в умовах однакового
зображення (світлий фототон на схилах і темніший у заплавах). У
меліорованих долинах рік межі форм та елементів рельєфу виявляють
не завжди однозначно. У заплавах чи долинах малих рік часто закладені орні землі, видовжені паралельно до русла, тоді як на схилах
сільськогосподарські наділи витягнуті під певним кутом до русла.
Важливу роль у разі визначення меж тут відіграє також фототон: у
заплавах фототон сільськогосподарських угідь темніший унаслідок
більшої зволоженості земель. Окрім того, долини рік виділяють за такою
непрямою ознакою, як структура сільськогосподарських угідь: у долинах
переважають головно кормові угіддя та культурні трави. Доцільним
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Рис. 4.1. Рівниний рельєф Волинського Полісся:
а – вигляд в перспективі на світлині; б – вигляд у плані на аерофотознімку.

для виявлення меж є звернення до аерофотознімків минулих років. На
знімках, де сільськогосподарське освоєння рельєфу було мінімальним і
переважала природна рослинність, межі рельєфу виразніші.
Найчіткіше на Волинському Поліссі виділені округлі зниження,
заповнені водою. Озера на аерофотознімках мають насичений темносірий фототон. На берегах чітко видно перезволожену прибережну
смугу, зайняту такою вологолюбною рослинністю, як очерет чи вільха.
Рівнинний характер рельєфу Волинського Полісся ускладнений незначними підвищеннями від 5–6 до 10–20 м. Трапляються невеликі підвищені
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форми (в середньому 120 × 500 м) і значно видовжені пагорби (50 × 3
000 м), що інтерпретовані як кінцево-моренні пагорби й ози. Вони добре
виділені на аерофотознімках у західній частині Волинського моренного
пасма та на Шацькому поозер’ї. Простежено також широкі смуги
підвищеного рельєфу, що мають довжину від кількох сотень метрів
до перших десятків кілометрів, як, наприклад, у районі Маневичів. Ці
смуги інтерпретують як зандрові рівнини, вони переважають у східній
частині Волинського Полісся. На аерофотознімках форми підвищеного
рельєфу читають за розрідженою поверхнею крон деревостанів: темносірий фототон зображення крон дерев чергується зі світлим фототоном
прогалин та просік. Піщані пагорби дешифрують також за наявністю
в їхніх межах кар’єрних виїмок. До підвищень рельєфу приурочені
населені пункти та орні землі, які ідентифікують їх на аерофотознімках.
Характерно, що закладанню орних земель на таких ділянках не передують
осушувально-меліоративні роботи.
У південній частині Волинського Полісся переважають великі
(у декілька десятків кілометрів) денудаційні підвищення. Про їхнє
поширення свідчать розташовані тут орні землі. У цій частині
Волинського Полісся підвищення рельєфу займають великі комплекси
орних земель, тоді як у північно-східній частині на підвищеннях є
лише одне або декілька полів.
У межах рівнинного рельєфу межиріч поширена улоговинна мережа.
На ділянках у сотні метрів чергуються видовжені та округлі мікропідвищення та звивисті мікрозниження. Мікрозниження завширшки 5–10 м
утворюють коротку розгалужену мережу, що описує мікрогорбкуваті поверхні завширшки 10–30 м і з відносним перевищенням декілька метрів.
Це ділянки реліктового мерзлотного рельєфу, що має характерну стільникову текстуру зображення на аерофотознімках. Межі мікропідвищень
і мікрознижень виокремлені різним характером природокористування:
у зниженнях розташовані лучні землі, а на підвищених ділянках – поля і
ліси. У мікрозниженнях простежуються сліди заболочування, що також
відображено на знімках. Такі ділянки мікроулоговинної мережі найбільше поширені у північно-західній частині Волинського Полісся та
дещо менше – у північно-східній.
Поміж рівнинними і підвищеними ділянками на Волинському Поліссі є різні за розмірами заболочені зниження. Деякі з таких знижень
освоєні, їх читають на аерофотознімках за густою системою меліоративних каналів та сільськогосподарськими землями між ними. Інші
зниження зайняті болотами і виділені за структурою зображення вологолюбної рослинності. Особливо великі площі займають зниження
у північно-східній частині Волинського Полісся, де до них приурочені
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Рис. 4.2. Еолові форми на Волинському Поліссі:

а – серпоподібна дюна (аерофотознімок околиць с. Пониковиця масштабу 1:14 000);
б – оз в околицях смт Шацьк.

болота. Значні зниження – це долини рік Стоходу, Прип’яті, які досягають 1,5–3,0 км ширини, а в місцях злиття приток – 5–7 км. Невеликі
локальні зниження як у північній, так і в південній частинах часто є
меліорованими і в них закладені сільськогосподарські угіддя (головно
кормові або культурні трави).
Поширені на Волинському Поліссі давні й сучасні еолові утворення
(рис. 4.2). Найчастіше вони трапляються у прип’ятському Поліссі, на
території Шацького поозер’я, вздовж правих берегів рік Західного Бугу,
Стиру, Стоходу. Еолові утворення дуже добре виділені на фоні рівнинного рельєфу за допомогою стереоефекту. Від інших форм підвищеного
рельєфу їх вирізняє характерна вузька видовжена або серпоподібна
форма. У серпоподібних форм випукла сторона завжди звернена на
схід, а в прямих еолових форм збережена видовженість із заходу на
схід, згідно з напрямом поширення панівних вітрів. Еолові форми часто
заліснені й мають досить щільну структуру зображення крон дерев. Незадерновані форми виділяють за білуватим фототоном.
На аерофотознімках Волинської височини зі стереоефектом виразно
відображені як форми рельєфу (аерофотознімки масштабу 1:30 000–
1:40 000), так і елементи рельєфу (аерофотознімки 1:20 000 і більші).
Їх дешифрують за прямими ознаками у разі отримання стереоефекту
на стереопарах знімків. У західній частині височини межиріччя мають
вигляд злегка опуклих видовжених у широтному напрямі пагорбів,
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а у східній частині поширені платоподібні пагорби з хвилястою
поверхнею. Для західної частини височини характерні прямолінійніші
обриси долинно-балкової мережі з пологими короткими схилами
(рис. 4.3). У східній частині балкові й малі долинні форми звивистіші,
їхня глибина врізу значно більша, що виявляється на аерофотознімках
у появі крутих схилів, різких перегинів, звуженні днищ долин до
ширини русла та наявності яркових форм. Збільшується і густота
розчленування, особливо поблизу долин великих рік.
У меридіональному напрямі височину перетинають ріки високих
порядків (Західний Буг, Стир, Устя, Стубла та ін.), які мають дещо вужчі
долини, ніж на Поліссі (від 100 до 1 000 м), проте такі ж заболочені днища. Для них характерні асиметричні схили: крутішими є схили західних
експозицій, а пологими – східні. Схили західних експозицій набагато
вищі від схилів східних експозицій, мають увігнуті профілі та різко виражені брівки вершин. У днищах долин розташовані численні стариці,
заповнені водою або зайняті болотною рослинністю.
Визначальним для зображення рельєфу Волинської височини є наявність на вододільних поверхнях мікроулоговинної мережі, яка успадкувала давні полігональні утворення перигляціальних областей. Мікроулоговинна мережа – це чергування звивистих мікрознижень темного
фототону й округлоподібних підвищень світлого фототону з еродованими ґрунтами на схилах. Смуги мікрознижень не мають тривалого
простягання: вони часто перервані, а потім знову відновлені.
Реліктова кріогенна морфоскульптура – це комплекс залишкових
форм, який об’єднує декілька головних груп. Виникнення комплексу зумовлене існуванням у минулому обширної зони багаторічної мерзлоти,
дією специфічних для цієї зони процесів з подальшим перетворенням
її форм під час деградації. Виділять три головні етапи формування
реліктової морфоскульптури: мерзлоту, період деградації мерзлоти
і постмерзлоту, які в сумі становлять повний цикл розвитку. Саме в
період деградації мерзлоти сформувалася специфічна реліктова морфоскульптура і головні типи мікрорельєфу в західній частині України.
Зазначену морфоскульптуру класифікують (за А.А. Величко, 1975) як
псевдоморфози по полігонально-жильних льодах, що епігенетично порушують вміщені породи. Їх зачислюють до торчинського (смоленського) і красилівського (ярославського) палеокріогенних етапів верхнього
плейстоцену. Деформації лесових комплексів у місцях розташування
клиноподібних структур є найзначнішими формами в геологічних розрізах Волинської височини та північної частини Поділля (рис. 4.4). Ширина поверху досягає 1,5–2,0 м, а глибина стуктур по вертикалі – до 4 –5 м.
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Рис. 4.4. Клиноподібна структура у горизонті верхньоплейстоценових лесів
(с. Бояничі на Волинській височині).

Утворення клиноподібних структур пов’язують із соліфлюкційними
зміщеннями під час коливань палеокліматичних умов на завершальному
етапі верхнього плейстоцену.
На досліджуваній території зафіксовано два типи палеокріогенних
знижень, що відрізняються за морфологією прояву: приурочені до придолинних і приурочені до привершинних поверхонь рельєфу.
Для придолинних поверхонь характерний блоково-западинний морфологічний тип знижень. Він у плані має деревоподібну текстуру зображення на аерофотознімках (рис. 4.5). До головної западинно-балкової
форми довжиною 300–500 м долучаються бокові розгалужені зниження
видовженої форми. Вони мають довжину 50–100 м. Густота розчленування таких придолинних поверхонь велика і становить 0,04 км/км2. Прояви
такого типу знижень добре віддешифровувати на знімках за змитим
білуватим фототоном міжвододільної поверхні (власне поверхні блока),
що чергується з темним фототоном перезволожених днищ западин. Такі
форми трапляються на Волинській височині здебільшого поблизу долин
малих рік і утворюють з ними єдину долинну мережу.
На привершинних поверхнях характер мікроулоговинної палеокріогенної мережі суттєво відрізняється. Тут поширений горбкувато-западинний морфологічний тип форм – чергування звивистих і округлих
мікрознижень темного фототону (більша зволоженість і гумусованість
ґрунту) і підвищень світлого фототону (фототон змитих ґрунтів). Смуги
мікрознижень не мають тривалого простягання: вони можуть описувати
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Рис. 4.5. Мікроулоговинна палеокріогенна мережа Волинської височини
(околиці с. Савчин). Аерофотознімок масштабу 1: 36 000.

одне–два мікропідвищення, перериватися, а потім знову відновлюватися.
Чітко видимі округлі мікрозниження. Їхня кількість становить 300–350
на 1 км2. Зазначимо, що прояви мікроулоговинної мережі на аерофотознімках значно залежать від сільськогосподарської рослинності на полях.
Оскільки мережа виявлена лише в межах сільськогосподарських угідь,
то, відповідно, на зораних полях темного фототону її читають слабше,
а на полях із зерновими культурами – найвиразніше.
Характерною особливістю Волинської височини, як вдалося віддешифрувати на аерофотознімках, є зміна морфологічних обрисів долинного рельєфу від найвищого положення базису ерозії до найнижчого. Поблизу головних вододільних поверхонь поширені неглибоко
врізані балки з широкими днищами і розлогими схилами, які в східній
частині височини мають деревоподібний малюнок у плані, а на заході є
прямішими. Поряд з ними широко розвинені форми початкової ерозії
– мікроулоговини, вимоїни та яри. Схили балок тут пологі, випуклі в
профілі, зі слідами змитого ґрунту у верхніх частинах. Чим далі від головних вододільних поверхонь, тим розлогіші балки різко врізаються у
поверхню межиріч, їхні схили стають крутішими, а днища звужуються
до ширини русла. Для схилів характерна асиметричність: у широтно
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видовжених формах крутішими є схили північної експозиції, а в діагональних та меридіональних – західної. Переважають прямі профілі
схилів. Ділянки крутоврізаних балок більше поширені у східній частині
височини, а в західній можуть виявлятися на дуже коротких проміжках. Наступний етап – нове розширення балок на придолинних схилах
середніх і малих рік, перехід їх у власне долинні форми. Їхні схили знову
виположені, випуклі у профілі, днища форм значно розширені, різко виділяються їхні тилові шви. На придолинних поверхнях згруповані також
лощинно-балкові улоговини, що мають на аерофотознімках характерну
деревоподібну форму. Різні “гілки” улоговин виокремлені ділянками
змитих ґрунтів білого фототону.
Структурні райони Волинської височини – Повчанська височина і
Мізоцьке плато – на аерофотознімках мають рельєф, абсолютно відмінний від описаного вище. Для них характерні різкіше виражені форми та елементи рельєфу (див. рис. 4.3). Пагорби на Мізоцькому плато
здебільшого столоподібні, з хвилястими вододільними поверхнями,
спадистими, іноді крутими схилами, що розчленовані ярами і балками. У
західній частині простежуються вужчі вододільні поверхні, ніж у східній.
Виділення брівок вершинних поверхонь і перегинів схилів виокремлене
на аерофотознімках різними видами природокористування. Днища ярково-балкових форм тут вузькі, короткі, а днища рік широкі, заболочені.
На Повчанському плато головні вододільні поверхні горбисті, вузькі й
поступово переходять у пологі вододільні поверхні низьких порядків.
Схили довгі, мають увігнутий перегин, який розділяє їх на круті верхні
частини та пологіші нижні. Долини рік у центральній частині Повчанської височини є різко врізаними, вузькими, з крутими схилами, а в
напрямі до периферії розширені, заболочені, схили виположені. Глибина
розчленування на Мізоцькому плато і Повчанській височині є значно
більшою, ніж в іншій частині Волинської височини. Зафіксовано асиметричність схилів у цих районах: схили південних експозицій крутіші,
ніж схили північних. На пологих вододільних поверхнях, як і на всій
Волинській височині, розвинена мікроулоговинна мережа.
Рівнинний рельєф на Малому Поліссі вирізняється слабкою вираженістю форм та елементів, їх читають на аерофотознімках, як звичайно,
за непрямими ознаками. Найліпше тут дешифрувати долинну мережу.
Більшість долин рік є меліорованими (Іква, Солокія, Болотня та інші
малі ріки). Їхні межі визначають за простяганням вузькопрямокутних
сільськогосподарських угідь, упорядкованих між меліоративними каналами. Немеліоровані долини рік Західного Бугу, Стиру, Солокії, Болотні, Рати, частково Полтви виділені на аерофотознімках за межами
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поширення лучно-болотного різнотрав’я, яке відображене темно-сірим
однорідним фототоном. Такі долини пронизані заболоченими або заповненими водою старичними формами.
На території Малого Полісся за такою непрямою ознакою, як поширення немеліорованих ширококонтурних угідь, виявлені великі (Радехівське,
Кам’янсько-Бузьке) і малі (Великомостівське, верхів’я Пустої, Хмілівське)
денудаційні підвищення рельєфу. Ці ділянки мають широкі й хвилясті міжрічкові поверхні, густо розчленовані перезволоженими днищами невеликих
долин, балок, у яких проходять меліоративні канали. На них широко розвинена мікроулоговинна мережа (рис. 4.6). На відміну від подібної мережі
Волинської височини, тут простежено деяку впорядкованість елементів:
до вододільних поверхонь приурочені мікроулоговини округлоподібних
форм, а до схилових – видовжені вимоїни і борозни.
Широкі межиріччя центральних частин Малого Полісся поступово
звужуються до південної периферії, долини рік стають глибше врізани-

Рис. 4.6. Денудаційне підвищення на Малому Поліссі (околиці
с. Заболотці). Аерофотознімок 1:36 000.
Світлим фототоном у центрі знімка виділене підвищення в рельєфі,
темним (унизу зображення) – долина ріки.
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ми. Хоча на південних околицях вираженіші пологосхилові поверхні, тут
завжди наявні плоскі елементи, що об’єднує їх з північними районами.
На Пасмовому Побужжі плоскими є днища долин рік та більшість вододільних поверхонь пасом. Міжпасмові долини плоскі, заболочені, їхня
ширина сумірна з шириною пасом (див. рис. 3.3). Долини меліоровані
й зайняті сільськогосподарськими угіддями. В тих долинах, де зберігається поздовжня витягнутість угідь, межі долин більше окреслені, їх
визначають завдяки різному простяганню угідь на схилах і в долинах.
У долинах, в яких простягання сільськогосподарських угідь невпорядковане (наприклад, р. Полтви), виділення меж утруднене, перегини
між долинами і схилами тут дуже поступові. Пасма мають пологі схили
з поступовим переходом до плоских вододільних поверхонь. Поверхні
пасом не є монолітними, а розчленовані вузькими неглибоко врізаними
балками і малими долинами рік. У придолинних частинах схилів пасом
простежено випуклий перегин, виділений за вузькими смугами змитого
ґрунту білого фототону.
На ділянці Жовтанці–Буськ виявили специфічний рельєф, для якого
характерне поперечне розчленування плоских поверхонь глибокими
вузькими долинами. Ці долини короткі, з численними бічними відгалуженнями у верхів’ях. Придолинні схили розчленовані мікроулоговинною мережею (див. рис. 3.10, д).
На території поза Пасмовим Побужжям південно-західної частини
Малого Полісся (територія між ріками Мощанка і Свиня) та у південно-східній частині (на відрізку між селами Глиняни–Шопка та р. Стир)
плоский долинний рельєф чергується з полого піднятими межиріччями.
Переважне поширення мають малі ріки з широкими долинами. Ці долини меліоровані, русла рік спрямлені. У долинах розташовані сільськогосподарські угіддя, які мають такі ж ширококонтурні форми, як і на
схилових поверхнях, тому визначення меж між долинними і вододільно-схиловими поверхнями за непрямими ознаками на аерофотознімках
утруднене. Перевищення простежені в разі стереоефекту, а також за
допомогою фототональних відмін у ступені зволоженості поверхонь.
Поблизу уступу Гологоро-Кременецького пасма на полях збільшується
кількість ділянок змитих ґрунтів.
У північно-східній частині Малого Полісся (на відрізку між ріками
Стир та Іква) будова долинних форм цілком відрізняється від будови
решти частини долин території Малого Полісся. Долини рік тут часто
прямолінійні, їхні днища вузькі, немеліоровані і зайняті лучним різнотрав’ям. Добре виражені на аерофотознімках тилові шви долин. Висоти межиріч зменшуються з південного сходу на північний захід, до
центра рівнини. Їм притаманні плоскі широкі поверхні, на яких нема
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слідів заболочення, і короткі круті схили. Широкого розвитку на вододільних поверхнях набула мікроулоговинна мережа, закладена в давніх
полігональних структурах. Ця мережа більше подібна до своїх аналогів
на Волинській височині, на ній переважають округлоподібні елементи.
Трапляються смуги змитого ґрунту, які ідентифікують випуклі придолинні перегини.
На межиріччях, а також у долинах рік центральних частин Малого
Полісся зафіксовано еолові форми. Вони переважно заліснені на межиріччях, а в долинах рік розорані. На аерофотознімках заліснені форми
виділені слабко, головно, в разі стереоефекту, а в долинах рік вони добре виражені завдяки білому фототону слабко задернованих поверхонь.
Еолові утворення на Малому Поліссі значно менші за площею і висотою,
ніж на Волинському Поліссі. Для них характерна така ж серпоподібна
форма поряд з округлоподібною та видовженою. На ділянці між Бродами
і Радивиловим виявлено також S-подібні еолові форми.
Подільська височина має значні відмінності у зображенні рельєфу
на аерофотознімках від описаного вище. Вони полягають у такому:
1) на Подільській височині поширені різко виражені елементи рельєфу
(брівки вододільних поверхонь, уступи, прямовисні схили), значною є
глибина та густота розчленування поверхні; 2) особливістю рельєфу
є його долинна мережа: днища долин середніх і малих рік вузькі,
здебільшого прямолінійні, їм властивий чіткий перегин до схилових
поверхонь. Значний розвиток мають яркові форми; 3) характерною для
Поділля є асиметричність схилових поверхонь: у пагорбах поперечного
до меридіонального напряму межиріч простягання північно-західні
схили круті, а південно-східні пологі; 4) розрізняють суттєві відмінності
в морфологічних обрисах пасмово-горбогірного, пасмово-останцевого,
платоподібно-горбогірного, хвилясто-платового та пасмово-долинного
типів рельєфу. Названі особливості відображені на аерофотознімках,
причому в кожному із геоморфологічних районів є свої відмінності.
На Подільських горбогір’ях у межах пасмово-горбогірного типу
рельєфу різко виражені форми рельєфу переважають над пологими
(рис. 4.7). Це крутосхилові пагорби, вузькі вершини та глибоко врізані
долинні форми. Форми й елементи рельєфу на горбогір’ях виділяють
за прямими ознаками у разі стереоефекту.
Височина Розточчя, хоча й має загальне діагональне простягання,
проте пагорби, що є основою межиріч, упорядковані в широтному чи
субширотному напрямі, впоперек до її простягання (рис. 4.8). Поширені
два типи міжрічкових поверхонь: пагорби із крутосхиловими останцевоподібними вершинами і плогосхиловими придолинними частинами
та платоподібні межиріччя з широкими плоскими вершинами і крутими
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Рис. 4.8. Морфологічна схема Розточчя
за результатами інтерпретації аерофотознімків.
Каркасні лінії рельєфу: 1 – межі головних вершин; 2 – межі проміжних вершин; 3 – перегини
схилів: а – увігнуті, б – випуклі; 4 – уступи; 5 – межі днищ долин;
6 – кар’єри.

придолинними схилами. Перший тип межиріч переважає на Львівському Розточчі і в центральній (привододільній) частині Равського
Розточчя, другий характерний для периферійної частини Равського Розточчя і Малополіського краю Львівського Розточчя. Трапляються також
останцеві пагорби з вузькими видовженими вершинами, розташовані
як у межах височини, так і поза її краєм.
Для розточанських пагорбів асиметричність схилів виявляється
в тому, що західні і північно-західні схили крутіші, ніж східні й південно-східні. В останцевих масивах (Жовківському, Рава-Руському)
крутішими є схили північної експозиції. Переважають ввігнуті схили
крутістю 15–20°. Лінії найбільше ввігнутих перегинів проходять по межі
крутосхилових привододільних і пологих придолинних частин схилів на
останцевоподібних межиріччях. Схили пагорбів тут, як звичайно, довгі,
ускладнені невеликими площадками різних гіпсометричних рівнів (у
басейні р. Млинівки, для прикладу, на аерофотознімках виділені чотири
рівні). На платоподібних межиріччях плоскі вершини обмежені крутими
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схилами, які в одних випадках відокремлені днищами долин, а в інших
– через увігнутий перегин переходять у придолинні пологі схили. На
Розточчі переважають різкі перегини: між останцевоподібними вершинами і пологими схилами (ввігнуті), брівки вершин у платоподібних
пагорбах (випуклі), перегини структурних площадок, уступів, брівки
ярів. Крутосхилові поверхні, як видно на аерофотознімках, зайняті лісовими масивами або чагарниками, а пологосхилові і плосковододільні
сільськогосподарсько освоєнні.
Долинні форми низьких і високих порядків відрізняються будовою.
Днища долин високих порядків широкі, часто заболочені й відображені на
аерофотознімках темним фототоном лучно-болотного різнотрав’я. Чітко
виділені тилові шви долин. Долинні форми низьких порядків вузькі, звивисті, з крутими придолинними схилами, зайнятими переважно чагарниковою рослинністю. У днищах таких форм на аерофотознімках тилові шви
замасковані. Характерними є місця з’єднань долинної мережі: притоки
впадають в головне річище часто під гострим кутом, утворюючи клиноподібні виступи схилів. Поширені яркові форми значної довжини.
Гологоро-Кременецьке пасмо – це вузьке, протилежне до напряму
Розточчя пасмо. На аерофотознімках видно, що пасмо утворюють поперечні до головного простягання пагорби. До Малополіської рівнини
вони звернені прямовисними уступами (заввишки до 100 м), мають
монолітніший нерозчленований край, а в сторону Опілля і Тернопільського плато поступово, у вигляді різновисотних сходин, переходять у
розчленовані межиріччя нижчої висоти. В Гологорах і Вороняках поперечні долини розбивають пасмо на окремі масиви з горбистими вододільними поверхнями, крутими привододільними схилами, які через
різкий ввігнутий перегин переходять до пологих придолинних схилів.
На аерофотознімках видно, що круті привододільні ділянки вкриті лісом
або лучно-степовою рослинністю, а придолинні землі займають поля та
населені пункти. Кременецькі гори дещо відрізняються будовою рельєфу від Гологір. Вони простягаються у вигляді вузького хребта з майже
паралельними, короткими відрогами (рис. 4.9). Вододільні поверхні
ширші й пологохвилясті. Поля і населені пункти, що трапляються на
них, відображають їх на аерофотознімках. На таких полях часто виявляють полігональні й карстові мікрозниження. На малополіському краю
Гологоро-Кременецького пасма простежено більшу кількість останців
різного розміру, ніж на відповідному краю Розточчя. Вони мають вигляд куполоподібних горбів, тоді як на краю Розточчя – столоподібних
масивів. На аерофотознімках добре можна прочитати структурні
уступи, скельні виходи порід. Схили розчленовані короткими, вузькими,
переважно прямолінійними долинно-балковими формами.
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Рис. 4.9. Морфологічна схема Кременецького пасма, виконана
за результатами дешифрування аерофотознімків 1:14 000.
Каркасні лінії рельєфу: 1 – межі головних вершин; 2 – межі проміжних вершин; 3 – перегини
рельєфу: а – випуклі, б – увігнуті; 4 – брівки вершин; 5 – межі днищ долинних форм; 6 – лінії,
що впевнено дешифровані; 7 – передбачувані лінії; 8 – урвисті схили; 9 – кар’єри.

Височина Опілля має подібні й відмінні риси у будові рельєфу з
Розточчям і Гологоро-Кременецьким пасмом. Подібність виявляється
у значній висоті вододільних поверхонь, переважанні крутосхилових
пагорбів з різкими перегинами на схилах, великій глибині врізу долинної
мережі. Тут, як і на інших горбогір’ях, крутішими є привододільні частини пагорбів порівняно з придолинними. Від інших горбогір’їв рельєф
Опілля, як видно з аерофотознімків, відрізняється плановою побудовою.
Тут поширені межиріччя меридіонального простягання, ускладнені поперечними пагорбами північно-західного–південно-східного напряму.
Вододільні поверхні межиріч хвилясті або горбисті (рис. 4.10).
На Опіллі є ділянки з переважанням різкіше вираженого рельєфу і
ділянки з переважанням пологосхилового рельєфу. Для ділянок різко
вираженого рельєфу характерні пагорби з горбистими вузькими вододільними поверхнями, до яких приурочені найбільші висоти. Схили
цих пагорбів круті (20–45°), ввігнуті в профілі, сильно розчленовані та
ускладнені різними площадками і прямовисними уступами. Характерна
велика глибина розчленування (50–150 м).
На аерофотознімках добре видно площі, які на фоні крутосхилового
рельєфу виділяються як обширні улоговини (див. рис. 4.7). Це ділянки пологосхилового рельєфу у верхніх течіях рік Бібрки, Гнилої Липи, Золотої
Липи – Перемишлянська, Бережанська, Бібрська. На них глибина розчле160

Рис. 4.10. Рельєф околиць Бібрки (тривимірна модель з накладеним
аерофотозображенням, виконана в програмі ERDAS Imagine)

нування є набагато меншою (30–50 м). Пагорби північно-західного–південно-східного простягання тут мають пологі схили і випуклі вододільні
поверхні з поступовими перегинами між ними, хоча самі пагорби такі
ж вузькі, як і в межах крутосхилового рельєфу. Тут зрідка трапляються
різкі врізи долин, їхні днища широкі й частково заболочені.
У долинах рік різних порядків зафіксовано чітку асиметричність
схилів: у меридіональних долинах крутішими є схили західних експозицій, а в субширотних і діагональних долинах – схили північно-західної
експозиції. У долинах із пологими схилами, які розорюють, асиметричність виявляється на аерофотознімках через фототон змитих ґрунтів на
крутіших схилах.
Долини малих рік на Опіллі вузькі, часто з крутими придолинними
схилами і шириною днища, що трохи більша від русла. На аерофотознімках такі долини виділяють за смугами різкої зміни фототону. Долини
середніх рік широкі, мають виразні тилові шви і плоскі сухі днища.
Характерним для них є скельні виступи на схилах.
Загалом долини та ярково-балкові форми на Опіллі прямі, звивистими є лише меліоровані русла. Планова конфігурація з’єднань приток
прямо- і гострокутна, як і на всіх горбогір’ях. На придолинних схилах
від лінії найбільше ввігнутих перегинів розвинена коротка густа мережа
яркових форм у корінних мергельних породах, яка особливо добре відображена на Бережанському Опіллі. Трапляються також розгалужені яри
з густо розчленованими схилами у лесових відкладах.
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На південь і захід від власне Опілля обриси рельєфу згладжені, відносні висоти території зменшені до 350 м, власне Опілля переходить у
Придністерське Опілля. Пологий рельєф залежить від прогинання цієї
території в неотектонічний час. За генезисом тут виділяють акумулятивно-рівнинний, а за морфологією – пасмово-долинний тип рельєфу.
Характерним для нього є густе і неглибоке долинне розчленування:
у меридіональному напрямі територію перетинають широкі долини
Бібрки, Свіржу, Гнилої Липи, Нараївки, Горожанки, у них впадають
у субширотному напрямі субсекветні долини, до яких долучаються
короткі ресекветні й обсекветні долини. Планова конфігурація з’єднань
приток є прямокутною і клиноподібною, що свідчить про непряму
роль неотектоніки під час її закладання.
Долини малих рік і балок порівняно широкі, часто з крутішими
придолинними схилами і меліорованим руслом. На аерознімках вони
виділені за темнішим фототоном на тлі світлих розораних схилів. Долини середніх рік також широкі, мають виразні тилові шви і плоскі,
перезволожені днища. Русла рік майже повсюди спрямлені. Виділено
магістральний водоканал і зрідка бокові меліоративні канали.
Міжрічковий рельєф утворюють пасмоподібні пагорби північнозахідного–південно-східного простягання. Вони мають невиразні пологовипуклі вершини, такі ж пологі схили, які закінчуються слабко
вираженими випуклими перегинами, що простежені на знімках за ділянками змитих ґрунтів. На таких пагорбах розташовані поля та населені
пункти (у придолинних частинах).
Головні вододільні поверхні більше підняті, погорбковані, з крутішими схилами, які зайняті лісовими масивами. На схилах пагорбів
часто відслонені скельні породи (рис. 4.11). Вони виходять на поверхню
у вигляді мисів на західних закінченнях пагорбів або утворюють смуги
лінзоподібної форми на схилах чи вершинах пагорбів. Пагорби в місцях
скельних виходів мають круті схили і ніздрювату поверхню, зумовлену
карстовим вилуговуванням неогенових вапняків.
У долинах рік різних порядків простежена чітка асиметричність схилів: у меридіональних долинах крутішими є схили західних експозицій,
а в субширотних і діагональних – схили північно-західної експозиції.
Асиметричність чітко видно на знімках завдяки стереоефекту. У долинах
з пологими схилами, які розорюють, асиметричність виявлена слабко,
головно, їх відшукано за непрямими ознаками, такими як світліший
фототон змитих ґрунтів на крутіших схилах.
Львівське плато розбите консеквентними і субсеквентними долинами на платоподібні пагорби. Вершини пагорбів майже рівні, з невеликим
похилом до долин, за винятком південно-східної частини території, де
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Рис. 4.11. Виходи на денну поверхню неогенових вапняків на
лівому березі Бурштинського водосховища. Аерофотознімок 1:14 000.

вершини, здебільшого, горбисті. Схили пагорбів поступово переходять
у вододільні поверхні. Придолинні частини схилів мають випуклий
перегин, виділений на аерофотознімках еродованими ґрунтами на розміщених тут полях. На ділянках розчленованого та горбистого рельєфу
переважають ввігнуті і прямі схили. Міжрічкові пагорби мають характерне північно-західне–південно-східне простягання. Долини вузькі
й досить прямі за простяганням. Притоки з’єднані майже під прямим
кутом. Меридіональні долини Зубри, Щирки широкі, заболочені, з виразними тиловими швами. На плоских поверхнях межиріч Львівського
плато розвинуті процеси заболочування і карстоутворення. Львівське
плато у вигляді різновисотних ступенів опущене до Городоцько-Щирецької рівнини.
Городоцько-Щирецька рівнина виділена на аерофотознімках як плоска територія, в основі якої є антиклінальна структура. Рельєф, з огляду
на рівнинність території, відчитують за непрямими ознаками. Центральна частина меридіонально витягнутих межиріч зайнята лісами,
поширення яких свідчить про підвищеніші ділянки. Поля розташовані
поблизу долин та ідентифікують пологі схилові поверхні. Поза межами
полів трапляються ділянки густої мережі полігональних мікроулоговин,
карстових лійок, зайнятих вологолюбною лучною рослинністю. Мікроулоговинна мережа і карстові форми розвинуті на рівних плоских, част163

ково заболочених ділянках. Долини рік низьких порядків меліоровані,
в умовах рівнинного рельєфу невиразні на аерофотознімках. Долини
Ставчанки, Верещиці широкі, заболочені. В їхніх днищах розміщені ставки, будівлі з присадибними ділянками, невеликі поля, які дещо маскують
межі долин. Проте переважає лучно-болотне різнотрав’я і в місцях його
поширення днища долин на аерофотознімках досить виразні.
Західноподільська височина (Тернопільське плато) з хвилясто-платовим типом рельєфу виділена переважно як рівнинна, пологосхилова територія. Рівнинний рельєф простежений на півночі височини, приблизно
до межі Козова–Тернопіль–Підволочиськ, і нагадує рельєф Волинської
височини. Широкі міжрічкові поверхні на півночі є хвилястими, з незначною глибиною розчленування (див. рис. 4.7). На аерофотознімках
добре видно мікроулоговинну мережу на полях: у басейні Стрипи і
Серету вона має округлоподібні елементи, а на Авратинській височині
поширені також тривалі борозенчасті зниження. Добре виражені білуватого фототону еродовані ґрунти, які фіксують випуклі перегини в
придолинних частинах схилів.
Долини рік низьких порядків мають короткі розлогі схили з крутими
нижніми частинами і широкі заболочені днища. Вони, здебільшого, прямі, рідше меандрують. На аерофотознімках видно характерну планову
будову пагорбів у балково-долинних формах: спочатку у балку полого
опущений пагорб лівого берега, далі – правого і т.д. Верхів’я ерозійних
форм нерідко мають віялоподібне розчленування. Схили віялоподібних
форм вирізняються великою плямистістю, оскільки місця випуклих у
плані перегинів мають білуватий фототон еродованих ґрунтів, а місця
мікрознижень – темний фототон намитих ґрунтів. Для Авратинської
височини характерні пряміші контури початкових долинних форм, ніж
на півночі Тернопільського плато, долини тут глибше врізані і мають
вираженішу еродованість ґрунтів.
Південна частина Тернопільського плато має таку ж хвилясту поверхню межиріч, розчленовану балковими і долинними формами, як
і північна частина (див. рис. 4.7). Проте глибина розчленування тут
набагато більша, обриси рельєфу виразніші. Різко відмінним є рельєф
межиріч і придолинний рельєф. На межиріччях поширені пологосхилові пагорби з опуклими вершинами і довгими схилами. Схили долин
низьких порядків мають випуклі в нижній частині профілі, самі долинні форми меандрують і звивистіші, ніж у північній частині. Долини великих подільських рік Стрипи, Серету глибоко врізані, з урвистими схилами, що розчленовані береговими ярами. Низів’я цих рік
каньйоноподібні. Зафіксовано приуроченість найбільше підвищених і
крутосхилових пагорбів до ділянок поблизу долин цих рік. Вододільні
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поверхні мають чіткі брівки, іноді уступи до придолинних схилів. На
схилах трапляються скельні виходи, осипища. У підніжжях таких схилів
розвинені делювіальні шлейфи. В долинах поширені один–два терасові
рівні, русла широкі, немеліоровані, з русловими формами, такими, як
бічники, острови.
Товтрове пасмо читають на аерофотознімках із визначенням об’ємної моделі рельєфу і виділенням у її просторі товтрових пагорбів. На
різних ділянках Товтрове пасмо відображене в рельєфі по-різному. На
північно-західному краю (від с. Підкамінь до с. Максимівка, південніше
Збаража) воно не утворює виразних форм. Тут простежено невисокі
пологосхилові пагорби, які майже повністю розорані й слабко видні
на аерофотознімках. Найбільше різноманіття форм є на ділянці Максимівка–Красне, на південний схід від Гримайлова. Товтрові пагорби
тут не масковані полями чи лісовими масивами, вони зайняті лучностеповою рослинністю. На цій ділянці головна лінія Товтр проходить у
вигляді уступу або вузьких мікрогорбистих вершин пагорбів. У місцях
поширення денудаційного уступу (наприклад, біля с. Старий Скалат)
виділено прямовисний південно-західної експозиції схил зі скельними
виступами та пологий схил північно-східної експозиції. Уступи змінені високо піднятими пагорбами з вузькими горбистими вершинами
і крутими схилами. Ці пагорби або утворюють суцільне пасмо, або є
відособленими. Вершини пагорбів часто незадерновані й просвічують
ніздрюватою на аерофотозображеннях поверхнею вилужених гірських
порід. Деякі Товтрові пагорби замасковані лісовою рослинністю і простежені на аерофотознімках за видовженою формою в разі стереоефекту.
Від підніжжя пасма у західному напрямі простягаються групи або поодинокі останці. Для них характерні значно більші висоти, ніж головного пасма, видовжені вершини та круті ввігнуті схили. Характерною є
форма окремих останців. Останці зайняті лучно-степовим різнотрав’ям,
що виділяє їх на аерофотознімках. Про наявність останцевого пагорба
свідчать також закладені тут кар’єри будівельних матеріалів. На ділянці пасма від с. Красного до перетину пасмом р. Збруч поширені лісові
масиви, тому дешифрування товтрових пасом тут утруднене. Зафіксовано деякі невисокі окремо розташовані пагорби та невеликі підняття
вододільних поверхонь.
На південь від Західноподільського плато, на Придністерському
Поділлі, добре виявився хвилясто-платовий долинний тип рельєфу.
Межиріччя тут,як і на Західноподільському плато,мають хвилясті поверхні
й різко виражені брівки привододільних поверхонь, однак ширина межиріч різко зменшується внаслідок густого долинного розчленування
(рис. 4.12). Тут розрізняють будову долин невеликих приток рік,
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а

б
Рис. 4.12. Рельєф Придністерського Поділля
(околиці с. Нижнів):
а – морфологічна картосхема; б – аерофотознімок 1:36 000.
Каркасні лінії рельєфу на схемі: 1 – брівки вершин; 2 – виразні межі
вершинних поверхонь; 3 – поступові межі; 4 – перегини схилів:
а – чіткі, б – нечіткі; 5 – межі днищ долин; 6 – русло ріки; 7 – лінії,
що впевнено дешифровані; 8 – передбачувані лінії.

долин малих і середніх рік та долини Дністра. У меридіонально
і субмеридіонально напрямлених балково-долинних формах
глибина врізу дещо менша, ніж у головних ріках, і досягає півсотні
метрів; вони вирізняються асиметричністю схилів: схили західних
експозицій круті, іноді прямовисні, з різкими привододільними
брівками, прямі або випуклі в профілі. У плані їм іноді властива
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дрібна гофрованість: щільно розташовані виступи та вгини схилової поверхні. Такі схили мають густе яркове розчленування.
Схили балково-долинних форм східних експозицій пологі, випуклі
профілі густо розчленовані ерозійними формами. Днища вузькі,
майже не простежуються.
Долини великих (Стрипи, Серету, Збруча) і малих рік (Бариша,
Джурина, Тупої) мають значну глибину врізу (150–200 м) і прямовисні схили. Схили долин прямі або ввігнуті в профілі, а в плані
повторюють вигини меандр. У деяких місцях виявилася густа мережа яркових форм, трапляються скельні виходи, осипні явища.
Схили західних експозицій на аерофотознімках ліпше виражені
завдяки власній тіні.
Долина Дністра на досліджуваному відтинку території має каньйоноподібний вигляд: суцільне простягання крутосхилових поверхонь
перерване лише долинами приток. На аерофотознімках схилів Дністра
виявлено структурні уступи та перегини, що розділяють різні за
крутістю частини схилів. Русло Дністра пряме, однак простежуються
великі меандри, затиснуті між прямовисними схилами. На деяких
відтинках днище настільки вузьке, що всю його ширину охоплює
русло. В руслі на аерофотознімках чітко видно острови, коси, а також
конуси винесення рік.
На території Придністерського Покуття досліджували Городенківську і Бистрицько-Тлумацько-Олешанську ділянки. Для них
характерне північно-західне–південно-східне простягання малих рік
і міжрічкових поверхонь. На Городенківській височині міжрічкові
пагорби мають платоподібний вигляд: рівні чи полого нахилені поверхні, слабко виражені випуклі перегини у верхніх частинах схилів
та різкі врізи долин. На Бистрицько-Тлумацькій височині для пагорбів характерна складно побудована поверхня: вододільні поверхні
вузькі, гребенеподібні, а схили мають пологий увігнутий перегин у
привододільній частині і випуклий перегин у придолинній. Перегини
на аерофотознімках виокремлені ділянками змитих ґрунтів. Придолинні схили розлогіші, ніж на Городенківській височині. Долини
малих рік різко врізані, з дуже вузькими днищами. Долини середніх
рік (Тлумач, Дуструв, Гостилів) виділені асиметричними схилами:
залежно від напряму ріки крутішими є схили західної і південної
експозицій. Днища долин тут дещо ширші, освоєні. На межиріччі
Тлумача і Красилова виявлений площинний карст: карстові лійки
безсистемно поширені як у долинних зниженнях, так і на вододільних поверхнях.
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4.2. Ðåã³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñï³ââ³äíîøåíü
ãîñïîäàðñüêèõ ñòðóêòóð
³ ìîðôîëîã³÷íèõ åëåìåíò³â
Виконаний за даними аерофотознімання аналіз характерних
форм та елементів рельєфу заходу України дає змогу виявити співвідношення між різними об’єктами чи видами природокористування
і морфологічними елементами. Найвиразніші на аерофотознімках
поєднання між сільськогосподарським землекористуванням і поверхнями чи лініями рельєфу. У цьому разі визначають параметри
сільськогосподарських угідь, потім зіставляють з довжиною чи шириною морфологічних поверхонь і з’ясовують характер збігу їхніх
контурів. Точність визначення площ полів у разі дешифрування аерофотознімків залежить від розмірів полів та чіткості зображення
меж. Середня відносна похибка визначення площ полів за аерофотознімками, порівняно з планами землеустрою, становить 8,4%. У
випадку визначення площ великих полів (понад 100 га) ця похибка
менша 5%, а для малих полів (до 50 га) – становить 20–35% [79]. Для
таких видів природокористування, як лісові масиви, визначають відповідність контурів чи простягання кварталів стосовно поверхонь
рельєфу, а в межах поселенських територій – форми впорядкування
кварталів стосовно елементів рельєфу.
Волинське Полісся. Під час вивчення особливостей природокористування Волинського Полісся вибирали ключові ділянки в межах різних
типів морфолого-господарських комплексів. Для досліджень використано космофотознімки масштабу 1:25 000, 1:100 000 (1985), космознімок
“Landsat” на CD-носії роздільної здатності 30 м/пкс (2003), аерофотознімки 1:30 000, 1:17 000 (1955, 1960 і 1967 рр.) та сучасні польові спостереження.
Верхньоприп’ятський тип долинного сільськогосподарського комплексу представлений долиною р. Веселухи та заплави р. Прип’ять
на верхній ділянці. У меліорованих долинах, зокрема у заплаві
Прип’яті, переважають поля прямокутних форм, закладені поміж
осушувальних каналів. Загальні межі груп таких полів слабко
відповідають межам заплави Прип’яті, проте видовжені форми полів
збігаються з напрямом простягання долини. Довжина цих полів
у п’ять–шість разів більша, ніж ширина, і залежить від довжини
регулювальних каналів. Площі полів у заплаві Прип’яті є одними
з найбільших у північно-західній частині Волинського Полісся
(табл. 4.1).
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Та б л и ц я 4 . 1
Середня площа сільськогосподарських угідь у межах регіонів заходу України,
визначенa за аерофотоматеріалами

Регіон

Поверхні рельєфу

Меліорована заплава р. Прип’ять
Меліоровані долини малих рік
Волинське Перша тераса р. Прип’ять
Полісся Мікропідвищення північно-західної частини
Схили межиріч
Привершинні поверхні західної частини
Волинська Привершинні поверхні східної частини
височина Придолинні поверхні західної частини
Придолинні поверхні східної частини
Привершинні поверхні Мізоцького пасма
Межиріччя центральної частини
Мале
Гологоро-Кременецьке підніжжя
Полісся
Равсько-Розточанське підніжжя
Поверхні пагорбів Львівського плато
Межиріччя Городоцько-Щирецької рівнини
Подільська Поверхні пагорбів Розточчя
височина Придолинні схили Гологоро-Кременецького пасма
Поверхні пагорбів пологосхилової частини Опілля
Придолинні поверхні крутосхилової частини Опілля
Поверхні пагорбів Придністерського Опілля
Привершинні поверхні північної частини Тернопільського
плато
Придолинні поверхні північної частини Тернопільського
плато
Межиріччя південної частини Тернопільського плато
Межиріччя Подільського Придністер’я
Поверхні пагорбів Тлумацької височини
Поверхні пагорбів Городенківської височини

Середні
площі
фермерських
угідь, га

40,0
16,4
49,0
8,8
50,1
92,4
75,6
57,3
42,7
35,6
44,0
82,5
27,4
48,7
27,3
22,6
30,0
61,2
21,7
35,6
84,9
42,3
105,4
96,5
40,2
85,4

У долині р. Веселухи поширені смугоподібні паралельно впорядковані сільськогосподарські угіддя, розташовані між каналами-збирачами у підсистемах провідних меліоративних каналів. Характерно, що в
невеликих підсистемах, які налічують близько чотирьох–десяти полів,
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довжина низки полів приблизно сумірна. У підсистемах, де полів понад
десять, найдовшими є поля у центральній частині, а по периферії вони
коротші. Такі підсистеми закладають без урахування характеру морфологічних елементів рельєфу. Поряд із підсистемами меліорованих угідь,
у заплаві Веселухи поширені невпорядковані у паралельні підсистеми
сільськогосподарські угіддя, розташовані відокремлено або рядами один
за одним у різних частинах долини. Такі угіддя більше відповідають
елементам рельєфу, ніж угіддя в паралельних підсистемах водоканалів.
Вони простягаються вздовж долини ріки, а їхні межі часто збігаються з
межами заплави. Більшість таких угідь є орними землями, тоді як серед
угідь у підсистемах переважають кормові та культурні трави.
Для Любомльського типу морфолого-господарського комплексу вибрано ділянки в околицях с. Пулемецьке, поблизу смт Шацьк і смт Любомль
(у верхів’ях каналу Неретва). Для сільськогосподарських угідь цього
комплексу характерні середні й малі площі (20–50 га). Збіг контурів угідь
з лініями рельєфу виявлено на межах групи полів біля перезволожених

Рис. 4.13. Узгодження контурів угідь з межами мікрознижень
у Любомльському морфолого-господарському комплексі
(околиці с. Пулемецьке). Аерофотознімок 1:17 000.
Види природокористування: 1 – орні землі; 2 – луки; 3 – ліси; 4 – поселення;
5 – водойми. Лінією позначено межі мікрознижень.
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знижень рельєфу та малих долин рік (рис. 4.13). Один край таких полів округлоподібної форми. На ділянках з мікроулоговинною мережею
округлими є контури майже кожного поля. Межі такого поля збігаються
з межами перезволожених мікрознижень.
Поліський міжрічково-рільничий тип комплексу вивчали на прикладах ділянок поблизу широтного відтинку р. Турії (с. Дольськ) та в околицях смт Зарічне. У цьому типі комплексу поля по-різному відповідають
елементам рельєфу. В долині Прип’яті в районі с. Морочне до високої
заплави і першої надзаплавної тераси приурочені прямокутно-ширококонтурні ряди сільськогосподарських угідь, зорієнтовані впоперек
напряму долини. Ці ряди охоплюють 9–15 одиниць угідь з порівняно
великими, як для Полісся, площами – від 40 до 60 га. Вони перетинають
усі контури рельєфу (межі заплави, тераси, еолові мікроформи), незначно відповідають елементам рельєфу. У межах полів простежено ділянки
вторинного заболочування і розвіювання піщаних форм.
На рівних широких вершинних поверхнях південної частини Волинського Полісся виявлено збіг орієнтації полів з їхнім простяганням.
Поля скомпоновані у два–три ряди, простягаються переважно вздовж
межиріч. Їхні площі більші від середніх, а форми близькі до квадратних.
Характерно, що у привершинних полів зберігаються форми правильних
чотирикутників, тоді як у придолинних вони можуть бути довільними,
часто з однією хвилястою стороною. На придолинних поверхнях господарсько-морфологічні відповідності виявлені у збігу контурів полів
з межами заболочених малих долинних форм чи западин (рис. 4.14).
Площі придолинних полів значно менші, ніж привершинних, а їхня
частка становить близько 50% усіх полів. У межах привершинних полів
південної частини Волинського Полісся поширені полігональні мікроулоговинні зниження.
Для Середньополіського міжрічкового лісогосподарського комплексу вибрано досліджувану ділянку на межиріччі Веселухи–Стиру,
а Стирський тип долинного лучно-болотного комплексу розглянуто
на ділянках верхів’їв р. Стиру та долини Прип’яті в районі оз. Нобель. Характерною для міжрічково- лісогосподарських комплексів
Волинського Полісся є зміна різних видів деревостанів залежно від
характеру морфологічних поверхонь: на підвищеннях проростають
соснові деревостани, на схилах – змішані, на межах зі зниженнями і в
долинних формах – дрібнолистяні породи дерев [80]. Ліси займають
переважно середні частини меридіонально видовжених межиріч.
У них трапляються округлоподібні заболочені зниження, межі яких
описують дрібнолистяні деревостани. Контури лісів на межі з лучно171

Рис. 4.14. Узгодження меж природокористування
з контурами рельєфу у південній частині
Волинського Полісся (околиці с. Растів у долині р. Турії).
Фрагмент аерофотознімка 1:10 000.
Види природокористування: 1 – орні землі; 2 – луки; 3 – ліси; 4 – поселення.
Лінією позначено межі долинно-балкових форм.

пасовищними і лучно-болотними землями є природними, а на межі
з господарськими об’єктами – переважно прямі або мають рівні виступи, проте в цілому слабко розчленовані.
Населені пункти на Волинському Поліссі розташовані зрідка, переважають селища міського типу та малі села. Вони розміщені прямолінійно
вздовж доріг і долин. Тут виділено прямолінійно-схиловий тип забудови.
На межиріччях трапляються також поселення компактно-лінійного
типу, забудова в яких сконцентрована навколо центральної площі або
по периферії озера.
Отже, на Волинському Поліссі добре виражені співвідношення між
поверхнями рельєфу і структурою лісових угідь. Відповідність між рельєфом і сільськогосподарськими землями виявляється у локалізації
земель на меліорованих заплавах рік, терасах та локальних підвищеннях.
Залежність розташування населених пунктів від форм рельєфу простежена в їхній приуроченості до придолинних поверхонь (табл. 4.2).
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Рис. 4.15. Узгодження видів природокористування Волинської височини з елементами рельєфу (околиці с. Посягва
на Рівненщині). Збільшений фрагмент аерофотознімка
масштабу 1:30 000.
Види природокористування: 1 – луки і пасовища; 2 – придолинні
комплекси угідь; 3 – привершинні комплекси угідь;
4 – межі долинно-балкових форм; 5 – межі угідь
на привершинних поверхнях.

Волинська височина. На території Волинської височини вибрано три
ділянки в межах західних, східних і південно-східних морфологічних
відмін. У західній частині височини ключова ділянка розташована на
лівобережжі Західного Бугу, між селами Опільське та Острів (Сокальське
пасмо), а в східній – на межиріччі Усті–Горині (Рівненське плато). Дослідження виконували на космофотознімках масштабу 1:100 000 (1985),
космознімку роздільної здатності 30 м/пкс (2003), аерофотознімках
1:40 000 (1982 р., Сокальське пасмо), 1:30 000 (1975 р., Рівненське плато)
та доповнювали польовими спостереженнями.
На ділянках досліджень зафіксовано відміни у розміщенні полів, які пов’язані з приуроченістю їх до придолинних і привершинних поверхонь.
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Та б л и ц я 4 . 2
Співвідношення видів природокористування з елементами рельєфу
Характеристики
рельєфу
частка
фору
тип приутип
ми
стру- угідь рочерельєфу рельє- ктурі
ність
фу
рельєдо
фу,%
поверхонь
рельєфу
1
2
3
4
5
Зернові Схили
і тех- долин
Плосконічні
рівнин- Доликульний
ни
25
тури
(північна
частина
рік
ВолинсьТех- Меліокого
нічні роваПолісся)
і
ні дникорща
мові
рік
куль- Заптури, лава
пасо- Привища п’яті
Міжрічкові
зниження

Денудаційні
підвищення
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28

35

Кор- Меліомові ровані
угі- знижеддя,
ння
луки,
пасовища
Повне
або
Рілля часткове
охоплення
поверхонь
підвищень

Природокористування
сільськогосподарське
частчаска у
платка
стру- розмірнове
узктурі ність
просгодугідь,
тягаже%
ння
них,
%

6
5

4

3

7
Ширококонтурні
групи
полів
малих
площ

Смуго- Уздовж
подібні долин
комплекси
угідь
Уздовж
малих і заплави
середніх
площ
Уздовж
знижень

8

10

8
Невпорядковане

Ширококонтурні
комплекси
полів
середніх
площ

Невпорядковане

9
-

4

2,8

5

-

Волинського Полісся на підставі інтерпретації аерофотознімків
Природокористування

збіг
часмеж
тка
угідь і узгодконтужерів
них,
рельє%
фу

10
З
межами
немеліорованих
заплав

З
межами
долин
З
межами
заплави
З
межами
днищ

З
межами
підвищень

11
8

лісогосподарське
часзбіг
топотка
меж
положення
до
лісів
заг. і контурів
крельєфу
сті,
%

12

Схили
долин
разом зі
схилами
межиріч

13

14

частка
узгоджених,
%

15

З межами
заплав
10

топоположення

16

поселенське
форми часлокалітка
зації
до
насезаг.
лених
кпунктів сті,
%

17

7

Прирічкові
поверхні

Видовженолінійні

8

Приозерні
поверхні

Лінійнорозгалужені

впорядкованість
кварталів
стосовно
елементів
рельєфу

18

19

3

У
напрямі
простягання
долин

1

2,8

2

Рідколісся і
болота у
немеліорованих
зниженнях

19,5

3

Повне або
часткове
охоплення
поверхонь
підвищень

23

З межами
днищ
знижень

З межами
заболочених
знижень

12

Локальні ділянки Компакпідвищень
тні
і лінійні

0,5

Невпорядковані

2

Невпорядковані
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Закінчення табл. 4.2
1
Плоскорівнинний

2
Мікрогорбкувата
поверхня

Еолові
пагорби

Хвилястий
Межи(півдеріччя
нна
частина
Волинського
Полісся) Долини рік

Локальні
зниження
на межиріччях
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3

5
Мікропідвищення і
мікроулоговини

6

10

4
Сільськогосподарські
землі
різних
видів

2

-

-

-

65

Рілля

10

Кормові
угіддя і
культурні
трави

25

Вершинносхилові
поверхні

7
Округлопо-дібні
5
групи
угідь
малих
площ

40

Меліоровані
3
доли-ни
малих
рік
Меліоровані
днища 15
знижень

Ширококонтурні
комплекси
полів
середніх
площ
Вузькоконтурні комплекси
і групи
угідь
малих
площ

8
Уздовж
мікроформ

9

3

-

-

10
11
З межами
мікро- 4
підвищень

-

Уздовж
вузьких,
З меупоперек 40 жами
широких
долин
межиріч
і знижень

Уздовж
долин

3

Уздовж
знижень 10

З межами
долин
З межами
знижень

-

15

1

5

12

13

14

15

16

17

18

Трасують
мікроформи

4

З межами
мікроулоговин

3,2

Трасують
мікропідвищення

Видовженолінійні

1

19
Локалізація на
підвищеннях окремих господарств

У підніжжях
пагорбів

Лінійні

0,2

-

5

Уздовж
мікропідвищень

Поверхні
пагорбів

Окремі
ділянки
межиріч

Придолинні
поверхні

Рідколісся і
болота у
немеліорованих
зниженнях

1,8

20

2

10

З межами
пагорбів

З межами
заболочених
знижень

З межами
долин

З межами
знижень

0,8

10

Схили
межиріч

Лінійнокомпактні

0,5

Схили
долин

Лінійнорозгалужені

5

Уздовж
долин

-

-

-

-

7
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Виділяють окремі типи комплексів: Луцький придолинний рільничий
і Рівненсько-Збаразький привершинний рільничий (поширений також на
Тернопільському плато).
У Луцькому придолинно-рільничому комплексі характерною особливістю угідь є розчленовані межі полів, що прилягають до днищ долин.
У Рівненсько-Збаразькому привершинно-рільничому комплексі поля
мають прямі межі, простягаються в один–два ряди й охоплюють басейни мікроулоговинно-вимоїнних форм. Оранку часто роблять уздовж
схилів цих форм. Це призводить до виникнення та розвитку ділянок
змитих ґрунтів і великої контрастності зображення на аерофотознімках.
Порівняння площі привершинних і придолинних полів у різних частинах височини засвідчило, що більшими є площі привершинних полів,
оскільки значна ширина вершинних поверхонь (див. табл. 4.1).
Межі придолинних полів на Волинській височині збігаються з тиловими швами долин і є хвилястими (опукло-ввігнутими) згідно з поздовжнім профілем схилів (рис. 4.15). Опуклі або ввігнуті сегменти властиві,
як звичайно, одній із чотирьох сторін поля, а в місцях клиноподібного
злиття приток – і двом. У широких днищах долин випукло-ввігнуті
сегменти полів на протилежних схилах долини не дубльовані, а простягаються відособлено згідно з профілем кожного схилу. Частка меж придолинних полів, які відповідають межам днищ, становить близько 60%.
Населені пункти приурочені до привершинних поверхонь у східній
частині Волинської височини (на Рівненському плато) і до придолинних
у західній (на Сокальському пасмі). Переважають великі села. Спільною
рисою поселень на Волинській височині є переважно прямолінійне розташування будівель. Населені пункти зачислено до вершинно-схилового
лінійного типу забудови.
Лісогосподарські землі розташовані окремими масивами у привододільних частинах межиріч і часто витягнуті в їхньому напрямі. Контури
лісів прямі, слабко порізані, проте їхні відроги можуть далеко простягатися вздовж одного зі схилів долинних форм. Ліси часто охоплюють
басейни верхів’їв долин або приурочені до крутосхилових поверхонь.
Ділянка досліджень на Мізоцькому пасмі розміщена у басейні
р. Свитеньки, поблизу с. Мала Мощаниця. На цій ділянці зафіксовано
зміну природокористування як вертикально, так і латерально (горизонтально). У вертикальному плані розуміють зміну елементів природокористування від долини до вершини певної форми рельєфу, а в
латеральному – розглядають відміни природокористування від долин
до межиріч. Від підніжжя схилів до вершин пагорбів Мізоцького пасма,
як віддешифровано на аерознімках, елементи природокористування
неодноразово змінюються. На придолинних пологих схилах розміщені
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орні землі зі злаковими культурами, на привершинних крутих схилах
поширені лучно-пасовищні землі (або ліси), а на спадистих – поля з
кормовими культурами. На вершинах межиріч знову переважають орні
землі зі злаковими культурами. Круті по всьому профілю схили займають лісові, частково, лучно-степові землі.
По латералі, упоперек простяганню Мізоцького пасма, природногосподарські об’єкти змінені так: до столовоподібних вододільних поверхонь приурочені орні землі та населені пункти, схили долин зайняті
лісовою чи лучно-степовою рослинністю, іноді кормовими культурами, а

Рис. 4.16. Узгодження видів природокористування
з елементами рельєфу
Мізоцького пасма (околиці с. М. Мощаниця).
Аерофотознімок 1:30 000.
Види природокористування: 1 – орні землі; 2 – чагарники; 3 – луки,
пасовища; 4 – поселення; 6 – межі привершинних поверхонь;
7 – перегини схилів; 8 – межі днищ долин і ярково-балкових форм;
9 – передбачувані лінії.
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широкі днища р. Свитеньки та її приток – лучними та лучно-болотними
землями. На схилах ярково-балкових форм є лише лучно-степова або
чагарникова рослинність. Межиріччя трасовані дорогами з твердим
покриттям упоперек і ґрунтовими дорогами уздовж.
Добре виражену відповідність морфологічним елементам рельєфу
виявляють поля на вододільних поверхнях пагорбів. Вони проходять
переважно від середньої частини цих поверхонь до протилежних їхніх
брівок чи схилових перегинів. Контури більшості полів відповідають
брівкам вершин чи лініям найбільше випуклих перегинів схилів. Їхні
межі округлоподібні, сильно розчленовані, з опуклими сегментами.
Збіг контурів у межах масиву орних земель становить близько 75%.
Прямолінійними є ті їхні межі, які розташовані в центральних частинах
привершинних поверхонь (рис. 4.16). Таке співвідношення меж угідь з
контурами рельєфу не зафіксовано у жодному з районів заходу України.
Параметри полів мають значну відповідність придолинно-схиловим і
привершинно-схиловим поверхням рельєфу .
Населеним пунктам на Мізоцькому пасмі, за результатами аероспостережень, властивий розсіяно-компактний вершинний тип забудови
переважно в західній частині пасма і розгалужено-видовжений придолинний у східній.
Отже, серед різних видів природокористування на Волинській височині найупорядкованішими щодо елементів рельєфу є сільськогосподарські землі. Це виявлено у поєднанні контурів угідь з тиловими
швами долин, а на Мізоцькому пасмі, окрім того, – з брівками вершин і
перегинами схилів. У населених пунктах простягання більшості кварталів збігається з простяганням ерозійних форм або проміжних вододілів
(на Мізочі). Лісові угіддя на хвилястих плато мають посередню відповідність елементам рельєфу. На структурних плато залежність контурів
лісів від рельєфу висока: їхні межі збігаються з межами схилів долин та
ерозійних форм (табл. 4.3).
Мале Полісся. Аналіз співвідношень господарських і морфологічних
елементів виконано на ділянках між населеними пунктами Белз–Стоянів– Радехів у північній частині та Кам’янка-Бузька–Руда Селецька,
Хмільове–Броди в центральній низовинній частині, Куликів–Жовтанці–Новий Яричів на Пасмовому Побужжі та Радивилів–Почаїв, Золочів–Бортків на Гологірському педименті. Для досліджень використовували космознімки 1985 і 2003 рр., аерофотознімки масштабів 1:18 000,
1:36 000 1960 і 1982 р. знімання та польові дослідження. Ці ділянки
входять у межі Поліського міжрічково-рільничого комплексу, що має
відмінності у різних частинах рівнини.
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У центральній частині Малого Полісся сільськогосподарські угіддя
згруповані на схилах долин великих і середніх рік та в меліорованих
днищах малих рік. На схилах долин поля мають ширококонтурні форми,
їх зрідка перетинають регулювальні водоканали. Тут переважає рілля.
Межі групи полів збігаються з межами заболочених днищ долин. Площі
полів змінюються від 20 до 70 га (див. табл. 4.1). У днищах рік угіддя
(кормові та лучно-пасовищні землі) впорядковані між меліоративними
каналами, їхні форми витягнуті вздовж долин.
У передгологоро-кременецькій частині Малого Полісся, як видно з
аерофотознімків, поля майже суцільно поширені на міжрічкових поверхнях. Характерною є їхня згрупованість у поздовжні й поперечні паралельні ряди на вершинних поверхнях. В одному такому ряді налічують
від п’яти до восьми–десяти полів. Вони мають близькі до квадратних
форми, більші від середніх площі та незначну впорядкованість щодо
поверхонь рельєфу. На межиріччі Стиру–Слонівки, яке має сильніше
врізані долинні форми, контур комплексу полів враховує межі вершинних поверхонь.
На Пасмовому Побужжі переважає приватне землекористування, через що покриттю території властива найбільша дрібність контурів у регіоні (див. рис. 3.3). Поля 0,15–0,25 га видовжені впоперек простяганню
пасом, уздовж по схилах. Вони згруповані у масиви угідь на поверхнях
пасом. Межі угідь у підніжжях пасом узгоджені з межами днищ долин,
оскільки вони перезволожені і слабко придатні для обробітку. Поверхню вузьких пасом, таких як Грядецьке, масиви малих угідь укривають
суцільно. На широких поверхнях Куликівського і Винниківського пасом,
окрім малих угідь, трапляються фермерські поля широких чотирикутних форм площею в середньому 20–40 га. У долинах між пасмами розташовані лучно-пасовищні угіддя, зрідка лучно-болотні землі, згруповані
у широкопрямокутні смуги в напрямі долин.
Отже, на Малому Поліссі співвідношення сільськогосподарських
угідь з морфологією рельєфу виявлене у приуроченості немеліорованих
угідь до схилів долин, а меліорованих угідь до днищ долин. Відповідність
меж угідь контурам рельєфу зафіксовано на Пасмовому Побужжі та на
придолинних поверхнях великих рік (табл. 4.4).
Подільська височина. На Львівському плато орні землі мають
виражену відповідність елементам рельєфу. Ширина полів
може збігатися тут із шириною окремих пагорбів. Такі ділянки
належать до Тернопільського вершинно-схилово-рільничого типу.
Проте пагорбам відповідають два поля, межа яких є на вододілі.
Вони утворюють Львівсько-Перемишлянський тип морфолого181

Та б л и ц я 4 . 3
Співвідношення видів природокористування з елементами рельєфу
Характеристики
рельєфу
морфо- харак- часлогічтер
тка
ний
поверу
тип
хонь струрельє- рельє- ктурі
фу
фу
рельєфу,
%
1

2

Широкі
хвилясті
вершини

Пасмовогорбистий
і
горбистий
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Пологі
схили

Волинської височини на підставі дешифрування аерофотознімків
Природокористування

Природокористування
сільськогосподарське

3

50

30

Круті
схили

9

Плоскі
днища
рік

11

тип
угідь

4

Рілля

Рілля

приу- часрочетка
ність
у
до
струпоктурі
вер- угідь,
хонь
%
рельєфу
5
6

Привершинні
поверхні

Придолинні
поверхні

ПоверхПасовині
ща
схилів
ДниПасови- ща
ща,
досіно- лин і
жаті
балок

30

18

лісогосподарське
збіг
меж
угідь
і контурів
рельєфу

частка
узгоджених,
%

топоположення

9

10

11

12

20

З басейнами
улоговинних
форм

25

З тиловими
швами долин

18

розмірність

планове
простягання

частка
узгоджених,
%

7

8

Комп- Упоперек
лекси
верполів
шин
середніх і
великих
площ Уздовж
вершин
Упоперек
Групапи
полів дінню
схилів
серед- Уздовж
ніх
паплощ дінню
схилів

2

-

11

-

Уздовж
схилів

Уздовж
днищ

Вершинносхилові
поверхні

поселенське

час- збіг меж часформи
тка
лісів
тка
локаліу
і кон- узгодзації
структурів
же- населених
турі рельєфу них,
пунктів
угідь,
%
%

13

5

14

Не
збігаються

15

-

16

топоположення

частка
у
структурі
угідь,
%

упорядкованість
кварталів
відносно
елементів
рельєфу

17

18

19

ПриверЛінійно- шинні
видовже- поверхні
ні

Невпорядковані

частка
впорядкованих
кварталів у
поселенні,
%
20

12

15
У напрямі
ерозійних
форм

3

10

8

10

0,8

-

0,2

11

З межами
днищ

11

Охоплюють
басейни
ерозійних
форм

4

Схили
пагорбів

7

-

-

З вододілами
ерозійних
форм

2
Розгалужені

Придолинні
поверхні

8

Упоперек
долин

5

-

-

-

-

-

2

-

-
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Закінчення табл. 4.3
1

2

Столове

Неширокі
хвилясті
вершини

3

30

4

Рілля
(переважають
зернові
культури)

плато

(Мізоць-

ке

пасмо)

184

Спадисті
і
пологі
схили

Круті
схили
Плоскі
днища
долин
Ярковобалкові
форми

30

20

15

5

5

Вершинні
поверхні

Придолинносхилові
на заході

Рілля
(переважають
кормові Схилові
угіддя) на сході
Частково
пасовища
Пасовища,
сіножаті

Пасовища

6

20

15

7
Групи
полів
малих
площ
Одне–
два
поля
середньої
площі

10

-

Днища

12

-

2

Охоплює
одну
вершину

Одне–
два
Уздовж
поля
малих і простясеред- ганню
схилів
ніх
площ

Привершинні
схили

Схили

8
Упоперек або
вздовж
вершин

-

Уздовж
схилів
Уздовж
днищ

Уздовж
схилів

9

10

11

18

2

З брів- 20
ками
вершин

12

Частково вершинні
поверхні

13

14

15

16

17

-

5

Не
збігаються

Розсіяно-компактний

Привершинне

18

5

19
Уздовж
основних
вершин
Уздовж
проміжних
вершин
Невпорядковані

13

З брівками
вер15
шин і
перегинами
схилів

10

З перегинами
схилів

10

З межами
днищ

2

Уздовж долин
Привершинні
ділянки

6

Видовженорозгалужені

Придолинне

7

Уздовж
ерозійних
форм
Невпорядковані

2
3,3

0,7

4

2
1

10

З брівками вершин
і межами
днищ

6

-

-

-

-

-

У
верхів’ях
долин

3

-

-

-

-

-

-

-

Схили
ерозійних
форм

3

З брівками ярів

2,8

-

-

-

-

-

8

Уся
поверхня
схилів

8

З брівками
ерозій- 1,9
них
форм

8

З брівками і перегинами
схилів

20
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Та б л и ц я 4 . 4
Співвідношення видів природокористування з елементами рельєфу
Характеристики

Природокористування

рельєфу

cільськогосподарське

морфологічний
тип
рельєфу

1

харак- частер
тка
поверу
хонь струрельє- ктурі
фу
рельєфу,
%

2

Плоскі
Плоско- межиріччя
рівнинний

Схили
долин
рік

3

4

75

Рілля

7

(центральні
Хвирайо- лясті
ни) межиріччя
(Радехівщина)
Плоскі
днища рік

186

тип
угідь

5

13

приуро- часченість тка
до
у
повер- струхонь
ктурі
рельєфу угідь,
%

5
Меліоровані
поверхні

Плоскі
меРілля ліоровані,
похилі
немеліоровані
схили
ВершинноРілля схилові
поверхні
пагорбів
Кормові Днища
угіддя малих
і парік
совища

6

23

5

3

13

розмірність

планове
простягання

7
8
Групи
угідь
Невсеред- порядніх
ковані
площ

Комплекси Невугідь порядсеред- ковані
ніх
площ

Одне–
два
поля
середньої
площі

Охоплюють
окремі
пагорби

Групи
угідь Уздовж
малих днищ
площ

Малого Полісся на підставі дешифрування аерофотознімків
Природокористування
лісогосподарське

частка
узгоджених,
%

топоположення

11

12

13

14

15

Частини
межиріч

50

Не
збігаються

3

Схили
долин

2,8

Межі
долин
і
балок

2,5

Верхів’я
долин

13

З межами
долин

7

-

часзбіг
тка
меж
узгод- угідь
жеі конних,
турів
%
рельєфу

9

-

-

10
З межами
заболочених
понижень
З межами
немеліорованих
заплав

поселенське

час- збіг меж частка
лісів
тка
у
і кон- узгодструктурів
жетурі рельєфу них,
угі%
дь,
%

1,5

З межами
заплав

топоположення

форми
локалізації
населених
пунктів

частка
узгоджених,
%

впорядкованість
кварталів
відносно
елементів
рельєфу

частка
впорядкованих
кварталів у
поселенні,
%

15

16

17

18

19

20

-

Компактні і
розсіяні

Схили
межиріч

2

-

-

1

Видовжені і
розсіяні

Схили
долин

1

З днищами
долин

0,1

-

-

-

Схили
Компак- балкових
тні
форм

-

-

0,5

Уздовж
придолинних
схилів

0,5

1

Уздовж
днищ

0,4

-

-

-
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Закінчення табл. 4.4
1

2

3

4

5

6

7

8

Плоскі
ВерКомп- Упопепологошиннолекси
рек
нахисхиполів широких
70 Рілля
45
(південні
лені
лові
серед- уздовж
межипоніх
вузьких
околиці, за
річчя
верхні
площ межиріч

9

10

-

З межами
днищ

11

12

13

14

15

16

10

З межами
днищ

1

20

Частини
межиріч

18

Видовжені

17
Придолинні
поверхні

Розсіяні

5

-

Хвилястий

винятком

Вузькі
врізані
Пасмового днища
долин
Побужжя)

Днища
Пасо- і част5 вища ково 3,5
схили
долин
Широкі
Рілля, МеліоГрупи
невилуки, ровані
угідь
разні 25 пасо- форми 18 малих
днища
вища
площ
долин
Комплекси
ПасмовоПологоПополів
долинний опуклі 56 Рілля верхні 46 середпопагорніх і
бів
малих
(Пасмове верхні
пасом
площ
Побужжя)

Плоскі
днища
рік
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Кормові
Меліокульровані
44
тури і
днища
пасовища

43

Уздовж
днищ
і
схилів

Уздовж
днищ

3

-

-

Схили
долин

5

-

-

-

Уздовж
пасом

15

Упоперек
пасом

25

З межами 40
днищ
Межі
ярко- 5
вобалкових
форм

39

З межами
40
днищ
долин

Групи Уздовж
угідь напряму

Схили
пасом

Уздовж
днищ

2

1

Брівки
вершин
і днища
долин

-

Не
збігаються

З
руслом
ріки

20

7

19
З ерозійними
формами

Межиріччя

8

-

-

Видовжені

Схили
долин

1

Уздовж
долин

-

Розгалужені

Схили
долин

7

Компактні

Привершинні
схили

3

Видовжено-розгалужені

Придолинні
схили

5

Уздовж
долин

4

-

-

-

-

-

-

0,5

Уздовж
балок і
долин
Окремі
квартали
вздовж
балок

6

-

0,8
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Співвідношення видів природокористування з елементами рельєфу
Природокористування

рельєфу

сільськогосподарське природокористування

1

Пасмовогорбогірний
рельєф

2
Горбисті
вершини
Хвилясті
вершини

Круті
схили

Плоскі і похилі
днища

збіг
меж
угідь
і контурів
рельєфу

частка
узгоджених,
%

6

7

8

9

10

11

20

-

-

-

-

-

-

-

-

Головні
вершини

4

17

Рілля

Привершинносхилові
поверхні

30

Частково
пасовища

Опілля)
Пологі
схили

частка
узгоджених,
%

5

Розточчя,

і

розмірність

планове
простягання

4

ське

Гологори

приучастрочека у
ність до струкповетурі
рхонь
угідь,
рельє%
фу

лісове господарство

3

(Львів-

190

Природокористування

Характеристики

мор- харак- частка
фотер
у
логіч- поверструк- тип
ний
хонь
турі угідь
тип
рельєрельє- рельєфу
фу,
фу
%

25

8

Орні
землі
та
сіножаті

Привершинні
Придолинні
Схили
ерозійних
форм
Привершинні
Придолинні

Поверхні схилів
Ріл- Днища
ля,
рік
пасо- різних
випорядща
ків

8

Групи Упопеполів
рек
малих
верплощ
шин
Кілька Уздовж
полів просмалих тяганплощ
ню
схилів

3

-

6

-

1

-

7

9

4
6,5

Уздовж
простяганню
схилів

Одне
веУздовж
лике
просполе тяганню
Одне
схилів
велике
поле
Одне
або
кілька
У
напрямі
долин

Та б л и ц я 4 . 5
Подільської височини на підставі дешифрування аерофотознімків

7,8

З брівками
вершин
З
випуклими
перегинами,
брівками

7

3

-

-

6

-

-

1

-

-

2

6

8,5

З перегинами
схилів
З межами
днищ
З брівками
схилів

6,5

З межами
днищ

3

топоположення

12
У поперек
межиріч
Частини
вершинних
поверхонь

Охоплюють
круті
схили
пагорбів

частка
у
структурі
угідь,
%

збіг
меж
лісів
і контурів
рельєфу

13

поселенське
чавпорядстка кованість
у
кварталів
струк- відносно
турі
елеменугідь,
тів
%
рельєфу

частка
узгоджених,
%

форми
локалізації
населених
пунктів

топоположення

14
З перегинами схилів

15

16

17

18

19

20

9

-

-

-

-

-

2

З брівками
вершин

0,5

Розсіяні

Привершинні
схили

3

20

З межами
днищ

10

-

-

-

20

5

9

-

-

-

-

Розгалужені
і
видовжені

Схили
уступу
і придолинні
схили

5

-

-

-

Упорядковані
окремі
господарства

частка
узгоджених,
%

1

-

-

Уздовж
схилів

3,5

Уздовж
ерозійних
форм

1,5

-

-

3
3

Схили
ерозійних
форм

1,5

З брівками
ярково-балкових форм

1
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Продовження табл. 4.5
1

Пасмовоплатоподібний
(Равське
Розточчя,

2
Горбисті
вершини
Платоподібні
вершини
Круті
схили

3

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

23

Групи
полів
(до 5)

Вздовж
вершинних
поверхонь

0,7

-

Уздовж
схилів

1,5

-

30 Рілля

20 Пасовища

нецькі

Поверхні
вершин
Привершинні
Придолинні
Схили
ерозійних
форм

0,8

-

5

Одне–
два
поля

гори)
25

ПриверРілля шинні

Придолинні
Плоскі і
похилі
днища
Пасмоводолинний
(Придністерське
Опілля,
Тлумацька
височина)

Горбисті
вершини
Пологоопуклі
вершини
Пологі
схили

10
-

11
-

15

Креме-

Пологі
схили

9
-

Лучні
10 землі

Днища
долин
різних
порядків
Частково
7 Пасо- поверхні
вивершин
ща
Вер20
шинносхилові
Рілля поверхні
пагорбів
50

Одне

0,7
1,5

З брівками 15
вершин

Частини
вершин

Не
збігаються

Охоплюють круті
схили

4
1
4

-

15

14
Не збігаються

5

З брівками
вершин

17

Плоскі
днища
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З
увігнутими
перегинами
З межами
днищ

З
перегинами
схилів

3

2
0,2

15
-

16
-

17
-

18
-

19
-

20
-

Вершини і
привершинні
схили

2

Упорядковані окремі оселі

0,7

1

Розсіяні і
компактні

-

-

-

-

-

7

Згідно з
напрямом
схилів

4

10

9

-

0,8
Уздовж
схилів
Упоперек
схилів
Уздовж
схилів
Упоперек
схилів

-

13

Частини
схилів

5

З
перегинами схилів

2

Компактні
і
розгалужені

Схили
уступу,
схили
балкових
форм

4,9

Видовжені

Придолинні
схили і днища

3

Уздовж
долин

2,5

-

-

-

-

-

Невпорядковані

-

3,5
2,5

2

-

Уздовж
днищ

2

Межі
днищ

1,7

Ярковобалкова
мережа

5

З брівками
ярів

3

-

Невпорядковані

-

-

-

Вершини і
привершинні
схили

4

З перегинами схилів 0,5

-

-

-

-

Розсіяні

Привершинні

2

-

-

-

-

Компактні і
розгалужені

Придолинні
схили

8

60

Групи
Уздовж
полів
вершин
середніх
площ
Одне-два У напрямі
поля
падіння
середсхилів
ньої
площі

20

40

Не
збігаються
З межами 40
днищ
долин

8

Круті
схили

ПриПасо- вершинвині
ща
частини
Поверхня
схилів
ПасоМалі
15 виріки;
ща,
середні
рілля
ріки

7

22

12
Охоплюють
вершини

1

-

-

-

-

Охоплюють
круті
схили

5

З перегинами
схилів
З межами
днищ

Уздовж
долин
Уздовж
балок

6
2

1
-

-

-

-

-

Видовжені

Похилі сухі днища

1

Упоперек
днищ

1

2

2
14

Групи
угідь

У напрямі
долин

3

З межами
днищ

2
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Продовження табл. 4.5
1
Остан-

2
Круті
схили
пагорбів

3

4

60 Пасовища

цевий
(Товтри)

Пологі
схили
пагорбів

40

Хвилясто

Хвилясті
30
слабкопла- розчлетовий, новані

Рілля

(Тернопільське
плато,
Подільсь- Крутосхике
лові
Придпридоніслинні
тер’я,
Городенківсь- Плоскі
ка
днища
височина)
Похилі
днища

194

4

4

5

7

10

-

8
Уздовж
і
впоперек
схилів

15

Частини
полів

Уздовж
сідловин

5

10

ПридоРілля линні поля

6

балковий

ний

Пологі
схили
окремих
пагорбів
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господарського комплексу. Характерно, що широтну витягнутість
пагорбів успадковують широтно витягнуті поля. Межі полів збігаються
з випуклими перегинами схилів, однак частіше не відповідають лініям
рельєфу. Вираженішу відповідність меж полів межам днищ простежено
для групи полів на придолинних схилах середніх рік. Кількість полів
на Львівському плато, межі яких збігаються з контурами рельєфу,
становить близько 10% усіх полів (табл. 4.5). Площі угідь невеликі й
змінюються залежно від ширини поверхонь окремих пагорбів.
Розташування лісових масивів збігається з поширенням
крутосхилових горбистих поверхонь на півдні території. Лісова
рослинність описує також контури ярково-балкових форм, як у
Равсько-Розточанському типі комплексу.
Поселення на Львівському плато приурочені до придолинних
схилів і простягаються вздовж долин. Ряди будівель розташовані на
одному березі долини і продовжені на протилежному. Трапляється
забудова на вершинах, особливо сучасна, де вона є компактною. За
приуроченістю до поверхонь рельєфу характерний розгалужений
(рядковий) придолинний і компактно-вершинний тип забудови.
Городоцько-Щирецька рівнина. Для цієї території зафіксовано слабке
поєднання меж елементів природокористування з контурами рельєфу,
що пов’язано з його рівнинністю поряд зі значними відмітками висот
(280–300 м). Територія належить до Малополіського міжрічковорільничого типу. Впорядкованість угідь простежена для масивів
полів на придолинних схилах середніх рік. Форми угідь переважно
широкі, близькі до квадратних, площі полів невеликі. Центральні
плоскі частини межиріч часто заболочені, значні ділянки території
зайняті під сіножатями, пасовищами, а також під дачними масивами.
Ліси здебільшого витягнуті суцільними широкими смугами вздовж
простяганню межиріч. Населені пункти розгалужено-видовженого
придолинного типу.
Горбогір’я Розточчя і Гологоро-Кременецького пасма. На території горбогір’їв досліджували ділянки в районі сіл Потелич на
Равському Розточчі, Бірки–Дубровиця на Львівському Розточчі, Гологори–Плугів у межах Гологір та міст Кременець–Почаїв у межах
Кременецьких гір.
На горбогір’ях Розточчя і Гологоро-Кременецького пасма
простежено порівняно високе співвідношення сільськогосподарських
угідь та елементів рельєфу. На Равському Розточчі й Кременецьких
горах переважають поля на вершинних поверхнях пагорбів, як у
Мізоцькому вершинно-рільничому комплексі. На Львівському Розточчі
і в Гологорах поширені поля на придолинних схилах, подібно до
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Бережанського схилово-рільничого комплексу. Для полів на вершинах
характерні поєднання їхніх меж з контурами вершин, а також з
лініями найбільше випуклих перегинів привершинних схилів. До
вершинних поверхонь приурочені одне–два поля, видовжені в їхньому
напрямі. Межі сільськогосподарських угідь прямі, а не хвилясті, як на
Мізоцькому пасмі, оскільки прямими є елементи рельєфу. Придолинні
поля розміщені у нижніх частинах схилів пагорбів або на краю уступу,
їхні верхні межі часто збігаються з лініями найбільше ввігнутих
перегинів схилів. Поширене явище збігу меж вершинних і схилових
полів з брівками яркових форм, які зумовлюють розчленовані краї
полів. Площі полів менші від середніх.

Рис. 4.17. Узгодження видів природокористування з елементами
рельєфу горбогір’їв. Збільшений фрагмент аерофотознімка 1:10 000.
Види природокористування: 1 – орні землі; 2 – ліси. Каркасні лінії рельєфу:
3 – передбачувані межі вершинних поверхонь; 4 – перегини схилів;
5 – межі днищ долин; 6 – тальвеги вимоїнних форм.
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Значні території горбогір’їв зайняті лісовими масивами, контури
яких збігаються з горбистими розчленованими поверхнями рельєфу.
На Львівському Розточчі і в Гологорах лісові масиви часто охоплюють
лише привершинні, найкрутіші їхні частини (рис. 4.17). Вони
утворюють Гологірський вершинно-схилово-лісогосподарський тип
комплексу. Частина деревостанів вписана у межі ярково-балкових
і малих долинних форм. Такий різновид поєднання лісових угідь з
ярковими формами означено як Равсько-Розточанський ярковобалковий лісогосподарський тип комплексу.
Населені пункти на горбогір’ях трапляються зрідка і розташовані
винятково на пологих придолинних схилах або у підніжжі уступу. На
Розточчі переважають витягнуті вздовж долин поселення, а на ГологороКременецькому пасмі – компактні та компактно-розгалужені. Повсюди
на горбогір’ях поширені поселення розсіяної забудови, причому на
Розточчі вони частіші, ніж на Гологоро-Кременецькому пасмі. Тут
виділяють розгалужено-придолинний горбогірний тип забудови.
Опілля. Досліджувані ділянки на Опіллі розташовані в районі сіл
Добряничі–Липівка–Іванівка в басейні Гнилої Липи (розглядали на
аерофотознімках масштабу 1:14 000, 1982 р.) та між селами Вишневчик–
Ремезівці і Розточин–Бережани в басейні Золотої Липи (розглядали на
космознімках масштабу 1:25 000, 1985 і 2003 рр.). На Опіллі розрізняють
відмінності у розташуванні угідь у виположених улоговинах та в межах
пологосхилових частин горбистого рельєфу.
На пологосхилових ділянках Опілля поля розміщені вздовж
невисоких пагорбів та охоплюють усю їхню поверхню. Така впорядкованість угідь подібна до узгодженості полів у Тернопільському
вершинно-схиловому рільничому комплексі, лише на Опіллі поля
мають менші площі й видовженіші форми, ніж на Тернопільщині.
Межі полів збігаються з тиловими швами сусідніх долин. Вони мають
переважно прямокутні форми й площі від 20 до 50 га залежно від
ширини пагорбів. На деяких виположених частинах межиріч поля
охоплюють неглибокі балкові форми, їхні площі досягають 100 га.
У межах підвищеної, переважно крутосхилової частини Опілля,
виокремлені ділянки, на яких орні землі сконцентровані на вершинних
поверхнях центральних частин межиріч та на схилах пагорбів по
периферії межиріч. У центральних частинах межиріч межі груп
полів збігаються з межами вершин (у місцях різких врізів долин) або
з випуклими перегинами схилів. Упорядкованість контурів різних
полів і рельєфу в цьому разі становить приблизно 30%. На пагорбах
периферійної частини простежено відповідність ширини полів ширині
пагорбів. Окреме поле може також займати лише пологі придолинні
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частини схилів (рис. 4.18). Його межі збігаються з увігнутими
перегинами схилів у верхній частині схилу та з межами днищ у
нижній. Така впорядкованість угідь дала змогу виділити Бережанський
пологосхилово-рільничий тип комплексу. Контури схилових полів
іноді збігаються з брівками розташованих на схилах яркових форм.
Форми полів на пагорбах Опілля загалом витягнуті по довжині
пагорбів, що гарантує ерозійно-безпечну оранку впоперек схилів і
вздовж вершин. Площі полів на привершинно-схилових поверхнях
більші, ніж на схилах. Зазначимо, що сьогодні багато колишніх полів на

Рис. 4.18. Узгодження видів природокористування з елементами рельєфу
на Опільській височині (межиріччя Золотої Липи і Горожанки).
Аерофотознімок масштабу 1:36 000.
Види природокористування: 1 – орні землі: а – групи угідь на основних вершинних
поверхнях, б – угіддя на проміжних вершинах, в – угіддя на пологих схилах;
2 – лучно-степові ділянки на крутих схилах; 3 – ліси на крутих схилах; 4 – поселення
на придолинних схилах; 5 – межі головних вершинних поверхонь; 6 – межі проміжних
вершин; 7 – межі днищ долин; 8 – тальвеги ярково-балкових форм.
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крутосхиловій частині Опілля не засівають, вони стоять необроблені,
вкриті різнотрав’ям.
Населені пункти на досліджуваних ділянках Опілля мають
переважно видовжено-долинний тип забудови. Невеликі поселення
тут часто розташовані на одному березі ріки.
Придністерське Опілля. Особливості природокористування на
Придністерському Опіллі розглядали на прикладі ділянки в басейні
Гнилої Липи між населеними пунктами Явче–Сарники на півночі і
Букачівці–Бовшів на півдні. Для аналізу, окрім космознімка 2003 р.,
використано аерофотознімки масштабу 1:41 000, 1978 р. знімання.
Для розташування орних земель характерна впорядкованість щодо
схилових поверхонь та відповідність їхніх меж межам днищ долин
(рис. 4.19). Поля розміщені так, що кожне поле витягнуте вздовж

Рис. 4.19. Узгодження видів природокористування з елементами рельєфу
на Придністерському Опіллі (околиці сіл Чагрів, Колоколин).
Аерофотознімок 1:41 000.
Види природокористування: 1 – орні землі; 2 – луки та лучно-болотні ділянки; 3 – ліси;
4 – поселення; 5 – межі привершинних поверхонь; 6 – межі днищ долинних форм.

202

схилових поверхонь від вершин пагорбів до днищ долин. Густе
розчленування з заболоченими днищами долин зумовлює невеликі
площі полів.
Характерним для Придністерського Опілля є збіг контурів полів з
межами днищ долин: краї полів полого-випуклі біля проміжних долин
і заокруглені біля приток. Ця територія представлена у Луцькому
придолинно-рільничому типі комплексу. Округлоподібними є дві
або три сторони окремого поля, що часто трапляється на Волинській
височині та є унікальним для Поділля. Таких полів з округлоподібними
контурами налічують 60–70%. Прямими є межі полів, розташованих
на вершинах. Простежено також поля правильних форм з прямими
контурами на слабко розчленованих схилових поверхнях або на
вершинах широких пагорбів.
Лісові масиви згруповані на привододільних міжрічкових
поверхнях.
Населені пункти компактної і розгалуженої придолинної забудови.
Каркас поселень становлять ряди будівель на схилових поверхнях
уздовж долин. Між більшими поселеннями у верхів’ях долин і балок
розташовані невеликі хутори та поодинокі господарства.
Тернопільське плато. В межах північної частини Тернопільського
плато ділянка досліджень охоплює межиріччя Серету–Гніздичної–
Гнізни від верхів’їв Горині на півночі і до широти м. Збараж на півдні.
У південній частині Тернопільського плато вивчали територію на
відрізку Козова–Підгайці, в басейні Стрипи та Коропця. Для досліджень
використовували космознімки 1:25 000 (1985 і 2003 рр.) та польові
обстеження.
На півночі Тернопільського плато, у межах порівняно слабко
розчленованого рельєфу, виділено придолинні (комплекси Луцького
типу) і привершинні (Рівненсько-Збаразького) групи полів. Придолинні
поля мають переважно прямокутні форми, одні з яких більше витягнуті
вздовж долини, з площами 50–60 га, а інші – упоперек долин, з площами
20–40 га. Поля можуть описувати неглибоко врізані розлогі балкові
форми. Вершинні поля розташовані на широких поверхнях межиріч,
вони мають правильні чотирикутні форми та більші площі порівняно
з придолинними полями (90–150 га), утворюють невеликі ряди у
два–чотири поля, що простягаються впоперек до широких вершинних
поверхонь і уздовж вузьких. Проте частка полів, зорієнтованих щодо
простягання вершинних поверхонь, невелика і становить близько 25%.
На розчленованих межиріччях півдня Тернопільського плато
майже 30% полів охоплюють вершинно-схилові поверхні окремих
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пагорбів і мають межі, що збігаються з межами днищ долин (решта
угідь на слабко розчленованих межиріччях має незначну відповідність
елементам рельєфу). Тут виділено Тернопільський вершинно-схиловорільничий тип комплексу. Відповідність контурів полів елементам
рельєфу простежено вже на рівні долин перших порядків, що мають
характерні звивисті форми. Полям, що межують з такими днищами,
властива одна опукло-ввігнута сторона. Причому якщо на одному
березі долини поле має виступ, то на протилежному – вигин, і навпаки.
Проте на значних рівнинних ділянках межиріч неглибокі лощинноулоговинні форми розорані, там поширені поля великих площ.
Ліси охоплюють невеликі площі, головно два–три квартали, на
певній відстані один від одного. Вони займають як частини схилів,
так і частини верши-нних поверхонь. У південній частині ліси
сконцентровані поблизу долин рік.
На Тернопільському плато переважають великі села. За
приуроченістю до поверхонь рельєфу у північній частині поширеніший
компактно-привершинний тип забудови (у верхів’ях балкових форм),
а у південній – розгалужено-придолинний. Забудова на придолинних
поверхнях упорядкована згідно з напрямом простягання долин, а на
привершинних поверхнях лінійна.
Товтри. У межах Товтрового пасма освоєна північно-західна
частина, де й вибрано ключову ділянку (на відрізку сіл Старий
Скалат–Вікно). Вершини товтрових пагорбів та уступи зайняті
лучно-степовим різнотрав’ям. Межі поширення лучно-степових
земель збігаються з межами крутосхилових поверхонь. Орні землі
розташовані у підніжжях Товтрових пагорбів, а їхні межі є на лініях
найбільше ввігнутих перегинів схилів. На уступі Товтрового пасма
поля з південно-західної сторони відмежовані підніжжям уступу, а з
північно-східної – брівкою уступу (рис. 4.20). Відроги полів на пологих
південно-західних схилах глибоко заходять між пагорби Головного
пасма. Товтрове пасмо – це широка межа між комплексами полів на
Тернопільському плато й Авратинській височині.
Населені пункти розміщені головно поза межами пасма або в його
підніжжі. Тут розрізняють розгалужено-схиловий тип забудови.
Невеликі лісові масиви на відтинку пасма від смт Старий Скалат до
с. Зелене приурочені до схилів північно-східної експозиції. Межа лісу
часто збігається з брівкою уступу або підніжжям схилів. На південний
схід від с. Зелене ліси займають значні площі і незначно впорядковані
щодо елементів рельєфу. Район зачислено до Гологірського вершинносхилового лісогосподарського комплексу.
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Рис. 4.20. Узгодження видів природокористування з елементами рельєфу
Товтрового пасма (околиці с. Вікно, аерофотознімок 1:30 000).
Види природокористування: 1 – орні землі; 2 – лучно-степові ділянки; 3 – ліси;
3а – вирубки; 4 – поселення; 5 – кар’єри. Елементи рельєфу: 6 – уступ Головного
Товтрового пасма; 7 – підніжжя пагорба; 8 – Товтрові останці.

Подільське Придністер’я. Природокористування Подільського
Придністер’я розглядали на прикладі ключової ділянки у низів’ях
лівих приток Дністра – рік Джурин, Серет та низів’ях його правих
приток на протилежному березі. Використано аерофотознімки
1:40 000 1970 р. і 1:18 000 1985 р. та сучасні польові обстеження.
На широких хвилястих межиріччях Подільського Придністер’я
поля впорядковані у ряди, що тягнуться впоперек широких і вздовж
вузьких межиріч. Угіддя мають правильні чотирикутні форми, більші
від середніх площі. Такі морфолого-господарські поєднання зачислено
до комплексів Рівненсько-Збаразького типу. У межах цих комплексів
поблизу брівок вершин виділено групи полів неправильних обрисів,
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що мають вузькі форми та заокруглену одну зі сторін, випукло-ввігнуті
сегменти якої збігаються з простяганням брівки вершинної поверхні.
У масиві угідь на межиріччі кількість упорядкованих щодо контурів
рельєфу полів незначна і становить 6–7%.
Межі лісів, що простягаються вздовж схилів, збігаються з брівками
вершин і днищами долин. Лісові масиви на вершинах не узгоджені з
рельєфом.
Населені пункти займають пологі схили асиметричних долин.
Забудова сконцентрована на придолинних схилах, у днищах середніх
рік і є витягнутою як уздовж долин, так і впоперек схилів. Для району
виділено компактно-схиловий тип забудови.
Придністерське Покуття. В цьому районі досліджували ділянки
на межиріччях Тлумач–Гостилів та потоку Городенківського і Дністра.
Спостереження на ключових ділянках проводили за аерофотознімками
масштабу 1:30 000 1979 р. та космознімком 2003 (“Тлумацька” ділянка)
і 1970 рр. (“Городенківська”).
Розташування орних земель на Придністерському Покутті
впорядковане за простяганням згідно з широтною видовженістю
пагорбів межиріч. Межі полів на пологих схилах долин збігаються з
межами днищ. Більшість полів, розташованих на широких вершинних
поверхнях “Городенківської” ділянки, трасують неглибокі балкові
форми; їхні межі є на випуклих схилових перегинах. Вони мають
великі площі та правильні чотирикутні форми. На “Тлумацькій”
ділянці, яка більше розчленована, поля менших площ з переважанням
неправильних і видовжених форм. Морфолого-господарські поєднання
на “Городенківській” ділянці – Рівненсько-Збаразького і Тернопільського
типу, на “Тлумацькій” – Львівсько-Перемишлянського.
Ліси на “Тлумацькій” ділянці сконцентровані на привершинносхилових поверхнях межиріч, мають слабку відповідність елементам
рельєфу. Від масивів на вершинах часто відходять відроги, приурочені
до одного зі схилів долин (крутого). На “Городенківській” ділянці ліси
рідкісні.
Населені пункти на Городенківщині компактної вершинносхилової забудови. Села, головно, великі й розташовані нещільно. На
“Тлумацькій” ділянці поселення розгалуженого схилово-придолинного
типу. Характерно, що населені пункти тут згруповані один за одним у
декілька ліній у широтному напрямі: Тлумач–Олеша–Ісаків; Королівка–
Грушка–Озеряни–Живачів; Красилівка–Гостів–Бортники–Хотимир;
Отиня–Торговиця–Жуків–Обертин.
Отже, завдяки дослідженням на Подільській височині виявлено,
що частка господарських структур, які відповідають морфологічним
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елементам, найбільша на Равському Розточчі, Опіллі, ГологороКременецькому пасмі та Придністерському Опіллі (див. табл. 4.5).
Відповідність більшої частини об’єктів природокористування
елементам рельєфу зафіксовано на Тернопільському і Львівському
плато, Подільському Придністер’ї та Придністерському Покутті.
Незначна відповідність господарських і морфологічних елементів
простежена на ділянках рівнинних межиріч названих вище районів.
4.3. Õàðàêòåð òà ïîêàçíèêè óçãîäæåíîñò³
ãîñïîäàðñüêèõ ³ ìîðôîëîã³÷íèõ åëåìåíò³â
Виконані дослідження підтверджують, що використання
космічних та аероматеріалів є найефективнішим для виявлення
закономірностей розташування об’єктів природокористування
стосовно форм і елементів рельєфу. На підставі інтерпретації аеро- і
космічних зображень заходу України з’ясовано, що співвідношення
між рельєфом та використанням земель височинних і низовинних
територій мають тісніші зв’язки, які переходять у різні форми
узгодженості. Визначено показники узгодженості (відповідності)
об’єктів природокористування й елементів рельєфу для морфологогосподарських комплексів: топологічний, структурно-параметричний,
плановий і контурний [259].
Топологічний показник узгодженості передбачає відповідність
певного виду природокористування морфологічним поверхням
– вершинним, схиловим, вершинно-схиловим окремих пагорбів та
долинним для височинних районів і міжрічково-схиловим, придолинносхиловим та долинним поверхням для низовинних районів. У цьому
разі топологічно-узгодженими будуть види природокористування, які
переважають на цій поверхні рельєфу.
Структурно-параметричний показник відображає відповідність
між параметрами і кількістю об’єктів природокористування
та довжиною чи шириною тих поверхонь рельєфу, до яких вони
при урочені. Структурно і параметрично узгодженими будуть ті
об’єк ти, площа контуру яких сумірна з площею морфологічної
поверхні. Наприклад, у межах орних земель з площею схилової
поверхні можуть бути узгоджені два поля малої площі або одне
поле середньої чи великої площі. В межах лісогосподарських земель
завбачено узгодженість площ кварталів лісів з поверхнями рельєфу,
а в межах земель, призначених для забудови – кварталів забудови чи
присадибних ділянок.
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Плановий показник узгодженості характеризує збіг за напрямом
простягання об’єктів природокористування і поверхонь рельєфу. Плановоузгодженими будуть ті об’єкти, які напрямлені вздовж морфологічної
поверхні або повністю охоплюють форму чи мікроформу рельєфу. І,
нарешті, контурну відповідність мають ті види природокористування, межі
яких по периметру на 50% і більше збігаються з морфологічними лініями
рельєфу. Така відповідність ,головно, властива сільськогосподарським
землям, іноді лісовим угіддям.
Показники топологічної, структурно-параметричної та плановоконтурної узгодженості найповніше відображені у таких морфологогосподарських комплексах: мізоцькому вершинно-рільничому,
бережанському полого-схиловому рільничому, придністерськоопільському схиловому рільничому, а також луцькому придолиннорільничому та гологірському вершинно-схиловому лісогосподарському
(табл. 4.6). У вершинно-рільничому, полого-схилово-рільничому
та вершинно-схилово-лісогосподарському комплексах (Розточчя,
Гологоро-Кременецьке пасмо, Опілля) топологічну відповідність
мають орні землі, приурочені до вершинних та пологих придолинних
поверхонь, лісогосподарські та лучні землі, що відповідають крутим
схилам та горбистим вершинам. Кількість таких топологічно узгоджених
видів природокористування є найвищою по регіону і становить
близько 70%. Структурно-параметрична відповідність виявлена
у закладанні одного-двох полів на вузьких схилових поверхнях та
декількох полів (до п’яти–семи) на нешироких вершинних поверхнях.
У цих морфолого-господарських комплексах за ширини вершинних
поверхонь чи довжини схилів у 200–300 м переважають поля, площі
яких малі й у середньому становлять 20–25 га. Показники планової
відповідності характерні для близько 70% сільськогосподарських
угідь, 40% кварталів лісів і 60% кварталів населених пунктів. Контурна
відповідність елементів найвища у мізоцькому вершинно-рільничому
комплексі і становить 90% узгоджених меж полів з брівками
вершинних поверхонь та ярково-балкових форм. На подільських
горбогір’ях контурна відповідність оцінена у 80% узгоджених меж
полів з увігнутими чи випуклими перегинами схилів, брівками ярковобалкових форм та межами днищ долинних форм.
У луцькому придолинно-рільничому та придністерськоопільському схилово-рільничому комплексах також зафіксовано
всі види показників узгодженості. Топологічну узгодженість
виявляють орні землі, приурочені до пологих придолинних схилів.
Їхня частка становить близько 90% усіх видів природокористування,
розташованих на схилах долин. Структурна узгодженість простежена
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Та блиця 4.6
Узгодження видів природокористування
з елементами рельєфу рівнин заходу України
(за результатами інтерпретації космо- та аерофотознімків)
Морфологогосподарські
комплекси
1
Міжрічковий
рільничий
(поліський)

Міжрічковий
лісогосподарський
(середньополіський)

Мікропідвищений
рільничий,
улоговинний
лучний
(любомльський)

Показники відповідності видів природокористування
елементам рельєфу
топологічний
структурноплановий
контурний
параметричний
2
3
4
5
Групи і
Контур групи
комплекси
полів –
Придолинним
полів середНеузгоджені
з межами
схилам –
ніх площ
заболочених
рілля
– довгим
долин
схилам
На міжрічкових підвищеннях
– хвойні, на
схилах знижень
– дрібнолистяні ліси
Мікропідвищенням
– поля і ліси,
улоговинам
– лучні землі

Днищам
Долинний сільсьдолин –
когосподарський
сільськогоспо(верхньодарські
прип’ятський)
угіддя

Долинний лучноболотний
(стирський)

Днищам
долин –
заболочені
луки чи болота

–

Один вид
природокористування
–мікроформі
рельєфу
Групи угідь
малих
площ
– днищам
долин

–

Відповідність
Угіддя
меж
видовжені
угідь і каркасу
вздовж схилів
рельєфу
знижень
приблизна
Поля, ліси
охоплюють
мікропідвищення;
лучні землі
видовжені вздовж
знижень

Уздовж
напряму
долин

Уздовж
напряму
долин

Контур
одного або
кількох полів
–
з межами
улоговин
Контур групи
полів – з
межами днищ
на височинах
і підвищених
рівнинах
Луки – з
межами днищ
рік різних
порядків на
височинах,
високих
порядків на
рівнинах
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Закінчення табл. 4.6

Продовження табл. 4.6
1
Привершинний
рільничий
(рівненськозбаразький)

2
Привершинним
пологосхиловим частинам межиріч
– рілля

3
Комплекси полів
середніх
і великих
площ
– широким
вершинам

Горбистий
придолиннорільничий
(луцький)

Придолинним
пологосхиловим
частинам
межиріч
– рілля

Один ряд
полів
середніх і
малих площ
– довгим
придолинним
схилам

Столовоплатовий
вершиннорільничий
(мізоцький)

Вершинам
і пологим
схилам
пагорбів
– поля, крутим
схилам – луки
і ліси

Групи полів
– широким
вершинам,
одне поле
–вузьким
вершинам
і пологим
схилам

Вершиннокрутосхиловий
лісогосподарський
(гологірський)

Крутим схилам
або частинам
схилів – ліси
або лучностепові
землі

Пологосхиловий
рільничий
(бережанський)
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Хвилястим
поверхням
пагорбів
або пологим
частинам
схилів – рілля

-

4
Уздовж
вузьких,
поперек
широких
вершин

5
Контур
кожного
поля – з
вододілами
балок

Контур
Упоперек
падіння схилів кожного поля
– з межами
долин;
долинних
охоплюють
форм і з
басейни
вододілами
ерозійних
балок
форм
Поодинокі
поля
– видовжені
вздовж
вершин і
схилів

Контур
кожного поля
– з брівками
вершин або
перегинами
схилів і
межами днищ

Ліси
Уздовж
– частково з
простягання межами днищ
крутих схилів
долин,
на уступі – з
увігнутими
перегинами

Одне поле – з
Одне поле
увігнуУздовж
– вузьким
тими
простягання
придоперегинами
схилів, а
линним
схитакож вздовж
схилам,
лів і з межами
окремих
кілька полів
днищ, кілька
пагорбів
– нешироким
– з випуклими
вершинам
перегинами
і приверабо
шинним
брівками
схилам
схилів

1
Пасмоворільничий
(львівськоперемишлянський)

2
3
4
5
Пологим
Одне–два
Уздовж
Межа одного
схилам і
поля середніх пасмоподібних
поля – з
вершинам пасм
і великих
пагорбів
межами днищ
– рілля
площ
долин
– одному
пагорбу
Пологим
Охоплюють
Межа одного
Одне–два
Схиловий
схилам пасом
придолинні
поля –
поля
рільничий
– рілля, крутим
частини
з межами
середніх і
(придністерськосхилам і
пагорбів
долинномалих площ –
опільський)
горбистим
балкових
одному
вершинам
форм
пагорбу
– ліси, днищам
долин – луки
Пологим
Контур групи
Комплекси
вершиннопридолинних
полів великих
ВершинноОхоплюють
схиловим
полів – із
і середніх
схиловий
глибоко
поверхням
межами днищ
площ
рільничий
врізані
межиріч –
долин або
– широким
(тернопагорби
рілля, крутим
з брівками
поверхням
пільський)
і горбистим
крутих схилів
межиріч
– ліси

в тому, що ширина поля, розміщеного на придолинній поверхні,
сумірна з шириною цієї поверхні (300–500 м). Планова відповідність
багатьох полів виявлена у збіжності напряму їхнього простягання
з простяганням схилів згідно з протиерозійними принципами.
Контурний показник узгодженості наявний у сільськогосподарських
угідь, межі яких збігаються з межами днищ долин або мікровододілами
улоговинно-балкових форм (на Волинській височині).
Топологічний та структурно-параметричний показники узгодженості
характерні для морфолого-господарських комплексів, що поширені на
півдні Тернопільського плато, Подільському Придністер’ї, Львівському
плато, Городенківській височині. На цих типах комплексів топологічна
узгодженість слабко виражена, проте її враховують, беручи до уваги
переважне поширення ріллі на вершинних поверхнях межиріч (близько 80%
усіх угідь, приурочених до поверхонь межиріч). Структурно-параметрична
відповідність зареєстрована для полів, які вписуються у площі на окремих
пагорбах по периферії межиріч (площі полів тут становлять 70–90 га). У
центральних слабко розчленованих частинах межиріч поля згруповані у
ряди вздовж вузьких (~800 м) та впоперек широких (~1,2 км) межиріч. Площі
полів у цьому разі більші й досягають 100–120 га.
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Показники структурно-параметричної та контурної узгодженості
притаманні мікропідвищеним рільничим улоговинно-лучним
морфолого-господарським комплексам, що поширені в районі
Волинського моренного пасма (рис. 4.21). Локальні підвищення
тут займають орні землі, зрідка ліси. Характерно, що одному
мікропідвищенню відповідає одне поле. Для лісів структурнопараметрична відповідність виявлена менше, ніж для орних земель,
оскільки підвищені форми, переходячи в долинні, мають
поступові межі. Відповідно, відбувається зміна однієї лісової
рослинності іншою, наприклад, соснових деревостанів вільховими.
Частка структурно узгоджених сільськогосподарських угідь становить
близько 70%, а лісогосподарських – до 5–8%. Простежується
також сумірність площ лучних земель і площ незаболочених днищ
мікроулоговин. Контурний показник узгодженості характерний для
тих видів природокористування, межі яких збігаються з межами
заболочених знижень чи долин рік. У масиві полів узгодженими є
межі периферійних угідь, частка яких до загального контуру масиву
становить близько 30%.
У верхньоприп’ятсько-грядецьких долинно-сільськогосподарських
комплексах природокористування та морфологічні елементи
перебувають у структурно-параметричній та плановій відповідності.
Параметри топологічної відповідності виявлені у сільськогосподарських
угідь, приурочених до меліорованих днищ долин. Такі угіддя видовжені
у напрямі долини, їхня частка загалом по мережі меліоративних угідь
становить 70%.
Зафіксовано також морфолого-господарські елементи, які
мають виразне узгодження по одному з означених показників.
Наприклад, морфолого-господарські комплекси у вершинносхилово-рільничих комплексах тлумацького типу вирізняються
плановою впорядкованістю. Близько 30% полів мають тут характерну
видовженість згідно з простяганням пасмоподібних пагорбів.
Морфолого-господарським елементам міжрічково-лісогосподарського
комплексу Середньополіського типу властива топологічна узгодженість,
яка виявляється у диференціації порід деревостанів залежно від
морфології рельєфу. На вершинах і привершинних поверхнях
підвищень сконцентровані хвойні ліси, на схилах підвищень – змішані,
а на схилах знижень – дрібнолистяні деревостани. Топологічна
узгодженість властива і рівненсько-збаразькому типу морфологогосподарського комплексу. Великі масиви ріллі приурочені тут до
широких вершинних і схилово-привершинних поверхонь. Низинні
ділянки займають луки.
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Рис. 4.21. Ступінь узгодження елементів у морфологогосподарських комплексах рівнин заходу України
(на підставі інтерпретації дистанційних даних).
Ступені узгодження: 1 – високий; 2 – вище середнього; 3 – середній; 4 – нижче
середнього; 5 – низький; 6 – узгодженість виражена надзвичайно слабко;
7 – межі геоморфологічних підобластей рівнинної частини заходу України;
8 – межі локальних морфолого-господарських комплексів.
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Отже, можна стверджувати про наявність у західній частині України
різних форм узгодженості господарських структур з морфологічними
поверхнями рельєфу на височинних і низовинних територіях. Визначено
ступінь узгодження елементів у морфолого-господарських комплексах, що
ґрунтується на їхніх показниках. Наприклад, уважають, що топологічна,
структурно-параметрична, планова і контурна відповідність елементів
має високий ступінь узгодження. Частка узгоджених господарських
і морфологічних елементів тут становить понад 60%. Топологічну і
структурно-параметричну узгодженість елементів оцінено як вищу
від середньої, структурно-параметричну і контурну – як середню,
а структурно-параметричну і планову – нижчу від середньої. Частка
узгоджених елементів – від 30 до 60%. Низький ступінь узгодження мають
морфолого-господарські комплекси, у яких простежено один показник
узгодження елементів – топологічний або плановий. Частка узгоджених
елементів становить від 10 до 30%. І, нарешті, слабку узгодженість мають
ті елементи у морфолого-господарських комплексах, узгодженість яких є
до 10%. Вивчення узгодженості господарських і морфологічних елементів
дає змогу розробляти заходи з удосконалення територіальної організації
природокористування в освоєних районах.
4.4. Ïåðñïåêòèâíå òåðèòîð³àëüíå ïëàíóâàííÿ
íà ï³äñòàâ³ àåðîêîñì³÷íèõ äîñë³äæåíü
Аерокосмічні дослідження, за допомогою яких можна
виділити морфолого-господарські комплекси, визначити відповідності
між морфолого-господарськими елементами, вивчити зміни цих
елементів та супутні динамічні процеси, дають важливий матеріал
для інженерно-геоморфологічних потреб. Відоме використання
аерокосмічних методів у інженерній геоморфології на різних стадіях
проектувальних робіт: як на стадії складання техніко-економічних
доповідей (застосовують космознімки масштабів 1:200 000–1:100 000),
так і на стадії складання проектних завдань (аерофотознімки 1:25 000
і більше). У цьому разі оцінюють рельєф, процеси, умови і чинники
рельєфоутворення для майбутнього будівництва та експлуатації споруд.
Таку оцінку виконують щодо кожного окремого об’єкта будівництва
з урахуванням геолого-геоморфологічних особливостей регіону
незалежно від господарського навантаження загалом. На початкових
стадіях проектування постають питання раціональної територіальної
організації господарства: які господарські функції і в яких обсягах
може забезпечити конкретне природне середовище, яке повинно бути
співвідношення територій різного функціонального призначення –
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максимального господарського навантаження та заповідних, тих, що
перебувають під особливою охороною [234]. Важливим чинником у разі
планування територіальних функціональних співвідношень є рельєф.
Відповісти на питання стану і перспективного розміщення галузей та
об’єктів господарювання у їхніх взаємозв’язках з рельєфом території
покликані аерокосмічні методи в інженерній геоморфології.
Історично склалося так, що Західна Україна є високо освоєним
регіоном. Більша частина території зайнята сільськогосподарським
виробництвом, є різні за розмірами промислові вузли та
гірничодобувні об’єкти. Інтенсивному господарському освоєнню
сприяли відповідні геолого-геоморфологічні умови території –
пологосхиловий і плосковершинний рельєф перигляціальних областей.
Тому важливого значення набуло вивчення поєднань господарських
об’єктів та елементів рельєфу з метою створення рекомендацій
для обґрунтування нового будівництва та раціональної організації
природокористуванння. Незважаючи на досить тісні взаємозв’язки
між господарськими елементами та елементами рельєфу, на освоєних
землях заходу України розвиваються різні геоморфологічні процеси,
які призводять до економічних втрат та вилучення цінних земель із
сільськогосподарського обробітку. Передбачають, що врахуванння
морфографічних і морфометричних параметрів рельєфу, його геологічної
основи, визначення структурної та контурно-планової відповідності
господарських і морфологічних елементів повинно перешкодити
негативному впливу цих процесів, виявити шляхи оптимізації
природокористування на порушених землях [189]. Пропонують
рекомендації щодо оптимальної організації природокористування, яка
враховує узгодження морфологічних і господарських структур у межах
морфолого-господарських комплексів (табл. 4.7).
Рекомендації доцільно враховувати на стадії детального планування.
На стадії проектування особливу увагу приділяють реорганізації
сільськогосподарських земель на ерозійно-небезпечних схилах згідно з
особливостями рельєфу. Аерофотознімки кінця 40–початку 50-х років
засвідчили, що тоді селянські наділи проходили вздовж падіння схилів,
а по їхніх поздовжніх межах нерідко розвивались ерозійні розмиви. У
разі колгоспного землекористування були введені сівозміни з полями
великих площ, які створили умови для закладання угідь упоперек
схилів. Цей спосіб організації господарства відкрив широкі можливості
для техніки, але недостатньо враховував рельєф. З огляду на значне
поширення складних схилів, мікроформ на схилах, прямолінійний
обробіток ґрунту, що панував у цій системі, не був справді поперечним.
Це призвело до розвитку ерозійних процесів на цінних орних
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Тип
природокористування

Сільськогосподарський

1

Морфологогосподарські
комплекси

Зміни
природокористування і
тенденції
розвитку
процесів

Пропоновані
заходи з
територіального
планування
та стабілізації
морфодинамічних
процесів

2

3

4

5

Мікропідвищений
рільничий і
лучний
(любомльський)

Структурна і
контурна

Долинний
сільськогосподарський
(верхньоприп’ятський)

Контурна і
планова

Зростання меліорованості і
розорюваності
долинних форм;
вторинне заболочування
cільськогосподарських угідь;
д е фл я ц і я н а
осушуваних землях

Міжрічковий
рільничий
(поліський)

Неузгоджені

Зміна структури
землекористування зі зменшенням рільництва на осушуваних
територіях;
рекультивація водоканалів;
узгодження меж
землекористування з межами мезорельєфу;
заліснення еолових форм

Привершинний
рільничий
(рівненськозбаразький)

Топологічна і
структурна

Придолинний
рільничий
(луцький)

Топологічна,
структурна
і контурнопланова

Привершинний
рільничий
(мізоцький)
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Узгодженість
господарських і
морфологічних
елементів

–«–

Об’єднання
дрібних полів
у великі та середні;
зростання
вираженості
днищ мікроулоговин;
зменшення заболочуваності
днищ долин

Зміна структури
землекористування з розширенням кормових
угідь і сіножатей;
узгодження
меж полів із
контурами мікрознижень;
ґрунтоформувальні меліорації;
ярково-балкові
лісонасадження

1

Сільськогосподарський

Та б л и ц я 4 . 7
Заходи з територіального планування та стабілізаціі екзодинамічних процесів
рівнин заходу України за результатами інтерпретації дистанційних матеріалів

2
Пологосхиловий
рільничий
(бережанський)
Вершинносхиловий
хвилястоплатовий
рільничий
(тернопільський)
Вершинносхиловий
рільничий
(львівський)
Схиловий
рільничий
(придністерськоопільський)
Схиловорільничий
на пасмових
височинах з
карстом і зсувами
Міжрічковий
лісогосподарський
(середньополіський)

3
Топологічна,
структурна
і контурнопланова
Топологічна і
структурна

– «–

Топологічна,
структурна
і контурнопланова
Планова

Топологічна

Лісогоспо-

Вершинносхиловий
лісогосподарський
(гологірський)

Топологічна,
структурна
і контурнопланова

Ярково-балковий
лісогосподарський

Топологічна
і планова

дарський

Продовження табл. 4.7
4
5
Запровадження
Об’єднання
контурного земдрібних полів
у великі та се- леробства;
зміна структури
редні;
зростання площ землекористуваеродованих зе- ння із розширенням лучно-пасомель;
розвиток розми- вищних угідь;
вів уздовж ґрун- заліснення ерозійно-небезпечтових доріг;
них схилів;
стабілізація
зміни трас розпроцесів у замитих доріг
ліснених ярах
Об’єднання
дрібних полів у Заліснення зсувонебезпечних
середні;
схилів;
антропогенні
узгодження меж
перетворення
карстових форм; угідь з контузменшення ак- рами рельєфу
тивності зсувних процесів
Інтенсивні рубки;
дефляція у
розріджених
кварталах лісів

Поліпшення видового складу лісів;
заборона площинних вирубок;
заліснення еолових форм
Розвиток ліній- Заборона плоної ерозії вздовж щинних вируґрунтових доріг бок;
створення велико-площинних
природоохо ронних територій
Послаблення лі- Дотримання
нійної ерозії
протиерозійної
організації лісовпорядних робіт
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Закінчення табл. 4.7
1

2

3

Поселенський

Придолинний
поселенський

Топологічна
і планова

Гірничовидобувний

Терасований
кар’єрновідвальний

Неузгоджені

Териконнозападинний

Неузгоджені

4
Зростання площ
забудови;
створення антропогенних
форм

5
Дотримання
архітектурноландшафтних
підходів у разі
планування
забудови;
протиерозій на
організація територій

Ерозія, зсуви
на схилах техноформ; розвиток карстових
процесів, осідань
на при леглих
територіях

Рекультивація
техноформ з
урахуванням
структури і
морфодинаміки
форм

Ерозія, осипання на схилах
техноформ;
зростання перезволоження
прилеглих територій

Заліснення териконів;
корінна меліорація обводнених
територій

землях. У результаті запропоновано запровадити контурне
землеробство прямолінійно-контурним, контурно-паралельним,
контурно-буферним різновидами. Контурне землеробство передбачало
нарізування угідь уздовж горизонталей або вздовж буферних смуг з
багаторічних трав, які проходять по найвипукліших чи найувігнутіших
зонах перегинів схилів [141]. Шляхом контурної організації території
в єдності з відповідною системою обробітку (смуговою) передбачали
змінити структуру і мікрорельєф ріллі, керувати мікрорельєфом,
регулювати поверхневий стік, зменшуючи руйнівні процеси ерозії.
Проте, незважаючи на видимі переваги контурного землеробства,
широкого застосування в практиці колгоспного землекористування
воно не набуло. Сьогодні, коли сільськогосподарські землі знову
переходять у приватне користування, охорона ґрунтів і збереження
цінних земель набувають особливого значення. На першому плані
знову повинна бути контурна організація землекористування. Головні
заходи, які ми пропонуємо щодо організації сільськогосподарських
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територій, враховують переваги контурного обробітку землі й
спрямовані на зменшення розвитку геоморфологічних процесів у
їхніх межах та на оптимізацію використання порушених земель.
Для морфолого-господарських комплексів з високим ступенем
узгодження морфологічних і господарських елементів, у яких водночас
інтенсивно розвиваються площинна та лінійна ерозії, запропоновано
посилити структурну, контурну і планову відповідність господарських
об’єктів з мікроформами рельєфу, вилучити найбільше еродовані
ділянки з розорювання, створивши на них високопродуктивні
луки. У морфолого-господарських комплексах з топологічною і
структурною відповідністю доцільно узгодити контури та планове
простягання, у комплексах зі структурною і контурною відповідністю
– враховувати планове простягання та характер ліній мікрорельєфу,
у комплексах зі структурним і плановим узгодженням – виконати
контурну відповідність господарських елементів морфологічним.
Для комплексів зі слабкою узгодженістю елементів чи без узгоджених
елементів посилити ті категорії відповідності, які забезпечили б
мінімальні наслідки ерозійних та процесів заболочування на цінних
орних землях.
Стосовно територій з великими показниками вертикального і
горизонтального розчленування та районів густого долинно-балкового
розчленування з процесами перезволоження у днищах з’ясовано,
що висока контурна та планова відповідність елементів у них не є
достатньою для сповільнення ерозійного розмиву та змиву. У разі
планування землевпорядних робіт на цих територіях треба виконати структурну реорганізацію полів. Найеродованіші ділянки, як
звичайно, приурочені тут до випуклих перегинів схилів (горбогір’я),
мікровододілів лощинних форм (Волинська височина). Сильно еродовані ділянки бажано не розорювати, а створити на них сіножаті,
пасовища або застосувати хімічно-удобрювальні та ґрунтоформувальні меліорації. У цьому випадку контур ґрунтозахисних заходів
повинен збігатися з межами зони випуклого перегину. На Опіллі, на
уступі Гологоро-Кременецького пасма трапляється також локальний
змив на ввігнутих перегинах схилів. На таких ділянках треба одне
поле, що охоплює схил, розділити на два поля менших площ з межею
на водозбірній улоговині. Днище такої улоговини буде залужуватися.
Поля потрібно закладати впоперек падінню схилів, згідно з контурами
рельєфу, з поперечною оранкою на них, а в місцях змиву провести
ґрунтоформувальні меліорації. Закладання поперечних полів може
також супроводжуватися терасуванням схилів.
219

Поширеним явищем у цих районах є утворення початкових
ерозійних форм на спадистих поверхнях у місцях розташування
просапних культур. Ці культури рекомендовано висаджувати
впоперек падінню схилів, дотримуючись принципу контурного
землеробства. Структурну реорганізацію полів доцільно провести
і на Придністерському Опіллі, де зменшення площ полів повинно
супроводжуватися їхнім контурним узгодженням з лініями рельєфу,
особливо з випуклими перегинами та межами днищ.
Для морфолого-господарських комплексів з середніми
ступенями узгодження елементів рельєфу і природокористування
(привершинно-рільничі комплекси Тернопільського плато, Волинської
височини, Подільського Придністер’я, Городенківської височини)
запропоновано вилучити улоговинно-балкові форми з системи
рільничого використання. У днищах цих форм розвиваються процеси
перезволоження, що пригнічує ріст культур. Межі полів треба ставити
у відповідність з межами днищ цих форм, а в днищах висіяти траву,
щоб сформувати високопродуктивні луки. З огляду на малий відсоток
лучних земель і невисоку продуктивність перезволожених земель
запропоновані заходи будуть оптимальними для цих районів.
На привершинно- і придолинно-схилових поверхнях, у місцях
інтенсивного розвитку змивів запропоновано поперечну оранку та
ґрунтоформувальні меліорації.
На ділянках вершинно-схилово-рільничих морфологогосподарських комплексів середньої узгодженості, які найповніше
представлені на Львівському плато і локально трапляються в усіх
височинних районах, поширеним явищем є розвиток площинного змиву
на вузьких смугах випуклих перегинів уздовж придолинних схилів.
На таких ділянках запропоновано провести структурну реорганізацію
полів: розділити поля на вершинних і схилових поверхнях. Межа полів
у цьому разі повинна проходити перед смугою випуклого перегину.
У зоні випуклого перегину доцільно сформувати буферні смуги з
багаторічних трав, які б затримували винесення ґрунту з верхньої
частини схилів. Поля на схилах повинні оконтурювати їх по довжині,
а нижні межі – збігатися з межами днищ.
Території розвитку карстових процесів (вершинно-схиловорільничі комплекси тлумацького типу) потребують западинновідновлювальних рекультиваційно-меліоративних заходів. У місцях
щільного розташування лійкоподібно-карстових форм треба
закладати угіддя з багаторічними кормовими травами. Зсувонебезпечні
ділянки у морфолого-господарських комплексах бистрицького типу
потребують лісозахисних ґрунтозакріплювальних меліорацій. Межі
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передбачуваних заходів повинні збігатися з межами вершинних
поверхонь і зсувонебезпечних схилів.
У межах слабко узгоджених міжрічково-рільничих і нижче
середнього узгодження долинно-сільськогосподарських комплексів
Волинського і Малого Полісся внаслідок недосконалого врахування
кутів нахилів і замулення низки водоканалів широкого розвитку
набули процеси повторного заболочування. В окремих місцях
простежено явища переосушення та активізації еолових процесів. На
територіях з упорядкованою мережею меліоративних каналів доцільна
рекультивація замулених гідроформ. Осушувальні системи треба
реконструювати і перевести в системи осушувально-зволожувальної
дії. На ділянках повторного заболочування потрібно створити
високопродуктивні луки, межі яких мають відповідати контуру
перезволоженого зниження. Межі такого зниження визначають за
аерофотознімками. Місця еолового розвіювання підлягають лісоґрунтозахисним меліораціям. Причому межі лісових насаджень
повинні збігатися з підніжжями еолових пагорбів або межами
поширення відкритих пісків. На територіях з поодинокими та
груповими меліоративними водоканалами внаслідок періодичного
розвитку процесів перезволожування у долинних формах потрібно
переорієнтувати використання цих форм з рільничого обробітку на
лучно-пасовищний.
Приватизація земельних ресурсів передбачає зміни в закладанні
великих площ угідь. Нарізання приватизованих полів повинне
враховувати морфологію рельєфу. Наприклад, на схилових поверхнях
запропоновано закладати малі поля впоперек схилів або (у випадку
розташування їх уздовж схилів) переривати їхнє простягання
ґрунтовими дорогами впоперек схилів.
Отже, головні заходи у морфолого-сільськогосподарських
комплексах повинні бути спрямовані на більшу узгодженість угідь
з морфологічними характеристиками рельєфу, зменшення площ
полів, зміну типу угідь та виконання меліоративно-відновлювальної
рекультивації.
Лісогосподарське природокористування найпоширеніше у
горбогірних та рівнинних морфолого-господарських комплексах.
У горбогірних районах з високим ступенем узгодженості елементів
доцільно створювати різні охоронні території. Вони б дали змогу
зберегти відповідності між геолого-геоморфологічними, природнорослинними та господарськими об’єктами. Головними видами
охоронних територій є національні та природні парки, заповідники,
заказники, окремі об’єкти живої і неживої природи. Національні
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парки – це охоронні території, в межах яких поєднують організацію
відпочинку населення і збереження природного комплексу на значних
площах. Заповідники – території, які довічно вилучені з господарської
діяльності для науково-дослідницької і культурно-просвітницької
роботи. Заказники – території, на яких допускають господарське
використання частини природних об’єктів у певні сезони й терміни
так, щоб воно не завдавало шкоди охоронним об’єктам [153]. Навколо
охоронних територій створюють “буферні” зони, ширина яких залежить
від призначення охоронної території і виду будівництва, наміченого
близько до неї. У межах таких охоронних територій, як національні
парки, проводять функціональне зонування території парку. Межами
функціональних зон стають межі між різними морфологічними типами,
формами чи поверхнями рельєфу. У таких дослідженнях ефективним є
використання аерокосмічних методів, які забезпечують огляд території
за умов високої залісненості.
На заході України аерокосмічну інформацію можна використати
для обґрунтування меж і територіальної структури заповіднорекреаційних територій. Регіональні і типологічні зображення можна
застосовувати у територіальному плануванні для таких цілей:
1) виділення та обґрунтування меж природоохоронних територій,
де межі морфологічних і господарських структур є важливим
делімітаційним чинником;
2) обґрунтування функціональних зон національних і ландшафтних
парків на підставі оцінки стану морфолого-господарських структур
(охоронний, рекреаційний та господарський аспект);
3) виділення охоронних зон заповідних об’єктів за результатами
аналізу структури й текстури природних і природно-господарських
об’єктів.
Аерокосмічну інформацію використано для потреб планування
природоохоронних територій заповідників “Розточчя” і “Медобори”,
національного парку “Яворівський” і проектованих ландшафтних
парків “Жовківський” і “Потелицький” (Розточчя).
Для заповідника “Розточчя” детальні аерокосмічні дослідження
дали змогу обґрунтувати високу геоморфологічну (морфотектонічну)
цінність ділянки “Горбки” з горою Таборова, яку потрібно визнати
як особливо охоронну територію ландшафтно-геоморфологічного
значення. На підставі дешифрування космознімків за текстурними
відмінами виявлено тектонічно вузловий (стиковий) характер
масиву “Горбки”, зумовлений розташуванням його на межі двох
морфотектонічних мезоблоків: Янівського і Лозинського. За
результатами інтерпретації великомасштабних аерофотознімків
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(1:14 000) виявлено узгоджене з напрямом головних лінеаментів
простягання останців та асиметрію останцевих пагорбів, що може
репрезентувати асиметрію зони впливу диз’юнктивів, а також
ортогональне або перехресне зчленування пасмово-долинних форм
як відображення меж різнорангових блоків. Для масиву “Горбки”
заповідника “Розточчя” складено розломно-блокові морфотектонічні
схеми, отримані за результатами дешифрування аерофотознімків та
польового геоморфологічного картографування, які підтвердили
стиковий тектонічний характер цього масиву. Морфотектонічні
дослідження масивів заповідника підтвердили важливу роль розломноблокової тектоніки в будові рельєфу і дали змогу обґрунтувати
включення цих масивів у межі заповідника як ландшафтних та
геологічних пам’яток природи, що потребують охорони [87].
На підставі аерокосмічних досліджень для заповідника
“Медобори” з’ясовано питання його територіального розширення.
Властива Товтрам зернисто-однорідна вершинно-схилова текстура
аерофотозображення має поширення як субдомінантна текстура у
периферійних частинах цього пасма. Вона представлена останцевими
горбами, пасмами та уступами Головного пасма. Подібність сусідніх
морфологічно-ландшафтних структур з заповідною частиною Товтр
дає змогу намітити головні вектори його розширення на північ
(Скалатські Товтри) та на захід (крайова останцева зона Товтр біля
с. Вікно) [125].
У разі обґрунтування меж і функціональних зон національного
природного парку “Яворівський” враховано антропогенний
(белігеративний) рельєф, що сформувався на території Яворівського
полігона, територія якого з півночі і заходу прилягає до національного
парку. Як віддешифровано на аерофотознімках, для белігеративного
рельєфу Яворівського полігона характерна наявність численних
танкових трас, виїмок-вирв від артилерійських вибухів, окопів,
земляних насипів, бліндажів та ін. Межа поширення белігеративних
форм визначила межі національного парку і його буферної зони.
На підставі використання різночасових аерофотознімків оцінено
морфологічно-ландшафтні поверхні для виділення функціональних
зон Яворівського національного парку: заповідної, регульованої,
стаціонарної рекреації та господарської зони.
Під час дослідження Розточанських ландшафтних парків
аерофотознімки використані для такого: а) виділення атракційних
морфологічних і морфологічно-ландшафтних об’єктів (Потелицький
ландшафтний парк); б) оцінки динаміки рельєфоутворення і
господарської діяльності (Жовківський ландшафтний парк). Для цих
223

парків за результатами дешифрування аерофотознімків визначено
головні функціональні зони: заповідну (добре виражений рельєф і
збережена лісова рослинність), рекреаційну (різноманітний рельєф
і розріджена лісова рослинність) та господарську (пологохвилястий
рельєф і сільськогосподарське освоєння).
Поселенські території добре розпізнавати (дешифрувати)
на аерофото- і космознімках завдяки структурно-текстурним
властивостям зображення. У різних геоморфологічних районах
вони утворюють локальні морфолого-господарські комплекси,
локалізуючись у межах елементів, форм та комплексів форм рельєфу. У
західному регіоні України більшість морфологічних, призначених для
забудови комплексів приурочена до придолинно-схилових елементів
рельєфу. Аерофотозображення дають змогу виділяти і картографувати
антропогенні форми, пов’язані з будівництвом та експлуатацією
житлових масивів і промислово-сільськогосподарських об’єктів.
За прямими і непрямими ознаками, зокрема, на аерофотознімках
ідентифікують виїмки, терасовані поверхні, лінійні та площинні
насипи, сплановані поверхні, а також морфодинамічно активні
території. Різночасові аерофотокосмоматеріали допомагають
аналізувати динаміку забудови, виявляти зміни геоморфологічної
ситуації населених пунктів. Останніми десятиріччями, за даними
інтерпретації аерофотокосмоматеріалів, особливо збільшилися
площі забудови великих (Львів, Рівне, Тернопіль) та середніх (Ковель,
Кременець, Чортків) міст, а також урізноманітнився спектр їхніх
геоморфологічних містобудівних ситуацій.
Структурні і динамічні показники аерофотозображень локальних
морфологічних, призначених для забудови комплексів можуть бути
важливою інформаційною базою в разі вибору територій для нової
забудови, забезпечення ландшафтно-архітектурних підходів у плануванні,
благоустрої та рекультивації призначених для забудови техноформ і
стабілізації природно-антропогенних процесів (див. табл. 4.6).
На стадії детального планування морфологічних, призначених для
забудови комплексів запропоновано використання аерометодів для
архітектурно-естетичної організації території. В умовах переважно
схилового характеру забудови на більшій частині території заходу
України становить інтерес розкриття низки архітектурно-естетичних
панорам поселень [86]. Важливу роль тут відіграє узгодження
архітектурних ансамблів та садово-паркових об’єктів з поверхнями
рельєфу (крутими чи пологими схилами, вершинами), які визначають
візуальний план їхнього розташування (перший чи другий). За
аерофотознімками та картографічними джерелами будують профілі
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з обов’язковим нанесенням каркасних ліній рельєфу та відображенням
локалізації вздовж них лісових насаджень і будівель, намічають
напрями візуальних спостережень, межі та чіткість огляду. З’ясовують
також способи маскування найбільше непривабливих і деградованих
пейзажів шляхом трансформації наявних чи формування нових видових
пунктів і трас [110]. Це дає змогу зберігати всі позитивні риси вже
складеної архітектурно-ландшафтної структури території і розробляти
комплексні заходи для її перспективного вдосконалення.
Якісна та кількісна оцінка за аерофотокосмозображеннями
морфологічної структури прилеглих до населених пунктів територій
допомагає виявити головні вектори перспективної забудови. Наприклад,
для міста Львова – це південний і південно-східний вектори житлової
забудови на хвилясто-платових поверхнях із придатними з інженерногеоморфологічного погляду територіями. Для Рівного перспективним
є східний напрям забудови з локалізацією на западинно-хвилястих
поверхнях, для Тернополя – північно-східний на хвилястих поверхнях
плато.
Особливе місце в територіальній організації природокористування з
використанням аерокосмічних методів належить відновленню техногенно
порушених морфолого-господарських комплексів. Відновлення порушених
територій – це комплекс заходів з приведення територій, змінених
унаслідок господарської діяльності, у попередній чи якісно новий стан
для їхнього найліпшого використання і відтворення попереднього
вигляду місцевості чи формування нового просторового середовища
[90]. Під час розробки схем територіальної організації порушених земель
важливо визначити загальний напрям робіт з відновлення порушених
територій, тобто виявити характер, вид їхнього використання паралельно
з розробкою пропозицій щодо їхнього функціонального зонування.
Важливою є оцінка умов придатності відпрацьованих гірничодобувних
ділянок для використання їх під житлову забудову, лісове і сільське
господарство, розміщення водойм тощо. Неоціненну роль тут відіграє
аерофотокосмічна інформація, яка дає змогу визначити площу порушених
територій, характер навколишнього рельєфу, структуру і морфодинаміку
техноформ. Можливими є декілька напрямів відновлення (рекультивації)
районів гірничих розробок: з ліквідацією порушень і максимально
повним відтворенням попереднього вигляду місцевості, з частковим
перетворенням порушень або кардинальна перебудова рельєфу з
виокремленням форм техногенних утворень (наприклад, заповнення
кар’єрних виїмок водою).
За допомогою використання аерокосмічної інформації для вибору
оптимальних варіантів рекультивації вирішують такі завдання:
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1) визначення локалізації і просторових параметрів техноформ;
2) виявлення структури елементів технорельєфу залежно від типів
корисних копалин і технології їхнього видобутку; 3) дистанційний
моніторинг морфодинамічних процесів порушених земель;
4) визначення тенденції саморозвитку порушень [251].
У західному регіоні України територіями, що зазнали найбільших
техногенних змін, є ділянки шахтного видобутку Львівсько-Волинського
вугільного басейну і кар’єрно-відвальні комплекси Новояворівського
та Новороздольського родовищ сірки. Ці гірничотехнічні локальні
морфологічні комплекси з виробленим і скульптурним рельєфом досить
легко розпізнати та картографувати на аерофотокосмознімках завдяки
структурним і текстурним ознакам. Різночасові аерофотознімки за останні
десятиріччя дали змогу визначити етапи розвитку згаданих вище гірничих
техноформ, а також динаміку пов’язаних з ними природно-антропогенних
процесів (просадових, карстових та ін.). Великоплощинні техноформи
гірничо-хімічного комплексу (Новояворівський, Роздольський), що
розміщені по периферії Розточчя й Опілля, представлені ступінчастими
кар’єрами та відвальними формами (внутрішні й зовнішні). На прилеглих
територіях гірничодобувних комплексів активізувалися карстові
процеси, що зафіксовано шляхом спостереження за різночасовими
аерофотознімками. Одна з актуальних проблем цих територій –
рекультивація кар’єрних та відвальних форм. У розробці проектних заходів
для відновлення території повинна бути задіяна різночасова дистанційна
аерофотоінформація. Для вибору технологій планування відкосів,
нівеляції днищ кар’єрів, рекультивації відвалів важливою є інформація
про морфометрію і динамічний стан цих техноформ, яку репрезентують
великомасштабні знімки. Аерофотомоніторинг динамічності відкосів і
відвалів дає змогу використовувати диференційовані методи рекультивації:
від саморегуляції схилових процесів до цілеспрямованого перетворення
морфолого-техногенних форм і проявів та інтенсивності процесів.
Для територій з техноформами вугледобувного комплексу (Волинська
височина, північна околиця Малого Полісся), як уже зазначено, важливим
є аерофотомоніторинг явищ, пов’язаних з природно-техногенними
процесами на териконах (гравітаційні, ерозійні) та з депресійними лійками
над підземними шахтними порожнинами. У разі вибору технологічних
схем рекультивації териконів і території поширення депресійних
лійок важливим є виявлення тенденцій розвитку цих форм, оцінки
ефективності рекультиваційних заходів, таких як фітомеліорація
териконів, засипання й ущільнення депресійних лійок. Саме таку
інформацію можна отримати з картосхем динаміки, що ґрунтуються
на інтерпретації різночасових аерофотоматеріалів.
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oоряд з аналізом структури морфолого-господарських комплексів
за космо- й аерофотознімками досліджують динаміку головних їхніх
складових – природокористування і рельєфу. На підставі використання
аерофото- і космічних знімків за різні періоди знімання вивчають зміни
природокористування та їхній вплив на розвиток геоморфологічних
процесів. З’ясовують також тенденції розвитку процесів, їхню роль у
характері та змінах видів природокористування.
На рівнинах Західної України поширені такі геоморфологічні
процеси, як заболочування, ерозія (площинна та лінійна), карстоутворення, просадово-суфозійні явища, які поширені майже в усіх
районах регіону. Рідше трапляються прояви гравітаційних (зсуви,
осипища – лише в межах Подільської височини) та еолових (зафіксовані
лише на Волинському і Малому Поліссі) процесів.
Для дослідження динаміки процесів і природокористування використано аерофотознімки 50–60-і 80-х років, спектрозональні кольорові
космофотознімки 1985 р. (масштабу 1:100 000), багатозональні чорнобілі космофотознімки 1985 р. (збільшені до масштабу 1:25 000) та
кольоровий космознімок Landsat 8TM на СD-носії 2003 р. (роздільна
здатність 40 м).
Процеси заболочування. За даними вчених та інженерних служб,
на території України площі природних і техногенно підтоплених
земель становлять понад 68 тис. км2 (11% від загальної площі). На
болота припадає 930 тис. га, а на природно перезволожені землі –
320 тис. га. Із західних областей перезволожені землі найбільше поширені
у Львівській (7,8 із 21,8 тис. га загальної площі) та Волинській (6,9 із
20,8 тис. га всієї площі); Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська
мають, відповідно, 4,26 (із 20,1), 3,56 (13,8) й 2,6 тис. га (із 13,9 тис. га
загальної площі) [18].
Найбільшого поширення на досліджуваній території процеси
перезволоження набули в межах плоских рівнин, де вони розвиваються
як на межиріччях у локальних зниженнях рельєфу, так і в долинах. На
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хвилястих рівнинах та в деяких горбогірних районах (Розточчя), як
видно на аерофото- і космознімках, ці процеси активізовані лише в
долинних формах. На платоподібних рівнинах трапляються прояви
перезволоження земель на плоских вершинних поверхнях межиріч.
Заболочені ділянки є під різними видами природокористуванням,
зокрема найчастіше ці ділянки займає лучно-болотне різнотрав’я та
лісо-болотні землі. На сільськогосподарських землях зареєстровано
ділянки значного зволоження, приурочені до мікрознижень.
У межах кожного виду природокористування процеси заболочування відображені на аерофотознімках з різним ступенем
відповідності. Для ідентифікації процесів заболочування на
лісогосподарських землях використовують, головно, непрямі ознаки.
Такими ознаками є приуроченість низькорослих деревостанів
(підліску і чагарників) до болотистих місцевостей, мала площа крон
цих деревостанів, а також їхня несуцільна зімкнутість: дерева можуть бути розташовані поодиноко і групами, утворюючи разом з
болотним різнотрав’ям характерне зображення. Ще одна непряма
ознака, властива всім заболоченим ділянкам, – на них нема ґрунтових
доріг чи стежок. На незаліснених ділянках болота віддешифровують
за прямою ознакою, такою як насичений однорідний дуже темний
фототон, яким відображена на знімках перезволожена поверхня землі.
Невеликі болота на галявинах лісів читають за їхньою округлоподібною
формою, темнішим зображенням днища і світлішим – країв. На
заболочених заплавах рік можуть бути чагарники світлішого чи
темнішого фототону, ніж фототон болотних трав залежно від виду
деревостанів. На орних землях сильно зволожені ділянки полів виділені
за темнішими відтінками фототону та за неправильними плямистими
формами з розмитими краями. Форма зволожених ділянок на полях
відповідає мікроформам знижень, які розорюють: від округлоподібних
до видовжених з хвилястими контурами.
Аерофото- та космознімки за різний час знімання дали змогу
простежити зміни у проявах процесів заболочування в поліських
морфолого-господарських комплексах. Найбільше за період 50
років зменшилися площі заболочуваних земель у долинних формах
приприп’ятської і південно-західної частин Волинського Полісся та на
Малому Поліссі. Унаслідок меліорації земель деякі малі долини рік, такі,
наприклад, як долини Циру, Коростянки, Веселухи, а також прилеглі
міжрічкові схили на півночі Волинського Полісся, на яких активно
розвивалися процеси заболочування, зазнали осушення. Ознаками
зменшення заболочування або його зникнення у долинах рік стала зміна
природокористування цих долин. На аерофотознімках 1947, 1962 рр.
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Рис. 5.1. Зміни долинно-лучного комплексу на долинно-рільничий
(р. Болотня на Малому Поліссі). Аерофотознімки:
а – 1959 р.; б – 1982 р.; в – фрагмент космознімка Landsat 8TM 2003 р.
Стрілками позначено ділянки вторинного перезволожування; зірочками – еолові форми.
Білувата ялинкоподібна текстура – траси гончарного дренажу.
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знімання простежено, що в долинах малих рік на досліджуваному
межиріччі Стоходу–Стиру розвивалися болота, у долинах Стоходу,
Стиру та Прип’яті частково осушеними є їхні перші надзаплавні тераси.
На великомасштабних космознімках (1985) видно, що осушувальномеліоративна мережа повністю охопила долини малих рік, заплаву
у верхів’ях Прип’яті та тераси рік Стоходу і Стиру. Лучно-болотну
рослинність на цих ділянках замінила сільськогосподарська.
Заплава та надзаплавна тераса у верхів’ях Прип’яті є осушеними до
смт Ратне. У середній течії, де наявні численні рукави русла, меліорована
друга надзаплавна тераса, окремі ділянки першої надзаплавної
тераси, а заплава залишилася заболоченою. Ті рукави русла, які були
неглибокими, засипані, й там розташовані фермерські поля.
За різночасовими дистанційними матеріалами на Волинському
і Малому Поліссі простежено також ступінь зволоження окремих
сільськогосподарських угідь після осушення (рис. 5.1). На підставі
аналізу аерофотознімків 1967 (початок меліорації) і 1985 рр. (тривале
функціонування системи) виявлено ознаки вторинного заболочування
у вигляді плям насичено-темного фототону. Плями перезволоження
зафіксовано на розораних, у минулому заболочених, локальних
зниженнях у межах полів.
На підставі аналізу сучасних космознімків і польових обстежень
зазначимо, що меліоративне осушення, яке відбувалося два десятиліття
тому в поліських регіонах, доцільне. На Малому Поліссі, за винятком
ділянки с. Межиріччя, не виявлено значних масивів боліт. Великі
площі земель завдяки меліоративно-осушувальним заходам освоєні,
їх використовують у господарстві. Це території поблизу населених
пунктів, а також придолинні схили малих і великих рік як на Малому,
так і на Волинському Поліссі.
У долинних формах височинних морфолого-господарських
комплексів зафіксовано зменшення процесів заболочування або
їхнє зникнення внаслідок зарегулювання стоку: спрямлення русел,
утворення штучних ставків, водосховищ. Це виявлено на аерой космічних матеріалах за зміною насиченості фототону лучної
рослинності в різні роки, а також за зміною природокористування
(появою присадибних ділянок, полів).
Меліоративно-осушувальні канали прокладали не тільки у
рівнинних лучно-болотних комплексах, але, як підтверджують
різночасові знімання, і в лісових масивах. На аерофотознімках 1952,
1959 рр. їх ще не видно, тоді як на знімках 1985 р. маємо мережу
каналів і в лісах. Проведення гідролісомеліорації помітно вплинуло
на якість видового складу деревостанів, стан зволоження території та
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її господарське використання [71]. На зображеннях це підтверджено
ущільненням крон дерев лісів на раніше перезволожених ділянках,
світлішим фототоном лучної рослинності на лісових галявинах або
їхнім заростанням, а також появою тут ґрунтових доріг. Приклади
лісових ділянок, на яких сповільнились процеси заболочування,
виявлено на Волинському Поліссі, поблизу с. Храпин, Новосілля, Кухотська Воля на правому березі р. Веселуха. Аерознімання дає змогу
визначити шляхи подальшого меліоративного освоєння лісів.
У межах великих масивів боліт також були закладені меліоративні
канали для осушення і проведення торфорозробок. Ділянки торфозаборів простежено поблизу с. Дідівка, смт Карасина на сході
Волинського Полісся, сіл Йосипівка, Стоянів на Малому Поліссі. Ці
ділянки дуже виразно виділені на кольорових космознімках за темнорожевим кольором і правильними контурами.

а

б
Рис. 5.2. Зміна схилово-лучного комплексу на схилово-лучно-болотний (рівнина
Малого Полісся). Фрагменти аерофотознімка 1959 (а) і 1982 рр. (б).
Стрілкою показано ділянку вторинного заболочування; видно траси
нових меліоративних каналів.
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Поряд з осушенням території і зменшенням процесів заболочування,
на меліорованих землях, як засвідчують різночасові дистанційні
матеріали, відбуваються процеси вторинного заболочування. За
різночасовими аерофотознімками на Волинському і Малому Поліссі
простежено стан зволоженості окремих сільськогосподарських угідь
після осушення. За аналізом знімків 1967 (початок меліорації), 1985
(активне функціонування) і 2003 рр. (стабілізація і занепад систем)
виявлено темні плями вторинного заболочування на угіддях, у межах
локальних знижень (див. рис. 5.1, 5.2).
На космознімках 80-х років простежено, що перезволоження зазнали
одне–два поля у меліоративній системі (особливо на Волинському Поліссі) або лише частини полів, чого нема на зображеннях 60-х років.
Ці поля сьогодні не зазнають сільськогосподарського обробітку. До
перезволожених ділянок приурочена вологолюбна болотно-лучна
рослинність, тому вони виділені на зображеннях темнішим фототоном
чи кольором, ніж інші частини угідь.
Уважаємо, що причиною вторинного заболочування стала зміна
режиму зволоження території внаслідок замулення меліоративних
каналів. У 80-ті роки для усунення цих явищ проводили рекультивацію
наявних і прокладання нових водоканалів на перезволожених
ділянках, у тому числі й у долині Болотні, де зафіксовано ці процеси.
Сьогодні спостереження засвідчили, що перезволожені ділянки, які
утворилися у 80-х роках, і надалі є, проте їхня частка у загальному
землекористуванні незначна. Нових меліоративних робіт для усунення
негативних явищ не проводять.
На Волинському Поліссі процеси заболочування розвинуті у
центральних частинах межиріч Турії, Стоходу, Стиру, на значних
відстанях від заселених районів. Масиви перезволожених земель
виявлено також на заплавах рік Стиру (як у волинополіській, так
і в малополіській його частинах) і Західного Бугу. Зазначимо, що в
період дощів чи сніготанення перезволоженими стають майже всі малі
долини рік Волинського і Малого Полісся, а також локальні зниження
на межиріччях. Виявлення територій з надлишковим зволоженням
забезпечує планування меліоративно-рекультиваційних робіт.
Отже, під час порівняльного дешифрування різночасових аерокосмоматеріалів з’ясовано, що на більшій частині досліджуваної території
внаслідок проведення меліоративних робіт в одних місцях болота
осушені або змінилися їхні контури та площі, а на інших ділянках
зареєстровано вторинне заболочування. Деякі угіддя виведено із
загального землекористування. Простежено також появу нових
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обводнених земель (Червоноградська ділянка Львівсько-Волинського
вугільного басейну), про що йтиметься в 5.2.
Ерозійні процеси – це один з найліпше виражених на аерофото- і
космознімках і добре досліджений тип екзогенних процесів. Ерозійні
форми дешифрують на аерофотознімках за такими ознаками: лінійні
або хвилясті обриси, штрихова структура зображення борозенчастих
схилів, білуватий фототон слабко задернованої поверхні форм на
схилах. Вони розвиваються в межах різних видів природокористування,
і рослинність, що у них є, може маскувати або виділяти ці форми
на аерофотознімках. Наприклад, чагарникова рослинність у ярковобалкових формах у межах сільськогосподарських земель виділяє їх
на знімках і вона ж у межах лісів їх маскує. Незадерновані ерозійні
форми, що розвиваються у вапнякових породах і мають сірий фототон
на знімках, масковані на сірому фоні лучно-степової рослинності.
Особливістю дешифрування ерозійних форм на аерофотознімках є
також те, що в межах одних видів природокористування розвинені
лише початкові форми лінійної ерозії або площинні змиви (на орних
землях), тоді як на інших ерозія представлена лінійним розмивом на
різних його стадіях (лісові, лучно-степові, призначені для забудови
землі). Різні види природокористування передбачають неоднакову
вираженість у їхніх межах ерозійних форм. Наприклад, на орних землях
добре дешифровані борозни, лощини, тоді як на лісогосподарських
вони слабко виражені. На лісогосподарських землях також слабко
видно морфологію і не видно геологічної основи ерозійних форм, тоді
як у межах лучних – вони виражені ліпше.
За характером дії на поверхню землі ерозійні процеси поділяють
на площинні змиви та лінійні розмиви. Головною ознакою виділення
на аерофотознімках контурів площинних змивів є плями білуватого
фототону з розмитими нечіткими краями. Еродовані ділянки,
приурочені до ввігнутих перегинів схилів, мають на знімках вузькі
смугоподібні форми і насиченіший фототон, ніж на випуклих
перегинах. На випуклих перегинах схилів еродованим ділянкам
властиві ширші смугоподібні чи округлі форми й менша насиченість
світлого фототону. Це свідчить про більшу площу охоплення змитих
ділянок та меншу інтенсивність змиву. На прямих схилах змиви часто
роззосереджені по всій довжині схилу.
Території, на яких широко розвинені площинні змиви на ввігнутих
перегинах схилів, – це Опілля та край Гологоро-Кременецького уступу.
Частина змитих площ тут локалізована і на випуклих перегинах.
Території, на яких переважають змиви на випуклих перегинах схилів,
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– це Волинська височина, північна частина Тернопільського плато та
денудаційні підвищення Волинського і Малого Полісся.
На різночасових аерофотознімках простежено зміни у розвитку
площинних змивів на території Волинської височини та Опілля, які
є репрезентативними для рівнин заходу України. На Волинській
височині на аерофотознімках 1951 р. видно, що змиви локалізовані
поблизу долинних форм: на випуклих перегинах схилів невеликих
долин, балок, зрідка – на мікровододілах лощинної мережі. На
аерофотозображеннях 1975 р. виявлено нові площі змитих ґрунтів
на привершинних поверхнях та мікровододілах лощинних форм
(Рівненський, Сокальський райони). Розширення еродованих
ділянок також простежено на гребенях мікроулоговинної мережі на
півночі Тернопільського плато (Збаразький район, аерофотознімки
1967–1988 рр.). Еродовані ґрунти були зосереджені у межах полів
великих площ, де оранку проводили без урахування особливостей
мікрорельєфу, і, як наслідок, – інтенсивне розширення в 70-ті роки
змитих ділянок. За даними польових спостережень (липень 2004 р.)
і сучасних космознімань, частки полів на схилах середньої крутості,
на яких активно розвивались площинні змиви, тепер перебувають під
присадибними і дачними ділянками, сіножатями, пасовищами.
Збільшення кількості та площ ділянок змитих ґрунтів, за результатами інтерпретації аерофотознімків 1952 і космознімків 1985 рр.,
простежено на пологому уступі Гологір та Опіллі. Еродовані ділянки
в межах Опілля відображені на аерофотознімках 1952 р. вузькими
переривчастими смугами, а на знімках 1985 р. контури змитих
ділянок розширились, зросла інтенсивність змиву в місцях перегинів
спадистих схилів. Виявлено також, що змиви почали розвиватись на
слабко виражених перегинах пологосхилових поверхонь (рис. 5.3).
За 30-річний період аерофотоспостережень на розчленованих ділянках
Опілля зареєстровано збільшення інтенсивності проходження змивів
на полях. На пологосхилових ділянках Опілля у 80-х роках з’явилися
нові змиті ґрунти. Сучасні спостереження засвідчують, що частина
полів на Опіллі та Гологоро-Кременецькому пасмі зі значними в
минулому еродованими ділянками сьогодні не розорюють. Деякі поля
нині зайняті багаторічними травами, що послабило інтенсивність
змивів. Частина угідь є у приватному користуванні з різними
агрокультурами, тому на них змиви не розвиваються.
Загалом, аналіз аерофото- і космознімків за різні роки засвідчив,
що на полях з вузькосмужковими селянськими наділами, які існували
до 50-х років на заході України і знову були закладені на місці полів
у 90-ті роки, площинні змиви не розвиваються. Різні агрокультури,
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Рис. 5.3. Розвиток ерозійних процесів на Опіллі за 32 роки.
Фрагменти аерофотознімків 1952 (а) і 1984 рр. (б).
Стрілками позначено новоутворені вимоїни на полях; хрестиком – розширення
еродованих ділянок, зіркою – стабілізацію площинного змиву внаслідок зміни
природокористування.
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стан ґрунту і розмір удобрюваності в межах кожної такої ділянки
сповільнюють та перешкоджають появі таких змивів. Щодо власне
змивів, то константуємо, що різночасові аерофотознімки дають змогу
виявити динаміку процесу: стадія появи чи слабкого розвитку–стадія
активного розвитку–стадія загасання або нульового розвитку.
Лінійні розмиви досліджували на різночасових аерофотознімках
Волинської височини, Опілля та Придністерського Поділля. В межах
кожної з цих територій ерозійні форми розвиваються у різних породах
і мають характерну морфологію обрисів, що дає змогу ідентифікувати
їх на знімках.
На Волинській височині яри розвинені у лесових породах і мають
деревоподібні сильно розгалужені форми з довгими і короткими
борознами на схилах (див. рис. 2.6). Брівки ярів невиразні, а днища
виповнені товщею знесеного зі схилів матеріалу. Фототон ярів у лесових
породах сірий, близький до темного, зі світлішими схилами і темнішими
днищами. На знімках вони виділені швидше за штриховою текстурою,
ніж за фототоном. На Опіллі та Придністерському Поділлі яркові форми
в лесах через незначну їх потужність не є сильно розгалуженими, проте
значної довжини. Борозни на схилах ярів різко врізані.
Яркові форми у корінних породах (вапняках, мергелях) на Опіллі
та Придністерському Поділлі короткі, мають прямі або ланцетоподібні
форми з бічними відгалуженнями або без них. Схили їхні прямі, без
борозен, брівки чіткі, а днища вузькі й невиразні. На аерофотознімках
такі яри добре виділені за білуватим фототоном.
За період знімання понад 50 років на підставі аналізу дистанційних
зображень константуємо стабілізацію розвитку цих процесів,
забезпечену проведенням протиерозійних заходів у районах розвитку
яркової мережі або ліквідацією початкових форм ерозії на полях.
Протиерозійні заходи на території регіону, за даними дешифрування
аерофотознімків, можна розділити на два типи: ті, які проводять поза
межею розвитку яркових форм, і ті, які проводять у межах яркових
формах. У першому випадку рекультиваційні роботи виконують
на ярково-небезпечних схилах, вони обмежують розвиток лінійних
коротких густих систем ярів на їхніх відвершках. У другому випадку
заходи в межах яркових форм сповільнюють ерозійні процеси на їхніх
стінках і перешкоджають розвиткові процесів усередині самих форм.
Такі заходи проводять на сильно розгалужених або довгих ярах.
Рекультиваційні заходи у вигляді терасування схилів виявлено на
аерофотознімках 1975 і 1988 рр. на межиріччі Усті–Горині (Волинська
височина) та на Бережанському Опіллі. На межиріччі Усті–Горині
поблизу сіл Городище та Гориньграда на аерофотознімках 1951 р.
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віддешифровано короткі, але глибоко врізані яри на спадистих схилах.
На аерофотознімках 1975 р. на цих схилах простежено терасоподібні
площини, що оконтурюють схили. Яркові форми в цьому разі засипані.
Рекультиваційні заходи у вигляді терасування схилів зафіксовано також
на Бережанському Опіллі (поблизу с. Чемеринці) та Придністерському
Поділлі (долина Золотої Липи біля с. Бобрівники). Штучні тераси
сприяють захисту схилів від розмивань.
На Бережанському Опіллі з аерофотознімків 1985 р. дешифровано
унікальні водовідвідні вали, закладені паралельними короткими
відрізками у верхів’ях ярів упоперек схилів. Їх закладали для
розсіювання концентрованого водного стоку і послаблення лінійної
ерозії (рис. 5.4). На час польових спостережень 2005 р. яркові форми
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Рис. 5.4. Протиерозійна організація території Опілля та її стан сьогодні
(околиці с. Чемеринці). Аерофотознімки 1967 (а), 1985 (б) та фото 2005 рр. (в):
1 – заліснення ерозійно-небезпечних схилів; 2 – новостворені водовідвідні вали;
А – вали, закріплені рослинністю.
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і прилеглі ділянки вилучені з активного сільськогосподарського
користування, днища ярів укриті чагарником, а їхні схили – лучною
рослинністю. Вали заросли лучною рослинністю і продовжують виконувати свою функцію так, що на виположених ділянках, розташованих вище по схилу, безпосередньо за валом, розвиваються
процеси заболочування.
Про імовірну стабілізацію розвитку лінійних ерозійних процесів
свідчать численні приклади штучних лісомеліорацій і самозаліснення
ярів на заході України. Наприклад, на аерофотознімках 1951 р. на
Бережанському Опіллі (села Вишневчик, Дунаїв, Посухів) простежено
ділянки ярково-небезпечних схилів з мережею берегових ярів.
На аерофотознімках 1984 р. видно, що на цих схилах проведено
лісомеліорацію (див. рис. 5.4). Приклади штучного заліснення донних
ярів зафіксовано на різночасових аерофотознімках Волинської
височини (села Житин, Колодіївка). Тут лісомеліорацію проведено
на довгих і розгалужених ярах у лесах, у яких активно розвиваються
процеси осипання й обвалювання стінок, що можуть охопити цінні
орні землі.
Окрім штучного заліснення ярів, у регіоні поширеним явищем
є самозаліснення яркових форм. Самозаліснення ярів простежено на
схилах пагорба Гарай на Розточчі, на пологосхилових ділянках Опілля та
поблизу долини Дністра на Придністерському Поділлі. Воно підтверджене
різночасовими зображеннями (рис. 5.5). Деякі яри, у яких є поодинокі
дерева чи чагарники на аерофотознімках 50-х років, на аерофотознімках
80-х років повністю вкриті чагарниковою рослинністю. Заліснення
яркових форм передбачає стабілізацію ерозійного розмиву у самих
яркових формах, проте не перешкоджає розвиткові відвершків ярів. Як
засвідчили сучасні польові спостереження, на Розточчі (район с. Рокитне)
у верхів’ях заліснених ярів на крутих схилах, що межують з присадибними
ділянками чи дорогами, починають розвиватись їхні відвершки.
Початкові лінійні форми головно ліквідують на орних землях. На
аерофотознімках Опілля 1951 р. видно, що на колишніх межах між
селянськими наділами, а також у верхів’ях ярів, по яких проходили
ґрунтові дороги, розвивалися глибокі й короткі ерозійні борозни
(села Вільховець, Мечищів). На аерофотознімках 1984 р. ці борозни
заорані або засипані, про їхнє колишнє місцеположення інформують
лише відтінки фототону.
Однак сільськогосподарське освоєння заходу України призводить
також до активізацї ерозійних процесів. Приклади утворення вимоїнних
форм вдалося віддешифрувати на аерофотознімках 1952 і 1985 рр. на
Південному Опіллі (села Діброва, Лазарівка на межиріччі Золотої
238

а

б

Рис. 5.5. Зростання залісненості у ярково-балкових лісогосподарських
комплексах Придністерського Поділля (околиці с. Петрилів).
Фрагменти аерофотознімка 1952 (а) і 1985 рр. (б).

Липи–Коропця). Невеликі вимоїнні форми легко ліквідувати внаслідок
поперечної оранки схилів чи їхнього засипання. Та несвоєчасне
втручання у хід ерозійного розмиву призводить до його активності
та появи глибших лінійних форм – борозен, по яких відбувається
змивання ґрунту з полів (Північне Опілля, див. рис. 5.3).
Утворення нових яркових форм на досліджуваній території
найчастіше простежується вздовж ґрунтових доріг на морфологогосподарських комплексах височин. По таких дорогах інтенсивно
виноситься ґрунт після зливових дощів чи швидкого танення снігу.
Розмивання посилюється і внаслідок дії антропогенних чинників
(проганяння худоби, техніки). Розмита ділянка поглиблюється, крутість
її схилів збільшується. На схилі утворюється яр, часто ланцетоподібної
форми, що стає межею полів або інших видів природокористування.
Трапляються випадки, коли ґрунтову дорогу чи стежку, що є зоною
розмиву, неможливо перенести в інше місце, і її прокладають поряд
з розмитою (рис. 5.6). Причому на аерофотознімках за 30-річний
період знімання видно, що такі проїзди іноді переносять декілька
разів. Особливо це стосується стежок, по яких проганяють худобу. На
схилі формується роз’їжджена смуга шириною до 50 м з ерозійними
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Рис. 5.6. Формування лінійного розмиву вздовж проїзду на спадистому схилі
в околицях с. Стеблівка на Мізоцькому пасмі.

борознами. Ділянки новоутворених яркових форм на місці розмиву
проїздів зафіксовано поблизу сіл Нова і Стара Мощаниця, Михайлівка
(Мізоцьке пасмо), Нова Скварява, Мокротин (Розточчя), Саранчуки,
Мечищів (Опілля), Юнашків, Озеряни (Придністерське Опілля),
Петрилів, Делева, Нижнів (Придністерське Поділля).
На аерофотознімках заходу України добре віддешифровані прояви
карстових і суфозійно-просадових процесів. Характерними їх ознаками
є округлість форм, чіткі межі та насичені темні відтінки фототону.
Головний негативний вплив на господарське використання
досліджуваної території чинить карст у крейдово-мергельній товщі
крейдових порід, вапняках і гіпсоангідритах неогену. Карст у породах
девону, силуру й інших відкладах практично не виявляє небезпечного
впливу в разі освоєння території. Загалом по регіону він перебуває
в напівпокритій стадії розвитку і має слабкий ступінь активності;
перекритий невеликою за потужністю (до 10 м) товщею четвертинних
відкладів (піски, супіски, лесові суглинки, глини). Активізація карстових
процесів у цих випадках можлива в разі порушення природного
гідрологічного режиму.
Серед карстових форм на Волинському Поліссі поширені озера
та западини, приурочені до денудаційних підвищень, у місцях
неглибокого залягання крейдових мергелів чи вапняків. Западини,
завдяки наявності в них вологолюбної рослинності, мають насичені
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темні відтінки фототону на тлі світлішого зображення навколишніх
територій. Карстові озера і западини на Волинському Поліссі розташовані переважно великими групами на плоских поверхнях поблизу
долин.
На Волинській височині в лесових відкладах розвинені суфозійнопросадові явища, які простежуються здебільшого у західній її частині.
Це, як звичайно, малі округлі форми (блюдця, лійки, западини),
сконцентровані на плоских частинах межиріч. Вони поширені
поодиноко або малими групами. Іноді суфозійно-просадові форми
зливаються зі зниженнями полігональної мережі.
Західноподільська височина представлена поодинокими формами
карстових утворень. Поодинокі карстово-просадові лійки зафіксовано
на півдні території (на Монастирищині, Бучачщині, Чортківщині)
(рис. 5.7). На аерофотознімках ці форми добре виділені на орних
землях за темними малими кільцями. В межах інших видів
природокористування вони дешифровані на знімках слабко. На
півночі (Зборівщина, Збаражщина) просадові форми часто зливаються
з мікроулоговинною мережею на полях, тому їхня ідентифікація є
неоднозначна.
Невеликі форми вапнякового карсту зареєстровано у Товтрах. Вони
приурочені до вершин рифових горбів, укритих лучною рослинністю
і віддешифровані лише на великомасштабних аерофотознімках.

Рис. 5.7. Карстова западина в околицях м. Чорткова на Тернопільському плато.
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Групи карстових форм, розвинених на ділянках з вапняковими
породами, що залягають близько до поверхні, є також на пологих
схилах та плоских вершинах Кременецького пасма. Тут карстові
западини поєднані зі зниженнями мікроулоговинної мережі і добре
віддешифровані у межах орних земель.
Карстові форми у вапняково-мергельних породах та суфозійні
форми у глинистій товщі розвиваються також на Львівському плато
та Городоцько-Щирецькій рівнині. Тут групи карстових та суфозійних
лійок займають невеликі плоскі ділянки вершинних поверхонь межиріч.
Ці зниження часто заболочені, зливаються з долинно-балковими
формами, їх мало використовують у господарстві.
У таких районах, як Придністерське Опілля, Опілля (південні
ділянки) та Подільське Придністер’я, широко виявився гіпсоангідритовий карст у вигляді ніздрюватої поверхні вершин та привершинних частин пагорбів. Тут наявні як невеликі, так і глибокі щільно
розташовані западини з прямими стінками. Розчленовані карстовими
процесами ділянки пагорбів використовують під пасовища або в них
закладено кар’єри.
Найбільшого площинного розвитку набули гіпсоангідритові
карстові форми на Придністерському Покутті, у широкій смузі, що
простяглася від долини р. Тлумач і виклинює поблизу м. Городенка.
Територія розвитку карстових процесів є переважно під орними
землями, а самі карстові форми зайняті лучним різнотрав’ям,
тому вони добре виділені на аерофотознімках. Групи карстових
лійок розміщені нерівномірно: зазначено ділянки щільнішого їх
розташування і менш щільного. У рельєфі вони приурочені як до
долинних улоговиноподібних знижень, так і до вершинних поверхонь.
На аерофотозображенні цієї території у межах ріллі світлого фототону
виділені також лінзоподібні форми темного фототону. Це карстові
зниження, що містять кілька лійок, які є неглибокими і ще не виведені з
сільськогосподарського обробітку. Вони свідчать про близьке залягання
до поверхні карстоформувальних гіпсоангідритових товщ.
Щодо динаміки карстових процесів, то з’ясовано, що це явище
довготривале і дуже повільне [248]. Головні ж зміни карстових форм,
що виявлені на аерофотознімках, пов’язані з впливом господарського
використання території або його змінами.
Господарська діяльність людини на полях призводить до часткового
заорювання та засипання невеликих карстових западин. Наприклад,
на аерофотознімках за різні роки в районі сіл Незвисько–Герасимів
(Придністерське Покуття) зафіксовано, що деякі малі карстові лійки,
які добре видно на аерофотознімках 1952 р., на аерофотознімках
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Рис. 5.8. Зміна щільності розташування карстових форм у Тлумацькому
вершинно-схиловому рільничому комплексі (околиці с. Ісаків).
Фрагменти аерофотознімків 1952 (а) і 1985 рр. (б).
Зірочками позначено місця часткової ліквідації карстових лійок.
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1985 р. стали слабко вираженими або ліквідовані (рис. 5.8). Проте
частина карстових лійок залишилася. Вони заростають лучною
рослинністю і не розорені, як це було у 80-х роках.
Заорювання неглибоких карстових знижень унаслідок проведення
меліоративно-осушувальних робіт і закладання орних земель на місці
лучних простежено також на півдні Волинського Полісся (села Дольськ,
Дуліби та ін.).
Зміни природокористування ділянок, на яких були розвинені
карстові форми, приводять до сповільнення розвитку цих форм
або до їхнього руйнування. Приклад раціонального використання
закарстованих ділянок є на Львівському плато в районі с. Сокільники.
На аерофотознімках 1975 р. чітко видно ділянку розвитку карстових
форм, яка була під ріллею, а 1984 р. тут уже закладено сад [1].
На Опіллі та Придністерському Опіллі, а також у Товтрах
зареєстровано видозміни карстово-уражених ділянок унаслідок
розташування тут кар’єрів чи гірничих виїмок. Невеликі карстові
западини об’єднані, й на їхньому місці виникли розчленовані кар’єрними
виїмками поверхні. Карстові процеси в цьому разі розширили сферу
дії і розвинулися у супроводі ерозійно-розмивних процесів.
Серед проявів еолових процесів на аерофотознімках добре
віддешифровано ті, які є незадерновані. Вони трапляються в меліорованих долинах рік Волинського і Малого Полісся у вигляді невеликих
піщаних форм (див. рис. 5.1). Еолові форми значних розмірів поширені
на межиріччях і переважно покриті лісом, на аерознімках виділені,
головно, за контуром підніж і за розрідженими кронами дерев. Типові
форми прояву еолових процесів на обох рівнинах – це серпоподібні
дюни або вузькі прямі вали, рідше виявлено безформні площинні
насипи на західних берегах поліських озер.
Головні зміни стосовно еолових процесів Волинського Полісся
спрямовані на закріплення їхніх форм унаслідок часткового або повного
заліснення. Яскраво виражені на аерофотознімках 1947, 1962 рр. еолові
форми та розвіювані піски у долині Прип’яті в районі озер Нобель,
Люб’язь, у низів’ях Стоходу, Стиру. Їхні обриси добре видно на старих
знімках за білим фототоном незадернованої поверхні.
Великомасштабні космознімки 1985 й 2003 рр. засвідчують,
що більша частина цих форм поблизу озер, населених пунктів та
залізничних і шосейних трас заліснена сосновими деревостанами.
Передбачають, що рухомість пісків на цих ділянках припинена.
Проте часто на еолових формах закладають кар’єри, які поступово
руйнують ці утворення (рис. 5.9). Польові дослідження підтверджують,
що багато форм, які нанесені на картах чи дешифровані на знімках
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Рис. 5.9. Руйнування еолового пагорба внаслідок забору піску
на Малому Поліссі (світлина Л.Ф. Дубіс).

50–60-х років, сьогодні зникли або є невеликими пагорбами з відносним
перевищенням в 1–2 м.
За результатами інтерпретації різночасових аерофотознімків
фіксують також зміни в обрисах еолових форм, що перебувають у межах
сільськогосподарського освоєння території. В минулому більшість з
них були зайняті присадибними ділянками з переважанням сіножатей
у їхньому складі й мали закріплені форми (тераса Прип’яті в районі
с. Морочного, аерофотознімки 1947–1962 рр.). Після меліоративноосушувальних заходів еолові форми почали розорювати, їхні контури
на аерофотознімках 1985 р. мають нечіткий, розмитий фототон.
Передбачаємо, що тут унаслідок переосушення сільськогосподарські
культури на полях були розріджені, слабко закріплювали форми і
вони зберігали потенційну здатність до розвіювання і переміщення.
Сьогодні на таких переосушених ділянках розташовані приватні
орні землі, луки або такі ділянки не використовують у сільському
господарстві. В першому випадку розвіювання пісків триває, тоді як у
другому і третьому – цей процес частково стабілізований (розріджена
рослинність на вершинах форм не повністю закріплює рухому здатність
пісків під час дії сильних вітрів).
Отже, за результатами дешифрування різночасових дистанційних
матеріалів з’ясовано, що зі зміною природокористування від дрібних
селянських наділів до великих колгоспних полів та проведення
осушувально-меліоративних робіт еолові форми набули тенденції
до активнішого розвитку. Це свідчить як про позитивні, так і про
негативні наслідки меліорації земель. За даними сучасних польових
спостережень, розвіювані піски на переважній більшості ділянок
закріплені рослинністю. Еолові процеси розвиваються на вершинних
поверхнях у місцях розрідженої рослинності.
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Гравітаційні процеси, головно прояви зсувних і осипних явищ,
трапляються на рівнинах заходу України у вигляді окремих форм у
межах невеликої території. Зсуви на досліджуваній території зумовлені
літологією, характерною для сарматських відкладів: аргіліто- або
бентонітоподібними глинами. Велика кількість монтморілоніту
зумовлює пластичність глинистих відкладів, що сприятливе для
виникнення зсувів – ці глини “повзуть” по стійкіших підстильних
породах. На аерофотознімках зсувні форми виділені як локальні
ділянки, що порушують цільність простягання схилу і мають характерну
напівокругло-валикову текстуру зображення поверхні. Таку текстуру
утворює сильно погорбкована та розчленована поверхня тіла зсуву.
В межах досліджуваної території найчастіше трапляються зсуви на
Придністерському Покутті (Тлумацько-Олешівська ділянка, низів’я
р. Бистриці). Вони мають переважно поперечно й поздовжньо витягнуті
форми, рідше грушоподібні.
У низів’ях р. Бистриці поблизу смт Єзупіль розміщена система
зсувів, що займають нижню частину структурно-денудаційного схилу
Бистрицько-Тлумацької височини. Це давні зсуви, приурочені до
тектонічного розлому. Схил, на якому розвинені зсуви, заліснений і
безпосередньо тіла зсувів на аерофотознімках не виділені. Головною
ознакою зсувних тіл є неоднорідна поверхня зображення крон дерев.
Тут хаотично розташовані великі й малі прогалини. Серед них
розрізняють напівокруглі смужкоподібні проміжки, що відповідають
краям натічних “язиків”, а також інші малі прогалини. За результатами
інтерпретації різночасових аерофотознімків (1960, 1972) простежено
зменшення порушеності поверхні деревостанів, яке виявляється в
ущільненості крон дерев. Прогалини слабко виділені. Ці непрямі ознаки
свідчать про розростання деревостанів, які висаджені, ймовірно, у
50-х роках ХХ ст. Сьогодні тіла зсувів остаточно закріплені буковограбовими деревостанами.
У верхній частині структурно-денудаційного схилу на аерофотознімках добре відчитано два незаліснені зсуви літологічного типу.
Для них характерна погорбкована поверхня з поперечно-валиковими
натічними мікроформами, а також грушоподібна форма в плані. Такі
локальні зсуви різних розмірів виявлено поблизу сіл Клубівці, Нижнів
у тлумацько-олешівському морфолого-господарському комплексі (див.
рис. 2.7). Їм притаманна видовжена, а не грушоподібна форма, хвиляста
з дрібними мікрозападинами поверхня. Простежено білуваті плями
незадернованих стінок зсуву, що свідчать про недавню їх активність.
Такі ділянки зсувів зафіксовано на аерофотознімках 1960 (Ганусівка),
1979 (Клубівці), 1952 рр. (Нижнів). На сучасних аерофотознімках
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Рис. 5.10. Зсувні форми в околицях смт Єзупіль. Фрагменти
аерофотознімків 1960 (а) і 1972 (б).

поверхня зсувних тіл суцільно задернована, мікровалики і заглибини
мають менш різкі обриси. Це означає, що зсувний процес не активізований (рис. 5.10).
Осипні явища на Західному Волино-Поділлі поширені, головно,
у низів’ях середніх подільських рік, у місцях виходу на поверхню
девонських аргілітів. Оскільки це переважно дуже малі форми прояву,
то їх важко прочитати навіть на великомасштабних аерофотознімках.
Головною ознакою їхнього виділення є видимі у підніжжі схилів
делювіально-осипні шлейфи [198]. Свіжі осипища – це дуже динамічні
форми, тому на них нема рослинності або вона сильно розріджена.
Давні осипища, як звичайно, задерновані чи зайняті чагарником. Над
осипищами, форми яких локалізовані у нижній частині схилу, часто
нависає деревна рослинність, яка на аерофотознімках закриває їх від
спостерігача.
Найбільших змін в осипних формах, як видно з аерофотознімків
за різні роки та підтверджено власними польовими спостереженнями,
зазнає їхня нижня частина, що є в основі конусу. Вона стає об’єктом
активного господарського використання у випадку, коли розташована
безпосередньо поблизу русла ріки (тут проходять залізниці, ґрунтові
дороги, стежки). Внаслідок прокладання залізниць та поліпшених
доріг у місцях локалізації осипищ їхні нижні частини укріплюють
бетонними спорудами, а схили заліснюють (схили по лівому березі
р. Серет в околицях Чорткова). На незакріплених ділянках осипні
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явища активно розвиваються, супроводжуючись процесами ерозійного
розмиву (лівий берег р. Серет поблизу с. Сосулівка, м. Чорткова; правий берег р. Бистриці поблизу смт Єзупіль).
Ділянки осипищ поблизу рік змінюються і внаслідок підмивання їх
водами. Наприклад, за польовими спостереженнями, у старій частині
м. Чорткова на прямовисному схилі північної експозиції правого берега
р. Серет розвивалося осипище. В результаті декількох інтенсивних
дощових сезонів улітку і високої повені навесні (1978–1980), його нижня
частина була повністю розмита й затоплена водою. За 10-річний період
кількість осипного матеріалу зросла настільки, що в нижній частині
осипної форми вдалося прокласти досить широку ґрунтову дорогу. До
літа 2004 р. осипний шлейф збільшився майже вдвічі від попереднього.
Прикладом зміни нижньої частини осипища є ділянка поблизу
“Козакової долини” біля смт Єзупіль на р. Бистриці (аерофотознімки
1960, 1972 рр. та польові спостереження). На аерофотознімках
простежено осипний конус винесення біля урізу русла ріки. Сьогодні
ріка підмила нижню частину осипища, залишивши лише прямовисну
верхню його частину. Проте осипище далі розвивається, поповнюючи
матеріалом берег ріки.
Отже, гравітаційні процеси на досліджуваній території мають
локальне поширення, їхня динаміка більше пов’язана з природними
чинниками, хоча суттєвим є також антропогенний вплив.
5.2. Çì³íè ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ¿õí³é âïëèâ
íà ñïåêòð ³ ãåîãðàô³þ åêçîäèíàì³÷íèõ ïðîöåñ³â
òà àíòðîïîãåííèõ ôîðì ðåëüºôó
Дистанційні матеріали за різні роки знімання дають змогу
простежити динаміку різних видів природокористування. Для
досліджень динаміки проаналізовано зображення трьох часових
періодів: 1950-х, 1980-х років і після 2000 року. Сумарний період,
протягом якого фіксували зміни у наземному покриві на рівнинах
заходу України, становив 51 рік (знімання 1952 і 2003 рр.), а на
окремих ділянках Волинського Полісся – 56 років (аерофотознімки
1947 р. на територію між озерами Любязь–Нобель). З’ясовано, що
протягом півсторічного часу відбулися зміни в межах кожного виду
природокористування, в окремих випадках – зміна одного виду
господарювання іншим.
За інтенсивністю впливу на рельєф господарських об’єктів у порядку
спадання інтенсивності перетворень виділяють: гірничодобувне,
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водогосподарське (меліорація й створення водосховищ), забудовне, дорожнє, сільськогосподарське і лісогосподарське природокористування.
У західному регіоні України одним з провідних за широтою
охоплення та ступенем перетворення окремих елементів рельєфу
є водогосподарське природокористування, зокрема меліоративне
господарство. Виділяють великі площі земель, особливо на Волинському
Поліссі, “обличчя” яких було цілком змінене внаслідок осушувальномеліоративних робіт. Унаслідок цього створюють нові лінійні форми
гідрографічної мережі – головні і проміжні меліоративні канали –
або рекультивують наявні. Меліоративні канали прокладають або
відновлюють майже в усіх заболочених долинах рік, що зумовлює
зміну їхнього використання. Осушувальні канали закладають також
на терасах рік і плоских придолинних схилах Волинського і Малого
Полісся, Городоцько-Щирецької рівнини, в окремих заболочених
зниженнях на поверхнях межиріч (поліські області, Волинська
височина, Придністерське Поділля, Городоцько-Щирецька рівнина).
Стадії формування меліоративних систем та зміна використання
земель унаслідок осушувально-меліоративних робіт добре видно на
аерофотознімках за різні роки знімання. Наприклад, на аерофотознімках
Волинського Полісся 1947, 1962 (північно-східна частина), 1955
(північно-західна) і 1960 рр. (південно-західна частина) зафіксовано
початкові стадії утворення меліоративних систем. На той час були
відрегульовані річища малих долинних форм, які відігравали роль
магістральних водоканалів. Долини в цьому разі використовували
під сіножаті. У долинах середніх рік, зокрема на їхніх заплавах,
поширені болота і заболочені луки. У долині Прип’яті присадибні
ділянки та сіножаті згруповані з навітряної сторони еолових форм та
пісків, поселення – на терасах, а решта долини поблизу русла і його
численних рукавів заболочена і не використовувана. Простежено
поодинокі меліоративні канали між ділянками освоєння. Загалом
найосвоєнішими тоді були ділянки навколо озер, схили долин та перша
тераса Прип’яті.
Наступна стадія формування меліоративних систем виявлена на
аерофотознімках середини 60-х років. На Верхньоприп’ятській рівнині
Волинського Полісся у малих долинних формах рекультивовано
магістральні та закладено провідні водоканали (рис. 5.11). Відстані
між ними досить широкі – 300–400 м. Землі у меліорованих долинах
почали використовувати у сільському господарстві. Стадія активного
функціонування меліоративних систем та інтенсивне використання
осушених земель простежена на дистанційних матеріалах 1977, 1985 рр.
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Великі меліоративні системи “Верхньоприп’ятська”, “Цирська”,
“Турська”, “Веселуха”, “Стубла” та інші охопили долинні форми і
ділянки поблизу них. На кінець 80-х років меліоративна мережа була
досить густою, що свідчить про активне осушення території з метою
закладання угідь з зерновими культурами. Тут, окрім магістрального
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Рис. 5.11. Зміна долинного лучно-болотного комплексу на долинний
сільськогосподарський (локальне зниження поблизу оз. Нобель
на Волинському Поліссі). Фрагменти аерофотознімків 1962 (а) і 1966 (б).
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і провідних каналів, у меліорованих долинах прокладені щільно
розташовані (170–250 м) канали-збирачі. Такі канали-збирачі
починалися від провідного водоканалу, перетинали долину ріки або
були розміщені вздовж її простягання. Деякі групи каналів узгоджені
з похилами рельєфу, проте частина з них ці похили не враховувала.
Унаслідок цього відбувалося застоювання вод у водотоках, замулення
каналів і вторинне перезволоження угідь. Тому сьогодні меншу частину
осушеної території використовують під ріллю, а на іншій розташовані
луки, сіножаті й пасовища.
Отже, поява меліоративної мережі на Волинському Поліссі зумовила
зміни в тих чи інших екзодинамічних процесах. Це, насамперед, зменшення
заболочувань у переважній більшості низинних територій Волинського
Полісся. Поряд з осушенням на багатьох ділянках у меліоративних
системах розвивалися процеси перезволоження, а також осідання у
торфах. На переосушених ділянках виявлено еолові процеси, що мають
тенденцію до роззосередження і збільшення в обрисах.
На Малому Поліссі освоєння території колишніх заболочених земель
почалося швидше, ніж на Волинському Поліссі. На аерофотознімках
1955 (Бродівщина), 1957 (Золочівщина), 1959 рр. (р. Болотня) у долинних формах простежено мережу відкритих меліоративних
каналів. Русла малих рік на той час були спрямлені й формували
магістральні водоканали. Оскільки долини цих рік не є такими
широкими й протяжними, як на Волинському Поліссі, то провідні
канали і канали-збирачі короткі. Осушені землі використовували під
сіножаті, рідше як поля. Проте були значні площі заболочених ділянок,
які не використовували. На аерофотознімках 1982, 1984 р. видно
закладання нових меліоративних каналів на міждолинних поверхнях,
в окремих заболочених зниженнях та в долині Ікви. Наявні у долинах
рік канали рекультивовані й прокладені їхні нові гілки. На відміну
від Волинського Полісся, у 80-ті роки долини Малого Полісся були
широко охоплені гончарним дренажем. На аерофотознімках підземні
канави виділені за білуватим фототоном та перистою текстурою
зображення; на них можна бачити, що під дренажем є вся ділянка
між двома меліоративними каналами або лише найбільше знижена
і перезволожена її частина. На осушених землях Малого Полісся
переважали орні землі, на яких вирощували овочі (здебільшого у
західній частині) та зернові й технічні культури (у східній).
За 20–30-річний період розвитку водного господарства на
річках Подільської височини зарегульовано стік, а також виконано
меліоративно-осушувальні роботи в заболочених долинах деяких рік
(Гнила Липа, Золота Липа) (див. 4.1). Долини подільських рік до заре251

гулювання стоку (аерофотознімки 1952, 1967 рр.) використовували як
луки, пасовища, а після зарегулювання на місці перезволожених ділянок
долин закладали поля колективних господарств (аерофотознімки 1984,
космознімки 1985 рр.), нині це приватні орні землі чи сіножаті.
Значний вплив на рельєф чинить гірничодобувне природокористування, хоча й вирізняється досить локальним поширенням. Форми
гірничих розробок виразно віддешифровані на аерофотознімках
різних масштабів. Їхніми ознаками є правильна геометрична форма,
білий фототон незадернованої поверхні в активних форм і різкі
крайові та внутрішні уступи – у тих, що заростають (задернованих).
На аерофотознімках добре видно приуроченість гірничих розробок
до форм рельєфу: привододільне, привододільно-схилове чи схиловопридолинне. На різночасових аерофотознімках простежено стадії
розвитку цих форм: активну, стабільну, заростаючу. Аерофотознімки
за різні періоди дають також інформацію про форми й елементи
рельєфу до порушення їх гірничими розробками та зміни, які відбулися
внаслідок порушення [251].
За різночасовими аерофотознімками і сучасними космознімками
ми проаналізували зміни стану території Новояворівського кар’єрновідвального комплексу, локальних кар’єрних форм на Подільській
височині та районів підземного видобутку Львівсько-Волинського
вугільного басейну.
На аерофотознімках 1959 р. території на схід від м. Яворова і
на захід від с. Шкло ще не зафіксовано майбутнього інтенсивного
господарського навантаження. Тут був лише невеликий піщаний
кар’єр. Хвилясті неширокі межиріччя змінені біля с. Чолгині плоскими
заболоченими зниженнями, на місці яких у 1970 р. створено великий
відстійник площею 700 га, а далі на північ – чашу кар’єру. На території
майбутнього Новояворівського кар’єрно-відвального комплексу
розташовані заболочені долини кількох малих рік – Якші, Пили, Шкло
і Гноєнця.
З аерофотознімків цієї території 1979 р. вже видно нові техногенні
форми рельєфу. Природний рельєф і гідрографічна мережа зазнали
змін та перетворень. До нових антропогенних форм належать
кар’єри, відвали, водосховища, хвостосховища з загальною площею
порушених земель близько 4 000 га (рис. 5.12). Поперек межиріччя
Гноєнець та Шкло закладено глибоку 90-метрову чашу кар’єру, витягнутого з північного сходу на південний захід. Площа кар’єру, за даними
аерофотознімків 1979 р., становила приблизно 170 га (довжина 2,5 км і
ширина близько 700 м). Чаша кар’єру складалася з трьох різновисотних
рівнів-площадок з північного боку і серії уступів з південного. Дно
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Рис. 5.12. Зміни Новояворівського схилово-долинного гірничодобувного
комплексу на схилово-долинний рекультивований.
Аерофотознімок 1979 р. (а) і космознімок Landsat 8TM 2003 р. (б):
1 – чаша кар’єру (на сучасному знімку напів заповнена водою); 2 – відвали; 3 –
мікровідвали; 4 – підтоплені землі; 5 – комунікаційні траси (лінії транспортерів, дороги,
трубопроводи); стрілками позначено змінене русло р. Гноєнець.
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чаші ускладнене прислоненими до стінок і окремо розташованими
внутрішніми відвалами. Поблизу межі головного уступу простежено
невеликі кар’єрні виїмки та малі конусоподібні відвали. Із північного
заходу, південного заходу і південного сходу до кар’єру долучені
високі (близько 35 м) платоподібні зовнішні відвали. Вони складені
мергельно-вапняковими породами, що на поверхні упорядковані
паралельними кільцеподібними рядами. Найбільшим і найдавнішим
був південно-західний відвал. На аерофотознімках 1979 р. зафіксовано
стадії формування відвалів: у північно-західного відвалу заростала
південна частина, а в південно-західного – північна (ті, що ближче до
чаші кар’єру). На стадії формування перебували, відповідно, північна і
південна периферії відвалів, відображені на аерофотознімках білуватим
фототоном. Південно-східний відвал є найнижчим, гребенеподібним,
з відцентровим розтіканням породи. Він має темно-сірий фототон
на аерофотознімках, властивий глинистим породам. На утворених
техногенних формах розвивалися геоморфологічні процеси: на
відвалах – розмиви та зсування, у чаші кар’єру – розмиви, осипання
та обвалювання порід. Заново сформованою була господарська
інфраструктура: мережа доріг, траси транспортерів, великі промислові
споруди.
На території Новояворівського кар’єрно-відвального комплексу
поряд зі змінами загальних обрисів межиріч значно змінено
гідрографічну мережу. Для р. Гноєнець, яка була на шляху закладання
кар’єру, прокладено нове русло, що пролягло між чашею кар’єру і
південно-західним відвалом. Частину русла р. Шкло відведено вздовж
північно-східної межі кар’єру. По периферії кар’єрно-відвального
комплексу створено нові меліоративні водоканали для відведення
вод. На річках, які течуть у напрямі кар’єрно-відвального комплексу,
утворено водосховища (ріки Малий Гноєнець і Гноєнець), низку
штучних озер, ставків, а також великі й малі гідровідвали.
Розташування кар’єрно-відвального комплексу такого масштабу й
утворення великих сховищ води призвело до зміни режиму зволоження
навколишньої території. Зниження напорів підземних вод унаслідок
відкачування збільшило потужність і площу інтенсивного водообміну.
У цьому разі межа низхідної циркуляції вод досягла горизонтів
верхньотортонських вапняків. Карстові води, що циркулюють у цих
горизонтах, вийшли на контакт з водами зони аерації. З огляду на
зростання зони інтенсивного водообміну в зоні кар’єру відбулася
різка активізація карстових процесів та збільшення зволоженості
території. Це підтверджено утворенням карстово-провальних форм
біля с. Старичі, смт Шкло (1996), на хвостосховищі та невеликих
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Рис. 5.13. Зміни стану карстових форм на прилеглій до Новояворівського
гірничодобувного комплексу території (околиці с.Чолгині). Фрагменти
аерофотознімків 1959 р. (а) і 1979 р. (б).
Одиницею позначено новоутворені карстові западини.

карстових лійок у 10-кілометровій зоні від кар’єру. Нові карстовопровальні форми, що утворювалися в межах цінних орних земель чи
на територіях,призначених для забудови, швидко ліквідовані працівниками ВО “Сірка”, тому на аерофотознімках не зафіксовані. Проте
факти утворення таких провалів були [191].
На різночасових аерофотознімках добре видно збільшення
зволоженості цієї території і утворення нових знижень.Головна
ознака – це посилення насиченості темно-сірого фототону в карстових
западинах. Виявлено розширення наявних та утворення нових
перезволожених ділянок на полях (рис. 5.13). Прояви збільшення
кількості знижень і зростання їхньої зволоженості, як бачимо з
аерофотознімків, щільніші в напрямі на південь від кар’єру, поблизу
сіл Рулеве, Терновиця, Чолгині та в напрямі на північ, біля сіл Цетуля,
Залужжя, Новий Яр, на відстані 4–5 км від кар’єру (аерофотознімки
1952 і 1979 рр.). В околицях сіл Прилбичі, Бердихів, Черчик, Старий
Яр, розташованих далі від кар’єру, на відстані 7–8 км, теж простежено
збільшення знижень. Подібні дослідження у 1967 р. (до початку
розробки кар’єру) Л.І. Остряковим виявили за аерофотознімками
на площі 126 км2 302 карстові лійки. На 1987 р. (період експлуатації
родовища) Н.А. Блоцький на тій же площі описав 937 лійок. Їхній
діаметр становив 3–20 м, окремих – 100–200 м [191].
Сучасні спостереження засвідчують, що у південних районах
карстові зниження на полях не виявляються. Трапляються лише окремі
лійки на вододільних поверхнях у місцях необроблюваних земель. У
північних районах найбільше проявів карсту зафіксовано поблизу
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смт Шкло. За даними довготермінових прогнозів 80-х років, постійне
відкачування тисяч кубометрів води для функціонування кар’єру
повинно призвести до осідання окремих ділянок і формування великої депресійної лійки в зоні 10 км навколо кар’єру. Ця зона може отримати характерну витягнутість з північного-заходу на південний схід
згідно з напрямом Передкарпатського прогину, у межах якого вона
розташована [1].
Останніми роками кон’юнктура на ринку сірки значно ускладнилась,
оскільки більшу частину копалини сьогодні видобувають під час
супутнього очищення нафти і газу. Тому грошей на відновлення
порушеного ландшафту держава практично не виділяє. Тих коштів,
які надходили, ледве вистачало на відсмоктування води з кар’єру та
перепомповування її з річок, що відведені з його території. Екологічна
ж ситуація постійно погіршується.
Сьогодні прийнято до уваги розробку Інституту гірничохімічної
промисловості (колишня НДПІ “Сірка”), згідно з якою кар’єр
запропоновано перетворити у величезне озеро з протічною водою,
а довкілля, понівечене гірськими роботами, – у зону рекреації. На
2003 р. глибина заповнення чаші Центрального кар’єру становила
52 м, рівень водного дзеркала озера на 2006 р. досягнув 216 із
230 запланованих метрів. У центральній частині розташований острів
– вершина колишнього внутрішнього відвалу. Сьогодні швидкість
заповнення дещо зменшилася, пологий берег озера вирівнюють,
засипають піском і створюють відпочинкову зону. Ширина такої зони
досягатиме 500 м. У районі сіл Солиги і Тарнавиця будуть створені
мисливські угіддя площею 800 га, а в районі с. Чолгині – орнітологічний
заказник площею 790 га. Площа водного дзеркала становитиме 930 га,
його об’єм – 195 млн м3. Непокоїть те, що повне заповнення кар’єру
водою призведе, по-перше, до повного або часткового заболочення
значних територій; по-друге, до нової значної хвилі карстопровальних
явищ у місцях, де залягають гіпсоангідрити, унаслідок поповнення
їхнього розмивання в разі підняття рівня ґрунтових вод; по-третє, до
забруднення води новоствореного озера сірководнем, через що воно
перетвориться в мертве водоймище. Всі ці обставини, безумовно, треба
враховувати під час визначення рівня води в новоствореному озері,
проектування самовиливної системи, відновлення первісної річкової
мережі та протикарстової системи захисту.
Локальні кар’єри будівельних матеріалів значно поширені на
Подільській височині. Залежно від товщини пластів, розмірів розкриву
закладають різні за глибиною і площею кар’єри. Найбільшими з них є
Миколаївське та Здолбунівське родовища будівельних матеріалів. Вони
256

приурочені до схилово-придолинних поверхонь рельєфу і займають
площу близько 20 га (у тому числі й Новороздольське родовище
сірки). Невеликі кар’єри (до 1–5 га) часто розташовані на вершинах
і привершинно-схилових поверхнях (кар’єри поблизу Збаража,
Тернополя на Поділлі, Глинська на Розточчі; гіпсоангідритові кар’єри
на Опіллі та Придністерському Опіллі й ін.). Кар’єрна виїмка повністю
або частково перетворює вершину чи частину схилу у від’ємну форму.
Утворюється глибоко врізана, з різкими скульптурними рисами, форма
рельєфу, що різко відрізняється від навколишньої території. Після
розробки кар’єрів на схилах звичайно залишаються кількаступеневі
площадки та уступи (кар’єри на Поділлі), циркоподібні прямовисні
стінки та вузькі “ребра” (кар’єри у межах Товтрового пасма, на Розточчі,
біля с. Батятичів на Малому Поліссі).
Малі кар’єрні виїмки площею 0,1–0,2 га мають западиноподібну
форму і звичайно без уступів. Кар’єри переважно закладають на місці
розташування лучно-степової рослинності та полів. Після завершення
експлуатації їх знову задерновують (привершинні) або затоплюють
водою (придолинні). Залишаються незадернованими і виділяються
світло-сірим фототоном на аерофотознімках лише прямовисні стінки
кар’єрів.
Головними природно-антропогенними об’єктами, які виникли
внаслідок експлуатації шахт на території Львівсько-Волинського
вугільного басейну, стали пагорбоподібні форми – терикони, відвали,
а також водосховища. На аерофотознімках терикони виділені за
округло- чи конусоподібною формою і часто розташовані попарно
(давніший поряд з тим, що формується). Терикони, що заростають,
на аерознімках слабко відрізняються від тих, які формуються, що
пояснюють подібними фототонами рослинності й порід червонуватого
кольору на поверхні териконів.
На аерофотознімках 1959 р. простежено формування лише деяких
териконів (поблизу смт Сільце, м. Нововолинська). За результатами
аероспостережень 1982 р. у Львівсько-Волинському басейні загалом
кількість териконів збільшилась майже втричі. Вони поширені поблизу
міст Червонограда, Нововолинська, Володимира-Волинського, смт Гірняк, сіл Сілець, Межиріччя, Соснівка. На фоні монотонної хвилястої
чи плоскої поверхні терикони піднімаються до 60 м, мають круті схили
і зрізані вершини. На схилах териконів (навіть тих, що заростають)
відбуваються процеси розмивання, обвалювання та сповзання гірських
порід (див. рис. 3.8).
Ділянки, що зазнали найбільших змін у районах шахтного
видобутку і стали об’єктом досліджень на різночасових аерофо257
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Рис. 5.14. Зміни вигляду території гірничопромислового району поблизу
с. Межиріччя. Аерофотознімки 1959 р. (а) і 1982 р. (б).
Зміни природокористування: 1 – зростання підтоплених ділянок; 2 – утворення відвалу;
3 – закладання водосховища; 4 – поява терикона.

тознімках, – це площі в околицях смт Гірняк, сіл Межиріччя та
Сілець. Вони розташовані на межиріччі Рати і Західного Бугу. На
аерофотознімках 1959 р. це плоска низовинна територія з островами
сільськогосподарського освоєння та невеликими заболоченими
зниженнями між ними (рис. 5.14, а). На той час тут діяло три шахти
(біля смт Гірняк, с. Сільця та поселення Маяк). З аерофотознімків
1982 р. видно, що на цій території збудували нові інженерні споруди
та житлові багатоповерхові квартали (Гірняк, Соснівка), проклали
поліпшені автомобільні дороги і розширили залізничні шляхи
сполучення. Крім того, з’явилися нові додатні й від’ємні антропогенні
форми – терикони, відвали, водоймища, відбулися також зміни у
зволоженості території.
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За різночасовими аерофотоспостереженнями (1959–1982) у
териконів (Гірняк, Соснівка) площа збільшилася приблизно у 10 разів,
а висота – у 3 рази порівняно з початковими формами. Терикони
тут мають складну форму: зрізана конусоподібна верхня частина
закінчується плоскою терасою, яка формує столоподібну нижню. На
терасі Бугу, що на схід від с. Межиріччя, 1982 р. було два платоподібні
відвали площею близько 8–14 га. Як відображають аерофотознімки,
стік поверхневих вод, зафіксований на схилах відвалів і териконів,
є джерелом забруднення довкілля. Води, що стікають по схилах
териконів, потрапляють у підземні і поверхневі водойми, зокрема у
Західний Буг, Рату й Солокію.
Проте найсуттєвішими змінами, які виразно виявилися на
різночасових аерофотознімках, є збільшене підтоплення територій
шахтного видобутку. Заплава Бугу в районі с. Межиріччя, яку частково використовували під сіножаті (аерофотознімки 1959 р.), у
1982 р. була більше заболоченою. Збільшення заболоченості заплави
Бугу підтверджене насиченістю фототону на аерофотознімках
1980-х років, на відміну від аерофотознімків 1950-х. На заплаві, а також
на вузькому межиріччі Рати і Бугу з’явилися численні малі й великі
водойми неправильної форми з несформованими берегами, що свідчить
про недавнє їхнє утворення. Переповнене русло Бугу злилося з однією
із таких водойм. У воді опинився навіть чагарник поблизу русла. На
межиріччі Бугу й Рати закладено водосховище-накопичувач шахтних вод
із дамбою навколо нього (див. рис. 5.14, б). На аерофотознімках навколо
водосховища зафіксовано нові ділянки заболочення, що може свідчити
про осідання чи просочування вод крізь обмежувальні вали.
Відбувається також підтоплення доріг та деяких кварталів у населених
пунктах. За даними cпеціальних спостережень, осідання поверхні в
районі с. Межиріччя становило 1,8–2,2 м, у с. Соснівка – 2,8 м [93, 118]. За
весь час освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну осідання
денної поверхні над виробками досягли 3,9 м й охопили площу понад
60 км. Підтопленням і заболочуванням виведено з обігу земельні угіддя
площею 15 тис. га, а в зону підтоплення потрапило вісім населених
пунктів, у тому числі міста Червоноград і Соснівка, смт Гірняк.
Отже, внаслідок інтенсивної експлуатації шахт, скидання шахтних
вод та збільшення тиску на земну поверхню під час формування великих
техногенних об’єктів відбуваються незворотні зміни навколишньої
території.
З огляду на зміни зволоженості території проводять осушувальномеліоративні роботи, укріплення русла Бугу і дамби водосховища.
З періоду від 1982 р. і до наших днів, як доводять сучасні польові
259

Рис. 5.16. Фрагмент сільськогосподарського освоєння рівнин
заходу України станом на 1947 р. (аерофотознімок околиць
с. Храпин на Волинському Поліссі).

Рис. 5.15. Стан Червоноградського гірничопромислового комплексу 2003 р.
(космознімок Landsat 8TM).

спостереження, видобуток вугілля триває і всі ці негативні явища
розвиваються і прогресують (рис. 5.15). На вирішення екологічних
проблем та ліквідацію наслідків екологічних катастроф кожна з семи
західних областей України виділяє в середньому до 1% обласних
бюджетів. Однак ці кошти йдуть, зазвичай, на подолання наслідків
катастроф. Сучасний загрозливий стан середовища та екологічні
катастрофи останніх років спонукають до рішучого переходу
від пасивної реєстрації згубних наслідків численних катастроф
до їхнього своєчасного попередження та запобігання їм. Заходи з
попередження негативних антропогенних впливів потребують
планомірних та регулярних спостережень, у тому числі й нових
аерофотознімальних робіт. Аналіз сучасних аерофотознімків дав би
змогу, наприклад, правильно організувати заходи з зарегулювання
вод на цій території.
Сільськогосподарське природокористування, яке є переважним
видом природокористування на рівнинах західного регіону України,
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за результатами аналізу різночасових аерофотознімків теж зазнавало
змін. На аерофотознімках минулих років видно сліди селянського
землекористування, що передувало колгоспним полям. Можна
констатувати, що колгоспні поля на досліджуваній території почали закладати на початку 50-х років. Це підтверджено тим, що
на аерофотознімках 1947 р. переважно були поширені селянські невеликі поля (Верхньоприп’ятська низовина), які мали короткі
вузькосмужкові форми і контрастний фототон (рис. 5.16). На початок 50-х років селянські наділи були об’єднані у колгоспні поля.
Проте контури цих вузькосмужкових полів не зникли зовсім, ми
можемо їх спостерігати на аерофотознімках 50-х років. Найліпше їх
читати на аерофотознімках Подільської височини, вони “просвічують”
контурами крізь сільськогосподарську рослинність полів. Видно, що
оранка на колгоспних полях, яку проводили впоперек простягання
колишніх селянських наділів, не змогла повністю ліквідувати їхні
межі та відміни в агрохімічному стані ґрунту. На аерофотознімках
50-х років Волинського Полісся і центральної частини Малого Полісся
їх уже не видно. Це означає, що на височинних територіях довше
зберігаються сліди минулого землекористування, ніж на низовинних.
Характерно, що на схилових поверхнях колишні селянські землі були
витягнуті вздовж їхнього простягання, а на вершинах – частіше поперек,
ніж уздовж. Тобто селянські поля були узгоджені з простяганням
поверхонь рельєфу, а на схилах – також з їхнім падінням, незалежно
від крутості. Це приводило до розвитку лінійних розмивів на межах
між наділами.
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Сліди селянських полів простежено на ділянках Подільської
височини аж до кінця 60-х років (аерофотознімки 1965–1967 рр.), на
аерофотознімках 70-х їх уже нема. Отже, на відміну від інших видів
природокористування, контури колишнього сільськогосподарського
землекористування зафіксовані на аерофотознімках і можуть бути
відновлені для сучасного аналізу.
Порівнянням аерофотознімків 50–початку 60-х років з аерофотознімками кінця 70–80-х років виявлено зміни у конфігурації та розмірі
колгоспних сільськогосподарських угідь. На аерофотофотознімках
50-х років відображено поля, що мали невеликі площі (20–30 га),
близькі до квадратних форми та неоднорідне зображення поверхні
внаслідок “просвічування” колишніх селянських наділів. Їх закладали
з урахуванням особливостей рельєфу: довжини схилів, кутів нахилу
схилів, тальвегів неглибоких ерозійних форм.
На аерофотознімках 70–80-х років (Опілля, Львівське плато) та
1967 р. Тернопільського плато зафіксовано переформування меж
полів. Унаслідок цього поля мали у два–три рази більші площі, ніж
на початку закладання. Збільшення площ полів відбувалося внаслідок
об’єднання суміжних двох–чотирьох полів або охоплення придолинних
поверхонь. Межі новостворених полів збігаються з колишніми межами
або проведені по-новому, без урахування попередніх меж. У 50-х роках
лощинно-балкові форми були природними рубежами полів, їхні днища,
а часто й нижні частини схилів не розорювали. Після переформування
меж угідь почали розорювати нижні частини схилів, а межі полів
прокладали на межах днищ. Це, головно, стосувалося широких
перезволожених днищ у долинних улоговинах Опілля, ГологороКременецького пасма та Розточчя (рис. 5.17). На Західноподільському
плато, Подільському Придністер’ї, Городенківській височині днища
лощинно-балкових форм почали розорювати повністю. Розширення
меж полів та їхнє об’єднання у великі поля, як відображають
різночасові аерофотознімки, відбувалося переважно в межах слабко
розчленованих поверхонь рельєфу з неглибоко врізаними розлогими
долинними формами.
Об’єднання угідь на сильно розчленованих поверхнях рельєфу
простежено зрідка. Зафіксовано зміни конфігурації контурів окремих
полів, які межують з лісовими масивами. Наприклад, на аерофотознімках
1953 р. в межах розчленованих районів Розточчя, Опілля, ГологороКременецького пасма низка угідь мала багатокутну форму з численними
виступами в бік лісових масивів. На аерофотознімках 1982 р. видно, що
форми полів спрощені, їхні контури спрямлені внаслідок вирубування
клинів лісу або вилучення з обробітку невеликих клиноподібних
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Рис. 5.17. Зміни контурів полів на пологосхилових рільничих комплексах Опілля.
Фрагменти аерофотознімків 1967 (а) і 1984 рр. (б). Контуром виділено
групи полів, які надалі об’єднано.

виступів. Подекуди через спрямлення меж полів їхні еродовані ділянки
відведено під пасовища.
Збільшення площ полів суттєво позначилося на ерозійному
стані ґрунтів: на спадистих схилах розвинулись площинні змиви.
Площі змитих ґрунтів збільшилися як на височинних територіях
(Волинська, Подільська височини), так і на низовинних (Волинське
і Мале Полісся). Водночас закладання великих полів привело до
ліквідації незначних проявів геоморфологічних процесів: заорювання
чи засипання новоутворених борозен, вимоїн, відвершків ярів, а
також невеликих карстових і суфозійно-просадових форм. Отже,
зміни у сільськогосподарському землекористуванні на одних ділянках
спричинили розвиток геоморфологічних процесів, а на інших зумовили
їхнє загасання.
Значних змін на Західному Волино-Поділлі за 30-річний проміжок фіксації на аерофотознімках зазнало лісогосподарське природокористування. Зміни полягають у вирубуванні в межах лісів значних
площ або заростання колишніх вирубок. За даними різночасових
аерофотознімків 20–30-річного періоду, найбільшими за площею
в досліджуваному регіоні були рубки на Малому і Волинському
Поліссі, а також на Розточчі [256]. На Волинському і Малому Поліссі
вирубування лісових ділянок супроводжувалося закладанням мелі263
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Рис. 5.19. Заліснення вершини пагорба Гарай на Львівському Розточчі.
Фрагменти аерофотознімків 1953 (а) і 1982 рр. (б).
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Рис. 5.18. Вирубування лісів у міжрічковому лісогосподарському комплексі
(басейн р. Рати на Малому Поліссі). Аерофотознімки 1959 (а) і 1985 рр. (б).

оративних систем з подальшим сільськогосподарським освоєнням. Це
призвело до активізації еолових процесів у цих регіонах. Інтенсивні
рубки кварталів у 50-ті роки відбувалися, головно, поблизу зовнішніх
контурів лісових масивів, тоді як у 80-ті вони поширилися в центральні
частини масивів і є більшими за площею (рис. 5.18). Вирубування лісів
у межах крутих схилів Волинської височини, Розточчя, Опілля, за
даними різночасових аерозображень, часто ставало причиною появи
глибоких вимоїн та борозен на схилах.
У межах лісових масивів вирубані деревостани поступово
самовідновлюються, чого не відбувається на ділянках, які внаслідок
знищення лісів почали використовувати для сільськогосподарського
обробітку. Зникнення лісових площ зафіксовано в місцях закладання
меліоративних систем у поліських районах, а також у днищах рік і на
схилах височин. Наприклад, вирубано смуги лісу, що розділяли поля
(Розточчя, Тернопільське плато, Опілля), розчищено від деревної
рослинності ділянки у заплавах рік з подальшим закладанням
сільськогосподарських угідь (долина Дністра, низів’я Стрипи,
Серету) та ін.
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Аналіз аерофотознімків за різні роки засвідчив, що на рівнинах
заходу України поряд з вирубуванням лісів на одних ділянках
відбувалося заліснення на інших. На Волинському Поліссі
зареєстровано численні приклади штучного заліснення еолових форм
поблизу населених пунктів, що зменшило їхню активність. На ВолиноПодільській височині простежено штучне заліснення еродованих
ділянок ріллі всередині лісових масивів (Львівське Розточчя,
рис. 5.19), штучне заліснення схилів з формами лінійної ерозії (Опілля),
самозаліснення ділянок поблизу лісових масивів (Тернопільське
плато).
На аерофотознімках 1952–1953 рр. добре видно ерозійно небезпечні
схили на Опіллі, представлені короткою, але густою мережею берегових
ярів, відвершки яких поступово вклинюються у межі полів на вершинах.
Як зафіксовано на аерофотознімках 1982 р., ці яри разом з усією
схиловою поверхнею, на якій вони розташовані, зайняті чагарниководеревною рослинністю. Таке штучне заліснення провадили згідно з
урядовими програмами, спрямованими на зменшення еродованості
ґрунтів і рекультивацію ерозійно небезпечних схилів.
За різночасовими аерофотознімками на Подільській височині
виразно простежено самозаліснення ярково-балкових форм та їхніх
водозборів. Значна кількість ярково-балкових форм на Розточчі,
Придністерському Поділлі, які на аерофотознімках 50-х років
зображені незадернованими поверхнями, на аерофотознімках
80-х років мають уже сформований лісовий покрив у днищах та на
схилах (див. рис. 5.5). З’ясовано, що самозаліснення поширювалося
від гирла ярково-балкових форм до їхніх верхів’їв, оскільки часто
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незалісненими є верхів’я деяких форм. Збільшення залісненості
ярково-балкових форм та їхніх водозборів приводить до укріплення
схилів і днищ. Приклади збільшення залісненості виявлено на Розточчі
на Жовківському останці, поблизу сіл Нова Скварява, Мокротин,
Потелич, на Придністерському Опіллі біля с. Юнашків, на Опіллі в
районі сіл Чемеринці, Липівка та на Придністерському Поділлі поблизу
сіл Петрилів, Делева, Горигляди.
На підставі аналізу різночасових аерофотознімків зареєстровано
ущільнення крон дерев у багатьох лісових масивах досліджуваного
регіону України. Якщо в 50-ті роки на аерофотознімках за білуватим
фототоном простежено майже всі просіки в лісах, а також днища
ярково-балкових форм у їхніх межах, то у 80-ті роки ці об’єкти
відшукано лише на невеликих відтинках: густа крона дерев, що
розрослися, нависає і закриває їх від спостерігача. (Просіки і дороги
білуватого фототону характерні для зображень районів поширення
мергельно-вапнякових порід і піщаних відкладів). Такий стан лісових
масивів констатовано на Розточчі, Опіллі, Гологоро-Кременецькому пасмі,
Волинському і Малому Поліссі. Розрідженість крон дерев у 50-ті роки (час
фіксації на аерофотознімках) засвідчує, що найактивніше вирубування
лісів припало не на цей період, а на два–три десятиліття раніше.
Аерофотознімки за 30 років знімання відображають збільшення
площ, призначених для забудови, на рівнинній частині заходу України. На різночасових аерофотознімках видно, що площі сільських
поселень збільшилися майже вдвоє, а міських – у три–чотири рази.
У всіх населених пунктах зафіксовано як розширення забудови, так і
ущільнення кварталів унаслідок новобудов на вільних місцях. Значно
зросла забудова в обласних, районних містах та селах поблизу них.
Внутрішня забудова тут, як звичайно, була щільна і доповнилася лише
одними–двома новими будівлями в кожному з кварталів.
Розширення меж обласних міст відбувається шляхом нового
будівництва на околицях міст (концентричний тип забудови), (Львів, Рівне,
Тернопіль, Луцьк). Стара частина цих міст охоплює переважно долинні й
придолинно-схилові поверхні, а квартали багатоповерхових новобудов
поширюються на привершинні поверхні (рис. 5.20). В умовах розташування
новобудов на схилових поверхнях виникає інтенсивний інженерний вплив
на рельєф: утворюються ступінчасті поверхні, у яких переважають підрізи
схилів (район вулиць Мазепи, Щурата, Хоткевича у Львові) [88]. Під час
будівництва промислових об’єктів, залізничних станцій, адміністративних
споруд, стадіонів відбувається нівелювання мікрорельєфу поверхні,
закладання штучних ґрунтів (завод автонавантажувачів, стадіони“Україна”,
СКА та ін.). У межах міських територій проводять також терасування
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Рис. 5.20. Зміни південно-східних околиць м. Львова в районі с. Сихів.
Фрагмент аерофотознімка 1982 р. (а) і космознімка 2003 р. (б).
Зміни природокористування: 1 – закладання багатоповерхових кварталів;
2 – вирубування лісів; 3 – прокладання дороги.

крутих схилів, які пізніше використовують для будівництва гаражів
(вул. Пелехатого). На низовинних ділянках, що періодично зазнають перезволоження, будівництво ведуть слабко, проте в місцях новобудов
на таких ділянках підсипають ґрунт і формують підвищення (район
вул. В. Чорновола).
У районних містах новобудови переважно одно- та багатоповерхові,
виникають на окремих напрямах міських околиць (радіальний
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тип забудови). Як видно з аерофотознімків, нова забудова часто з
придолинних поверхонь і днищ поширюється на привершинні
й вершинні поверхні (Подільська височина). У поліських районах
забудова зі схилів долин виходить на плоскі межиріччя.
Поширення сучасної забудови по схилових привершинних
поверхнях трапляється у розчленованих районах Мізоцького пасма,
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Рис. 5.21. Зростання забудови у придолинному поселенському комплексі
с. Глинського. Фрагмент аерофотознімків 1953 (а) і 1982 рр. (б)
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Опілля, Придністерського Опілля, Розточчя. Воно тут розсіянокомпактне. За такої забудови відбуваються мікропідрізання схилів.
Найбільше зростання сільських поселень і малих міст у досліджуваному регіоні зафіксовано в місцях розвитку гірничодобувної
промисловості. Тут закладено нові міста (Новояворівське, Новий
Розділ), а наявні поселення збільшилися майже втричі (Червоноград,
Гірняк, Соснівка та ін.).
У більшості сільських поселень Західної України нова забудова
витягнута вздовж доріг без урахування особливостей рельєфу. Такі
новобудови є лінійними (рис. 5.21). Часто у сільських поселеннях лише
ущільнюють квартали без розширення їхніх меж (невеликі сільські
поселення на Волинському Поліссі, Тернопільському плато). Проте
поряд з розширенням населених пунктів, як відображають різночасові
аерофотознімки, зникають окремі віддалені господарства та цілі
хутори (Подільська, Волинська височини).
Зміни у комунікаційному господарстві на досліджуваній території
стосуються прокладання нових автомобільних шляхів з поліпшеним
покриттям та змін у проходженні ґрунтових доріг. Новоутворені
автомобільні шляхи з твердим покриттям, як звичайно, прямолінійні,
йдуть в об’їзд багатьох сільських і більшості міських поселень, по
найкоротших відстанях між ними. Під час їхнього прокладання
роблять численні виїмки на вершинних поверхнях та насипи у
долинних формах. Щодо ґрунтових доріг, то їхня кількість зменшується
внаслідок розширення контурів полів. Одночасно фіксують зміни
трас ґрунтових доріг на крутих і спадистих схилах височин з огляду
на розвиток ерозійних процесів уздовж них.
Отже, зміни природокористування прямо й опосередковано
спричинюють розвиток чи загасання рельєфоутворювальних
процесів у західній частині України (закладання меліоративної
мережі призводить до зменшення заболочування, заліснення
ерозійно небезпечних схилів зумовлює сповільнення ерозійних
процесів тощо). Відповідно, на стан і зміни природокористування в
досліджуваному регіоні впливають морфодинамічні процеси, а саме:
розширення еродованих ділянок, розвиток процесів вторинного
заболочування, еолових і карстових процесів. Їхня активізація у
межах орних земель спричинює зміну полів на лучно-пасовищні
землі (рис. 5.22). Унаслідок господарської діяльності зафіксовано
також новоутворені природно-антропогенні (яри і борозни вздовж
еродованих ґрунтових доріг) та антропогенні (кар’єрно-відвальні
й териконно-западинні) форми рельєфу.
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Рис. 5.22. Зміни природокористування і динаміка процесів західної частини
України за результатами різночасових аероспостережень (1950–1980).
Зміни природокористування: 1 – закладання сільськогосподарських угідь на місці заболочених
земель; 2 – збільшення частки сільськогосподарських земель у загальному землекористуванні;
3 – заліснення ерозійно небезпечних схилів; 4 – поява техногенно-змінених територій;
5 – об’єднання орних земель та розширення їхніх меж; 6 – зміни конфігурації полів унаслідок
проведення лісоочисних робіт; 7 – інтенсивні рубки кварталів лісів; 8 – вибіркові рубки;
9 – зростання поселень. Процеси: 10 – зменшення заболочуваності; повторне заболочування;
11 – переосушення і розвиток еолових процесів; 12 – зменшення процесів ерозійного розмиву;
13 – розвиток розмивів уздовж ґрунтових доріг; 14 – розвиток змивів; 15 – розвиток ерозійних,
карстових процесів; 16 – підтоплення.
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Виконаний аналіз змін природокористування і рельєфу дає
змогу визначити головні напрями та етапи організації моніторингу
за допомогою аерофотокосмознімків. Як відомо, моніторинг – це
система спостережень, контролю та управління станом навколишнього
середовища, що відбувається в різних масштабах [51]. Моніторинг
в інженерно-геоморфологічних дослідженнях трактують як метод,
спрямований на виконання завдань проектування, будівництва та
експлуатації інженерних споруд [95]. Його розглядають у системі
природно-господарського або геоекологічного моніторингу, оскільки
об’єкт досліджень тут – геосистеми, у тому числі морфосистеми. Одним
зі способів отримання інформації про екзодинамічні процеси, що
впливають на безпеку проживання й здоров’я людей та експлуатацію
споруд, є аерофотокосмоматеріали. Аерофотокосмомоніторинг у
природно-господарських дослідженнях – це контроль та спостереження
за станом і змінами об’єктів природокористування, елементів рельєфу
і супровідних геоморфологічних процесів шляхом дешифрування
та інтерпретації різномасштабної і різночасової аерофотокосмічної
інформації. За допомогою різномасштабних аерофотокосмічних
матеріалів визначають розміри, планову конфігурацію, поширення,
структуру і текстуру, особливості меж геоморфологічних та
господарських об’єктів. За різночасовими аерофотокосмознімками
простежують стан морфолого-господарських систем у різні часові
інтервали, виявляють морфодинамічні особливості території, складають
моделі тенденцій та інтенсивності розвитку геоморфологічних процесів.
Важливими етапами є вивчення стану і тенденцій розвитку геосистем
до початку господарського освоєння, особливості функціонування
геосистем після початку і в ході освоєння, а також дослідження
динаміки й еволюції новостворених техногенних геосистем [55].
Базовими масштабами для реалізацій контролю за станом
геосередовища з охопленням території рівномірною і рівноточною
мережею спостережень уважають такі:
1) державний рівень досліджень – масштаби 1:1 000 000–1:500 000;
2) регіональний рівень – 1:500 000–1:200 000;
3) обласний рівень – 1:200 000–1:100 000;
4) районний рівень – 1:50 000–1:25 000;
5) рівень полігона – 1:10 000–1: 5 000;
6) рівень об’єкта – 1:2 000–1:500 [157].
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Аерофотокосмомоніторинг на регіональному й обласному
рівнях передбачає використання космоматеріалів для організації
досліджень у межах регіональних морфолого-господарських комплексів. На цьому рівні досліджень обґрунтовують вибір ділянок
аерофотоспостережень для забезпечення представництва всієї
території регіону. Вибір тестових ділянок аерофотоспостережень
передбачає також аналізування спеціальних картографічних джерел
(інженерно-геологічних, еколого-геоморфологічних, інтенсивності
техногенного навантаження та ін.). На районному рівні та рівні
полігонів проводять аерофотомоніторинг локальних морфологогосподарських комплексів, визначають ділянки морфологогосподарських комплексів з вираженими проявами динаміки процесів
і змін природокористування. Такі ділянки стають базовими полігонами
для вивчення стану і динаміки морфолого-господарських систем на
середньо- і великомасштабних аерофотознімках чи великомасштабних
космознімках. Особливу увагу приділяють об’єктам, функціонування
яких може призвести до активізації морфодинамічних процесів та
забруднення геосередовища (водосховища, гірничодобувні об’єкти,
окремі промислові підприємства, виділені за картами розміщення
техногенних об’єктів). На таких об’єктах виконують спостереження за
допомогою великомасштабних аерофотознімків і фотопланів (масштабу
1:500). Для західного регіону України є досвід розробки тестових
моніторингових ділянок, що передбачають аерофотоспостереження,
для репрезентативних ландшафтів Львівської обл. [159].
Головні напрями аерофотокосмічного моніторингу – це контроль
та спостереження, по-перше, за проявами найбільше виражених
природних морфодинамічних процесів: карстових і зсувних; подруге, за проявами природно-антропогенних морфодинамічних
процесів: розвитком ерозійних процесів на сільськогосподарських
і лісогосподарських землях, ділянками дефляції, повторного
заболочування на меліорованих землях; по-третє, за динамікою
антропогенних і природно-антропогенних процесів на територіях,
порушених гірничими розробками і призначених для забудови
землями.
Виділені напрями аерофотокосмомоніторингу переважають
у певних морфолого-господарських комплексах заходу України.
Наприклад, аерофотомоніторинг карстових процесів охоплює вершинні
та вершинно-схилові рільничі й техногенно порушені комплекси
Тлумацького типу (Львівське плато в районі с. Сокільники, ГородоцькоЩирецька рівнина – околиці с. Сердиця, південна частина Волинського
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Полісся – околиці с. Озеряни, м. Турійська, Придністерське Покуття
на ділянці рік Тлумач–Гостилів).
Аерофотокосмомоніторинг підтоплюваних і надлишково зволожуваних територій, забруднювальних чи просадово-небезпечних
явищ організовують у морфолого-господарських комплексах
Новояворівського-Червоноградського типу (Новояворівському, Новороздольському, Миколаївському, Здолбунівському, на Нововолинській
і Червоноградській ділянках Львівсько-Волинського вугільного
басейну).
Аерофотокосмоспостереження за розвитком ерозійних лінійних
та площинних процесів охоплюють схилово-рільничі комплекси
Бережанського типу (край Гологоро-Кременецького уступу,
улоговини Опілля); за розвитком еродованих ґрунтів та процесами
на мікроулоговинних ділянках – у вершинно-схилово-рільничих
комплексах Рівненського типу (Рівненське плато, південно-східна
частина Мізоцького пасма, північ Тернопільського плато, Авратинська
височина). Лінійні ерозійні процеси вивчають також на землях,
призначених для забудови, урбанізованого типу (ерозія на схилових
поверхнях нового будівництва в містах та вздовж ґрунтових доріг у
сільських поселеннях на розчленованих височинах).
Аерофотокосмомоніторингові дослідження повторного заболочування
та еолового розвіювання проводять на долинних сільськогосподарськомеліоративних комплексах Середньоприп’ятського типу (середня
течія р. Прип’яті, верхні течії рік Турії, Стоходу, Стиру; меліоровані
долини малих рік центральної частини Малого Полісся). І нарешті,
аерофотокосмомоніторинг зсувних процесів організовують у районах
з певним “пливучим” складом геологічних порід (наприклад, глин),
що характерний для Бистрицького типу морфолого-господарського
комплексу (межиріччя Бистриці–Тлумачу).
Послідовність аерофотокосмомоніторингу відрізняється
у різних морфолого-господарських комплексах з різним ступенем
антропогенних порушень. У тих комплексах, де поряд з антропогенною
діяльністю відбувається незначне перетворення рельєфу, етапи
аерофотомоніторингу такі:
1) з’ясування змін у переважних типах природокористування
за певний часовий інтервал (зміни в контурах, характері використання);
2) виявлення змін рельєфу, динаміки процесів за певний період;
3) поєднаний аналіз впливу змін природокористування на динаміку рельєфу і навпаки, вплив динамічних процесів на зміни
землекористування;
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4) зіставлення кількісних показників змін господарських
структур і динамічних показників рельєфу (швидкості, інтенсивності
процесів).
Особливого характеру аерофотокосмомоніторингу потребують
антропогенно порушені території (гірничопромислові, урбанізовані).
Для них рекомендована така послідовність аналізу аерофотокосмічних
матеріалів:
1) інвентаризація антропогенних форм рельєфу (виїмок, насипів,
терасування);
2) виявлення поширеності морфодинамічних процесів на
антропогенних формах, а також процесів заростання, планованої
рекультивації (за різночасовими аерофотознімками);
3) з’ясування кількісних та якісних параметрів змін структури
антропогенного рельєфу, інтенсифікації поширення морфодинамічних
процесів, а також процесів стабілізації форм.
Кожен із запропонованих головних видів аерофотокосмічного
моніторингу в рамках інженерно-геоморфологічних досліджень
передбачає використання аерофотокосмознімків з певним інтервалом
знімання. Для першого виду аерофотокосмомоніторингу на природноантропогенних територіях достатньо виконувати аерофотознімання
чи отримувати великомасштабну космічну інформацію з інтервалом
не більше 10–15 років. Для другого виду аерофотомоніторингу на
антропогенно порушених територіях знімання потрібно повторювати
через кожні п’ять–сім років.
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Використання аерокосмічних даних для вирішення прикладних
геоморфологічних проблем рівнинних територій дало змогу вивчити
взаємозв’язки природокористування з морфологією рельєфу через аналіз
морфолого-господарських утворень. В монографії пропонуємо методи
комплексного аналізу рельєфу і природокористування з використанням
дистанційних методів: морфолого-господарський і морфодинамічногосподарський.
У західній рівнинній частині України види природокористування і
геоморфологічні об’єкти чітко відображені на дистанційних матеріалах
і формують цілісні утворення – морфолого-господарські комплекси –
поєднання господарських структур з поверхнями, формами або комплексами
форм рельєфу, на яких вони розташовані.
Індикаторами морфолого-господарських комплексів регіону є різні
типи структур космо- та аерофотозображень, які систематизовані нами
для рівнин заходу України в залежності від масштабів знімків. Дослідження
різнопланових і різнорівневих поєднань морфологічної структури рельєфу
і природокористування дозволив визначити типи показників узгодження
господарських та морфологічних елементів: топологічний, структурний,
плановий і контурний. Такі поєднання розглядаємо після аналізу структур
космозображень і виділення каркасних ліній рельєфу на стереомоделях
аерофотознімків.
Дослідженнями динаміки елементів морфолого-господарських
комплексів на основі дешифрування різночасових аерофотознімків доведено,
що важливим чинником активізації екзодинамічних процесів у західній
частині України є господарська діяльність людини. Вона викликає розвиток
ареалів площинного змиву ґрунтів на орних пасмово-горбистих комплексах;
активізацію еолових процесів, розширення ділянок вторинного заболочування
у долинно-меліорованих комплексах низовин, а також процеси підтоплення,
розвитку карсту, просідання поверхні в межах техногенних комплексів. Це
зумовлює необхідність періодичного аерокосмічного моніторингу освоєних
територій.
Отримані результати інтерпретації аерокосмічної інформації покладені в
основу розроблених рекомендацій з поліпшення територіального планування
природокористування західної частини України з урахуванням встановлених
параметрів структури і морфодинаміки морфолого-господарських комплексів.
Рекомендації обґрунтовані для орних, лісогосподарських і заповідних
комплексів височин і низовин, а також техногенно-порушених комплексів з
метою їхньої рекультивації.
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