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Спектр та географія сучасних екзогенних процесів на території України
стають об’єктом вивчення багатьох наукових установ й академічних
лабораторій. Застосовують методи стаціонарних польових спостережень,
лабораторного фізичного і математичного моделювання, ГІС-аналізу та аналізу
аерокосмічної інформації. Проте саме цю інформацію мало використовують в
екзодинамічних дослідженнях, оскільки вона часто важкодоступна, пов’язана з
наявністю Інтернет-ресурсів або немає спеціалістів для її фахової інтерпретації.
Аерокосмічна інформація на даний час є тим засобом, який дозволяє
виявляти поширення процесів, умови і фактори їхнього розвитку, складати
динамічні ряди розвитку екзогенних форм та виконувати районування за
інтенсивністю їхніх проявів.
Засобами дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) є мультиспектральні
сканери, розташовані на борту штучних супутників Землі та Міжнародної
космічної станції. В результаті сканування земної поверхні отримують цифрові
зображення в кількох зонах видимого й інфрачервоного спектру. Поєднання
спектральних діапазонів дозволяє підкреслити ті чи інші об’єкти природного
середовища на місцевості.
Сучасні екзогенні процеси виявляють на мультиспектральних космічних
знімках за рядом прямих і непрямих ознак. Прямими ознаками їхньої
інтерпретації є форма, колір, структура і текстура зображення, розміри об’єкта.
Непрямими дешифрувальними ознаками виступають взаємозв’язки з
рослинним покривом. За формою найбільше виявляють прояви поверхневих
карстових процесів, які мають на знімках характерні округлі контури, та прояви
лінійної ерозії за видовженою хвилястою формою. Характерними темними
кольорами відображаються на знімках процеси заболочування, а білуватими
кольорами – площинні змиви та еолові форми. Півкругло-валиковою
структурою і штриховою текстурою зображаються прояви гравітаційних
процесів. Важливе значення під час інтерпретації має встановлення
стереоефекту на стереопарах аерофотознімків і дослідження об’ємного
зображення проявів процесів [1].
На середньомасштабних космознімках (роздільної здатності 30–40 м/пкс)
виявляють всі 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. 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. 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 [2].
Аерофотознімки і космознімки великої роздільної здатності (1–5 м/пкс)
використовують для отримання інформації про інтенсивність розвитку
екзогенних геоморфологічних процесів на конкретних ділянках. На таких
знімках інтерпретують окремі прояви процесів, зокрема, добре розрізняються 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 карти, які відображають динаміку розвитку процесів і дають змогу
виконати просторовий прогноз [1].
Засобами ДЗЗ вивчають динамічні стадії сучасних екзогенних процесів –
активного розвитку; тимчасової стабілізації і початку заростання; повторної
активізації; повної стабілізації і задернування чи заліснення форм, а також
стадію деградації або руйнування форм під дією вторинних процесів. Лише на
знімках виявляють нові прояви процесів, оскільки отримання дистанційної
інформації та оновлення знімків відбувається частіше, ніж редагування і
поновлення інформації на картах.
На території України засобами ДЗЗ досліджують закономірні прояви
процесів, пов’язані з геолого-геоморфологічними особливостями території.
Височинні райони супроводжують лінійні розмиви і площинні змиви; на вологих
низинах домінують процеси заболочування, а в межах сухих низин –
засолювання; у гірських районах переважають гравітаційні процеси та ерозія.
Поширення на значній території України близько до поверхні розташованих
карбонатних порід зумовлює поверхневий карст, розповсюдження лесових
відкладів спричинює просідання, а піщаних – еолові процеси. Зазначені процеси
з різною детальністю відображаються на космічних та аерофотознімках.
За характером відображення сучасних екзогенних процесів на знімках
виділяємо такі три види: виразно окреслені, середньо виражені і слабо виражені.
Зазначимо, що існують процеси, які взагалі не виражені на знімках – підземний
карст, донна ерозія, морозне розтріскування. Проблематичним є характеристика
процесів, які закриті від спостерігача лісовою рослинністю або антропогеннопорушені.
На сильнорозчленованих височинах, якими є Подільські горбогір’я,
Опілля, Західно-Придніпровська височина, відроги Середньоросійської

височини, Роменська і Західно-Донецька рівнини, прояви процесів є найбільш
чіткими. Найбільше вираження дістали процеси лінійної ерозії. На знімках
виділяються білуваті кольори літологічного субстрату, що вказує на активність
процесів. Зустрічаються ділянки незадернованих схилів з густою системою
коротких ярів, закладених у корінних породах. Долинна мережа представлена у
вигляді форм із добре окресленими контурами, вираженими брівками та
днищами. Контури елементів рельєфу підкреслені різними видами
природокористування: у днищах – лучна чи болотна рослинність, на схилах –
лісова (чагарникова), а на міждолинних поверхнях – рілля (рис. 1а). На таких
височинах добре вирізняються навіть флювіальні форми перших порядків.
На слабо- і середньорозчленованих височинах – Волинській,
Тернопільській, Хмельницькій, Північно- і Центрально-Придніпровській і
Приазовській, чіткими білуватими смугами проявляються площинні змиви на
полях та ерозійні розмиви (рис. 1б). На знімках видно, що вони приурочені до
придолинних схилів, зайнятих ріллею. Долинна мережа середньо виражена і
виявляється за перезволоженими днищами із лучно-болотною і лучною
рослинністю на фоні ріллі. Флювіальні форми перших порядків можуть
розорюватись або бути межами угідь, і тоді слабо читаються на знімках.
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Рис. 1. Відображення проявів ерозійних процесів на космознімках середнього розрізнення:
а – Куп’янська рівнина на Харківщині; б – Торецька рівнина на Донеччині.

Великі долини рік третього і вищих порядків в усіх регіонах України
добре виражені на знімках. На космознімках великого розрізнення спостерігають
характер флювіальних процесів на їхніх берегах – берегову ерозію, акумуляцію
матеріалу, заболочування. Видно ставки, острови в руслах, побічні, місця
розливів рік, стариці. Проте часто процеси бокової ерозії є слабо вираженими на
знімках, на відміну від процесів акумуляції, що розпізнаються за світлими
відтінками відкладеного матеріалу поблизу русла.
У межах Поліської низовини, деяких плоских ділянок рівнин та широких
перезволожених днищ долин чіткими є ділянки, де проходять процеси
заболочування. Прояви цих процесів на незаліснених місцевостях виявляють за
плямами хвилястих контурів темніших кольорів, ніж прилеглі ділянки (рис. 2а).
Вони розвиваються як на межиріччях у зниженнях рельєфу, так і в долинах. Для

ідентифікації процесів заболочування під лісовими масивами використовують
головно непрямі ознаки. Такими ознаками є поширення низькорослих
деревостанів (підліску і чагарників) з малою площею крон, а також несуцільна
зімкнутість лісового покриву.
Різко окресленими на космознімках є прояви поверхневого карсту. Ці
прояви широко розповсюджені на Прут-Дністерському межиріччі, у південній
частині Волинського Полісся, на західній околиці Подільської височини.
Характерними дешифрувальними їх ознаками є округлість контурів, чіткі межі
та насичені темні відтінки фототону (рис. 2б). Якщо форми неглибокі, то вони
слабо виражені на знімках. Карст на Внутрішньому пасмі Кримських гір
середньо виражений, виділяється ніздрюватою поверхнею вершин.
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Рис. 2. Прояви процесів на космознімках великого розрізнення:
а – процеси заболочування на Верхньоприп’ятській низовині; б – карст на Львівському плато.

У гірських районах Карпат прояви процесів чітко виражені на
незаліснених ділянках, а під пологом лісу читаються слабо, часто за непрямими
ознаками. Їх ідентифікує неоднорідна поверхня зображення крон дерев із
хаотично розташованими великими і малими прогалинами.
Таким чином, засоби ДЗЗ є тим інструментом, який дає змогу дослідити
характер проявів сучасних екзогенних процесів, їхнє поширення та інтенсивність
розвитку.
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