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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕРОЗІЙНО-АКУМУЛЯТИВНИХ 

ПРОЦЕСІВ ВОДОТОКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
 

Галина Байрак, Ігор Муха1 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Під час вивчення ерозійних процесів використовують різні види 

досліджень,одними з яких є побудова моделей розвитку процесів. Існує два 
підходи до моделювання процесів – описові та математичні. Описові моделі 
відображають якісний аналіз явищ, на противагу цьому математичні моделі 
дозволяють отримувати кількісну оцінку певних факторів. Класичні 
математичні моделі – це система алгебричних і диференціальних рівнянь, 
розв’язком яких є кількісне значення певної величини (функції). Процес 
розв’язування математичної моделі зручно виконувати за допомогою 
комп’ютерних середовищ. Комп’ютерне моделювання – це методика, яка 
побудована на реалізації певної математичної моделі за допомогою сучасних 
інформаційних технологій. З іншого боку поняття комп’ютерного моделювання 
виходить за рамки математичного моделювання, так як дозволяє реалізовувати 
ігрові моделі (наприклад кліткові автомати, нейронні мережі та інші). В даній 
роботі комп’ютерне моделювання застосоване для вивчення розвитку ерозійних 
процесів. 

Основи теорії руслових процесів і переміщення донних наносів заклали 
Веліканов М.О. (1949), Франкль Ф.І. (1955), Маккавееєв В.М. (1955), 
Кондратьеєв Н.Є. (1959), Караушев A.B. (1960), Знаменська Н.С. (1968),  
Росинський К.I. (1968), Грішанін К.В. (1969) та ін. З позицій методу аналізу 
ними були запропоновані та обґрунтовані багато моделей для розрахунку руху 
руслового потоку і зважених наносів. В теорію ерозійних процесів та ерозійно-
акумулятивної діяльності потоків суттєвий вклад внесли В.А. Кіпріянов (1857), 
І.Ф. Леваківський (1860), В.В. Докучаєв (1877, 1878) і його учні,С.Н. Нікітін 
(1895), В.І. Масальський (1897), С.С. Соболєв (1948), Р.Хортон (1948), 
розвинули І.Д. Брауде (1965), Ц.Е. Мірцхулава (1970, 1988), Г.І. Швебс (1974, 
1981), Н.А. Ржаніцин (1985) та ін. 

Значну увагу питанням моделювання водного стоку дослідники руслових 
та ерозійних процесів приділяють починаючи з 30-х років ХХ століття. 
Найбільше поширення набули методи фізичного (т.зв. «вільного») та 
математичного моделювання. Фізичне моделювання передбачало постановку 
моделей у природних і лабораторних умовах. Виконували дослідження 
розвитку ерозії від початкових схилових форм до кінцевого профілю рівноваги 
рік.  

Перші дослідження з математичного моделювання процесів водної ерозії 
відомі з кінця 30-х – поч. 40-х років минулого століття (Я.В.Корнєв (1937), 
І.Г.Ніл (1938), В.О. Козаков (1940), О.У.Цинг (1940). У 50-70х роках були 

                                                 
1 Факультет прикладної математики. 
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запропоновані та обґрунтовані математичні моделі для гірських і рівнинних 
річкових потоків, розроблені скінченно-різницеві і скінченно-елементні схеми, 
які дозволяють досліджувати рух рік в одно-, дво- і трьохвимірних обстановках 
[6]. Математичне моделювання руслового процесу і твердого стоку знаходимо в 
роботах Васильєва О.Ф., Марчука Г.І., Воєводіна А.Ф., Кавахари М., Мацумото 
Й., Петрова П.Г., Знаменської Н.С. (1992) та ін. 

Моделювання ерозійної діяльності тимчасових потоків найбільше 
розвинулося у 70-80-х роках ХХ ст. (Експериментальна геоморфологія, 1973; 
Мірцхулава Ц.Є., 1970, 1988; Московкін В.М., 1980). В основу моделювання 
покладено принцип аналізу змін параметрів природного водозбору, які чинять 
безпосередній вплив на розвиток яру. Питання фізичного та математичного 
моделювання ерозії тимчасових потоків порушені в роботах Є.Ф. Зоріної (1979, 
1981), В.Т. Трофімова (1983), В.М. Івоніна (1987) [4].  

Математичні моделі розвитку ярів у кінці 90-х років запропоновані А.Ю. 
Сидорчуком (1998). Просторове моделювання умов зливового змиву і розвитку 
початкових ерозійних форм виконує О.О. Світличний (1999, 2003, 2010) та його 
учні [7]. Моделювання водозбірної організації флювіального рельєфу із 
застосуванням ГІС реалізує Костріков С.В. (2002, 2006), який своїми 
дослідженнями підтверджує вплив геоморфологічного компонента середовища 
на функціонування всієї системи водозбору [5].  

В результаті багаторічних досліджень встановлені фактори розвитку 
ерозії, гідравлічні характеристики потоків, механізми ерозійно-акумулятивного 
процесу, закономірності розвитку ерозії та руслових процесів в різних 
природних поясах Землі [8].  

Проте вивченню власне переходів ерозійної діяльності потоку на 
акумулятивну і, навпаки, змін від акумуляції матеріалу до транспортування та 
ерозії, вивчений ще недостатньо. Тому завданням даної роботи було 
проаналізувати і вибрати найбільш суттєві фактори розвитку ерозійно-
акумулятивних процесів, відобразити їхній характер на різної форми 
поздовжніх профілях долин рік за допомогою комп’ютерних засобів. 

Ерозійний процес починається там, де крутість поверхні більша . Під 
час інтенсивних дощів чи сніготанення відбувається зливовий стік зі схилів 
водозборів. Струмені води, стікаючи з поверхні, мають невелику швидкість. 
Далі вони потрапляють у русла початкових ерозійних форм і їхня швидкість 
значно зростає. Стікаюча вода набуває кінетичної енергії і у формі 
турбулентного потоку рухається вниз по схилу. Під час руху збільшується 
водність (витрата води) і глибина русла. Енергія потоку піднімає з дна частинки 
ґрунту чи породи, за рахунок чого збільшується його мутність. Наявність 
твердих частинок у воді зумовлює те, що жива сила потоку витрачається на їх 
перенесення. Зменшення кількості речовин спричинює перенаправлення енергії 
потоку на ерозію (розмив) русла [1,2]. В монографії М. Баришнікова наведено 
критерій початку ерозійного процесу [3]. Згідно з ним для потреб практики 
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суттєвими є два значення швидкостей. Перше, яке називають замулюючим або 
незсувним, відповідає умові, коли частинки ґрунту з наносів на дні підготовлені 
до зриву, однак зрив ще не відбувається. При такій швидкості найбільше 
пульсаційне значення підйомної сили не перевищує ваги зерна у воді. Друге 
значення, яке називають розмиваючою або зривною швидкістю, характеризує 
межу швидкості, вище якої починається інтенсивний розмив русла. При такій 
швидкості середній рівень пульсаційних підйомних сил дорівнює вазі зерна у 
воді. Для незсувної середньої швидкості та неоднорідних ґрунтів В.Н. Гончаров 
отримав формулу 

 , 
а для зриваючої швидкості  

. 
 
Припустимо, що по горизонтальній ділянці вода рухається зі швидкістю 

 і утворює шар товщиною . Потік води (витрата води, віднесена до одиниці 

довжини) обчислюється за формулою . На похилій поверхні товщина 
шару  може визначена за формулою (рис. 1) 

 
 

 
Рис. 1. Швидкість рідини на похилій площині. 

 

Вважають, що потік води  є величина стала, а отже , де  – 
середня швидкість води на похилій поверхні. Звідси отримуємо 

 
Згідно з працею [3], в турбулентному потоці, що рухається з середньою 

швидкістю , відрив частинок починається, коли ця швидкість досягає 
значення . Величина ерозії є пропорційна . Коли на іншій поверхні 2 
швидкість  зменшується, то при поверненні до  ерозія припиняється, однак 
відірвані частинки рухаються у воді доти, поки швидкість течії не спаде до 

величини   . Після цього починається акумуляція, величина якої 
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пропорційна . Описана модель є дуже наближеною, однак в цілому 
схоплює якісну картину ерозії – акумуляції. 

Механізм ерозійної та акумулятивної діяльності потоку неоднаковий на 
різних сегментах його поздовжнього профілю. На інтенсивність ерозії у руслі 
впливають швидкість течії, шар стоку, крутість схилів, характер підстеляючих 
порід. У залежності від чергування пологих і крутих сегментів схилу та 
відповідно, пухких і міцних порід, що прорізає потік, від витоків до гирла він 
виробляє характерний поздовжній профіль. На одних ділянках, де незначна 
крутість схилів, профіль дна потоку має пологий ввігнутий характер. На цих 
ділянках відповідно зменшується швидкість води, знижується ерозійна і зростає 
акумулятивна діяльність потоку. На інших ділянках, де збільшується крутість 
схилів, профіль дна потоку має різкий ввігнутий або випуклий характер. Тут 
зростає його швидкість й ерозійна діяльність значно переважає акумулятивну. 
Власне на поздовжньому профілі дна потоків відображаються особливості його 
ерозійно-акумулятивної діяльності від витоків до гирла. 

Описана модель явища ерозії–акумуляції потоку реалізована нами на 
алгоритмічній мові C++ в середовищі MSVisualStudio 2012 Express з 
використанням відкритої графічної бібліотеки OpenGL. Вхідними даними для 
програми є кількість пологих схилів та їх геометрія, середня швидкість потоку 
на горизонтальній ділянці   та значення критичної швидкості . Результати 
досліджень відображаються у вигляді змін поздовжнього профілю дна 
ерозійних форм та малих рік в інтерактивному режимі на екрані монітора. 
Затінені ділянки визначають розмиви, заточковані – акумулятивні зони. 

Ми проаналізували поздовжні профілі долин рік різних порядків 
Українських Карпат, а також деяких тимчасових водотоків. За основу була 
прийнята цифрова модель рельєфу за даними SRTM (наближено її масштаб 
відповідає 1:75 000). Шляхом оцифрування тальвегів долин у програмі ArcGIS, 
були візуалізовані поздовжні профілі днищ долин таких рік, як Опір, Сукіль, 
Мізунка, Свіча, Лімниця, Бистриця-Надвірнянська, Прут на північно-східному 
макросхилі Карпат, а також р. Латориця, Боржава, Ріка, Теребля, Тересва, Тиса 
на південно-західному макросхилі (рис. 2). 

Складені профілі відображають особливості ерозійно-акумулятивної 
діяльності карпатських рік від початкових руслових заглиблень до місць 
їхнього впадіння у ріку вищого порядку. Можна простежити таку 
закономірність, що профілі в цілому мають ввігнутий характер. На верхніх 
ділянках профілю кут близький до прямого. В цих частинах долин 
переважають тимчасові водотоки, характерні значні перевищення рельєфу, 
крутість поверхні і швидкість стікання води. Верхні сегменти закінчуються 
різким вгином, що відповідає місцям злиття тимчасових водотоків і водотоків 
першого-другого порядку. Далі лінії графіків мають плавний характер. У 
багатьох рік він слабо ввігнутий і відповідає середній течії рік. На нижніх 
ділянках профілю лінія дуже плавна, а в деякихих ріках (Бистриця-
Надвірнянська, Прут, Боржава, Тересва, Тиса) близька до горизонтальної, що 
говорить про досягнення ними деякого базису ерозії. 
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Рис. 2. Поздовжні профілі окремих долин рік Українських Карпат, виконані в 

програмі ArcGIS (екстремуми на графіку – неточності в оцифруванні тальвегів долин). 
 
Випуклі у нижній частині ділянки профілю характерні для небагатьох рік, 

як, наприклад, для р. Латориці в місці перетину нею Полонинського хребта, а 
також для малих рік і тимчасових водотоків, які перетинають окремі хребти чи 
їхні відроги. Випуклий профіль мають малі долини, що прорізають шари 
міцних порід.  

За допомогою розробленого програмного забезпечення проведено серію 
числових експериментів з різними видами профілів рік. Були отримані якісні 
картини характеру проходження ерозійних й акумулятивних процесів на різних 
сегментах профілів (рис. 3). Враховані параметри крутості схилів і швидкості 
стікання по них води. На верхніх стрімких ділянках графіків переважають 
головно явища ерозії. Товщина шару (1) показує інтенсивність ерозійного 
процесу. Вона тим більша, чим більша крутість схилів, оскільки швидкість та 
енергія потоку направлена на розмив як міцних, так і податливих порід. На 
найбільш ввігнутих частинах профілів поширене транспортування твердого 
матеріалу. Далі від середньої частини до низів’їв для ввігнутих ділянок 
профілів переважає акумуляція наносів на всьому проміжку, а на випуклих 
відбувається тимчасова акумуляція матеріалу, потім перенесення і значна 
акумуляція у низів’ях. 

 Шляхом комп’ютерного програмного моделювання можна змінювати 
крутість схилів, швидкість руху води і таким чином отримувати відображення 
проявів ерозійно-акумулятивної діяльності на поздовжньому профілі ріки, а 
також в окремих пунктах, які відповідають координатам точки на місцевості. 
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а                                                                      б 
Рис. 3. Найбільш характерні поздовжні профілі долин рік Українських Карпат та прояви 
ерозійно-акумулятивної діяльності на них за результатами реалізації комп’ютерного 
моделювання: а – р. Латориці, б – р. Прут. Умовні позначення: процеси 1 –  ерозії, 2 – 
транспортування, 3 – акумуляції наносів. 
 

Таким чином, виконане дослідження на основі комп’ютерних моделей 
особливостей ерозійних та акумулятивних процесів водотоків Українських 
Карпат підтвердило ті явища, що найбільш активною є ерозійна діяльність 
тимчасових потоків і малих рік з крутим поздовжнім падінням долин. На цих 
елементах річкової мережі домінує виніс матеріалу на всьому проміжку 
поздовжнього профілю. У долинах середніх і великих рік із ввігнутим профілем 
відбувається акумуляція матеріалу з вищележачих ділянок рівномірно по всій 
довжині профілю. У долинах із ввігнуто-випуклим профілем на верхніх 
ділянках йде ерозія, далі незначна акумуляція, потім перенесення наносів і 
завершується процес значним відкладанням матеріалу у низів’ях водотоку.  

Розроблена модель частково пояснює різну ерозійно-акумулятивну 
активність гірських рік і може бути використана для прогнозування їхнього 
розвитку та створення ефективних заходів на тих ріках, де інтенсивність ерозії 
та акумуляції вища.  
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COMPUTER MODELLING OF EROSION AND ACCUMULATION PROCESSES OF 
RIVERS UKRAINIAN KARPAT 

G. Bayrak, I. Mukha 
The article presents the results of numerical experiments with different kinds of longitudinal 

profiles of river valleys of the Ukrainian Carpathians using the software developed. Computer 
model shows different erosion-accumulative activity of mountain rivers and can be used to predict 
their development and creation of effective interventions on those rivers, where the intensity of 
erosion and accumulation above. 

Keywords: computer modelling, longitudinal profile, erosion-accumulative activity of rivers. 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ВОДОТОКОВ УКРАИНСКИХ КАРПАТ 

Г. Байрак, И. Муха 
Представлены результаты численных экспериментов с различными видами продольных 

профилей долин рек Украинских Карпат с использованием разработанного программного 
обеспечения. Компьютерная модель отображает разную эрозионно-аккумулятивную 
активность горных рек и может быть использована для прогнозирования их развития и 
создания эффективных мероприятий на тех реках, где интенсивность эрозии и аккумуляции 
выше. 
Ключевые слова: компьютерная модель, продольный профиль, эрозионно-аккумулятивная 

деятельность рек. 
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УДК 911.52 
 

ҐОРҐАНИ, ҐРЕГОТИ, ЦЕКОТИ В УКРАЇНСЬКИХ 
КАРПАТАХ:ГЕНЕЗИС, ПОШИРЕННЯТА МОРФОЛОГІЯ 

 
Андрій Байцар 

                                 Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Ґорґани, ґреготи, цекоти – кам'янисті розсипища, значні за площею, що 
залягають на схилах і плоских вершинах гір. Формування їх пов’язане з 
льодовиковими епохами, коли біля фірнових полів відбувалося інтенсивне 
морозне звітрювання (розтріскування) пісковиків і нагромадження кам’яних 
брил, а також формування скелястих гребенів. Утворюються внаслідок 
інтенсивного фізичного вивітрювання; нерідко це кам’яні потоки, що повільно 
сповзають по схилах під впливом зміни температури, соліфлюкції і сили 
тяжіння. 

Вони характерні в основному для ландшафтів Ґорґан. Ґорґани 
розташовані у Івано-Франківській та частково у Закарпатській областях. Масив 
простягається на 80 км з північного заходу (від Вишківського (Торунського) 
перевалу (941 м) на південний схід (до Татарського (Яблуницького) перевалу), 
ширина становить близько 40 км. На заході долини Мізунки і Ріки 
відмежовують їх від Бескидів, а на сході долини Прутця й Прута — від 
Чорногори та Покутсько-Буковинських Карпат. Ландшафти Ґорґан 
характеризуються досить своєрідною будовою: мають не дуже великі висоти (в 
середньому 1400–1500 м), але при цьому з значними перепадами. Зі сходу на 
захід Ґорґани поділяються на Крайові низькогірні, Зовнішні (Скибові) і 
Привододільні (Внутрішні) Ґорґани. 

Крайові низькогірні Ґорґани — група низьковисотних гірських хребтів, 
які витягнуті у південно-східному напрямку між Свічою та Прутом і 
охоплюють приблизно Берегову та Орівську скиби. Поперечні долини головних 
рік тут сильно розчленовані. Межиріччя цих рік настільки розчленовані, що 
типово карпатське південно-східне простягання хребтів порушене, і вододіли 
між відрізками головних рік іноді витягнуті паралельно долинам, тобто на 
північний схід. 

Зовнішні (Скибові) Ґорґани — група середньогірних ландшафтів, які 
займають найвищу частину Ґорґан. Зовнішні Ґорґани розташовані у межах 
трьох скибових структур — Сколівської, Парашки і Зелем’янки. Абсолютна 
висота гір тут досягає 1600-1800 м н. р. м. Зовнішні Ґорґани складаються з 
трьох гірських пасм, які пов’язані з відповідними скибами. Північне пасмо 
фіксується хребтами Лютий, Лисий, Нягрин, Стовба, Верхній Сеглис, Гриньків, 
Чорногорець. Середнє Пасмо – найвищі хребти Ґорґан: Хом, Пустошак, 
Аршиця, Ігровище, Сивуля, Довбушанка, Хом’як та інші. Південне пасмо 
розташоване у верхів’ях головних карпатських рік і складається з дуже 
розгалужених хребтів: Ілемського, Грофа, Дарівського та інших. 
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Зовнішні Ґорґани поділяються на декілька районів: Свіцько-Мізунські 
Ґорґани (межиріччя Свічі-Мізунки-Лужанки-Сукеля), Аршиця-Ілемські Ґорґани 
(межиріччя Свічі-Лімниці), Верхнєлімницькі Ґорґани (у верхів’ї р. Лімниці), 
Сивулянсько-Станимирські Ґорґани (у верхів’ї р. Бистриці Солотвинської), 
Довбушанські Ґорґани (між долинами Бистриці Надвірнянської і Пруту), 
Запрутські Ґорґани (межиріччя Прута-Черемоша). 

       У Довбушанських Ґорґанах повсюди – на схилах гір і на вершинах 
гребенів, де виходять на поверхню пісковики, розвинені ґреготи. 

Привододільні Ґорґани — група середньовисотних гірських хребтів, 
якірозташовані на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей. 
Переважні висоти 1300—1500 м, максимальна — 1788 м. У північно-західній 
частині Привододільних Ґорґан — масивні хребти: Пишконя, Стримба, 
Переднята інші, розчленовані долинами річок Ріки, Тереблі, Тересви та їхніми 
притоками. У південно-східній частині — хребет Братківський (вершини: 
Братківська — 1788 м, Гропа — 1763 м, Чорна Клева — 1719 м), розчленований 
верхів'ями річок Чорної Тисита Бистриці Надвірнянської. Хребти 
Привододільних (Внутрішніх) Ґорґан мають вузькі пасма й круті схили. Ґреготи 
тут менш поширені і трапляються лише на тих хребтах, які заходять або в 
Скибову зону (Кінець Ґорґан), або в зону Магури (Чорна Клева). У порівнянні з  
Скибовими  Ґорґанами тут складки є ширшими й менше насунуті одна на одну. 
Хребти є масивнішими й розділені поміж собою чіткими зниженнями. 

Найхарактернішою рисою Ґорґан є кам'янисті розсипища, які в народі 
називають по-різному:  ґорґани, ґреготи, цекоти. На жаль, у географічній 
літературі, не має єдиного трактування цих термінів. Частково це питання вже 
розглядалося у літературі [1]. 

Щораз угеографічній літературі пропонуються питання про необхідність 
використання народних географічних термінів у ландшафтознавстві. Для 
значної кількості ПТК Українських Карпат наукова географічна термінологія 
розроблена ще недостатньо. Ландшафтознавство нині потребує сотні нових 
термінів для позначення різних ПТК. Протягом останніх років нам вдалося 
зібрати близько 250 місцевих географічних термінів Українських Карпат, 
багато з них – безпосередньо під час експедиційних робіт у Карпатах, також 
немало термінів запозичено з художніх творів, наукових праць тощо. 

Географічні умови, природне середовище, специфіка матеріальної 
культури, напрям господарства породжують географічну термінологію. Тому їх 
збір, систематизація, порівняльне вивчення винятково важливі для топоніміста. 
Оскільки народні географічні терміни є результатом багатовікового 
спостереження місцевого населення за природою, то, на думку Л. С. Берга, збір 
і систематизація місцевих географічних термінів важливі як для поповнення 
фонду наукової термінології, так і для польової роботи географів та особливо 
географів-топонімістів. 

Цекотами слід вважати дрібне каміння, яке накопичується у підніжжі 
схилів; ґреготами – уламки порід середнього розміру; ґорґанами – уламки 
порід крупних розмірів, які знаходяться на вершинах гір і пригребеневих 
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схилах. Цекотами вони називаються бо цекотять (труться), коли ходиш по них. 
Ґреготи  – бо грегочуть, коли сповзають по схилу. Ґорґани – тут існує три 
варіанти походження цієї назви: 
 Ґорґани, як синонім –  «ґорґотати», «ґорґотіти», «скреґотіти», 

«скрекотати». Тобто, коли масивні брили каменю рухаються по схилах гір, цим 
самим вони створюють шум, глухі звуки – ґорготіння (скреготіння). 
 Горгони (грец.) – міфологічні страхітливі чудовиська. 
 Назва «ґорґан» походить від румунського слова «gогgаn» –  курган. У 
Карпатах зустрічається декілька вершин з назвою «Ґорґан»: Малий Ґорґан, 
Ґораґан Вишківський, Ґорґан Ілемський, Кінець Ґорґан, Кізійський Ґорґанта ін.  

Розроблення термінології для значної кількості природних 
територіальних одиниць справа нелегка, потребує великої обережності й 
вдумливості. Кожний народний термін повинен бути зрозумілим, влучним і 
універсальним, нести в собі відповідну інформацію. Тоді він швидко 
відзначається всіма, приймається і надовго входить у науковий словник. 
Зважаючи на найпоширенішу народну назву кам’яних розсипищ – ґреготи, ми 
вкладаємо в це поняття географічний (ландшафтний) контекст, що дає змогу 
виділити в Українських Карпатах спеціальний тип ґреготних природно-
територіальних комплексів (ПТК): висотних місцевостей, стрій, урочищ тощо. 

       Класичним районом поширення ґреготів в Українських Карпатах, як вже 
було відзначено, є Ґорґани. У ландшафтахҐорґанґреготи сформувалися 
переважно на порівняно щільних ямненських і вигодських грубозернистих 
твердих невапнистих пісковиках.                          

Ямненські пісковики (палеогенового віку) залягають на Яремчанському 
горизонті, товсто шаруваті, сірого або світло-сірого кольору, добре 
відсортовані, з кременистим цементом. Товща шару пісковиків 0,5–2,0 м, рідше 
до 3–4 м .Пісковики перешаровуються малопотужними (10–30 см) прошарками 
зеленувато-сірих  аргілітів. Потужність ямненського горизонту до 350 м [2].                        

Вигодські пісковики  (еоценового віку), здебільшого середньо- і 
грубошаруваті, рідше масивно шаруваті. Вони слабовапнисті  або не вапнисті, 
дрібно- та середньозернисті, сірі, у вивітрілому стані світло-сірі.Серед 
пісковиків трапляються тонкі (до 10–20 см) прошарки і пласти потужністю до 
1–3 м гравелітів і конгломератів. Потужність вигодської світи коливається від 
десятків до 200–300 м [4].  

Ґреготи переважно поширені у високогір’ї (висотні місцевості: 
пенепленізоване альпійсько-субальпійське високогір’я і давньольодовико-
ерозійне субальпійське високогір’я) і у верхній частині лісового поясу (висотна 
місцевість — крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я), рідше в 
середній і нижній частинах. Це холодна кліматична зона, яка поділяється на дві 
підзони: більш холодну й менш холодну. Більш холодна підзона (від 1500 до 
2000 м н.р.м.) характеризується сумою активних температур менше 600° С, 
гідротермічний коефіцієнт перевищує 5. Менш холодна підзона обмежується 
ізолініями сум температур 600—1000° С, а також гідротермічним коефіцієнтом 
відповідно 5 і 4 (висота 1250—1500 м н.р.м.) [1]. 
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       Окрім ландшафтів Ґорґанґреготи поширені у деяких районах  Чорногори, 
Мармароського масиву, Свидівця тощо. На Чорногорі ґреготи утворені 
великими уламками та брилами чорногорських пісковиків і конгломератів. 
Невипадково назва г. Петрос у перекладі з румунської мови «petros» – 
кам’янистий. Ґреготи утворюють «кам’яні поля» довжиною до 200 м. Уламки 
чорногірських  пісковиків мають плитчасту форму, сильно вивітрені, покриті 
накипними лишайниками. Рухаються такі «кам’яні ріки» доволі повільно.                            

Подібну ситуацію спостерігаємо і у Ґорґанах. Ґреготи найпоширені 
насамперед на гребенях хребтів і південно-західних схилах. Скибова структура 
Ґорґан зумовлює різну асиметрію гірських хребтів і вершин. Північно-східні 
схили ландшафтів Ґорґан дуже круті,південно-західні – пологі. На стрімкіших 
північно-східних  схилах, які закладені в головах пластів скельних порід, 
поширені блоки з більшою схильністю до переміщення вниз.На значних 
площах вони закріпляються рослинністю, зокрема гірською сосною.Ці 
розсипища сформувалися й набули найбільшого поширення в плейстоцені, 
коли середня температура в результаті недалекого розташування льодовиків 
становила близько 0° С, а верхня межа лісу (ВМЛ) проходила у той час 
(останній льодовиковий період) на висоті 400—500 м н. р. м. 

Питання заледеніння Ґорґан до сьогоднішнього дня ще не розв’язано. 
Сліди заледеніння у Ґорґанах хоча й типові, але малочисельні і зв'язані з 
певними літологічними комплексами різної стійкості. Ґорґани, імовірно, 
зазнали риського і вюрмського заледенінь у середньому плейстоцені [5]. 
Е.Роммер [6] на основі морфометричного аналізу хребтів Карпат прийшов до 
висновку, що у плейстоцені Ґорґанипідлягали фірновому заледенінню. На 
думку вченого основною причиною утворення льодовиківі були: значна висота 
(не нижче 1700м н. р. м.), масивність гірських хребтів (ширина яких на висоті 
1500 м н. р.м. не менше 2км) і кліматичні умови. 

      Над територією, покритою материковим льодом, виникла область 
високого тиску, від якої в напрямку Карпат дули постійні вітри. Ці вітри 
проходячи над вологою тундрою і піднімаючись вверх по схилах крайових 
хребтів, зволожувались і приносили у центральні райони Карпат значну 
кількість опадів. Опади у вигляді снігу покривали голі, непокриті рослинністю 
гірські схили, оскільки верхня межа лісів у цей період була значно нижче 
сучасної. Температурні умови сприяли акумуляції снігу, який нагромаджувався 
спочатку на північних, а пізніше і на південних схилах найвищих хребтів 
Ґорган. У районах, якіприлягали до фірнових полів, йшло інтенсивне морозне 
вивітрювання, про що свідчить наявність ґреготів. 

      Сліди долинних льодовиків у Ґорґанах не виявлено, однак Б. М. Іванов [3] 
допускає можливість їх існування у плейстоцені.  Невеликі долинні льодовики, 
на думку Б.М.Іванова [3], опускалися з вершин г.Високої по долині потоку 
Кужменець, а також з вершин Грофа і Попадя. Гірські хребти Сивулі, Ігровища 
і Довбошанки підлягали каровому заледенінню, про що свідчать цирки і 
напівцирки на схилах ряду вершин.Cнігова лінія в Українських 
Карпатахопустилася  до 1450-1500 м [3, 6]. 
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Ґреготи повністю покривали в льодовиковий періодпівнічні та південні 
схили гірських хребтів і вершин, вище межі лісу, яка тоді проходила на значно 
нижчих висотах.Ґреготи на південно-західних схилах представлені «кам’яними 
полями», а на північно-східних крутих схилах «кам’яними потоками» або 
«ріками». Найвідоміші «кам'яні поля» поширені на Високій, Ігровцю, Сивулі, 
Паренках, Довбушанці, Синяку, Явірнику Аршиці, Грофі, Яйку-Ілемському і т. 
д.. На північних схилах вони переважно знаходяться в нижній частині схилів і 
покриті смерековими і кедрово-смерековими лісами, що підтверджує гіпотезу 
про їх утворення в льодовиковий період. Південно-західні схили менш 
заліснені  і ПТК вище ВМЛ підлягають значним добовимколиванням 
температур, що спричиняє  розтріскування пісковиків. У зимовий період вони 
слабо захищені сніговим покривом, який здувається  вітрами, і вода, 
замерзаючи у тріщинах, роздрібнює пісковики на дрібні уламки. Морозне 
вивітрювання тепер слабо проявляється, а в льодовиковий період воно було 
досить інтенсивне.  

      На утворення ґреготів у значній мірі впливає неправильна вирубка лісів. 
Це добре помітно на крутих схилах річкових долин. У ПТК, які зазнали 
вирубки, сильно активуєтьсяплощинний змив, що призводить до руйнування 
слаборозвинутогоґрунтового покриву, в результаті чого оголюються корінні 
породи. У таких ПТК рослинність уже не може закріпитись і корінні породи 
піддаються інтенсивній діяльностірізноманітних факторів звітрювання, що в 
кінцевому результаті призводить до  утворення ґреготів. 

Ґреготи поширені на схилах долини Сітного під Кізійський 
Ґорґаном(хребет Довбушанка). У багатьох місцях розсипища сходять низько в 
долини, як, наприклад, Зелениці (лісовий заказник Бредулецький).У внутрішній 
частині Ґорґан«кам'яні поля» є меншими. Великі «кам'яні поля»тут знаходяться  
на Канчі, Пишконі, Попаді.«Кам'яні поля»під час бездощової погоди 
легкодоступні – пісковик дуже жорсткий. Натомість коли зливові дощі  – 
поверхня пісковиків стає  слизькою і будь-який рух по них стає небезпечним. 

      Наявність чистих ґреготних полів  на пологих південних схилах і 
вирівняних поверхнях хребтів і вершин свідчить про те, що в період їх 
утворення, в результаті морозного вивітрювання, біля фірнових полів 
нагромаджувались величезні маси кам’яних брил. На більш крутих північних 
схилах ці кам'яні брили, нагромаджувались у величезній кількості, 
пересуваючись вниз по схилах, під дією власної ваги, атмосферних вод  і 
покривали нижчі, більш пологі частини схилів суцільним покривом [5]. 

       Рух ґреготів сьогодні відбувається доволі повільно, бо більшість уламків 
часто покриті зверху накипними лишайниками.        

Поперечний профіль таких ПТК здебільшого випуклий і нерівний, на 
поверхні чіткого сортування уламків не спостерігається. Масивні брили 
можуть знаходитись як в середній, так і в нижній частині ПТК. Величина 
уламків коливається від 10—20 см до 150—250 см. Масивні (до 250 см) брили 
утворюють верхній горизонт у дуже нестійкому стані. Характерною рисою 
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верхньої частини ґреготів є наявність значних пустот між брилами  Місцями 
скупчення ґреготів нагадує розвалини замків, фортець, мостів тощо.                                     

        На ґреготах дуже погано затримується волога, ґрунтотворення 
відбувається  повільно, ґреготні ПТК характеризуються бідними бурими 
гірсько–лісовими малопотужними піщаними  та супіщаними сильноскелетними 
(рідко середньоскелетними) ґрунтами або ж кислими гірсько-торфянисто-
буроземними малопотужними ґрунтами. Іноді зустрічаються так звані підвісні 
ґрунти, які тонким шаром покривають поверхню продуктів вивітрювання. 
Часто ґрунтовий покрив взагалі відсутній або на  щебенистому елювію-
делювію ґреготів  проходить ініціальна стадія ґрунтотворчого процесу.  

За генезисом ґреготні ПТК поділяються на первинні (польодовикові) та 
вторинні (антропогенні).         

        Залежно від заселення ґреготних  ПТК рослинністю слід розрізняти такі 
їх категорії:                          

       1.Ґреготи, частково зайняті мохово-лишайниковим покривом.Лишайники 
утворюють різнобарвні плями – чорні, темно–чорні, зелені, жовті.          

2.Ґреготи, на яких фрагментарно трапляються лучні асоціації. Поодинокі  
екземпляри, що зрідка прориваються між камінням, представлені ситником 
трироздільним, кострицею червоною, пахучою травою справжньою, ожиною 
лісовою, нечуйвітром альпійським, золотушником альпійським, плауном 
альпійським, тирличем крапчастим, фіалкою двоколірною, сольданелою, 
підбіликом. Ці лучні ПТК трапляються на Сивулі, Попаді, Боярину, Негровому, 
Стримбі, Петросі (Чорногора), Близниці (Свидівець) та ін.   

3.Ґреготи, на яких поширена чагарникова рослинність – рододендрон 
міртолистий, наскельниця лежача, арктоальпійські верби.                   
 4.Ґреготи, на яких поширені субальпійські чагарники – гірська сосна, 
ялівець сибірський, вільха зелена та поодинокі біогрупи горобини звичайної.                      

5.Ґреготи, зайняті реліктовими угрупованнями сосни кедрової 
європейської, сосни звичайної, берези повислої та модрини польської. 
         За характером материнської породи можна виділити такі літологічні 
відміни ґреготних  ПТК: 

 грубопіщані ямненського типу; 
 дрібнопіщані флішового  типу; 
 вулканогенного типу; 
 кристалічного (магматично-метаморфічного) типу; 
 вапнякового типу. 
У районах поширення ґреготів зустрічається ґреготна ВМЛ. Вона 

характерна лише для ландшафтів Ґорґан. Головним лімітуючим фактором є 
ґреготи, що сформувалися на порівняно щільних ямненських, вигодських і 
скупівських пісковиках, які зруйнувалися в процесі інтенсивного морозного 
вивітрювання в льодовикову епоху, в умовах сповільненого розвитку 
рослинності і грунту. Переміщуючись вниз по схилу, ґреготи механічно 
пошкоджують і знищують лісові природні комплекси. ВЛМ набуває 
язиковоподібної форми. У таких ПТК деревна рослинність  має багаточисельні 
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механічні пошкодження (нахил і згин стовбура, пошкодження кори і крони ). Зі 
сторони, яка повернута до схилу, спостерігається відмирання деревної 
рослинності, стовбури дерев разом з уламками гірських порід зносяться в 
глибину висотної  місцевості  крутосхилого ерозійно-денудаційного  лісистого  
середньогір’я. Характерно, що ґреготна ВЛМ зустрічається в ландшафтах  
Горґан тільки в межах поширення  масивних  і щільних пісковиків і відсутня в 
ПТК, що формуються на дрібноритмічних  флішових  аргілітах і алевролітах. 
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GORGANS, GREGOTS, TSEKOTS IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS: GENESIS, 

SPREADING AND MORPHOLOGY 
A. Baitsar 

There is the analyzed genesis, spreading and morphology of stony placers (gorgans, gregots, 
tsekots), which  lie on the slopes and flat tops of the Ukrainian Carpathians.These processes are 
mainly characteristic for landscape of the Gorgans. In the Gorgans gregots were mainly formed on 
rather dense sandstones of Yamna and Vyhoda. For the atention of  a widespread popular name of 
stony placers – gregots, the geographic (landscape) context which allows to identify a special type 
of natural-territorial complexes (NTC) in the Ukrainian Carpathians is involved in this notion. 
     Key words:gorgany, gregoty, tsekoty, forest timber – line (TL). 

 
ГОРГАНЫ, ГРЕГОТЫ, ЦЕКОТЫ В УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ: ГЕНЕЗИС,  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОРФОЛОГИЯ 
А. Байцар  

      Проанализировано генезис, распространение и морфологиюкаменистых россыпей 
(горган, греготов, цекотов), которие залегают на склонах и плоских вершинах Украинских 
Карпат. Эти процессы характерны в основном для ландшафтов Горган. В Горганах греготы 
сформировались преимущественно на сравнительно плотных ямненских и выгодских 
песчаниках. Учитывая распространенное народное название каменных россыпей - греготы, в 
это понятие вкладывается географический (ландшафтный) контекст, что позволяет выделить 
в Украинских Карпатах специальный тип греготных природно-территориальных комплексов 
(ПТК). 

Ключевые слова: горганы, греготы, цекоты, верхняя граница леса. 
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РОЛЬ ЛІТОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ У ФОРМУВАННІ ВЕРХНЬОЇ 
МЕЖІ ЛІСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 

 
Андрій Байцар, Ірина Байцар 

                                 Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Особливу актуальність у ландшафтному підході дослідження верхньої 
межі лісу (ВМЛ) набуває встановлена М.А. Солнцевим закономірна 
нерівнозначність факторів формування ПТК. Оцінка відносної сили дії 
природних компонентів один на одного дозволяє розкласти їх таким чином – 
від «сильних» до «слабких»: земна кора – атмосфера – води – рослинність – 
тваринний світ. Властивість компонентів бути провідними не залежить від 
розміру і рангу території. Як бачимо, провідна роль у «ряді Солнцева» 
надається факторам літогенної групи, що пояснюється їх стійкістю та 
інертністю. У більшості випадків геологічна будова і рельєф впливають на 
формування ВМЛ посередньо, впливаючи на характер і швидкість вітру, на 
зниження температури із підняттям вгору, інсоляцію, режим стоку поверхневих 
і підземних вод, тощо [1]. 

Крім цього, на характер ВМЛ впливає вимивання розчинених сполук із 
грунтів на вершинах, гребенях а також пригребеневих схилах. Такі ПТК 
характеризуються менш родючими ґрунтами ніж ті, що знаходяться на тих же 
абсолютних висотах середніх, транзитних частин схилів високих хребтів, куди 
поступають продукти геохімічного вимивання із вище розташованих ПТК. У 
результаті навіть на однакових ґрунтотворчих породах гіпсометричні рівні 
ВМЛ сусідніх різновисотних хребтів не співпадають. 

Загальною закономірністю проходження ВМЛ в Українських Карпатах є: 
 підвищення її з північного заходу на південний схід, що 

обумовлено ландшафтною будовою, континентальністю клімату і 
антропогенним фактором (західні райони Українських Карпат 
відзначаються більш високою густотою населення і більш 
інтенсивним пасовищним господарством, ніж східні, менш заселені 
райони); 

 підвищення її по схилах південної і південно-західної експозицій 
(різниця середньої висоти межі лісу на схилах південної і північної 
експозицій досягає 50—80 м); 

 зростання її гіпсометричного рівня від периферійних частин до 
центрів ландшафтів. 

Висота місцевості над рівнем моря та її рельєф впливають на біоту 
посередньо.Рельєф є механічною перешкодою для перенесення повітряних 
мас.Теплі повітряні маси проникають через хребет вільно.  Холодне повітря, у 
силу своєї природи, не може піднятись вгору по хребту, а змушене обтікати 
його. Якщо висота гірських масивів перевищує потужність холодної повітряної 
маси, то гори стають для холодного повітря орографічним бар’єром. Тому і 
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спостерігається різниця середньорічних температур по обидва боки хребта. Так 
на Закарпатській низовині, захищеній гірськими хребтами від холодних 
повітряних мас, що надходять з півночі, середня річна температура становить  
близько 9—10°C, а в Передкарпатті — близько 7—8 °С. Річні температури на 
північному макросхилі гірських масивів теж на 2—3°С нижчі, ніж на 
південних. Це, в свою чергу, призводить до того, що найвищі гіпсометричні 
рівні лісових ПТК спостерігаються на південних макросхилах Українських 
Карпат. 

Літологічний фактор, залишаючись провідним при формування ВМЛ, у 
кожному окремому випадку  посилює або послаблює вплив інших факторів. 

Виходячи з цього твердження, ми розуміємо ВМЛ як явище географічне 
(ландшафтне). ВМЛ — смуга елементарних природних систем, що формується 
на контакті гірсько-лісового і субальпійського поясів і до якої належать лісові 
ПТК, де дерева мають мінімальну висоту 5 м, мінімальну зімкнутість крон 0,3, 
проходить природне відновлення деревостану і відбувається середовищетвірна 
роль лісу [1]. 

Чому було взято такі показники? П’ятиметрові дерева, у більшості 
випадків, піднімаються над середньою або максимальною (4м ) потужністю 
снігового покриву, тобто вже піддаються дії природних умов зимового часу. 
Зімкнутість крон деревного ярусу 0,3 (проективне покриття) є показником 
ступеня ценотичного впливу дерев одного на одне, а також всього деревного 
ярусу на рослинність нижніх ярусів, де формування грунту відбувається за 
лісовими умовами. Природне відновлення деревостану – важливий критерій, 
який дає підставу говорити про нормальне функціонування лісових ПТК. Тому 
ці природні комплекси, в яких відбувається відновлення деревостану, є всі 
підстави вважати гірсько-лісовими. 

У горах на формування ВМЛ вирішальний вплив мають різноманітні 
екологічні і антропогенні фактори. Виходячи з цього, в Українських Карпатах 
можна виділити ландшафтну (природну) і антропогенну (господарську) ВМЛ. 
        У залежності від лімітуючого фактору ландшафтна ВМЛ поділяється на 
вісім підтипів: термічний, вітровий, лавинний, орографічний, біотичний, 
торфово-болотний,ґреготний, шлейфовий [2]. 
        Розглянемо ці підтипи ландшафтної ВМЛ, які мають безпосереднє 
відношення до літогенної основи. 
Шлейфова ВМЛ формується на межі конусів виносу уламкового матеріалу 
(злиття шлейфів) і деревної рослинності. В Українських Карпатах на долю 
шлейфової ВМЛ припадає лише 0,5 % від загальної протяжності ландшафтної 
(природної) ВМЛ. Вона представлена головним чином на Чорногорі, у 
Чивчинах, у Мармароському масиві і у Ґорґанах. 
У ландшафтах, які зазнали плейстоценового зледеніння, у зоні ВМЛ шлейфові 
ПТК утворюються біля підніжжя крутих схилів нижніх котлів, або карів. Нижні 
котли розташовані під крутими денудаційними уступами, складені переважно 
м`якими породами флішу. Їх виникнення пов`язано з ранніми стадіями 
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плейстоценового зледеніння. Нижні котли характеризуються значною висотою 
та крутизною стінок у порівнянні з верхніми котлами (карами). 
Біля підніжжя стінок давньольодовикових карів і нижніх котлів, нижче 
відслонень гірських порід, де різко посилюється гравітаційна діяльність, 
розміщені розсипища. Розсипище – скупчення різних за величиною і формою 
уламків вивітрених гірських порід (переважно аргілітів та алевролітів) у 
невеликих об`ємах (у більшості має форму конуса виносу). Розсипища в зоні 
ВМЛ здебільшого виникають внаслідок вивітрювання, при якому поступово 
послаблюється сила зчеплення між окремими уламками  і масивом гірських 
порід. Різні види вивітрювання (фізичне, хімічне, біологічне, морозне) діють 
одночасно, але в залежності від петрографічних і літологічних особливостей 
гірських порід, характеру рельєфу, особливостей клімату і рослинності, 
перважає той чи інший вид. Головною причиною фізичного вивітрювання, 
якому належить значна роль в утворенні розсипищ, є добові коливання 
температури. Важливою в даному випадку є частота переходу температури 
через 0°С що здебільшого спостерігається весною і восени. Однак і в літній 
період коливання температури досягає суттєвих значень. 

На відкритих сонячних схилах у Карпатах навіть у січні–лютому 
коливання температури на поверхні масивних уламків пісковиків досягає 21—
27°С, що призводить до швидкого їх руйнування. При цьому спостерігається і 
перехід через 0°С. 
        Морфологія розсипищних ПТК наступна: у верхній частині є стінка 
відриву (крутий уступ або схил, що складений корінними породами), нижче 
знаходиться осипна траса, а ще нижче – шлейф, який складається із серії 
конусів виносу, що злилися і характеризуються слабохвилястою поверхнею. 
Розміри таких конусів виносу залежить від петрографічного і літологічного 
складу гірських порід. У переважній більшості це кам`янисто-осипні стіни 
нижніх котлів, слабозакріплені наскельно-центрарієвими та гірсько-сосновими 
угрупуваннями на фрагментарних ґрунтах. 

Важливу роль у формуванні шлейфової ВМЛ відіграють сніжники. Вони 
переважно знаходяться у багаточисельних западинах і пониженнях рельєфу, а 
також на стінках верхніх і нижніх котлів, у межах  1500—2000 м н.р.м. На стан 
і конфігурацію шлейфової ВМЛ впливають сніжники, що розміщені у 
субальпійському поясі (до висоти 1800 м н.р.м.). У місцях залягання талих 
сніжників досить інтенсивно відбувається фізичне вивітрювання, у результаті 
якого формується сучасний шлейф. У таких мікропониженнях сніг переважно 
лежить до кінця весни. Окремі сніжники зберігаються у високогір`ї до 
половини липня, а іноді їх ще можна зустріти і у серпні. У багатосніжні роки 
зустрічаються сніжники-перелітки. 

Літом навколо сніжників відбувається вивітрювання. У сонячні червневі 
дні на поверхні ґрунту, біля краю сніжника, спостерігаються значні добові 
коливання температури, від -1 — -6° С до +20 — +28° С. У липні від`ємна 
температура спостерігається зрідка. Велика кількість талих вод у сніжниковій 
лощині сприяє розмоканню і стіканню ґрунтів. Завдяки вмісту деякої кількості 
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вуглекислоти та інших з`єднань талі води володіють хімічною активністю. 
Вони можуть спричинити хімічне вивітрювання вапнистих гірських порід. Під 
дією фізичного і хімічного вивітрювання, субстрат що знаходиться під снігом, 
розпушується і виноситься талими водами. Розчин розпушених частин 
фільтрується крізь тіло сніжника. Крупні дисперсні частини швидко зависають 
у сніжній товщі і поступово осідають на поверхні водонепроникаючого 
горизонту сірого льоду. Дрібні муловаті частини і органічні колоїди (гумусові 
речовини) легко проникають крізь масу снігу і постійно виносяться у виді 
потоку мутних талих вод. Вони частково акумулюються на поверхні нижнього 
краю сніжника, осідаючи  у виді плівкової суспензії, що володіє специфічним 
запахом [3]. 
        Сніжники по схилах гір сповзають дуже повільно, захоплюючи з собою 
верхній шар пухких гірських порід, ґрунт і рослинність. За даними П. Р. 
Третяка  швидкість руху сніжників може досягати 4 см/добу [3]. Сніжники 
поступово вглиблюються в схили гір, особливо в ПТК складених  флішом з 
м`яких порід (аргіліти, алевроліти, глинисті сланці). Нижче сніжникової 
лощини формується із знесеного 4матеріалу конус виносу, який в багатьох 
випадках служить геоморфічним бар`єром  для просування деревної 
рослинності вгору. У місцях де лощини досягають ВМЛ, сніжники часто 
пошкоджують деревостани. Такі приполонинські ПТК характеризують 
деградованими ґрунтами, поваленими деревами. Часто на стовбурах дерев 
зустрічаються механічні пошкодження, а молодий смерековий підріст, як 
правило, буває повністю знищений (молоді смеречини вириваються разом з 
кореневою системою). У районах залягання сніжників і в зоні їх транзиту, вище 
ВМЛ,  субальпійські чагарники здебільшого відсутні. Тут формуються 
переважно лучні ПТК з білоусом, щучником, куничником на гірсько-лучно-
буроземних сильноскелетних малопотужних ґрунтах. Весною і на початку літа 
спостерігається цвітіння  шафрану Гейфеля. 

Лінія шлейфової ВМЛ має переважно складну конфігурацію і проходить 
на висоті 1400—1500 м н.р.м. Для шлейфової ВМЛ характерний різкий перехід 
лісових ПТК у  безлісі субальпійські природні комплекси. Смуга рідколісся, як і 
для орографічної межі лісу, відсутня. В зоні шлейфової ВМЛ розсипища 
місцями покриті сфагновим мохом.  

Орографічна ВЛМ формується у тих місцях, де просуванню лісу вгору 
перешкоджають ПТК з дуже крутими (30–45°) або обривистими (45°) схилами. 
В Українських Карпатах орографічна ВЛМ спостерігається у Чорногорі, 
Мармароському масиві і у ландшафтах Ґорґан. Діапазон висот – 1500–1600 м 
н.р.м. Характерний різкий перехід лісових ПТК у субальпійські. Смуга 
рідколісся, як правило, відсутня. У зоні орографічної ВЛМ, крім смереки, 
зустрічаються чагарники: ялівець сибірський і вільха зелена. Світлова повнота 
смереки на верхній межі  проростання становить 0.5 –0.6 балів з середнім 
діаметром стовбура  28–30 см. Вік окремих деревостанів досягає 50–60 років . 
 На Чорногорі орографічна ВМЛ зустрічається лише в трьох місцях: ПТК 
північно–східних схилів г. Брескул, г. Смотрич, і в урочищі Ребра.  
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Орографічна ВЛМ проходить на  г. Брескул на висоті 1500 м, а на г. Смотрич – 
1600 м. ВЛМ у даних умовах зумовлена геолого–геоморфологічним фактором і 
виражається в характерному різкому переході лісових ПТК у субальпійські. 
Смуга рідколісся у зоні орографічної межі лісу, як правило, відсутня. Світлова 
повнота смереки на верхній межі проростання становить 0.5–0.6 балів, висота 
смерек 20–25 м з середнім діаметром стовбура 25–30 см. Вік окремих 
деревостанів 50–65 років.                     

У ландшафтах Ґорґан до смереки часто домішується сосна кедрова 
європейська, участь якої в окремих ПТК зростає до 0.3–0.5 балів. ПТК з буком  
і явором орографічної ВЛМ не утворюють. На орографічній межі лісу найбільш 
поширені гірськососнові смеречники. У меншій мірі в даних ПТК зустрічається 
ялівець сибірський і вільха зелена. Лінія орографічної ВЛМ має зубчасту 
конфігурацію. 
 Ґреготна ВМЛ зустрічається у районах поширення ґреготів. Вона 
характерна лише для ландшафтів Ґорган. Головним лімітуючим фактором є 
ґреготи, що сформувалися на порівняно щільних ямненських, вигодських і 
скупівських пісковиках, які зруйнувалися в процесі інтенсивного морозного 
вивітрювання в льодовикову епоху, в умовах сповільненого розвитку 
рослинності і грунту. Перемішуючись вниз по схилу,ґреготи механічно 
пошкоджують і знищують лісові природні комплекси. ВЛМ набуває 
язиковподібної форми. У таких ПТК деревна рослинність  має багаточисельні 
механічні пошкодження (нахил і згин стовбура, пошкодження кори і крони ). Зі 
сторони, яка повернута до схилу, спостерігається відмирання деревної 
рослинності, стовбури дерев разом з уламками гірських порід зносяться в 
глибину висотної  місцевості  крутосхилого ерозійно-денудаційного  лісистого  
середньогір’я. Характерно, що ґреготна ВЛМ зустрічається в ландшафтах  
Горган тільки в межах поширення  масивних  і щільних пісковиків і відсутня в 
ПТК, що формуються на дрібноритмічних  флішових  аргілітах і алевролітах. 
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ROLE OF LITHOLOGICAL FACTOR IN A FORMATION OF FOREST TIMBER-LINE 
(FTL) IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS 

A. Baitsar, I. Baitsar 
An influence of lithological factor on a forest timber-line is analized.In the mountains, 

various ecological and anthropogenic factors mainly influence the formation of FTL.On this basis, 
we can identify landscape (natural) and anthropogenic (economic) FTL in the Ukrainian 
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Carpathians.Depending on the limiting factor, landscape FTL is divided into eight sub-types: 
thermal, winddepen, avalanche depen, orographic, biotic, peat- swamp, gregot, talus trail.  

Key words: TheUkrainian Carpathians, landscape, forest timber – line (FTL). 
 

  
РОЛЬ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ВЕРХНЕЙ 

ГРАНИЦЫ ЛЕСА В УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ 
А. Байцар, И. Байцар 

Проанализировано влияние литологического фактора на формирование верхней 
границы леса (ВГЛ). В горах на формирование ВГЛ решающее влияние оказывают 
различные экологические и антропогенные факторы. Исходя из этого, в Украинских 
Карпатах можно выделить ландшафтную (естественную) и антропогенную (хозяйственную) 
ВГЛ. В зависимости от лимитирующего фактора ландшафтная ВГЛ делится на восемь 
подтипов: термический, ветровой, лавинный, орографический, биотический, торфяно- 
болотный, греготний, шлейфовый. Рассмотрены подтипы ландшафтной ВГЛ, которые имеют 
непосредственное отношение к литогенной основе. 

Ключевые слова: Украинские Карпаты, ландшафт, верхняя граница леса. 
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Постановка проблеми. Одним із ефективних методів 
морфоструктурного та неотектонічного районування є вивчення планового 
рисунку ерозійної мережі. Проте при дослідженнях конкретних територій 
практично «традиційно» постає проблема відсутності єдиного підходудо 
виділення головних типів рисунку. В більшості робіт, що присвячені даному 
питанню наводяться класифікаційні схеми, опис, зв’язок з геологічною 
будовою тих чи інших типів рисунку, але немає чітко встановлених критеріїв, 
за якими його можна визначити. Ще однією проблемою, що виникає при аналізі 
рисунку ерозійної мережі є його трансформація при зміні масштабу і 
детальності дослідження.  

Аналіз публікацій. В нашійостанній публікації [1] проведено 
аналітичний огляд більшості робіт, в яких так чи інакше згадується  поняття 
«рисунку гідромережі» та наводяться його класифікації та схеми основних 
типів.Там же нами запропонована схема класифікації рисунків ерозійної 
мережі, в якій враховане не лише геометричне співвідношення між головною 
річкою та її притоками, а й особливості характеру симетричності річкової 
системи за різними показниками, а також  особливостей їх планової організації. 

Мета статті. При дослідженні басейну Дністра нами було апробовано 
підхід, що ґрунтується на поетапному аналізі планової будови ерозійної 
мережі, що сформована тимчасовими та постійними водотоками  різних 
порядків. Суть роботи полягала у дослідженні рисунку та просторової 
організації ерозійної мережі при поступовому «нарощуванні» водотоків від 
найвищих порядків до найнижчих.  Дослідження здійснювалось у масштабі 
1:500000.  

Такий підхід дає можливість проаналізувати як планову будову мережі на 
різних рівнях її організації, у різному масштабі, так і історію розвитку 
гідромережі, її зв'язок з геологічною будовою території, оцінити її 
геодинамічну активність тощо. Вважається, що по мірі збільшення порядків 
водотоків зростає вік закладання ерозійної мережі відповідного порядку,  а 
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водотоки першого порядку виникають на сучасній  стадії ерозійного 
розчленування [2]. 

Виклад основного матеріалу. При виділення різних типів, підтипів, 
видів рисунку та просторової організації ерозійної мережі нами враховувались 
такі критерії як напрямок приток, їхнє взаємне розташування, кількість, 
конфігурація, довжина, кут їхнього зчленування з приймаючими водотоками, 
асиметрія мережі відносно русла головної річки. Також при цьому 
враховувалися різниця в щільності самої мережі, зміни малюнку всієї мережі, 
окремих її частин та приток головної річки при переході між порядками. 

За методикою виділення порядків В. П. Філософова [3],ерозійну мережу 
басейну Дністра нами було розділено на сім порядків. 

Найвищий сьомий порядок має нижня течія річки - а саме після впадіння 
в Дністер його правої притоки р. Реут. Шостий порядок маютьділянки 
середньої та  верхньої течії Дністра відмісця злиття з р. Бистриця та ділянка 
нижньої течії р. Реут. 

П’ятий порядок мають частина русла Дністра від гирла р. Стривігора до 
гирла р. Бистриця, невелика ділянка русла самої Бистриці від злиття з р. 
Тисмениця до власного гирла, частини нижніх течійрічок Стрий, Свіча, 
Лімниця, Бистриця та Гнила Липа. Також п’ятий порядок мають значні відрізки 
Збруча, Смотрича, Ушиці, Лядової та Мурафи. На території Молдови п’ятий 
порядок маєчастина середньої течії р. Реут, відрізки нижніхтечій його правих 
приток.   

В цілому, два найвищі порядки не несутьнеобхідної інформації для 
детального аналізу рисунку ерозійної мережі. Але вже при додаванні водотоків 
п’ятого порядку починають простежуватися певні особливості. Так, наприклад, 
присутня чітка асиметрія відносно русла Дністра. Крім того за характером 
розташування та щільністю приток можна виділити 3 ділянки (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема 
районування ерозійної 
мережі басейну р. 
Дністер  
за водотоками сьомого, 
шостого та п’ятого 
порядків 
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Перша (І) – охоплює північну частину басейну р. Дністер до долини р. 
Збруч. На цій території представлені лише водотоки п’ятого порядку. Більшість 
з них є правими притоками Дністра та розташовані в межах Карпат. Ці притоки 
мають паралельний тип планової організаціїу напрямку з південного заходу і є 
майже прямолінійними. 

Друга (ІІ) – охоплює середню частину басейну р. Дністер і простежується 
до гирла р. Мурафа. Ця територія характеризується різкою асиметрією рисунку 
ерозійної мережі, що пов’язана зводотоками п’ятого порядку. Вони впадають 
виключно з лівого боку Дністра, мають субмеридіональний напрямок та 
паралельний тип планової організації. На правобережжі притоки п’ятого 
порядку відсутні. 

Третя (ІІІ) – охоплює нижню частину басейну. Тут представлено 4 
водотоки п’ятого порядку та одна шостого, що розташовані асиметрично по 
відношенню до русла Дністра. 

При додаванні водотоків четвертого порядку планова будова мережі 
ускладнюється (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема 
районування 
ерозійної мережі 
басейну р. Дністер за 
водотоками 
четвертого та вищих 
порядків 

 
В межах першої ділянки виділяються дві області – Карпатська та 

Передкарпатська, межею між якими є долина р. Золота Липа. Окрім того, 
західна межа даної ділянки в цілому, та Передкарпатської області, зокрема, 
зміщується до долини р. Серет. 

В межах Карпатської області водотоки четвертого та п’ятого порядків 
разом формують асиметричний рисунок. Ліві притоки є прямолінійними та 
паралельними між собою. Праві – більш довгі та мають складнішу 
конфігурацію. Їхні верхів’я дугоподібної форми мають відцентрову просторову 
організацію, алеу нижній течії характеризуються паралельною організацією. 
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Окрім цього, слід відмітити і напрямок приток: лівобережні спрямовані 
субмеридіонально, а правобережні – діагонально. Тому, в межах Карпатської 
області будемо розрізняти два райони – Правобережний та Лівобережний.  

У Передкарпатській області, що обмежена долинами р. Золота Липа та 
р. Серет водотоки четвертого порядку відсутні. 

Друга ділянка басейну Дністра за особливостями планового 
розташування приток четвертого та п’ятого порядку може бути поділена на дві 
області – Подільську та Привододільну (поширюється до вододілу з р. Прут). 

Подільська область характеризується паралельною організацією 
ерозійної мережі та субмеридіональнимїї напрямком. Для приток характерна 
дугоподібна конфігурація, кривизна якої збільшується у східному напрямку. 
Окрім цього, відмічається поступове зменшення довжини приток із заходу на 
схід. Територія між долинами р. Лядова та Мурафа не має водотоків четвертого 
порядку, тому чітко вирізняється на загальному тлі області.   

Привододільна область дренується лише декількома короткими 
водотоками четвертого порядку.  

Рисунок ерозійної мережі, третьої ділянки басейну Дністра, з появою 
водотоків четвертого порядку набуває цілісності, тому ми розглядаємо її як 
окрему Бессарабську область. Так, від місця впадіння у Дністровський лиман 
до гирла р. Реут праві притоки утворюють пір’ястий рисунок. Водотоки 
спрямовані у діагональному напрямку на південний-схід, при чомудеякі з них у 
пригирлових частинах змінюють напрямок та впадають під більш прямим 
кутом. Така ж картина простежується, якщо провести центральну вісь цієї 
території по руслур. Реут. Серед лівих приток  ерозійна мережа лише р. 
Кучурганмає пір’ястий рисунок. Інші притоки мають дуже незначну довжину у 
межах четвертого порядку та й їхня кількість незначна, тому русло Дністра на 
досить великому відрізку залишається без приток, хоча за рахунок значного 
меандрування русла та потужноїерозійної мережір. Реут це не так чітко 
простежується у межах басейну. В плановій будовіерозійної мережі 
Бессарабської області увагу привертає верхів’я Реуту, що розвертається під 
прямим кутом до загального, північно-західного напрямку русла та має триліві 
притоки. Ці притоки є паралельними між собою та перпендикулярно впадають 
до р. Реут.  

При додаванні приток третього порядку у Карпатській області басейну 
картина суттєво не змінюється (рис. 3). В цілому, посилюється  асиметріяміж 
Правобережним та Лівобережним районами, за рахунок збільшення довжини 
правобережних приток. 

У межах Передкарпатської області з’являються водотоки третього 
порядку –р. Стрипа та Коропець, що розташовані паралельно до долини 
Серету. Останній стає довшим за рахунок водотоків третього порядку. 

У Подільській області загальна прямолінійна паралельнапросторова 
організація ерозійної мережі ускладнюється значною кількістю водотоків 
третього порядку, що мають дуже малі довжини та впадають під 
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різнимикутами. Територію між долинами річок Лядова та 
Мурафазаповнюютьдолини річок Немія та Лозова.  

У Привододільній області з’являється лише декілька коротких водотоків 
третього порядку.  

У Бессарабській області загальний пір’ястий рисунокерозійної мережі з 
появою водотоків третього порядку ускладнюється. З’являється значна 
кількість коротких приток, що впадають безпосередньо у долину Дністра. 
Долина Кучургана за своїм рисунком ще більше відокремлюється від основної 
частини ерозійної мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 3. Схема 
районування ерозійної 
мережі басейну р. 
Дністер  
за водотоками третього 
та вищих порядків 
 

Аналізуючи рисунок ерозійної мережі з урахуванням водотоків другого 
порядку Правобережного та Лівобережного районів Карпатської області стає 
помітною різниця між верхів’ями та нижніми течіями річкових долин  (рис. 4).  

У межах Правобережного Карпатського району виділяються два 
підрайони, що чітко різняться за характером загального рисунку ерозійної 
мережі. Гірський підрайон характеризується ґратчастим рисунком, типовим для 
районів із складчасто-бриловою будовою. Долини Передгірського підрайону в 
цілому характеризуються пір’ястим типом рисунку та паралельною чи 
доцентровою просторовою організацією.   

В межах Правобережного району також можна виділити два підрайони, 
що відрізняються, у першу чергу, за щільністю та довжиною приток: Північний 
- зі значною кількістю коротких приток та Південний – де кількість приток 
незначна. 

Порівняно небагато водотоків другого порядку з’являється у межах 
Передкарпатської області, тому на тлізначного збільшення щільності ерозійної 
мережі у інших районах, ця область проявляється чіткіше. Тепер її межі 
зміщуються до вододілу між річками Золота Липа та Коропець на заході та до 
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вододілу річок Серет і Нічлава на сході. Долина Серету ускладнюється серією 
паралельно розташованих діагональних правих приток. Решта долин 
подовжуються за рахунок водотоків другого порядку.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схема 
районування 
ерозійної мережі 
басейну р. Дністер  
за водотоками 
другого та вищих 
порядків 
 

У Подільській області водотоки другого порядку у верхів’ях 
річокпочинають формувати деревоподібний рисунок. Ділянки нижніх течій цих 
річок, особливо у східній частині району, характеризуються повною 
відсутністю водотоків даного порядку. Через це, за цілісністю та однорідністю 
рисунку в межах Подільської області виділяється два райони - Північний та 
Південний, межа яких проходить у субширотному напрямку паралельно до 
русла Дністра в межах цієї території.  

Нижче за течією у Дністра збільшується кількість приток, тому різкі 
переходи, які простежувалися у ерозійній мережі вищих порядків між 
Подільською та Бессарабською областями нівелюються, і між ними 
утворюється плавний перехід з поступовим зменшенням довжини приток.  

Придністровська область характеризується збільшенням кількості 
приток, але їх незначний розмір не дає можливості віднести рисунок мережі до 
якогось певного типу.  

Бессарабська область характеризується тим, що заповнюється простір 
між руслами Реуту та Дністра за рахунок появи у цьому районі правих приток 
Дністра та збільшення щільності мережі басейну Реуту. Загалом ділянка 
нижньої течії набуває ще більш цілісного характеру, але при детальному 
аналізі стає помітною асиметрія між притоками Дністра та Реуту. Ці притоки 
розрізняються за своєю довжиною, напрямком, кутом зчленування з головними 
долинами, тому в межах Бессарабської області можна виділити п’ять районів: 
Лівобережний – сформований лівими притоками Дністра, Правобережний – 
сформований частково притоками Реуту та правими притоками Дністра, 
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Центральний – сформований короткими правими притоками Дністра та лівими 
притоками середньоїтечії Реуту, Верхньореутський – сформований паралельно 
розташованими долинами річок Кайнар, Куболта та верхів’ям Реуту, та 
Кучурганський – окреслений басейном цієї річки. З’являються невеликі 
водотоки другого порядку у пригирловій частині Дністра та Дністровського 
лиману.  

Розглядаючи ерозійну мережу басейну Дністра з водотоками першого 
порядку, відразу стає помітна їх дуже значна кількість. По всьому басейну 
суттєво збільшується загальна щільність ерозійної мережі (рис. 5).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Схема 
районування 
ерозійної 
мережі 
басейну р. 
Дністер за 
водотоками 
першого та 
вищих 
порядків 

 
 

Яскраво проявляється Карпатська область басейну Дністра, яка заповнена 
притоками першого порядку по периферії, а в центрі має місце менш щільний 
лінійний рисунок утворений притоками вищого порядку.Виділені за 
водотоками другого порядку підрайони ще більше виокремлюються. Найбільш 
цікаво виглядає Передгірський підрайон, в якому при загальній паралельній, на 
перший погляд, просторовій організації ерозійної мережі виділяються ділянки з 
різними типами рисунків. Так, наприклад, можна виокремитиСтривігорську та 
Тлумацьку ділянки з короткопір’ястим рисунком,Стиро-Свічанську, 
Лімницьку, Бистрице-Надвірнянську ділянки з довгопір’ястим гострокутним 
рисунком. Окремо виділяється також Тисменицька ділянка, для якої 
характернийдоцентровий рисунок з віссю по річці Тисмениця.   

Прикарпатська область в цілому не втрачає загального вигляду рисунку. 
Серед всіх виділених областей вона залишається єдиною, де притоки першого 
порядку майже не змінюють рисунку сформованого водотоками другого та 
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третього порядків, а їхня кількість залишається найменшою. Долини Коропця, 
Стрипи, Джурина ускладнюються досить довгими, переважно правими 
діагональним (з північного заходу) притоками. Дещо відрізняється від них 
долина Серету, яка у нижній течії (після злиття з Гнізною) отримує велику 
кількість коротких приток з обох сторін. Їх кількість, конфігурація та розміри 
роблять цю частину долини Серету подібною до загального рисунку ерозійної 
мережі у сусідній Подільській області. Але і долини річок, що входять до 
складу Подільської області, також набувають рисунку, подібного до рисунку 
Передкарпатської. Це стосується долини р. Нічлава, верхів’я р.Гнила (притоки 
Збруча). Відповідно до характеру рисунку ерозійної мережі, межу між 
Прикарпатською та Подільською областями з урахуванням водотоків першого 
порядку доцільно проводити по долині р. Джурин, далі - біля гирла р. Біла 
через долину Серету до його вододілу з Нічлавою і, далі на північ – по долині 
Нічлави і верхів’ях Гнилої. В цілому, на цій території ми маємо асиметричний, 
довгопір’ястий гостро- та ширококутний рисунок ерозійної мережі із 
паралельною просторовою організацією.  

У межах Подільської області, навіть при додаванні приток першого 
порядку, спостерігається чіткий поділ на два вищеописані райони. Рисунок 
Північного району стає більш щільним, але в цілому залишається 
деревоподібним. Південний район за щільністю та особливостями рисунку 
гідромережі розпадається на декілька дрібніших підрайонів: Східний - із 
загальною прямолінійною паралельною субмеридіонально орієнтованою 
організацією,та Західний,організація якого визначається дугоподібними, 
концентрично розташованими відрізками долин. Окремим острівцем з 
підвищеною щільністю приток першого порядку, що у поєднанні з притоками 
вищих порядків формують деревоподібний рисунок, виглядає Мурафський 
район, при цьому він є продовженням Лівобережного району Бессарабської 
області, тому доцільніше буде перенести межу між Подільською та 
Бессарабською областями на Лівобережжі до вододілу річок Лозової та Дерло. 
Саме через ці корективи перехід до басейну нижньої течії стає більш плавним. 

Бессарабська область також характеризується великою кількістю приток 
першого порядку, більшість з яких мають дуже малі довжини. З переважаючим 
основним пір’ястим рисунком ерозійної мережі сама ця частина має форму 
пера щоправда з відсутньою віссю в верхній частини. 

Висновки. В результаті проведеного поетапного аналізу особливостей 
планової будови ерозійної мережі басейн р.Дністер можна поділити на п’ять 
областей (Карпатську, Передкарпатську, Подільську, Привододільну та 
Бессарабську), у межах яких розрізняються 9 районів та 6 підрайонів, які 
характеризуються різними рисунками та просторовою організацією ерозійної  
мережі та її щільністю. Відмічена велика кількість водотоків першого порядку 
свідчить про надзвичайну геодинамічну активність цієї території на сучасному 
етапі морфогенезу. Проте очевидно, що різний тип рисунку та планової 
організації ерозійної мережі на виділених ділянках контролюється різними 
морфоструктурами (лінійними, лінійно-площовими та морфоструктурами 
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центрального типу), а точніше різними їх комбінаціями у межах конкретних 
таксономічних одиниць районування.Наступним етапом досліджень цього 
унікального річкового басейну стане кореляція проведеного районування із 
особливостями морфоструктурного плану та тектонічної будови території  і 
з’ясування їх просторово-часових та генетичних зв’язків.  
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DISTRICTING OF TERRITORY OF POOL DNISTER ON THE FEATURES OF 

PICTURE OF EROSIVE NETWORK 
S.Bortnyk, O.Kovtonyuk, N.Pogorilchuk, A. Lytvyn 

The stage-by-stage analysis of picture of erosive network, which is formed by the currents 
of different orders of pool Dnister, is conducted, since most high. During typification of picture and 
spatial organization of erosive network such criteria are taken into account as: direction of influxes, 
their relative position, amount, configuration, length, corner of inflow in the main river, asymmetry  
in relation to the last. 5 areas, 9 districts and 6 subglacials within the limits of which the planned 
picture of erosive network, are as a result selected. 

Keywords: picture of erosive network, spatial organization of erosive network, order of 
currents, Dnister. 

 
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА Р. ДНЕСТР ПО ОСОБЕННОСТЯМ 

РИСУНКА ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ 
С. Бортник., О. Ковтонюк, Н Погорильчук., А.Литвин 

Проведен поэтапный анализ рисунка эрозионной сети, сформированной водотоками 
разных порядков бассейна р. Днестр, начиная с наиболее высоких. При типизации рисунка и 
пространственной организации эрозионной сети учтены такие критерии как: направление 
притоков, их взаиморасположение, количество, конфигурация, длина, угол впадения в 
главную реку, асимметрия  относительно последней. В результате выделены 5 областей, 9 
районов и 6 подрайонов, в пределах которых плановый рисунок эрозионной сети 
контролируется разными комбинациями морфоструктур. 

Ключевые слова: рисунок эрозионной сети, пространственная организация 
эрозионной сети, порядок водотоков, р. Днестр. 
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ТЕРАСИ НИЖНЬОГО СЕРЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТА  
ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ (перша стаття) 

 
Роман Гнатюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

 Нижній Серет розглядаємо як відрізок ріки, розміщений нижче впадіння її 
головної притоки – Гнізни. На цьому відтинку долина Серету має переважно 
порівняно значну ширину, яка досягає 2,5–3,0 км, і меридіональне та субмери-
діональне простягання, властиве для нижніх і середніх фрагментів річкових 
долин інших подільських приток Дністра. Долина вироблена головно у товщі 
порівняно нестійких щодо звітрення та денудації суттєво глинистих відкладів 
нижнього девону (саме це і стало причиною її помітного розширення), а також 
у покривахміоценових і крейдових відкладів, складених переважно зі стійких 
порід. Її глибина досягає 100–130 м. 
 Від інших головних долин південної частини Тернопільського та Хмель-
ницького плато долину нижнього Серету вирізняє порівняно значна ширина. 
Лише південна, придністерська ділянка долини через вплив розповсюджених 
тут стійких крейдових порід має вигляд каньйону (рис. 1). Інша характерна риса 
цього відтинку долина – наявність значної кількості річкових терас. 
 В аспекті збереженості різновікових плейстоценових терас серед долин 
Подільського Придністер’я з долиною нижнього Серету могли б конкурувати 
лише окремі відтинки долини середнього й нижнього Збруча та пониззя Золотої 
Липи. Але навіть побіжний аналіз детальних топографічних карт і наявних у 
вільному доступі цифрових моделей рельєфу земної поверхні переконує в тім, 
що комплекс плейстоценових терас вздовж нижньої течії Серету збережений 
(чи мав би бути збережений) найліпше.  
 Передбачення щодо порівняно доброї збереженості плейстоценових терас 
нижнього Серету підтверджують польові спостереження С. Рудницького [11] та 
інших фахівців, які проводили оглядові та регіональні геоморфологічні дослід-
женняу подільськомусточищі Дністра [1, 2, 12]. Відомо, що вивченню терас 
нижнього Серету була приділена особлива увага Ю. Полянського [9, 10]. Завдя-
ки С. Рудницькому та Ю. Полянському геоморфологічна будова долини ниж-
нього Серету довший час залишалась порівняно добре пізнаною. 
 С. Рудницький дав досить детальний опис геоморфологічної будови “ве-
ликої” долини нижнього Серету, до якої відніс і наддолинні – в орографічному 
сенсі – тераси та уступи. За його спостереженнями [11, с. 176-177], на окремих 
ділянках такої долини можна виокремити до шести терасових рівнів (шість 
виразних морфологічних рівнів С. Рудницький виявив лише на лівобережжі 
Серету між селами Олексинці та Більче-Золоте).Плейстоценові тераси нижньо-
го Серету згруповані ним у два головні рівні [11, с. 177]: молодший (об’єднує 
тераси сучасної долини Серету) та старший (об’єднує тераси, розміщені на 



 
 

33

вершинній поверхні височини). С. Рудницький вважав, що для з’ясування 
кількості місцевих терас необхідні ґрунтовні дослідження. 
 

 
 
Рис.1. Долина нижнього Серету південніше м. Чортків (зліва) та долина нижнього Збруча 

(права частина зображення) на цифровій моделі земної поверхні. 
У нижній частині зображення видно фрагмент долини середнього Дністра 

 
 Ю. Полянський, на відміну від С. Рудницького, швидко визначився з кіль-
кістю серетських терас, хоч працював лише у районі пригирлової, каньйоно-
подібної ділянки долини нижнього Серету, де внутрішньодолинні тераси ріки 
найгірше збережені. Він виділив над нижнім Серетом шість терас,у т.ч. чотири 
тераси Серету, приурочені до його каньйону, одну терасу, одновікову з першою 
наддолинною терасою Дністра (п’ята, наддолинна тераса Серету) та одну суто 
дністерську (шосту) терасу. Отже, з діяльністю Серету Ю. Полянський пов’язу-
вав утворення п’яти терас. Щоправда, четверту терасу Серету та Дністра, приу-
рочену до покрівлі крейдових (сеноманських) шарів, він вважав сумнівною і 
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допускав, що ця тераса насправді не відображає певний етап розвитку долини 
ріки, а є формою ерозійною, що виникла завдяки стійкості місцевого сеноману 
[10, с. 95]. Ю. Полянський [9, 10] багато уваги приділив вивченню геологічної 
будови місцевості, з’ясував деякі особливості будови різновікових терас, визна-
чиві обґрунтував їхній вік. Зокрема, він правильно розмежував голоценову 
(першу) терасу та плейстоценові (друга-п’ята) тераси.   
 Після Другої світової війни тераси нижнього Серету вивчали головним 
чином у процесі середньо- й великомасштабної геологічної зйомки. Наприкінці 
50-тих – на початку 60-тих років при комплексній геологічній зйомці [12] було 
виокремлено чотири плейстоценові тераси Серету – три внутрішньодолинні та 
одну наддолинну, яка відповідала п’ятій терасі Ю. Полянського та була синхро-
нізована з четвертою терасою Дністра. Чотири плейстоценові тераси Серету, 
виявлені у межах його долини нижче впадіння Гнізни, стисло схарактеризовані 
авторами статей [1, 2]. 
 Нові дані до пізнання серетських терас здобуті наприкінці 80-тих – на 
початку 90-тих років внаслідоквеликомасштабної геологічної зйомки, яка охо-
пила територію, розміщену південніше м. Чортків. Це, передусім, інформація 
щодо розповсюдження відкладів давнього Серету поза межами сучасної долини 
ріки (геологічні та геоморфологічні карти авторства В. Ващенка, описи бурових 
свердловин) та результати візуального вивчення розрізів (відслонень і керну 
свердловин) пліоцен-четвертинних відкладів, представлені Ю. Векличем [3, 5]. 
В. Ващенко визначив і зобразив 12-ть надзаплавних терас (разом з голоценовою 
терасою, що була прийнята за першу надзаплавну та помилково віднесена до 
плейстоцену), які можна пов’язати з діяльністю Серету, беручи до уваги їхнє 
розміщення та літологічний склад руслового алювію.2 Шоста тераса Ю. Полян-
ського, виділена ним біля с. Новосілка, за нумерацією В. Ващенка є 13-ю, п’ята 
– 11-ю. 
 Порівняно добра збереженість і вивченість терас нижнього Серету дає 
підстави розглядати місцевість, розміщену біля пониззя цієї ріки, як район, 
опорний для дослідження терас не лише давнього Серету, а й інших поділь-
ських приток Дністра. Вивчаючи тераси нижнього Серету,можна здійснити їхнє 
зіставлення з ліпше пізнаною серією пліоплейстоценових терас середнього 
Дністра та з’ясувати, що спільного та відмінного між комплексами його терас (і 
терас інших рік Подільського Придністер’я) та відповідними комплексами 
терас середнього Дністра. 
 Для детальних досліджень терас нижнього Серету вибрані дві ділянки, 
витягнуті вздовж долини ріки. Одна з них розміщена північніше Чорткова між 
населеними пунктами Скомороше та Чортків, інша охопила нижнє Присереття 
від с. Угринь до гирла ріки.  
 Основу дослідження склало геоморфологічне картографування, здійснене 
з використанням топографічних карт масштабу 1: 25 000, космознімків та даних 
                                                 
  2  Сам Ващенко  [3]  не визначив кількість  серетських  терас,  тобто,  не розділив  тераси 
Серету  та  Дністра;  останніх  у  його  побудовах  16‐ть,  як  і  у  схемі  терас  середнього  Дністра 
авторства М. Веклича [4]. 
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власних польових геологічних і геоморфологічних досліджень. Було вивчено й 
задокументовано більше 30-ти переважно неповних розрізів терас плейстоцено-
вого та голоценового віку. Додатковим джерелом інформації про геологічну 
будову місцевості виступали матеріали геологічного знімання [3, 12 та ін.], різ-
ного роду тематичних досліджень і пошукових робіт [5 та ін.] – геологічні 
карти, описи відслонень і бурових свердловин тощо; враховано дані, вміщені у 
публікаціях Ю. Полянського [9, 10].  
 Результати проведених дослідженьпідтвердили існування значної кіль-
кості плейстоценових терас, розміщених у межах сучасної долини нижнього 
Серету. Зокрема, у межах північної ділянки району дослідження виділено шість 
різновікових внутрішньодолинних терас, у межах південної – дев’ять. Ще три  
тераси Серету виявлено на придолинних ділянках межиріч, де вони виступали у 
вигляді вершинних поверхонь останцевих і міждолинних піднять і площадок 
сходин. Отже, загалом було визначено 12доголоценових терас, з них 10 
імовірно плейстоценового віку. Втім, це лише попередні результати ще не 
завершеного дослідження. 
 Метапропонованої публікації, поділеної на три частини (окремі статті),–
наголосити на деяких актуальних проблемах, які виникають у разі вивчення 
місцевих терас,а такожрозглянути зміст цих проблем, шляхи та перспективи 
їхнього вирішення. Перша частина повідомлення містить перелік питань, які 
заплановані для більш чи менш детального розгляду, та розкриває сутність і 
зміст першої заявленої проблеми.  
 Серед проблем, безпосередньо пов’язаних з вивченням місцевих терас як 
геолого-геоморфологічних об’єктів, важливими у контексті нашого досвіду є 
такі: 
 1) проблема розрізнення річкових терас і структурно-денудаційних рівнів; 
 2) проблема збереженості плейстоценових і пліоценових терас і відтво-
рення їх вихідної (первинної) поверхні; 
 3) проблема розмежування фрагментів суміжних терас, близьких за висо-
тоюповерхні; 
 4) проблема розрізнення давніх (наддолинних) терас Серету та 
Дністра;тераси консеквентних пліоценових рік Поділля;  
 5) проблема розрізнення алювіальних відкладів пліоценових рік Поділля 
та відкладів косівської світи; 
 6) проблема розрізнення алювіальних і субаеральних (покривних) відкла-
дів, представлених лесами та лесоподібними породами; 
 7) кореляція терас нижнього Серету – проблема розрізнення та ототож-
нення близьких за висотою терас за особливостями будови товщ алювіальних і 
покривних відкладів; 
 8) кореляція терас Серету та Дністра; збереженість комплексу плейстоце-
нових терас нижнього Серету; 

9) датування серетських терас шляхом зіставлення алювіальних і кліма-
тичних циклів; 
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 10) датування терас нижнього Серету на підставі вивчення їх ґрунтово-ле-
сових покривів.  
 Наведений перелік проблемукладено з урахуванням послідовності їхнього 
вирішення: перша п’ятірка невирішених питань стосується виявлення та 
виокремлення терас як елементарних складових рельєфу (з цими проблемами 
стикаємось у першу чергу – на початковому етапі польових і камеральних 
досліджень, коли виявляємо фрагменти річкових терас та здійснюємо їх карту-
вання), шоста проблема постає під час ґрунтовного вивчення геологічної будови 
терас та особливостей їхнього формування; дві наступні проблеми – сьома та 
восьма – стосуються кореляції терас та остаточного визначення їх реальної 
та передбачуваної (потенційної) кількості, ще дві, останні проблеми, пов’язані 
з використанням різних підходів до датуваннярічкових терас. 
 Майже усі перелічені вище проблеми/типи проблем актуальні у разі вив-
чення терас не лише нижнього Серету, а й інших головних рік Подільського 
Придністер’я – допливів середнього Дністра. Найважливіші з-поміж першої 
п’ятірки невирішених питань три перші проблеми.Особливо важливою є перша 
проблема, актуальна у разі дослідження річкових терас усього Середнього 
Придністер’я. Через це, а також тому, що цю проблему не помічали раніше, 
розглянемо її докладніше, ніж інші зазначені у списку проблеми. 
 Важливість проблеми розрізненняструктурно-денудаційних рівнів і річко-
вих терас Середнього Придністер’я зумовленапередусім широким розповсюд-
женням різновисотних структурно-денудаційних утворень, які подібні до 
річкових терас. Ці рівні, як і річкові тераси, можна поділити на внутрішньодо-
линні, тобто розміщені у межах сучасних річкових долин, і наддолинні– розмі-
щені над ними.  
 Найнижчі структурно-денудаційні рівні,виявлені у долині нижнього Се-
рету, розміщеніна висоті 8–10 м над меженним рівнем ріки. Приблизно таку ж 
висоту має друга надзаплавна терасаСерету. Від висоти 25–30 м ці рівні 
починають конкурувати з внутрішньодолинними терасами – площа, зайнята 
ними, стає сумірною з сумарною площею річкових терас. Ще вище, уже поза 
межами сучасної річкової долини, структурно-денудаційні рівні різної висоти 
та дещо різного походження є панівними елементами рельєфуПодільської 
височини.   
 Загалом, місцеві рівні структурно-денудаційного генезису представлені 
площадками структурних виступів і терас, а також структурними платфор-
мами3. 

                                                 
 

3  Зазначені  типи структурно‐денудаційних рівнів розрізняють за виглядом, морфоло‐
гічним  положенням  та  розмірами  у  плані.  Структурні  виступи  –  дрібні  сходинки  з  вихо‐
дами порівняно стійких скельних порід, приурочені зазвичай до крутих і дуже крутих схилів. 
Структурні  тераси  –  це  сходинки  на  схилах  долин  і  піднять,  утворені  внаслідок  відпре‐
парування шарів, що складені відносно стійкими породами. Ширина площадок таких сходин 
досягає кількох сотень метрів. Структурними платформами називають розлогі структурно‐
денудаційні  поверхні,  що  виступають  зазвичай  у  вигляді  вершинних  поверхонь  і  широких 
площадок великих сходин.  
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 Структурні виступи легко відрізнити від терас, які утворені діяльністю 
ріки. Натомість, структурні платформи таплощадки структурних терас важко 
або й неможливо розпізнати лише за морфологічними ознаками. Тому для впев-
неного виділення конкретних фрагментів річкових терас, особливо порівняно 
давніх, допізньоплейстоценових, необхідно знати будову надр відповідної ді-
лянки місцевості. Зокрема, потрібно виявити річкові відклади заплавного та 
руслового походження й визначити товщину відповідних шарів. Важливо також 
з’ясувати, які саме шари у межах тієї чи іншої місцевості творять структурно-
денудаційні рівні, подібні до річкових терас. І які геологічні умови (ситуації) 
сприятливі та несприятливі для їхнього формування.  
 Беручи до уваги геологічні умови утворення місцевих структурно-денуда-
ційних рівнів, морфологічно подібних до річкових терас, можна вирізнити їх 
три основні типи: 
 1) рівні, вироблені у товщі корінних порід;  
 2) рівні, приурочені до контакту корінних і річкових відкладів – вироблені 
відповідно до рівня цокольних площадок терас, підстелених стійкими породами 
нижньої-верхньої крейди та міоцену; 
 3) рівні, вироблені у товщі річкових відкладівпо/від покрівлі горизонту 
руслового (гравійно-галькового) алювію плейстоценових і пліоценових терас. 
 Рівні першого типу широко розповсюджені поза межами долини нижньо-
го Серету, де представлені структурними платформамита площадками струк-
турних терас, що вироблені у покривах міоценових і крейдових відкладів.  
 Розлогі структурні платформи цього типу, наявні південніше м. 
Чортків,приурочені переважно до підошви косівської світи, підстеленої 
хемогенними ратинськими вапняками та гіпсами тираської світи (рис. 2). Їх 
рельєф зазвичай ускладнений формами поверхневого карсту (рис. 3), не 
властивими для наддолинних терас давнього Серету та Дністра. Інші 
рівні,вироблені у товщі корінних відкладів цієї місцевості, приурочені до 
покрівлі стійких порід верхньої частини розрізу опільської світи середнього 
міоцену, до контакту верхньоальбських піскуватих вапняків касперівської світи 
та іноцерамових вапняків сеноману, а також до контакту альбських і 
сеноманських вапняків з піщаною товщею нижньої частини розрізу опільської 
світи.  
 Рівні другого типу морфологічно і за походженням фактично не різняться 
від тих, які вироблені у товщі корінних відкладів. Вирізняє їх лише 
наявністьрічкових відкладів, завдяки податливості яких вони і були сформовані 
(відклади плейстоценових терас Серету та Дністра, вкладені у товщу переважно 
стійких порід місцевої крейди та неогену, є особливо сприятливим 
середовищем для утворення структурних терас). Безпосередньо у полі ці рівні 
можна розпізнати  за висипкою гальки та гравію, а також гострокутних  уламків  
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корінних порід біля їхньої брівки – межі з підрівневим денудаційним уступом 
чи ерозійно-денудаційним схилом. Остання наочно фіксує висотне положення 
цокольної площадки тераси, підстеленої горизонтом стійкихкорінних порід. 

Узгодженість висоти цієї межі з висотним положенням цокольної пло-
щадки тераси порушується тоді, коли “корінний” схил, розміщений під брівкою 
структурно-денудаційної поверхні, зазнав значного розмиву і був заміщений 
ерозійним схилом (схилом підмиву). У таких місцях цоколь зруйнованої дену-
дацією тераси буде знаходитись дещо нижче місцевої брівкиструктурнозумов-
леної поверхні, виробленої колись від рівня цокольної площадки тераси. А сама 
брівка в таких місцях буде мати аномально значну висоту.   
 Рівні, приурочені до контакту корінних і річкових відкладів – типові 
елементи рельєфу майже усіх підрайонів Середнього Придністер’я [8, с. 
124].Широко розповсюджені вони і в районі нижньої, каньйоноподібної 
ділянки долини нижнього Серету, де виступають зазвичай у вигляді більш чи 
менш виразних площадок сходин, розміщених над брівкою річкової долини 
(див. рівні 5 і 6.1 на рис. 2 і 3), та творять виплощені вододільні поверхні, 
броньовані шарами скельних порід крейдового та міоценового віку. Особливо 
великі площі зайняті ними на межиріччі Серету та Грумової південніше с. 
Новосілка. 
 Рівні третього типу – ті, що вироблені у товщі річкових відкладів по/від 
покрівлі горизонту руслового (гравійно-галькового) алювію плейстоценових і 
пліоценових терас,зазвичай постають там, де цоколь місцевих терас складений 
аргілітами нижнього девону та глинами косівської світи і є менш стійким щодо 
схилової денудації, ніж їх русловий алювій. Ще менша стійкість властива для 
супіщано-суглинистих порід верхніх горизонтів терас, складених заплавною 
фацією алювію. У такій ситуації товща гравійно-галькового алювію, розміщена 
між шарами порівняно податливих порід, відіграє роль бронюючого шару.
 Особливо стійкими щодо денудації є потужні товщі крупногалькового 
алювію середньо- та пізньоплейстоценових терас р. Серет. Місцями русловий 
алювій цих терас представлений конгломератом. Тому не дивно, що галечники 
місцевих терас зазвичай не поступаються стійкістю аргілітових товщам девону 
і є стійкішими від супіщано-суглинистих шарів, які залягають над ними. До 
речі, саме у долині нижнього Серету, виробленій головно у товщі порівняно 
нестійких суттєво глинистих відкладів чортківської світи девону,роль цих 
структурно-денудаційних рівнів особливо значна – значно більша, ніж в інших 
долинах Подільського Придністер’я.  
 Поза долиною Серету – на межиріччях, розміщених південніше м. Чорт-
ків, рівні, приурочені до покрівлі гравійно-галькового горизонту плейстоцено-
вих і пліоценових терас, творять вершинні поверхні багатьох більш чи менш 
виразних останцевих піднять. Це, зокрема, фрагменти 6-ї тераси Ю. Полянсько-
го району с. Новосілка, розміщені в інтервалі висот 285–320 м.  
 Розрізнення фрагментів наддолинних терас і рівнів першого типу зазви-
чай не створює проблеми – достатньо знати будову надр відповідної ділянки 
місцевості.  
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 З рівнями інших двох типів справа складніша, бо їх супроводжують 
річкові гравійно-галькові відклади, які сприймаються зазвичай як безсумнівний 
доказ існування саме річкової тераси. Тому сучасні геологи-зйомщики та інші 
фахівці, які працювали у Середньому Придністер’ї [3-5 та ін.], й приймали їх за 
річкові тераси. Разом з тим, розрізняти тераси та структурно-денудаційні 
утворення другого та третього типу можна так само впевнено, як ми розріз-
няємо річкові тераси та рівні, вироблені у товщі корінних порід. Необхідно 
лише мати правильні уявлення про те, як виглядають місцеві структурно-
денудаційні рівні і як відбувається їх формування, а також знати основні 
особливості геологічної будови місцевих терас. Для цього потрібно з одна-
ковою увагою ставитись до вивчення як структурно-денудаційних рівнів, так і 
річкових терас. 
 Досвід вивчення структурних терас і платформ Волино-Подільської висо-
чини, Прут-Дністерського межиріччя та Українських Карпат, набутий нами 
протягом трьох останніх десятиліть, дає підстави твердити, що породи, які 
бронюють розлогі рівні цього типу, залягають поблизу земної поверхні лише у 
межах їх периферійних частин – біля межі з підрівневими схилами денуда-
ційного та ерозійно-денудаційного генезису. Тобто, такі відносно вирівняні 
поверхні лише місцями, поблизу країв, бувають підстелені шарами стійких 
порід, які спричинились до їхнього формування, тоді як значна або й більша 
частина рівня вироблена у товщі податливих порід і, відповідно, підстелена 
ними. У такій ситуації правильніше казати, що місцеві рівні структурно-
денудаційного генезису вироблені не по покрівлі шарів, складених порівняно 
стійкими породами, а від неї. Остання лише локально, поблизу брівки цих 
рівнів, виконує властиву їй бронюючу роль і, будучи місцевим базисом дену-
дації, забезпечує утворення й збереження вирівняної денудаційної поверхні 
(надбазисного педименту) – аналога “звичайних” денудаційних рівнів Волино-
Подільського регіону [6, 13-15], утворених внаслідок субпаралельного відсту-
пання схилів і “прив’язаних” до місцевих базисів денудації – нині існуючих чи 
уже знищених річкових терас. 
 Беручи до уваги ці спостереження й висновки, можна передбачати, 
щомісцеві структурно зумовлені рівні, приурочені до контакту корінних і 
річкових відкладів (вироблені відповідно до рівня цокольних площадок терас, 
підстелених шарами стійких порід верхньої крейди та міоцену), мали б бути ви-
роблені головним чином у товщі терасових відкладів, а не по покрівлі шару 
звітрених корінних порід, як це можна було б вважати, відштовхуючись від 
книжних уявлень про будову структурних терас і платформ, сформованих на 
підставі їхнього вивчення в областях особливо виразного морфологічного 
прояву пластової структури субстрату – в зонах напівпустель і пустель. Щодо 
корінних порід, точніше, їхніх уламків, то їх виходи у межах вирівняних 
денудаційних поверхонь мали б бути приурочені лише доїх прикрайових 
частин, підброньованих корінними породами. Зазначені передбачення цілком 
узгоджені з результатами польових досліджень, проведених нами уздовж долин 
нижнього Серету та Дністра. 
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 Логічно також припускати, щозбереженість “залишкових” терасових 
відкладівзнищених денудацією річкових терас мала б залежати від ширини 
конкретного денудаційного рівня (точніше, відстані, на яку відступив надрівне-
вий денудаційний уступ під час його формування, адже підошва уступу в міру 
його відступання поступово підноситься вверх, тобто, віддаляється від цоколя 
тераси) та його нахилу. Аналогічні зауваження стосуються денудаційних рівнів, 
приурочених до покрівлігалечникових горизонтів річкових терас.   
 Базуючись на таких уявленнях, слід вважати нормальним явищем те, 
щовнутрішні, підвищені ділянкибільш-менш розлогих місцевих рівнів, 
вироблених від контакту корінних і річкових порід та від покрівлі терасових 
галечникових горизонтів, підстелені шаром супіщано-суглинистих відкладів 
заплавного типуі мають характерні ознаки внутрішньої будовирічкових терас, 
зокрема, двочленну будову розрізу терасових товщ, зумовлену наявністю 
галечників, перекритих шаром супіщано-суглинистих порід заплавної фації 
алювію. 
 Така (двочленна) будова підстильних товщ внутрішніх ділянок розлогих 
структурно-денудаційних рівнів другого та третього типу, характерна для 
річкових терас Присереття та Придністер’я, не сприяла визначенню їх справ-
жнього (денудаційного) генезису та спричинилось до формування хибного 
уявлення про те, що цівідносно рівні поверхні є фрагментами річкових терас, 
дещо знижених у периферійній частині, позбавленій кількаметрового покриву 
супіщано-суглинистих порід заплавного алювію тераси. 
 Завершуючи висвітлення проблеми розрізнення структурно-денудаційних 
рівнів і річкових терас, звернемось до її основного питання – як, за якими 
ознаками розрізняти річкові тераси та структурно-денудаційні рівні, вироблені 
у відкладах річкових терас? 
 Звісно, що треба враховувати і морфологічні особливості рельєфу,і його 
геологічну будову, а також пам’ятати про те, що за утворення місцевих 
структурно-денудаційних рівнів “відповідає” той шар, який підброньовує їх 
денудаційну (обмежену денудаційним уступом) брівку та контролює її висоту.  
 Передовсім потрібно з’ясувати, які обриси має конкретний рівень з 
тильного боку, тобто, як виглядає у плані його тиловий шов.  
 Наприклад, цілком очевидно, що рівень 4-ї тераси Ю. Полянського, який 
входить клином у його 5-ту терасу у південно-західній частині рис. 1 [10, 
ілюстрації у додатку], не може бути терасою Серету. Цей здогад підтверджує 
сусідня ілюстрація праці Полянського [10, рис. 2], яка представляє внутрішню 
будову цієї псевдотераси.4 

                                                 
  4Результати польових досліджень, проведених на цій ділянці лівобережжя нижнього 
Серету, засвідчили, що у межах 4‐ї тераси Ю. Полянського наявні два структурно‐денудаційні 
рівні, розділені невисоким (близько 2 м) уступом. Нижній, локально розвинений і порівняно 
вузький  рівень  вироблений  у  товщі  іноцерамових  сеноманських  вапняків,  підстелених 
шаром  дуже  стійких  органогенно‐детритових  піскуватих  вапняків  верхньої  частини  розрізу 
касперівської  світи,  верхній  –  приурочений  до  цокольної  площадки  наддолинної  тераси  р. 
Серет, яка, як форма рельєфу, тут повністю знищена денудацією.    
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 Структурно-денудаційне походження рівнів, локально підстелених шаром 
гравійно-галькового алювію, засвідчують розміщені на їх тлі денудаційні остан-
ці, складені алювіальними та корінними відкладами. Показовим прикладом 
таких форм є ізометричне літоморфне підняття, розміщене у фронтальній 
частині п’ятого гіпсометричного рівня навпроти північної окраїни с. Мишків 
(див. рис. 3). Щоправда, цей горб,збудований породами опільської світи, можна 
тлумачити як ерозійний останець, утворений під час формування річкової 
тераси (до часу його поховання у товщі річкових відкладів так і було), а не 
результат вибіркової схилової денудації. 
 Найпевніша та найважливіша ознака, яку слід використати для розріз-
нення структурно-денудаційних рівнів і річкових терас, стосується наявності та 
потужності товщі заплавних супіщано-суглинистих відкладів над галечника-
ми припустимих терас. Якщо така товща відсутня або ж потужність її незначна, 
то це структурно-денудаційний рівень, а не річкова тераса, бо для місцевих 
терас, як і для терас інших рік Придністер’я, властива доволі значна товщина 
покриву надгалечникових заплавних відкладів [7, 8], яка зазвичай у кілька разів 
перевищує пересічну товщину (3–5 м) підстильного гравійно-галькового шару. 
 Наприклад, рясна висипка гравійно-галькового алювію біля брівки різно-
висотних вирівняних поверхонь – фрагментів 6-ї тераси Ю. Полянського [10, 
рис. 1 у додатку], констатована нами у кількох пунктах західніше та східнішес. 
Новосілка, означує, що тут в інтервалі 285–320 м н.р.м. наявні структурно-дену-
даційні рівні, вироблені від покрівлі різновисотних галечникових горизон-
тіводнієї зденудованої тераси чи двох таких же терас. 
 Якщо ж галечник знаходиться на значній глибині від поверхні того чи 
іншого висотного рівня, то це насправді може бути тераса. У такому випадку 
слід передусім з'ясувати, чи сумірна потужність місцевого надгалечникового 
покриву заплавних відкладів можливої річкової тераси з нормальною потужніс-
тю цього ж покриву конкретної впевнено виділеної тераси чи комплексу 
схожих за будовою терас. 
 Знову звернемось до конкретного прикладу. 
 Великий за площею фрагмент 5-ї тераси Ю. Полянського (11-ї тераси В. 
Ващенка), розміщений на межиріччі Серету та Грумової,за даними бурової 
свердловини 23-ГЛ [3] та нашими спостереженнями у полі має у межах 
центральної,найвищої ділянки (260–262 м н.р.м.) доволі потужний супіщано-
суглинистий горизонт товщиною до 10 м. Якщо приймати, що це головно еоло-
вий покрив – а саме так вважав Ю. Полянський [9, 10], то на терасі можна 
впевнено поставити хрест. Але ми маємо справу з умовно безлесовою місце-
вістю (у межах вершинних поверхонь місцевих межиріч відсутній більш-менш 
потужний покрив лесоподібних еолових відкладів) і така потужність заплавних 
відкладів могла б вважатись нормальною. Проте це не так. Бо нормальна тов-
щина надгалечникового покриву місцевих наддолинних терас є приблизно 
удвічі більшою і коливається зазвичай від 15 до 25 м. Отже, цей рівень за 
товщиною супіщано-суглинистого покривутеж не дотягує до тераси. 
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 Додатковий аргумент на користь структурно-денудаційного походження 
даного рівня – відсутність шару супіщано-суглинистих відкладів у його прикра-
йових частинах, обмеженихпідрівневимисхилами денудаційного та ерозійно-
денудаційного генезису. Це розлогий, добре розвинений структурно-денудацій-
ний рівень другого типу, вироблений від цокольної площадки тераси, броньо-
ваної шарами органогенних вапняків і пісковиків опільської світи. Покрівля 
цоколя уже повністю знищеної тераси, спільної для Серету та Дністра, розміще-
на тут на абсолютній висоті 245–250 м і від цього висотного рівня вироблена 
широка вирівняна поверхня, яка “зрізає” спочатку гравійно-гальковий горизонт, 
місцями простежений за відслоненнями та висипкою крупноуламкового мате-
ріалу на відстань 0,3-0,4 км від краю цієї поверхні, а далі “переходить” на 
покрив супіщано-суглинистих відкладів. Типовий нахил денудаційної поверхні, 
виробленої у відкладах обох шарів, становить 15 м/км. 
 З-поміж шести терасових рівнів, які зауваживС. Рудницький [11] на ліво-
бережжі Серету між селами Олексинці та Більче-Золоте (ймовірно, це були 
рівні, означені на нашому профілі та карті цифрами 1, 3, 4, 5, 6, 7 (див. рис. 2, 
3)) три (4-й, 5-й і 6-й) виявились структурно-денудаційними. Тут біля лінії заз-
наченого вище профілю можна виокремити вісім різновисотних геоморфологіч-
них рівнів включно з заплавою. І лише дві надзаплавні річкові тераси – рівні 3-
й (Н2) і 7-й (НВ2). 
 Наведений приклад наочно засвідчує – виявити та вивчити комплекс над-
заплавних терас нижнього Серету безрозрізнення терасоподібних структурно-
денудаційних утвореньі справжніх річкових терас неможливо. У цьому і 
значення розглянутої проблеми – її усвідомлення та вирішення. 
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THE TERRACES OF LOWER PART OF SERET RIVER: RESEARCH PROBLEMS  

AND PERSPECTIVES (part 1) 
R. Gnatiuk 

 The author reviewsthe study state of theterraces of Seret River’s lower part.Some actual 
problems, which arestrongly connectedwith thegeological and geomorphological studies of the local 
terraces, arenamed in the article. The essence and matter of the problem of differentiation between 
thestructure denudationlevelsand river terraces is revealed, and the importance of this problem is 
proved and demonstrated here. Special attention is used to explain those features, which are 
significant for the differentiation between Seret River terraces and structural terraces or platforms, 
which were created in ancient river sediments. 
Keywords: river terrace, Seret terraces, structure denudation levels, Pleistocene Dniester region. 
  

ТЕРРАСЫ НИЖНЕГО СЕРЕТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
(первая статья) 

Р. Гнатюк 
 Рассмотрена изученность террас нижнего Серета. Перечислены актуальные проб-
лемы, непосредственно связанные с изучением местных террас как геолого-геоморфоло-
гических объектов. Раскрыты сущность и содержание проблемы различения структурно-
денудационных уровней и речных террас, обосновано и продемонстрировано важность этой 
проблемы. Особое внимание уделено освещению признаков, которые важны для различения 
террас Серета и структурных террас и платформ, образованных в древних речных отло-
жениях. 
Ключевые слова: речная терраса, террасы Серета, структурно-денудационные уровни, 
плейстоцен Приднестровья. 
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ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЗЕРНИХ УЛОГОВИН 
СВИДОВЕЦЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ  

 
Йосип Гера, Надія Карпенко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Свидовецький масив Українських Карпат простягається між долинами 

Тересви і її притоки Брустурянки та Чорної Тиси у вигляді випуклої на 
північний схід підковоподібної гірської дуги, об’єднуючи в назві п’ять менших 
хребтів – Урду-Флавантуч, Апшинець, Шанта, Темпа і власне Свидовець. 
Гірські хребти масиву характеризується асиметричними (куестоподібними) 
схилами. Стрімкі, місцями майже прямовисні, північно-східні і східні схили 
хребта мають ознаки альпійського рельєфу (скелясті стінки і гребені, масиви 
донної морени) та характерні для гірського зледеніння форми рельєфу – 
льодовикові долини, кари і цирки, в днищах яких утворилися озера. Із-за своєї 
унікальністі та мальовничості природних ландшафтів Свидовецький масив є 
другим, після Чорногірського, за відвідуваністю туристами. У підніжжі 
північно-східних схилів гори Стіг знаходиться гірськолижна база Драгобрат. 
Слід зазначити, що всі озера Українських Карпат є найчастіше відвідуваними 
природними об’єктами. 

Детально охарактеризував льодовикові форми рельєфу плейстоценового 
зледеніння на північно-східних і східних схилах Свидовецького масиву на 
початку ХХ ст. Є. Ромер [5]. Згодом такі дослідження були проведені 
Б.Свідерським у Чорногірському масиві, а лімнологічні дослідження 
льодовикових (карових) озер Чорногори в 1959-61 рр. провів Г.П.Міллер [6], 
вивчаючи морфологічну структуру чорногірських ландшафтів. Більш детальна 
характеристика рельєфу Свидовецького масиву висвітлена в монографії 
Я.С.Кравчука “Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат” (2008). 
Дослідження рельєфу озерних улоговин Апшинець, Драгобратське (верхнє і 
нижнє), Ворожеське (верхнє і нижнє), Герашаська (Догяська) Свидовецького 
масиву Українських Карпат були проведені в 2011-2012 роках [2]. 

Для Свидовецького масиву Українських Карпат характерні переважно 
невеликі і неглибокі озера (табл. 1), утворенню яких сприяли, здебільшого, 
масштаби плейстоценового гірського зледеніння, сприятливі геолого-
геоморфологічні умови і підвищена зволоженість регіону, зумовлена фізико-
географічними чинниками. За дослідженнями Є. Ромера снігова межа 
останнього зледеніння на Свидівці була на абсолютних висотах 1437-1492 м, а 
днища карів – 1460-1600 м [5]. Отже, всі досліджені озера масиву – 
льодовикового походження, які утворилися в днищах льодовикових форм 
рельєфу після його танення. Нині живляться озера, здебільшого, стічними 
весняними сніговими водами і невеликими потоками, які стікають з хребтів, та 
атмосферними опадами влітку. Характерне також і підземне живлення. 
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Температура води влітку низька (до +12°C), взимку неглибокі частини озер 
промерзають до дна. Вода слабомінералізована, прозора. Водоростей мало, з 
фауни найпоширеніші мікроскопічні ракоподібні [1]. Всі досліджувані озера 
замулюються, заростають і зменшуються за площею. 

Таблиця 1 

Морфометричні показники озер Свидовецького масиву [1,2,4] 

Озеро Площа 
водного 
дзеркала, 

га 

Довжина,м Ширина,м Максимальна 
глибина, м 

Абсолютна 
висота, м 

Драгобратське 
(Івор) 

0,1 55 24 1,2 – 1,5 1600 

Герашаська 
(Догяска) 

1,2 125 110 2,0 – 2,1 1577 

 Апшинець 
  (Трояска) 

1,2 126-130 100 3,3 – 4,0 1487 

Ворожеська 
 (Тритон): 
           верхнє 0,7 95 95 4,5 1460 
           нижнє 0,2 76 28 1,9 1445 

Озера Свидовецького масиву приурочені до пригребеневої частини 
найвищих хребтів масиву, який сформувався на своєрідному тектонічному 
вузлі та складній структурно-літологічній основі Близницької і Лужанської 
підзони Дуклянського покриву і Білотисенської підзони Поркулецького 
покриву, частково Яловичорської (Говерлянської) підзони Чорногірського 
покриву [5]. Для басейнів озер характерне переважно моноклінальне залягання 
гірських порід.В геологічній будові переважають пісковики сірі, сильно 
вапняковисті, які чергуються з сірими аргілітами в нижній частині і зеленими у 
верхній та фліш крейдяного і палеогенового віку [3].  

Озеро Драгобратське (Івор) розміщене в днищі кару на північних схилах 
г.Близниці. Днище кару вкрите безладним нагромадженням сильно розмитого 
моренного матеріалу [5], серед яких розміщені озеровидні улоговини (рис.1). 
Власне улоговина Драгобратського озера видовженої форми, нагадує форму 
прямокутника з овальними краями, однак водне дзеркало набагато менше. 
Розміщена улоговина за 100 м на схід від стінки кару. Озерне дно складене 
уламковим матеріалом і перекрите шаром сірого мулу потужністю від 5 до 30 
см. Східна частина озерної улоговина мілка, тут глибини не перевищують 0,5 м; 
західна – значно глибша. Береги складені мореною і уламковим матеріалом. 
Близько 30% площі озера заболочено. 

Пообіч знаходиться ще одне озеро грибоподібної форми і значно менших 
розмірів. Його довжина сягає 30 м, максимальна ширина 20 м, а середня 
глибина – 30-40 см. Максимальна глибина озера в меженний період становила 
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52 см. Із-за малої глибин і відсутності підземного живлення вода в озері швидко 
застоюється. Потужність донних відкладів – 5-15 см. Інші озеровидні улоговини 
в днищі кару заросли осокою та мохом і перетворенні в заболочені пониження. 
Вони менших розмірів. Одне з них має форму прямокутника довжиною 30 м і 
шириною 10 м.  

 

 
Рис.1. Батиметрична карта оз. Драгобратське (Івор) 

Схили водозбірного басейну різної крутості – від 15-20° в нижній частині, 
до 40-60° у привершинній, де спостерігаються виходи корінних порід. Хоча   
схили кару вкриті трав’янистою рослинністю та ялівцем, для них характерні 
гравітаційні процеси – зсуви, обвали, сповзання вивітрених уламків корінних 
порід, які зумовлені як природними, так і антропогенними чинниками 
(випасанням овець). 

Озеро Герашаська (Догяска або Вишнє-Герашаська) розмішене у 
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видовженій льодовиковій улоговини на схилі г. Догяска. Улоговина озерамає 
форму неправильного прямокутника (рис. 2) і підгачена широким моренним 
валом, що  тягнеться з північного заходу на південний схід довжиною до 200 м,  
висотою 3-6 м, шириною 7-10 м. Складений вал уламковим матеріалом, 
знесеним льодовиком. Нині він покритий трав’янистою рослинністю і 
чорничником. Північні береги озера заросли осокою. Дно озера складене 
кам’янистим матеріалом, знесеним зі схилів, і мулистими відкладами. 
Кам’янистий матеріал вкриває, здебільшого, прибережну частину дна. 
Потужність донних відкладів в центральній частині озерної улоговини сягає 91 
см. 37% загальної площі озера заболочена і заростає осокою. 

 

 
Рис. 2. Батиметрична карта оз. Герашаська (Догяска) 

Схили водозбірного басейнуозера досить стрімкі, особливо у 
привершинній частині хребта, де виходять корінні поріди з моноклінальною 
структурою залягання. Стрімкість схилів змінюється від 20 до 25º у  приозерній 
частині і поступово збільшується з висотою. На ділянці, де починаються кари, 
стрімкість схилів сягає 50-60º. Така крутість сприяє активним гравітаційним 
процесам і нагромадженню уламків порід в прибережній частині озера. Весь 
водозбірний  басейн, окрім його північно-східної частини порізаний ерозійними 
борознами, які тягнуться на кілька сотень метрів від невеликих карів. Кожна 
борозна йде від окремого кара. На північно-східних схилах спостерігається 
активне сповзання пухкого матеріалу. Свідченням цього є присутність вздовж 
всього схилу невеликих сходинок, які тягнуться у північному напрямку. На 
південно-східному схилі спостерігаються два осипища – шириною 8-10 м і 
довжиною 45-50 м та 35-40 м і 80 м відповідно. Загалом схили вкриті 



 
 

50

трав’янистою рослинністю,тільки подекуди, в привершинній частині росте 
жереб. 

У південній частині озера є видимий поверхневий стік, де бере початок 
річка Косівська (Кісва). 

Озеро Апшинець (Трояска) розміщене у днищі західного Апшинецького 
кару, який знаходиться на північно-східному схилі хребта Свидовець, біля 
підніжжя г. Трояска. Висота тилової стінки кару сягає до 100 м, а ширина – до 
700 м [5]. Озерна улоговина видовженої форми (рис. 3), підгачена невисоким 
моренним валом. Найбільші глибини спостерігаються у присхиловій південно-
західній частині озера, які і є свідченням льодовикової екзарації. Північна і 
центральна частини озерної чаші досить мілкі (до 1 м за глибиною), а в 
південно-східній частині глибина озера зростає до 1,5 м.  

У прибережній частині дно рівне, мулисте.Середня потужність мулистих 
відкладів становить 60-70 см. В найглибшій частині озерної улоговини 
спостерігаються виходи порід, які мають корінне залягання; тут можна 
побачити, як пласти корінних порід поступово виположуються. Якщо на хребті 
і на самому схилі кут їхнього падіння становить 40-60°, то на дні озера – лише 
10-30°. 

 
Рис.3. Батиметрична карта оз.Апшинець (Трояска) 

 
Берегова лінія є досить порізаною. Південно-західний берег кам’янистий, 

тут поздовж 70-80 м трапляються великі за розмірами валуни. 
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Озеро інтенсивно заростає вздовж всього периметру, окрім його південно-
західної частини. Найактивніше заростає мілководна північно-східна частина 
озера. Нині ця частина озерної улоговина зайнята осоково-сфагновим болотом, 
довжина якого перевищує довжину водного дзеркала. Загалом довжина озерної 
улоговина із заболоченою частиною становить близько 270 м, а водного 
дзеркала – до 130 м. 

Живиться озеро переважно водами потічків, які впадають у західну 
частину. З північно-східної частини є видимий стік; тут бере початок р. 
Апшинець. 
 Озеро Ворожеська (Тритон) складається з двох невеликих водойм. 
Верхнє озеро лежить на висоті 1460 м н.р.м., а нижнє розташоване на 15 м 
нижче віж верхнього, на висоті 1445 м. Різняться озера і морфометричними 
особливостями улоговини: верхнє має округлу форму, більшу площу (0,7 га) і 
глибше (до 4.5 м), а нижнє – видовжену форму улоговини, площу – 0,2 га і 
максимальну глибину – до 1,9 м (рис.4).   
 

 
Рис. 4. Батиметрична карта оз. Ворожеська (Тритон) 

 
Утворилися озера в циркоподібному Ворожеському карі [5], радше в 

долиноподібному. На західному боці басейнового схилу верхнього озера 
спостерігаються виходи  корінних порід з моноклінальним заляганням. Схили 
стрімкі – від 15-25º в підніжжі до 40-45º в привершинній частині. В південно-
західній частині схилу спостерігається осипище досить великих розмірів, яке 
перевідкладає уламковий матеріалзі стінок на дно кару. Кар підпертий ригелем. 
Такий ригель знаходиться в північній частині верхнього озера, внаслідокякого і 
сформувалися дві улоговини. 
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Дно верхнього озера складене уламковим матеріалом, який зноситься зі 
схилів. Замулення озера є поступовим, однак незначним, тож озеро не встигає 
швидко заростати. Максимальна потужність озерного мулу становить 20-30 см. 

Дно верхнього озер нерівномірне, похиле. Так, у присхиловій частині 
озерної улоговини глибини становлять близько 4-4,5м, а біля стоку вони 
зменшується до 0,8-1,5 м. Це пояснюється екзараційною роботою льодовика, 
оскільки присхилові частини кару завжди глибші. Дно нижнього озера нагадує 
овалоподібну чашу з максимальними глибинами в центрі. Берегова лінія озер 
слабо розчленованою. Живиться нижнє озеро внаслідок стоку з верхнього. 

Отже, озера Свидовецького масиву розмішені на двох гіпсометричних 
рівнях, що узгоджується з межею снігової лінії плейстоценового зледеніння в 
Українських Карпатах і розміщенням днищ верхніх і нижніх карів на схилах 
масиву: а) 1600-1577м і б) 1477-1445м. 

Форма озерної улоговини льодовикового генезису змінюється від 
овально-видовженої до округлої і округло-прямокутної залежно від форм 
рельєфу і залягання гірських порід, в яких вони розміщені. Для карових озер 
властиве нерівне дно і збільшення глибин до присхилових частин. 
 Для льодовикових озер характерні як високі корінні береги з стрімкими 
схилами, складені крупноуламковим матеріалом і валунами, так і низькі 
акумулятивні, заболочені. Заболочення озерних улоговин становить в 
середньому 37-65% і змінюється залежно від морфометричних складових озера. 
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THE GEOMORPHOLOGICAL ANALYSISOF LAKE BASINS OF SVYDOVETS 

MOUNTAIN RANGE OF UKRAINIANCARPATHIANS 
J. Gera, N. Karpenko 

It were analyzedthe relief of bottom and the banksof lake basinsSvydovetsmountain range, 
were presentedbathymetricalmaps oflakesApshinets, Dragobratskoye(top, bottom), Vorozheska(top, 
bottom),Gerashaska, it were found patterns of distributionof lake basinsrelativealtitudelevels of 
mountainmassif.  

Key words: lake,relief, lake basin, mountain massif. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЗЁРНЫХ КОТЛОВИН 

СВИДОВЕЦКОГО МАССИВА УКРАИНСКИХ КАРПАТ 
И. Гера, Н. Карпенко 

Проанализирован рельеф дна и берегов озёрных котловин Свидовецкого массива, 
наведено батиметрические карты озёр Апшинец, Драгобратское (верхнее и нижнее), 
Ворожеска (верхнее и нижнее), Герешаска, выявлено закономерности распространения 
озёрных котловин относительно высотных уровней горного массива. 

Ключевые слова: озеро, рельеф, озёрная котловина, горный массив.  
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УДК 551.4 (477): 502.4 
 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА  
ТА ЦІННІ ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ  

ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “ГОРГАНИ” 
 

Гнатюк Роман, Брусак Віталій 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Природний заповідник (ПЗ) “Горгани” площею 5344,2 га створений 

12.09.1996 р. на території Надвірнянського району Івано-Франківської області. 
Для захисту природних комплексів заповідника від негативного впливу госпо-
дарської діяльності розпорядженням Івано-Франківської облдержадміністрації 
у 1997 р. навколо ПЗ “Горгани” виділено охоронну зону завширшки 750–1100 
м, площа якої на даний час становить 3712,89 га. 

Територія заповідника розташована на межиріччі Бистриці Надвірнянської 
– Зубринки – Зелениці і належить до геоморфологічних областей Скибових та 
Вододільно-Верховинських Карпат, які входять до підпровінції Зовнішніх 
(Флішових) Карпат Східнокарпатської провінції Карпатської гірської країни [9, 
13]. Більша частина заповідної території розміщена в центральній частині 
Скибових Карпат у межах Довбушанського геоморфологічного підрайону 
району Скибових середньогірних Ґорґанів [9]. Абсолютні висоти земної 
поверхні натериторії заповідника коливаються у межах від 680 до 1755 м. 
Найнижчі висоти приурочені до долини р. Бистриця Надвірнянськабіля 
південної окраїни с. Максимець. Найвищими вершинами на території заповід-
ника є Довбушанка (Добошанка) (1754,6 м), Ведмежик (1736 м), Добушанець 
(1701 м), Полєнська (Полинський) (1693,3 м), Пікун (1651 м), Кози Гори (1616 
м), Скалки Верхні або Ґорґан (1596,8 м), Козя або Козій Ґорґан (1420,3), Бабин 
Погар (1478 м). Максимальні відносні висоти досягають 600–700 м. Переважає 
рельєф середньогірного типу. 

Упродовж 2010–2011 рр. на території заповідника експедиційними групами 
Львівського національного університету імені Івана Франка за участі співро-
бітників наукового відділу ПЗ “Горгани” проводились комплексні дослідження 
його природного середовища для розробки Проекту організації території 
заповідника та охорони його природних комплексів. Детально досліджені 
геологічна, геоморфологічна і ландшафтна будова, структура гідромережі, 
особливості поширення ґрунтів і сучасних природно-географічних процесів. 
Доповнені новими знахідкамидані щодо наявності та поширення рідкісних 
видів флори, фауни і рослинних угруповань, які були отримані співробітниками 
наукового відділу заповідника впродовж останнього десятиліття. Паралельно 
спеціалістами Львівської державної лісовпорядної експедиції проводились 
роботи з базового лісовпорядкування заповідної території. 

 У результаті досліджень складено серію великомасштабних (1:25 000 –
1:50 000) карт:  геологічну (з використанням матеріалів геологічних служб) і 
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четвертинних відкладів; морфометричні геоморфологічні карти; гідрографічну; 
рослинності; місць поширеннярідкісних та зникаючих видів флори, фауни, 
рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України; природних ланд-
шафтів; розподілу лісових земель запереважаючими породамидерев (кущів); 
сучасного використання території; господарських, сільськогосподарських, 
природних та інших чинників, що обмежують використаннятериторії ПЗ у 
природоохоронних завданнях; розміщення історико-культурних та еколого-
освітніх об’єктів; еколого-освітніх стежок та туристичних маршрутів. Прак-
тично усі карти складені для території заповідника вперше, як у традиційному 
вигляді, так і в ГІС-форматі. Таким чином з врахуванням теоретико-методич-
них вимог [2], апробованих при дослідженні територій природних заповідників 
“Розточчя” і “Медобори”, національних природних парків Яворівського, 
Ужанського, “Гуцульщина” і Галицького, вперше була проведена комплексна 
інвентаризація природних компонентів і комплексів ПЗ “Горгани”. 

Невід’ємною складовою комплексних географічних досліджень виступа-
ли геолого-геоморфологічні дослідження,спрямовані на поглиблення знань про 
геолого-геоморфологічнубудову заповідної території та сучасні рельєфотвірні 
процеси, а також на з’ясування впливу абіотичних факторів на формування 
грунтово-рослинного покриву і ландшафтних комплексів, а відтак – і на 
екологічні умови існування рідкісних видів флори і фауни, цінних рослинних 
угруповань, ділянок пралісів. Особливу увагу приділеновиявленню та 
вивченню типових і унікальних об’єктів неживої природи, що мають наукову, 
пізнавальну й еколого-освітню цінність. 

Мета публікації – схарактеризувати геолого-геоморфологічну будову 
території ПЗ “Горгани”, визначити цінні геологічні й геоморфологічні об’єкти.   

 Тектонічна будова, орографія та морфоструктура. Територія заповід-
ника розміщена у межах Скибового покриву Флішових Карпат – найбільшої 
тектонічної одиниці  українського сегменту Карпатської покривно-складчастої 
споруди. Характерними структурними елементами цього покриву є порівняно 
вузькі та протяжні луски (скиби), насунуті одна на одну у напрямку на 
північний схід. Другорядні структурні форми, обмежені насувами, прийнято 
називати лусками. Ці видовжені форми зазвичай мають моноклінальну будову 
(з падінням пластів на південний захід), ускладнену антиклінальними та 
синклінальними складками. Загальною особливістю будови лусок і скиб є те, 
що в їхній фронтальній частині розміщені давніші, а в тиловій – молодші 
флішові відклади.  

У районі заповідника присутні фрагменти чотирьох скиб – Сколівської, 
Парашки, Зелем’янки і Рожанки. Скиба Парашки, у межах якої розміщена 
більша частина території заповідника та його буферної зони, представлена 
трьома чи чотирма лусками, що тягнуться з північного заходу на південний 
схід. До скиби Зелем’янки належить прикрайова південна частина території 
заповідника. Дві інші зазначені вище скиби знаходяться поза його межами. 
 Сколівська скиба, виділена у районі заповідника за матеріалами 
геологічного знімання масштабу 1:50000 [4], представлена однією досить 
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широкою лускою, у тилову частину якої “заходять” крайні північно-східні 
фрагменти території ПЗ. Згідно новіших тектонічних побудов [5, 7, 11], цю 
луску, названу Татарівською, відносять до скиби Парашки, яка на межиріччі 
Бистриці Надвірнянської – Прута майже повсюдно повністю перекриває 
Сколівську скибу.  
 Лінія насуву Татарівської луски, простежена вздовж лівого схилу долини 
річки Зелениця, обмежовує крейдово-палеоценовий фліш стрийської світи, 
насунутий на еоцен-олігоценові відклади Орівської скиби. Вона досить добре 
виражена у рельєфі межиріччя Бистриця Надвірнянська – Зелениця та східніше 
долини Зелениці, де їй відповідає північний край хребта Явірник. Тилова 
частина луски з поверхні складена порівняно нестійкими щодо звітрювання та 
денудації глинистими породами головецької і верховинської світ. У середній 
частині луски тягнеться смуга стійких ямненських пісковиків, виражена у 
сучасному рельєфі у вигляді виразного гірського пасма з вершинами Козій 
Ґорґан і Товста, вкритими кам’яними розсипищами. Падіння шарів корінних 
порід тут доволі круте (50-70°). Вздовж внутрішнього краю Татарівської луски 
тягнеться синкліналь, частково перекрита наступною лускою скиби Парашки 
[4].  
 Скиба Парашки, визначена разом з Татарівською лускою, має ширину 
близько 8 км і займає більшу частину території заповідника. Скиба складена з 
трьох безперервно поширених лусок: північної (Татарівської), що була 
віднесена І. Гермаком до Сколівської скиби, середньої (Аршицької), 
орографічно фіксованої хребтом з вершиною Козі Гора, та південної, що 
виражена у рельєфі ланцюгом піднять (зокрема, г. Скалки Верхні, Полєнським 
(Поленським) і Довбушанським хребтами), приуроченим до її чолової частини. 
Слід зазначити, що позиція південної луски у структурі внутрішніх скиб 
Скибових Карпат поки-що однозначно не визначена – окремі геологи 
розглядають як фронтальний, принасувний елемент скиби Зелем’янки [4, 7].   
 Східніше г. Довбушанка та західніше г. Полєнська поміж середню та 
південну луски вклинюється ще одна луска, орографічно добре виявлена 
східніше долини річки Зубринка, де її чолова частина фіксована у рельєфі 
вузьким кам’янистим хребтом з вершиною Малий Ґорґан. Будова усіх трьох 
лусок принципово подібна – це монокліналі, ускладнені поздовжніми анти- та 
синклінальними складкамиз розмахом крил до кількох кілометрів. Характерно, 
що антиклінальні вигини шарів закономірно приурочені до фронтальних частин 
монокліналей-лусок, складених стійкими до звітрювання нижньопалео-
геновими ямненськими пісковиками. У фронтальній частині південної луски у 
межах Довбушанського і Полєнського хребта залягання шарів ямненських 
пісковиків місцями близьке до горизонтального. Пересічне падіння верств 
монокліналей-лусок коливається від 50 до 70° [4].  
 Скиба Зелем’янки, особливо широка у цій частині Українських Карпат, 
займає прикрайову південну частину території заповідника (близько 5% від 
його площі). Лінія насуву скиби у східній частині с. Бистриця (с. Довжинець) 
проходить уздовж підошви лівого схилу долини р. Довжинець і розділяє 
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відклади середнього та верхнього палеогену. Східніше села її проводять [4, 5]  
уздовж правого схилу долини р. Довжинець, де вона проходить переважно в 
одновікових олігоценових відкладах і загалом погано виражена у рельєфі. 
 Скибу Зелем’янки, з огляду на кросненський тип розрізу місцевого 
олігоцену – нижнього міоцену та його значну роль у її будові, окремі геологи 
відносять до так званої Славсько-Верховинської підзони Кросненської 
тектонічної зони [10]. 

Скибові Карпати, за Гофштейном І.Д. [6], пережили три фази 
складчастості: першу – на початку неогену (савська або загальнокарпатська 
складчастість, яка відбувалась тоді, коли Карпатське флішове море відступало і 
розпочався континентальний етап розвитку рельєфу Карпат); другу – у пізньому 
бадені – ранньому сарматі (15–12 млн. років тому); третю – у пізньому пліоцені 
(близько 2 млн. років тому), коли рельєф Східних Карпат за розчленованістю та 
висотними показниками був близький до сучасного. Отже, ще в пліоцені сфор-
мувався структурний каркас рельєфуСкибових Карпат – його морфоструктура. 

Головні орографічні елементи території заповідника загалом відповідають 
тектонічним і відображають особливості структури і літології геологічного 
субстрату. Найбільші гори та гірські хребти приурочені тут до складених 
порівняно стійкими породами фронтальних частин головних тектонічних лусок 
місцевості і у зв’язку з переважно моноклінальним заляганням товщ стійких 
порід мають асиметричну будову, характерну для гірських піднять українського 
сегменту Флішових Карпат: підняттям властиві порівняно короткі та круті 
північно-східні і пологіші й довші південно-західні схили. Простягання 
тектонічно зумовлених знижень і піднять виразно поздовжньокарпатське, як і в 
інших регіонах Скибових Карпат [9].   
 Окремі хребти й розташовані на їхньому продовженні менш чи більш 
ізометричні підняття творять гірські ланцюги, які можна простежити на десятки 
кілометрів. Найвищий і наймасивніший з-поміж них пов’язаний з Довбушан-
ською лускою скиби Парашки. Його простягання у межах Довбушанських 
Ґорґанів фіксують вкриті крупнобриловими розсипами вершини та хребти 
Скалки (г. Скалки Верхні), Полєнський (г. Полєнська), Довбушанський (г. 
Добошанка і г. Ведмежик). До складу цього структурно-орографічного пасма 
входить Сивулянський хребет, розміщений західніше заповідника “Горгани”. З 
цією морфоструктурою пов’язані максимальні висоти Скибових Карпат – г. 
Лопушна (Велика Сивуля) – 1836 м, г. Мала Сивуля – 1818,5 м [9]. 
 Північніше і південніше головного структурно-орографічного пасма запо-
відника простягаються другорядні гірські ланцюги, пов’язані з виходами 
пісковиків ямненської та вигодської світ у фронтальних і середніх частинах 
інших лусок скиби Парашки. До тилових частин цих лусок, складених 
порівняно податливими породами олігоцену, зазвичай приурочені поздовжні 
улоговини та долини, розміщені між ланцюгами піднять. 
 Територія заповідника добре представляє головні морфологічні 
особливості рельєфу Довбушанського масиву Ґорґанів та Скибових Ґорґанів в 
цілому. Зокрема, тут наявні характерні для Скибових Карпат виразні 
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закономірно асиметричні хребти та конусо- й пірамідоподібні гори з гострими 
вершинами та стрімкими північно-східними схилами. З-поміж інших піднять 
висотою й виразністю виділяється Довбушанський хребет, найвищі вершини 
якого досягають 1700–1755 м над рівнем моря. Це один з найвиразніших і 
найтиповіших середньогірних хребтів ґорґанського типу [9].  
 Окрім середньогірних, на території заповідника розміщені і низькогірні 
масиви та хребти, зосереджені в його південній частині – у межах Вододільно-
Верховинської геоморфологічної області. Низькогірна ділянка заповідної тери-
торії виділяється передусім порівняно малими абсолютними й відносними 
висотами, м’якшими обрисами рельєфу та меншою пересічною крутістю 
схилів. Абсолютні висоти вершинних поверхонь низькогірних хребтів 
коливаються у межах 900–1200 м. 

Елементи й особливості морфоскульптури. Основними елементами 
морфоскульптури території заповідника виступають долини різнопорядкових 
рік і струмків та їх складові (заплави, тераси та придолинні денудаційні рівні), а 
також водозбірні лійки, денудаційного та структурно-денудаційного 
походження вододільні поверхні гірських хребтів і гір, їхні ерозійно- та 
структурно-денудаційні схили, окремі зсуви та зсувні схили. 
 Флювіальна морфоскульптура. Морфологічні особливості ерозійних 
долин заповідника “Горгани” визначаються передусім порядком (величиною) 
долиноутворюючих рік і струмків та геологічною будовою місцевості. Долини 
порівняно великих рік мають досить значну (до 300–400 м і більше) глибину та 
трапецеподібну чи V-подібну форму поперечного профілю, ускладнену 
наявністю низьких (до 25 м відносної висоти) надзаплавних річкових терас. 
Долини менших рік і струмків частіше бувають V-подібні (у поперечному 
профілі), для них характерні лише заплавні тераси. Схили річкових долин 
зазвичай дуже поступово заміщують схили гірських хребтів. Часто їх розме-
жування проблематичне або й зовсім умовне. 
 Беручи до уваги простягання річкових долин і основних структурних 
форм геологічного субстрату (скиб, лусок, складок, шарів), можна розрізняти 
поздовжні (витягнуті за простяганням основних форм геологічної структури), 
поперечні та діагональні долини й відрізки долин. Для району заповідника, як і 
для Скибових Ґорґанів в цілому, характерне переважання поздовжніх і попе-
речних долин і, як наслідок, ортогональний рисунок долинної мережі.Поздовж-
ні долини часто приурочені до виходів товщ, складених порівняно податливими 
породами, поперечні – до субвертикальних розривних порушень – скидів, зсу-
вів, скидо-зсувів, макротріщин. У межах території заповідника та по сусідству з 
ним маємо показові приклади як поперечних, так і поздовжніх річкових долин.  
 Наприклад, долина ріки Довжинець у районі природного заповідника на 
всій довжині є поздовжньою, а Бистриці Надвірнянської – поперечною (у 
межах Скибових Ґорґан). Долина іншої порівняно великої ріки – Зубринки – 
складається переважно з типово поздовжніх (верхів’я ріки) і поперечних 
відрізків. Поперечним долинам властива порівняно значна глибина, вони мають 
крутіші схили та вужче дно з порівняно значним похилом. Круті схили таких 
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річкових долин місцями покриті кам’яними розсипами, трапляються ділянки 
обвально-осипних схилів. Русла рік поперечних долин зазвичай валунно-
брилові, місцями порожисті, заплава локально поширена чи відсутня. Вигляд 
долин залежить також і від літологічних особливостей геологічного субстрату. 
Вплив геологічної будови на рельєф річкових долин добре видно на прикладі 
долини річки Бистриці Надвірнянської.  
 Долина цієї ріки у межах Вододільно-Верховинських Карпат (зони 
Кросно, складеної переважно податливими породами олігоценового віку) є 
розлогоюта терасованою, що дає підставу виділяти тут Бистрицьку улоговину 
[9].На північно-східній околиці с. Бистриця долина Бистриці Надвірнянської 
покидає зону Кросно і входить у складені переважно стійкими породами 
Скибові Карпати, перетинаючи під прямим кутом окремі луски скиби Парашки. 
Долина ріки на цій ділянці помітно звужується, стає крутосхиловою, місцями 
набуває V-подібної форми та інших ознак, властивих для поперечних долин 
порівняно великих рік Скибових Ґорґанів.  
 Для річкових долин заповідної території характерна погана збереженість 
давніх (плейстоценових) терас – вони трапляються часто лише в розширеннях 
головних долин, де представлені зазвичай лише однією, фінальноплейстоцено-
вою терасою. Давніші тераси збережені у вигляді невеликих фрагментів, які у 
більшій чи меншій мірі перетворені денудацією. Найбільшу площу займають 
тераси Бистриці Надвірнянської. 
 Заплавні тераси цієї ріки у вигляді безперервних чи майже безперервних 
вузьких смуг тягнуться уздовж її русла, супроводжуючи його з одного боку чи 
двох боків. Низька заплава зазвичай акумулятивна, представлена одним, рідше 
двома або трьома рівнями, формування яких пов’язане з плановим 
переміщенням русла. Висоти таких заплавних сходин коливаються від 0,5–1,0 
до 1,5–2,5 м. Ширина низької заплави рідко перевищує 50 м. 

Висока заплава Бистриці Надвірнянської повсюдно цокольна. Її русловий 
алювій складений гальково-валунним матеріалом з гравійно-піщаним і піщано-
гравійним заповнювачем. Заплавний алювій представлений шаром 
коричнювато-жовтих супіщано-суглинистих відкладів незначної (до 0,3–0,5 м) 
потужності. Висота заплави коливаються від трьох до п’яти метрів, пересічна 
потужність алювію – 1,5–2,0 м.На високій заплаві утворились слабко розвинені 
ґрунти потужністю до 0,5 м.  

Найбільшу площу у долині ріки займає перша надзаплавна (третя за 
номерацією Я.С. Кравчука) тераса – головний елемент рельєфу її днища. 
Ширина тераси біля хутора Рівня досягає та перевищує 300 м, висота зміню-
ється від 6 до 8 м, місцями, як, наприклад, біля садиби Горганського ПНДВ, 
досягає 9 м. На поверхні тераси наявні невиразні коритоподібні зниження – 
сліди давнього русла ріки. Внутрішня будова тераси подібна до будови високої 
заплави, потужність річкових відкладів коливається зазвичай у межах 1,5–2,0 м.  
 Друга надзаплавна (фінальноплейстоценова) тераса р. Бистриці Надвір-
нянської найліпше збережена на правобережжі ріки в районі центральної части-
ни хутора Рівня; поблизу виразно проявлені різні рівні заплави, добре представ-
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ленаперша надзаплавна тераса. Тераса тут має помітний нахил у бік ріки і є 
спільною для Бистриці Надвірнянської та потоку Джурджинець (Дзюрджи-
нець).Відносна висота тераси – 10–12 м. Цікаво, що потужність терасових 
відкладів заплавних і надзаплавних терас цього потоку приблизно вдвічі 
перевищує потужність відповідних відкладів р. Бистриці Надвірнянської. 
 Річкові (алювіальні) тераси середньогірної частини території ПЗ 
“Горгани” у верхніх ланках гідрографічної мережі місцями заміщені селевими 
терасами голоценового та пізньоплейстоценового віку. Показовий приклад 
такого заміщення представляє долина п.Джурджинець. Потужність алювіально-
селевих відкладів заплавних і надзаплавних терас у долині потоку досягає та 
перевищує 4 м. Відносна висота першої надзаплавної тераси у нижній течії 
струмка досягає 6–8 м, другої (фінальноплейстоценової) є вдвічі більшою. 
Визначальна морфологічна ознака різновікових селевих терас – їхня 
хвилястість, зумовлена наявністю поздовжніх селевих валів висотою до 1,5–2,0 
м і протяжністю у кілька десятків метрів. 

До основних форм флювіального рельєфу на території заповідника 
“Горгани” належать також конуси винесення постійних і тимчасових водотоків, 
утворені у голоценовий і пізньоплейстоценовий час. Формування найбільших 
конусів пов’язане з діяльністю селів. 

Флювіально-денудаційна та денудаційна морфоскульптура. До флю-
віально(ерозійно)-денудаційного рельєфу віднесені схили долин потоків і рік, 
водозбірні лійки, а також схили хребтів і гір, просторово та генетично пов’язані 
з долинним розчленуванням рельєфу. Цей генетичний тип рельєфу займає 
найбільшу площу у межах середньо- і низькогірної частин території ПЗ  
“Горгани”. 
 У низькогірній частині заповідної території ерозійно-денудаційний рельєф 
представлений головним чином крутими (20–30є) і покатими (10–20є) схилами. 
В межах середньогір’я, де більшу роль у будові рельєфу відіграють порівняно 
стійкі до звітрення та денудації товщі піщаних порід, переважають дуже круті 
(30–40є) та круті (20–30є) схили. Схили, крутість яких перевищує 35є 
(потенційно осипні) на низькогірній території трапляються рідко, майже 
виключно на ділянках сучасного чи недавнього підмиву річкових берегів. У 
середньогір’ї схили такої крутизни займають значні площі. Пiвнiчно-схiднi 
схили гірських хребтів тут часто мають крутизну 35–45°. Понад ѕ території 
заповідника – круті та дуже круті схили; решту заповідної території займають 
схили середньої крутизни (10–20°) – близько 17%, пологі та дуже пологі схили 
(2–10°) – близько 6 % (табл. 1).  

Поздовжні профілі схилів порівняно невеликих долин переважно прямі 
або слабо випуклі. Рідше трапляються ввігнуті схили, характерні для 
поздовжніх відрізків долин. Такі схили, як правило, поступово переходять у 
порівняно круті ерозійно-денудаційні схили гірських хребтів. У низькогірній 
частині заповідника схили долин і хребтів місцями розчленовані гірськими 
ярами і балками, що являють собою невеликі крутосхилові врізи, які не мають 
постійного водотоку. Для середньогір’я ці форми рельєфу не властиві. 
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Таблиця 1 
Розподіл території природного заповідника “Горгани” за крутизною схилів [8]  

 

№ з/п Крутизна схилів, град. Площа, га 
% від загальної 

площі 
1. 2-5 69,9 1,3 
2. 5-10 271,5 5,0 
3. 10-20 907,2 16,9 
4. 20-30 1630,5 30,6 
5. 30-40 1769,3 33,2 
6. понад 40 687,4 13,0 

Всього: 5335,8 100,0 
 

Денудаційна морфоскульптура території ПЗ “Горгани” представлена 
вирівняними поверхнями, що створені схиловими (денудаційними) процесами; 
їх звичайно називають поверхнями вирівнювання [9]. Беручи до уваги 
положення у рельєфі, поверхні вирівнювання можна поділити на вершинні і 
присхилові (підуступні). Виділяють також, так звані, прирічкові поверхні 
вирівнювання (долинні педименти), що є різновисотними й різновіковими 
денудаційними рівнями, розташованими у межах річкових долин. Фрагменти 
цих рівнів морфологічно подібні до змінених денудацією фрагментів річкових 
терас, тому їх часто помилково приймають за перетворені схиловими 
процесами давні тераси.  

Внутрішньодолинні денудаційні поверхні (рівні) важливі для відтворення 
давніх річкових терас і вивчення історії формування рельєфу, бо просторово й 
генетично пов’язані з річковими терасами, які певний час виступали для них 
місцевими базисами денудації, але згодом були повністю знищені; важливо, що 
вони відповідають їм за кількістю, абсолютною та відносною висотою. У 
зв’язку з цим долинні денудаційні рівні засвідчують існування давніх терас, 
знищених русловими та схиловими процесами, та дають змогу визначити їхню 
висоту – найважливішу індивідуальну характеристику місцевих річкових терас. 

Порівняно високі (понад 100 м) денудаційні рівні ПЗ “Горгани” не 
виявляють безпосереднього зв’язку з річковими терасами (тераси такої висоти у 
районі заповідника не відомі) і займають як внутрішньодолинне, так і 
наддолинне положення. Загалом, роль вирівняних денудаційних поверхонь у 
будові рельєфу заповідної території, як і рельєфу середньогірних Скибових 
Ґорґанів у цілому, мізерна.  

Структурно-денудаційні та гравітаційні форми. Структурно-дену-
даційний рельєф території ПЗ “Горгани” представлений в основному гребенями 
гірських хребтів і їхніми південно-західними уступами, утвореними внаслідок 
відпрепарування шарів, що складені порівняно стійкими породами. Оскільки 
асиметрія місцевих хребтів, витягнутих уздовж простягання моноклінально 
залягаючих пластів, визначена геологічною структурою субстрату, ці форми 
теж можна тлумачити як складові структурно-денудаційного рельєфу і нази-
вати їх моноклінальними хребтами. Найбільшим і найвиразнішим з-поміж них є 
Довбушанський хребет, повністю розміщений у межах заповідної території. 
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Формування цього хребта та інших подібних хребтів Довбушанських Ґорґанів 
пов’язане з наявністю потужних товщ, складених масивними і грубошару-
ватими ямненськими пісковиками. Утворення друго- та третьорядних додатних 
форм структурно-денудаційного генезису (другорядних моноклінальних хреб-
тів, видовжених шатроподібних гір, субсеквентних (витягнутих уздовж простя-
гання шарів) сходин і валів на схилах долин і піднять) зумовлене препа-
руванням нахилених шарів, складених зазвичай вигодськими і бистрицькими 
пісковиками. 

Характерні елементи рельєфу виразно асиметричних моноклінальних 
хребтів – уступи куестового типу, представлені дуже крутими й урвистими 
ввігнутими схилами, зорієнтованими на північний схід. Найкращі приклади 
уступів даного типу – північно-східні схили Довбушанського хребта та хребта з 
вершиною Товста. 
 Гравітаційна морфоскульптура заповідника представлена головним 
чином східчастими та погорбованими зсувними схилами, а також окремими 
зсувними формами – зсувами різних розмірів, генетичних типів і форм. 
 Порівняно крупні (площею понад 1 га) зсуви захоплюють товщу корінних 
порід. Характерна їхня приуроченість до верхніх, водозбірних ділянок долин, а 
також до нижніх частин їх схилів. Формування особливо великих зсувів часто 
пов’язане з гравітаційним відсіданням схилів і вододільних поверхонь гірських 
хребтів й являє собою тривалий і повільний, багатоактний процес. Крупні 
форми гравітаційного відсідання завжди представлені зсувами-блоками 
(структурними зсувами), зміщеними майже без порушення суцільності шарів 
корінних порід. З утворенням таких зсувів пов’язане формування видовжених, 
подекуди ровоподібних знижень (ровів відсідання) і східчастих схилів або 
окремих сходин, особливо виразно проявлених у пригребеневих частинах 
гірських хребтів, приурочених до чолових частин лусок і скиб [16]. З блоками 
відсідання генетично поєднані розміщені над ними уступи – аналогами стінок 
відриву звичайних зсувів.  
 Різноманітні форми рельєфу, зумовленігравітаційним відсіданням товщ 
ямненських пісковиків, можна бачити на привододільній поверхні та північно-
східному схилі Довбушанського хребта східніше його головної вершини – 
г.Довбушанки. 
 Найбільший зсув на території заповідника розміщений у басейні лівого 
допливу потоку Дзюрджинець західніше г. Скалки Верхні. Це один із найбіль-
ших за площею і, мабуть, найдовший зсув, констатований у межах Українських 
Карпат. Загальна довжина зсувув проекції на горизонтальну площину досягає 
2,95 км, реальна довжина перевищує 3 км. Зсув складний за будовою та 
механізмом утворення: верхня, коротша та ширша частина зсувного тіла 
представляє зсув структурного типу, нижня має виразні ознаки пластичного 
зсуву (зсуву-потоку). Між стінкою відриву і тілом структурного зсуву трапля-
ються заболочені ділянки.  

Інший порівняно крупний зсув розміщений у верхів’ї долини потоку 
Федеціл та на північно-східному схилі г. Довбушанка.Зсув давно відомий 
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завдяки публікації польського географа Євгеніуша Ромера [17], який детально 
описує цей унікальний за виразністю й розмірами зсув-потік, вважаючи, що це 
один із найпотужніших зсувів у Карпатах. Намагаючись уточнити вік зсуву 
(його недавнє утворення засвідчував повалений ліс), дослідник звернувся до 
фондових матеріалів лісового господарства і з’ясував, що формування зсуву, 
згідно цих джерел, розпочалось 27 червня 1897 р. і тривало до середини липня. 
Тоді скельні маси досунулись долиною струмка приблизно до висоти 1200 м і, 
таким чином, здолали трохи більше половини шляху до сучасного положення 
фронту зсуву. Від середини липня насичена водою товща пухких порід повільно 
зміщувалась під впливом сили тяжіння. Внаслідок зсувного процесу на 
Довбушанському хребті була утворена виразна ніша, з якої розпочинався 
потужний кам’яний потік, складений брилами ямненського пісковику. 
Одночасно відбулось оновлення великого скельного урвища [17], 
модельованого у наш час нівальними та обвально-осипними процесами. 

Сучасна довжина тіла зсуву в проекції на горизонтальну поверхню 
становить близько 2,3 км, реальна – перевищує 2,5 км. Зсувні нагромадження 
розміщені головним чином у долині потоку, де формують її аномально широке 
дно. Верхню частину зсувного тіла творить кам’яний потік шириною до 200–
250 і довжиною близько 1800 м. Нижній, дещо вужчий (100–125 м) фрагмент 
зсуву-потоку складений з дрібнозему та кам’яних брил. Перепад висот між 
брівкою стінки відриву Довбушанського зсуву та його чолом становить 
близько670 м. 

Утворенню Довбушанського зсуву передувало формування потужної тов-
щі зсунутих скельних блоків і брил ямненських пісковиків, нагромаджених на 
хребті внаслідок гравітаційного відсідання значного фрагменту його північно-
східного схилу. Безпосередньою причиною сходження зсуву виступало перезво-
ложення товщі скельно-пухких мас, зумовлене аномально значною кількістю 
опадів протягом першої половини 1897 року [17]. 

На особливу увагу заслуговує також зсув, розміщений на північному схилі 
г. Козі Гора. Цей середніх розмірів зсув вирізняється значною висотою стінки 
відриву, верхня частина якої представлена скельним урвищем, і доволі виразним 
западинно-горбкуватим рельєфом у тильній ділянці зсувного тіла. Зсув поки-що 
погано вивчений і є перспективним об’єктом для подальших геоморфологічних 
досліджень. 

Порівняно дрібні зсуви розповсюджені головним чином у нижніх части-
нах схилів річкових долин. Їх утворення пов’язане, як правило, з локальним 
підмивом річкою бортів долини, а також підрізкою схилів при прокладанні 
доріг. Для таких зсувів характерні фронтальна і циркоподібна форми, незначне 
захоплення товщі корінних порід, періодична активізація при зволоженні.  

Форми рельєфу, створені внаслідок обвалювання й осипання, приурочені 
зазвичай до стінок відриву великих зсувів. Виразні денудаційні й акумулятивні 
форми обвально-осипного походження – невеликі ніші та конуси – наявні біля 
вершини г. Довбушанка, де на відстані близько 450 м простежується скелястий 
уступ висотою до 50–100 м. Аналогічні обвально-осипні утворення можна 
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бачити на північному схилі г. Козі Гора.  
Виразні кам’яні вали обвального походження виявлені нами на лівобе-

режжі долини Бистриці Надвірнянської біля хутора Глоди в охоронній зоні 
заповідника. Крупнобриловий кам’яний матеріал творить тут потужний 
обвально-осипний конус, у південній частині якого видно зазначені вище вали, 
розташовані впоперек до місцевого нахилу поверхні конусу. Конус перекриває 
першу надзаплавну террасу Бистриці Надвірнянської. Його ширина у 
фронтальній частині досягає 450 м, максимальна потужність обвальних мас, 
розрахована за розмірами форми, перевищує 20 м. Над конусом у пригребеневій 
частині хребта наявний скелястий уступ – стінка зриву обвалу. Це один із 
найбільших конусів обвального типу, констатованих у межах Українських 
Карпат. Перекриття обвалом голоценової тераси засвідчує його пізньоголо-
ценовий вік. 

До гравітаційних форм можна відносити специфічні нерівності мікро-
рельєфу, пов’язані з кам’яними розсипищами, широко розповсюдженими вище 
верхньої межі лісу. Найвиразніші форми цього типу представлені сходинами, 
що витягнуті уздовж простягання схилів гірських хребтів. Такі поздовжні 
сходини особливо виразні на південно-західному схилі Довбушанського хребта, 
де вперше були зауважені ще Є. Ромером [17]. Зазначені форми нагадують 
нагірні тераси, але особливості розташування сходинок (співвідношення сходин 
і схилів хребтів, виразна прямолінійність їхнього простягання), як і особливості 
будови покриву уламкових відкладів, дають підстави вважати, що вирішальну 
роль у їхньому розміщенні та формуванні відіграють макротріщини, 
зорієнтовані вздовж простягання піщаних товщ ямненської світи. 
 Серед літологічних відмін покривних відкладів на території ПЗ “Горгани” 
особливої уваги заслуговують кам’яні розсипища, складені з брил пісковиків, 
що є невід’ємною складовою типового ландшафту середньогір’я Скибових і 
Привододільних Ґорґанів [14]. Такі розсипища займали у 1996 р. близько 11%, а 
на даний час – 6,5% заповідної території. Місцеве населення Карпат називає їх 
ґреґотами, а вершини, укриті ґреґотами, – ґорґанами, аршицями [1]. Форму-
вання кам’яних розсипищ і суттєво кам’янистих схилових покривів відбувалось 
завдяки діяльності десерпційних, делювіальних і суфозійних  процесів. 

На території заповідника розсипища розповсюджені на ділянках 
поширення грубошаруватих і масивних ямненських і вигодських пісковиків, 
звітрення яких забезпечує значну частку достатньо крупних (брилових) уламків. 
Їх найбільші за площею масиви зосереджені на схилах і привододільних 
поверхнях найвищих гір і хребтів вище верхньої межі лісу. Тут кам’яні 
розсипища складені з особливо крупних уламків, мають порівняно виразний і 
різноманітний мікрорельєф і вирізняються значною генетичною різнома-
нітністю. Уламки порівняно малорухливих розсипищ покриті зверху накипними 
лишайниками переважно зеленувато-жовтого кольору. Пересічна потужність 
покриву грубоуламкових відкладів не перевищує 3 м, максимальна досягає 5–7 
м. Типовими єкам’яні покриви, що мають двошарову будову: вгорі залягає шар, 
позбавлений дрібнозему, нижче – із супіщаним чи суглинистим заповнювачем.  
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Рухливі кам’яні розсипища обмежують поширення лісової рослинності у 
привододільних частинах вершин і хребтів Скибових та Привододільних 
Ґорґанів і мають важливий вплив на формування верхньої межі лісу [1]. 

Цінні природні об’єкти. До природних цінностей заповідника слід 
відносити як ландшафтні комплекси різного рангу, так і об’єкти живої й 
неживої природи.  

Заповідник достатньо повно репрезентує особливості будови ґорґанського 
виду середньогірних ландшафтівУкраїнських Карпат, у складі якого найбільш 
специфічними є ландшафтні місцевості сильнокам’янистого альпійсько-субаль-
пійського високогір’я з кам’яними розсипами і заростями гірсько-соснового 
криволісся та крутосхилого середньогір’я, вкритого переважно смерековими (з 
участю сосни кедрової), ялицево-смерековими і буково-ялицево-смерековими 
лісами [12].  

Серед об’єктів живої природи тут виділяють34 види судинних рослин і 33 
види хребетних тварин, що занесені до “Червоної книги України” (2009) та 7 
синтаксонів рослинності, занесених до “Зеленої книги України” (2009). Особ-
ливою цінністю заповідника є смерекові, смереково-ялицеві, кедриново-смере-
кові, буково-ялицево-смерекові та кедринові (з сосни кедрової європейської) 
праліси, що займають 923,7 га (19,2% лісовкритої території заповідника) [12]. 
Тут зафіксовані найвищі в Українських Карпатах дерева бука, ялиці і смереки. 
Найвищі дерева смереки, бука і ялиці у пралісах досягають висоти 53 м і 
діаметра понад 160 см, сосни кедрової – 34 м і 108 смвідповідно. Цінним 
природним об’єктом є найкрупніший у заповіднику екземпляр ялиці білої 
заввишки 53,4 м і діаметром 133 см [15]. 

Корінні природні ліси ПЗ “Горгани” займають 3337,6 га, що складає 
69,3% його лісовкритої площі [12]. Чітке чергування лісів залежно від висотних 
відміток та кліматичних і ґрунтово-гідрологічних умов характеризує 17 різних 
типів лісу, які є своєрідними стандартом і еталоном, а типи умов місцезро-
стання – резерватом майже незмінених природно-територіальних комплексів 
Українських Карпат [15]. 

До цінних об’єктів неживої природи заповідника слід віднести два гран-
діозні зсуви – зсув під г. Скалки Верхні та Довбушанський зсув у верхів’ї п. 
Федеціл; великі за площею генетично різнорідні кам’яні розсипи з поздовжніми 
сходинками під вершинами Довбушанець, Ведмежик; крупнобрилові кам’яні 
розсипи на хребті Березовачка; конусо- та пірамідоподібні вершини гір 
Ведмежик, Полєнський (Полинський) і Козій Горганта найвищу ділянку 
території заповідника – вершину г. Довбушанка; кам’яні вали обвального 
походження на лівобережжі долини Бистриці Надвірнянської біля хутора Глоди- 
ще; величезний алювіально-селевий конус винесення  п. Джурджинець і його 
голоценові алювіально-селеві тераси, а також найбільш показові відслонення 
відкладів ямненської світи (на північно-східному схилі г. Довбушанка), маняв-
ської, вигодської і бистрицької світ (уздовж русел рік Бистриця Надвірнянська і 
Зубринка), виходи менілітової (біля гирла потоку Федеціл) і кросненської (на 
лівому березі Бистриці Надвірнянської біля північної околиці с. Бистриця) світ. 
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GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE AND VALUABLE 

NATURAL SITES OFNATURE RESERVE "GORGANY" 
Roman Hnatiuk, Vitaliy Brusak  

 
Feedback of geological structure and relief of nature reserve “Gorgany” which are typical 

for Skybovi Carpathian Mountains are characterized in this article. Features and elements of fluvial, 
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fluvial-denudational and denudational morphosculpture and structural denudational and 
gravitational landforms are reviewed. Valuable objects of animate and non-living nature of reserve 
“Gorgany” are identified. Among the objects of non-living nature the most valuable are typical 
outcrops of bedrock, the biggest in Carpathian Mountains landslides and stone ramparts, debris 
cone of Dzhurzhynets River, stone rivers and the highest summit of Dovbushanka and 
Berezovachka ridge. 

Key words: geological and geomorphological structure,nature reserve “Gorgany”, Skybovi 
Carpathian Mountains, objects of non-living nature, roks, stone rivers, landslide, debris cone, the 
highest summit, geological exposures. 

 
ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ЦЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА “ГОРГАНЫ” 
Роман Гнатюк, Виталий Брусак  

 
Охарактеризовано взаимозвязь геологического строения и рельефа на территории 

природного заповедника “Горганы”, которые отображают общие черты и закономерности 
присущие Скибовым Карпатам. Рассмотрено элементы  и особенности флювиальной, 
флювиально-денудационной и денудационной морфоскульптуры, а также структурно-
денудационные и  гравитационные формы рельефа. Выделено ценные объекты живой и 
неживой природы на территории заповедника. Среди объектов неживой природы наиболее 
ценными являются типичные разрезы отложений разных  геологических свит, два самых 
больших за размерами в Украинских Карпатах оползня и каменные валы обвального 
происхождения, алювиально-селевый конус выноса  ручья Джуржинец, каменные поля и 
реки из крупных обломков песчаника, а также наивысшие вершины Довбушанского хребта и 
хребта Березовачка.  

Ключевые слова: геолого-геоморфологическое строение, природный заповедник 
“Горганы”, Скибовые Карпаты, объекты неживой природы, скалы, каменные реки, оползни, 
валы обвалов, наивысшие вершины, геологические разрезы. 
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УДК 551.4 
 

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ РУСЛА РІЧКИ 
СТРИЙ У 1896–2006 рр. 

 
Павло Горішний 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Вступ. Руслові процеси належать до найдинамічніших екзогенних 
геоморфологічних процесів. Цей науковий напрям досліджень, який містить 
багато складних наукових проблем, давно розробляється в Україні і світі у 
різних науках: геоморфології, гідрології та технічних науках (геодезія, 
фотограмметрія і картографія). Такі дослідження проводять у Київському, 
Львівському, Чернівецькому університетах, НУ “Львівська політехніка” та 
інших уныверситетах і наукових установах. Достатньо добре вивчені річкові 
долини Карпатського регіону, зокрема, створені класифікації річкових русел за 
різними критеріями, досліджені вертикальні і горизонтальні деформації 
окремих річкових долин [9-11 та ін.]. Дослідження змін русла проведені також і 
в долині р. Стрий [5, 8]. 

Передгірська частина р. Стрий, як і інших правих приток Дністра, 
переважно належить до типу напівгірських рік. Вона відрізняється дуже 
активними переформуваннями русла з утворенням різних форм руслового 
рельєфу.  

Метою цієї статті є аналіз горизонтальних деформацій русла річки Стрий 
на ділянці Стриганці–Заліски за період 1896-2006 рр.   

Для проведення досліджень використані топографічні карти масштабу 
1:50 000 і 1:100 000 на 1896, 1933, 1949, 1958, 1977-84 рр. Карти 1949 і 1958 р. 
охоплюють майже всю досліджену ділянку русла річки за винятком її верхньої 
частини (Стриганці – Воля-Любомирська або Стриганці – Волиця-
Гніздичівська). Для оцінки сучасної ситуації русла р. Стрий використаний 
космознімок Google Earth 2006 р. високої роздільної здатності. Аналіз 
топографічних карт різних років проведений методом співставлення і 
накладання. Проаналізовані зміни русла на кожному часовому інтервалі. Типи 
русел і звивин визначені за М.Є.Кондратьєвим та ін. [2], М.І.Маккавєєвим і 
Р.С.Чаловим [4], О.Г.Ободовським [6]. 

Загальна характеристика досліджуваної ділянки русла та його 
відтинків. Нижня течія р. Стрий розміщена в межах Жидачівського підняття, 
найбільш піднятої частини Розділ-Жидачівського валоподібного підняття [1], 
обмеженого з заходу розломом північного західного простягання, а зі сходу 
флексурою такого ж простягання, на півночі флексурою “Крупсько”, на півдні 
Ходорівською западиною. У геологічній будові беруть участь головно 
верхньокрейдові (луквинська світа), неогенові (опільська, тираська і дашавська 
світи) і четвертинні відклади, які характеризуються різноманітним 
літологічним складом (піски, глини, вапняки, гіпси, ангідрити, аргіліти, 
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пісковики тощо). Головну роль у Жидачівському піднятті відіграють відклади 
луквинської світи. Досліджувана ділянка русла р. Стрий розміщена у 
геоморфологічній підобласті Прибескидського Передкарпаття, переважно 
районі Верхньодністерської алювіальної рівнини (підрайон Стрийсько-
Жидачівська улоговина) [3]. Жидачівське підняття, яке має абсолютну висоту 
до 290 м (г. Базинівка), відділяється від  алювіальної рівнини з відмітками 245-
250 м чітко виразними уступами до 35-40 м. Долина р. Стрий представлена на 
цій ділянці заплавою, першою та другою надзаплавними терасами. Перша (2,5-
3м) і друга (4-5м) надзаплавні тераси [7] творять відомий конус виносу Стрия. 
У ньому потужність алювіальних відкладів досягає найбільшого на 
Передкарпатті значення (до 30 м).  

Ширина сучасного русла на досліджуваній території становить 40-90 м. 
Русло зміщене до правого борту заплави.  Ширина заплави становить 0,8–      
2,5 км.   

Проаналізувавши топографічні карти, ми поділили за типом русла і 
руслових деформацій річку Стрий на 2 відтинки: Стриганці–Жидачів і 
Жидачів–Заліски (гирло Стрия). Ці відтинки мають суттєві відмінності. 

Перший відтинок характеризується слабко звивистим багаторукавним 
руслом, з багатьма островами. Русло має напрям простягання спочатку 
субширотний (ПдЗхЗх–ПнСхСх), а біля Гніздичева змінюється на діагональний 
(ПдЗх–ПнСх). Характерною рисою також є добре виразна низька заплава 
(прируслові обмілини), яка складена русловим алювієм. Ці елементи рельєфу 
добре вичитуються топографічних картах і космозображеннях. Звивини на 
цьому відтинку є меншими, ніж на другому. 
         Другий відтинок починається трохи південніше Жидачева і закінчується 
при впадінні р. Стрий у Дністер біля с. Заліски. Він характеризується сильно 
меандруючим руслом з достатньо великими за розмірами звивинами. Це 
ділянка переважно вільного мандрування русла, яке тече у власних наносах. У 
районі м. Жидачева у зв’язку з існуванням Жидачівського підняття, яке 
складене корінними породами верхньої крейди і міоцену, трапляються дві 
вимушені, а також одна частково адаптована меандри.  Напрям простягання 
відтинку русла вище Жидачева змінюється з діагонального на меридіональний 
(Пд–Пн), який далі зміщується дещо на північний захід. Далі (біля с. Заріччя) 
русло різко повертає на схід і витримує цей напрям аж до впадіння річки у 
Дністер, оминаючи з правого боку г. Базинівку (290,4 м) нижче (північніше) 
Жидачева. 
        На другому відтинку значно менше прируслових відмілин, значно більше 
стариць, як з правої так і лівої сторони від русла (у межах заплави). Ділянка 
русла після с. Заріччя є практично межиріччям Дністра і Стрия (Дністер також 
тече у східному напрямку), досить плоскою спільною заплавою Дністра і 
Стрия. 

Зміни русла за період 1896–1933 рр. На 1896 р. русло річки Стрий має 
загальну довжину 33,2 км: Стриганці – Жидачів (22 км), Жидачів – Заліски 
(11,2   км).   Русло   більше   наближене  до   правого    борту   заплави,   а  отже,  
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Рис. Зміни русла у нижній течії річки Стрий у 1896-2006 рр. 
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спричинювало сильніший підмив правого берега і ця тенденція збереглася і в 
наступні  роки. Річка Стрий  на  той час є цілком  природним  утворенням без 
спрямлених ділянок. На першій ділянці (Стриганці–Жидачів) русло 
характеризується багаторукавністю  і досить сильним меандруванням, де має 
вигляд ще типової передгірської річки; друга ділянка – вільного меандрування 
(на межиріччі Стрия– Дністра), типово рівнинна (плоскорівнинна).   

Основні зміни, які відбулись від 1896 до 1933 року полягають у 
зменшенні кількості звивин, певному спрямленні русла на більшій частині 
першого відтинку, та відносно незначних переформуваннях русла на другому 
(див. рис.). 
           На відтинку Стриганці–Покрівці відбулося значне збільшення 
меандрування ріки. Тут (села Луг – Кути) у 1896р. існували два довгі острови, 
рукави, які їх обмежували, були досить прямолінійними. У 1933 р. відбулося 
збільшення кількості меандр при існуванні багаторукавності (2-3 рукави). 
Русло змістилось на південний схід в напрямку с. Стриганці. Утворились 
багаточисленні затоки (5), переважно з лівої сторони русла, збільшилася 
кількість островів. 
           На наступному відтинку Покрівці–Гніздичів зменшилась кількість 
звивин та островів. Річкою було прорвано декілька звивин з правого боку: праві 
звивини біля сіл Покрівців та Ровіски (тепер останнє не існує). Південніше 
Гніздичева утворились затоки (права і невелика ліва) на місці двохрукавного 
русла. Останній відтинок першої ділянки (від Гніздичева до Жидачева) 
характеризується не дуже істотними змінами. Збереглась відносна 
прямолінійність напрямку русла (ПдЗх–ПнСх). Переформування відбулись у 
районі Гніздичева: зникнення дворукавності та зміщення русла в напрямку 
селища. Вище Гніздичева дрібні острови, які існували в руслі, перетворились у 
два довгі (особливо перший – довжиною 1,48 км). 
             На другій ділянці (вище Жидачева) відбулось деяке зміщення та 
збільшення розміру  звивин. Біля с. Заріччя (на картах 1896 і 1933 рр. – 
Wotcniow) була прорвана шийка меандри і утворилась стариця. Східніше с. 
Межиріччя внаслідок прориву меандри утворилося дворукавне русло (це 
свідчить про те, що він відбувся незадовго до цього), західніше – утворився 
невеликий острів зі збереження  русла у лівій (північній) частині русла. Це 
приклад т.зв. незавершеного мандрування. 
 Визначена кількість стариць на цій ділянці русла. У 1896 р. їх було 39, з 
яких 10 – на відтинку Стриганці–Жидачів, та 29 – на відтинку Жидачів–Заліски. 
У 1933 р. число стариць зменшилося: загалом – 22, на першому відтинку – 8, на 
другому – 14. 

Зміни русла за період 1933-1949 рр. У цей період (1933–1949 рр.), 
зважаючи також на невеликий проміжок часу, відбулись незначні горизонтальні 
деформації русла р. Стрий. Між с. Воля-Любомирська і смт Гніздичів 
збільшилось меандрування річки. Утворились дві завалені ліві меандри 
подібної форми на місці порівняно прямолінійного русла, зникли дві довгі 
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затоки. Біля Гніздичева русло ріки змістилось вправо (до сходу), утворивши 
ліву і праву меандри, зник невеликий острів. На ділянці від Гніздичева до 
Жидачева збільшилось меандрування русла та зникли (або змінились) обриси 
островів. У районі цегельні (на польській карті 1933 р. – урочище Прима 
(Pryma)) утворилися дві (права і ліва) меандри заваленого типу. Вище по течії 
зміни русла невеликі: зникла затока, змінилась форма острова. 

Друга ділянка (від м. Жидачева до с. Заліски) характеризується 
незначними змінами русла. Північніше г. Базинівка русло змістилось на схід, 
активно підмиваючи схил, тим самим збільшилася прямолінійна ділянка біля с. 
Заріччя. Біля західної частини с. Межиріччя зник острів, а далі по течії 
збільшився розмір меандр. Приблизно за 1 км до впадіння у Дністер утворилась 
невелика ліва меандра, довжиною (L) близько 350 м і права – 500 м. 

На відрізку Жидачів–Заріччя меандри мають омегоподібну і сегментну 
форму, на відрізку Заріччя–Заліски – переважно синусоїдальну і сегментну.  

Зміни русла за період 1949–1977 рр. Аналіз горизонтальних деформацій 
русла проведений за трьома топографічними картами (1949, 1958, 1977-84). За 
період 1949-1958 рр. переформування русла р. Стрий у нижній течії, головним 
чином, відзначене переважним спрямленням на ділянці Волиця-Гніздичівська–
Заріччя та невеликими змінами у формі меандр на ділянці Заріччя–Заліски (див. 
рис.). 

На першій ділянці у районі населених пунктів Волиця-Гніздичівська і 
Гніздичів різко змінилась форма меандр: зникли три ліві меандри подібної 
форми; виникла права меандра південніше Гніздичева та дві затоки (зліва) за 
загальним значним зміщенням русла у районі Гніздичева у західному напрямку. 
(Причиною такого зміщення можливо є антропогенні зміни русла, тобто 
спрямлення правої меандри, яка активно підмивала берег у районі Гніздичева). 

Вище смт Гніздичева утворився один великий острів і декілька дрібних. 
Загалом, як зазначено вище, на відрізку Волиця-Гніздичівська – Жидачів 
характерне активне спрямлення русла. Між м. Жидачевом і с. Заріччя зникли 
дві великі ліві меандри (північніше і південніше г. Базинівка). Ймовірно, це 
відбулось в результаті того, що у південнішої з них було перерита шийка 
меандри, північнішої – мабуть внаслідок природних чинників. На ділянці 
Заріччя–Заліски, що відповідає широтному напрямку русла, змінилась форма 
меандри східніше с. Заріччя, утворилась ящикоподібна меандра (на місці 
синусоїдальної меандри), зникла крута ліва меандра біля хутора Кружки, 
недалеко від впадіння у Дністер виникла синусоїдальна права меандра.  

Відтинки русла у різні роки відрізняються кількістю стариць на заплаві. У 
1949 р. кількість стариць становить 17, на відтинку Стриганці – Жидачів – 5, на 
відтинку Жидачів – Заліски – 12. У 1958 р. загальна кількість стариць – 31, з 
яких 22 стариці розташовані на першому відтинку, та 9 – на другому.  
 У період з 1958 по 1977-84 рр. загальною тенденцією було збільшення 
меандрування русла. На першому відтинку (Волиця-Гніздичівська–Жидачів) 
посилилося меандрування річки. На місці порівняно прямолінійного русла в 
районі Волиці-Гніздичівської і Гніздичева утворилося декілька меандр 
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синусоїдальної форми. Єдина добре виразна у 1958 р. сегментна меандра 
трансформувалася в ящикоподібну дещо більшого розміру. Також за цей період 
між Гніздичевим і Жидачевом виникла руслова багаторукавність. Утворилися 
невеликі звивини у південній частині Жидачева.  

На другому відтинку суттєвих змін русла не відбулося. На двох 
невеликих ділянках західніше і північніше Жидачева виникла багаторукавність. 
Дещо змінилася форма меандр вище Жидачева. 

Зміни русла за період 1977-2006 рр. За останній період у різних частинах 
досліджуваної ділянки русла р. Стрий  відбулися помітні зміни (рис.). На 
першому відтинку (до с. Покрівці) зменшилася руслова багаторукавність. На 
1977-1978 рр. тут існувало 13 островів. Їх кількість зменшилася, натомість 
утворився довгий (~1520 м) острів поблизу с. Стриганці. Зникла сегментна 
меандра біля с. Покрівці, причому русло змістилось на північ, зате між 
Покрівцями і Гніздичевим утворились спряжені синусоїдальна і ящикоподібна 
меандри. У районі Гніздичева з’явилася багаторукавність, а вище (південніше 
Жидачева) вона зникла. 

На відтинку (Жидачів–Заліски) горизонтальні деформації русла невеликі. 
Біля г. Базинівки змінилася форма меандри (з ящикоподібної з елементами 
багаторукавності на синусоїдальну). Дещо трансформувалося планові обриси 
меандри біля с. Межиріччя (ящикоподібна перетворилася на омегоподібну). 

Висновки. У нижній течії р. Стрий можна виділити дві ділянки з різним 
морфодинамічним типом русла: Стриганці–Жидачів (слабко звивисте 
розгалужене на рукави) і Жидачів–Заліски (переважно вільне меандрування). 
На досліджуваній території  поширені такі форми меандр у плані: 
синусоїдальні, омегоподібні, завалені, ящикоподібні. Аналізуючи топографічні 
карти і космозображення різних років, виявлено періодичне загальне 
збільшення або зменшення меандрування русла. На процес природної динаміки 
русла накладені антропогенні чинники, що проявлялися у його штучному 
спрямленні і зміщенні на окремих відтинках.  
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HORIZONTAL DEFORMATIONS OF THE LOWER RIVERBED  
OF THE STRYY RIVER IN 1896-2006 

P. Horishnyy 
Analysis was made of the horizontal deformations on the riverbed of the Stryy river in the 

Strygantsi-Zalisky area on the basis of selected topographical maps and aerial views of different 
years (1896, 1933, 1949, 1958, 1977-84, 2006). Two lengths different in terms of morphodynamic 
type of riverbed have been singled out: Strygantsi-Zhydachiv (slightly winding and branched into 
distributaries) and Zhydachiv-mouth of the Stryy river (free wandering). 

Keywords: horizontal deformations of the riverbeds, Precarpathians, meander.  
 

 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РУСЛА  

РЕКИ СТРЫЙ В 1896-2006 гг. 
П. Горишный 

 Проанализировано горизонтальные деформации русла реки Стрый на участке 
Стрыганцы – Залиски на основе отдельных топографических карт и космоизображений 
разных лет (1896, 1933, 1949, 1958, 1977-84, 2006). Выделено два отрезки, которые 
отличаются морфодинамическим типом русла: Стрыганцы – Жидачев (слабо извилистое 
разветвленное на рукавы) и Жидачев – устье Стрыя (свободное меандрироание). 
 Ключевые слова: горизонтальные деформации русла, Прикарпатье, меандра. 
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УДК 551.43 

 
РЕЛЬЄФ БАСЕЙНУ ГІРСЬКОГО ПРУТУ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 
 
Михайло Клапчук, Оксана Клапчук  

Львівський інститут економіки і туризму 
 

Багато природних ресурсів здавна використовуються для оздоровлення та 
відпочинку людей. Це можуть бути соляні копальні, термальні води, поклади 
лікувальних грязей та ін. Не менш цінним для рекреації є також і рельєф, тим 
паче такої території як басейн гірського Пруту, де поєднуються різні за віком та 
походженням форми. Одним з найкращих способів дослідження рельєфу, який 
використовується в рекреаційній геоморфології, є морфометричний аналіз 
рельєфу. Морфометричний аналіз досліджуваної території проведено з метою 
з’ясування: взаємозв’язку між поширенням і розвитком різних 
геоморфологічних процесів, складом і характером залягання порід (як наслідок 
утворенням цікавих туристично-рекреаційних об’єктів) та різною крутістю 
схилів і показниками розчленування земної поверхні; співвідношення цікавих 
туристично-рекреаційних об’єктів та показниками морфометричного аналізу; 
відмінностей морфометричних показників в межах басейну Пруту; поширення і 
приурочення цікавих туристично-рекреаційних об’єктів до різних величин 
морфометричних показників та таксономічних геоморфологічних одиниць. 

Проводився аналіз згідно загальноприйнятих методик, зокрема крутість 
схилів визначалась за допомогою шкали закладень, вертикальне розчленування 
вимірювалось, як різниця найвищої та найнижчої точок в межах одного км2, а 
горизонтальне розчленування поверхні водними потоками визначалось як сума 
довжини протікання всіх водотоків на одиниці площі. 

Гірська частина басейну Пруту розташована в межах чотирьох 
геоморфологічних областей: Передкарпаття, Скибових, Вододільно-
Верховинських і Полонинсько-Чорногірських Карпат на площі близько 932 км2. 
Геоморфологічна регіоналізація території  проведена Я.С. Кравчуком [1]. На 
Передкарпаття припадає 10 % від загальної площі (93 км2); на Горганську 
частину басейну – 61 % (564 км2); на Вододільно-Верховинську 19 % (180 км2), 
Полонинсько-Чорногірську – 10 % (95 км2). В таблицях 1–3 наведено 
морфометричні показники рельєфу території досліджень. 

Для передкарпатської частини досліджуваної території притаманні низькі 
показники вертикального розчленування рельєфу, оскільки залягаючі тут 
породи, піддатливі для руйнування. Показник менше 100 м/км2 притаманний 
для 31 % території; 100–200 м/км2 – для 53 %; 201–300 м/км2 – для 7 % (рис. 1). 
Таким чином, можна простежити відповідність між цими показниками та 
поширенням обвально-осипних процесів, яких в цій частині басейну мало. 
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Таблиця 1 

Густота ерозійної мережі в різних гірських частинах басейну Пруту 

Густота 
ерозійної 

мережі, км/км2 

Перед- 
карпаття, 

% 

Скибові 
Карпати, 

% 

Вододільно- 
Верховинські 
Карпати, % 

Полонинсько-
Чорногірські 
Карпати, % 

Гірська 
частина 

басейну ріки 
Прут, % 

Більше 5,0 0 Менше 1 0 0 Менше 1 
4,1–5,0 0 Менше 1 2 1 Менше 1  
3,1–4,0 14 5 13 4 8 
2,1–3,0 46 31 43 26 33 
1,0–2,0 34 51 36 56 48 

Менше 1,0 6 12 6 13 10 
 

Таблиця 2  
Вертикальне розчленування рельєфу в різних 

гірських частинах басейну ріки Прут 

Перепад висот, 
м/км2 

Перед-
карпаття, 

% 

Скибові 
Карпати, 

% 

Вододільно- 
Верховинські 
Карпати, % 

Полонинсько-
Чорногірські 
Карпати, % 

Гірська частина 
басейну ріки 
Прут, % 

Більше 500 0 Менше 1 0 2 Менше 1 
401–500 1 5 0 6 4 
301–400 8 23 2 22 18 
201–300 7 42 20 55 35 
100–200 53 27 64 13 35 

Менше 100 31 2 14 2 7 
 

Таблиця3 
 Крутість схилів в різних гірських частинах басейну Пруту 

Крутість 
схилів, º 

Перед-
карпаття, % 

Скибові 
Карпати, 

% 

Вододільно- 
Верховинські 
Карпати, % 

Полонинсько-
Чорногірські 
Карпати, % 

Гірська частина 
басейну ріки 
Прут, % 

Більше 35º 2 10 1 10 7 
26–35º 2 12 3 16 10 
21–25º 8 25 9 25 20 
11–20º 21 34 51 35 36 
2–10° 59 18 32 13 25 

Менше 2º 8 1 4 1 2 
 
 

53,0%

7,0%
8,0%1,0%

31,0%

401–500

301–400

201–300

100–200

менше 100

 
Рис. 1. Вертикальне розчленування рельєфу передкарпатської 

гірської частини басейну ріки Прут, м/км2 
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Для передкарпатської гірської частини басейну Пруту, характерна 

середня густота ерозійної мережі. Шести відсоткам цієї території притаманний 
показник менше 1 км/км2, 34 % території – 1,0–2,0 км/км2, значна частина 
території (46 %) характеризується показником густоти ерозійної мережі 2,1–
3,0 км/км2 (рис. 2). Найбільший показник для Передкарпаття в межах 
досліджуваної частини басейну Пруту становить 3,1–4,0 км/км2 та займає 14 % 
даної території . Отже, показник ерозійної мережі коливається від 0 до 4 км/км2. 

 

34,0%

46,0%

14,0%6,0%

3,1–4,0

2,1–3,0

1,0–2,0

менше 1,0

 
Рис. 2. Густота ерозійної мережі передкарпатської гірської частини басейну ріки Прут, м/км2 

 
Перевищення в 301–400 м/км2 зустрічається на 8 % передкарпатської 

досліджуваної території і показник вертикального розчленування рельєфу 401–
500 м/км2 можна спостерігати на 1 % території. На схили крутістю менше 2º 
припадає 8 % передкарпатської досліджуваної території. 

Більше половини території (59 %) припадає на схили крутістю 2–10º та 
21 % – на схили крутістю 11–20º. Решта території має крутість 21–25º (8 %), 26–
35º (2 %) та більше 35º (2 %) (рис. 3). 

 

59,0%

8,0% 2,0%
2,0%

21,0%

8,0%

більше 35°

26–35°

21–25°

11–20°

2−10°

менше 2°

 
Рис. 3. Крутість схилів передкарпатської гірської частини басейну Пруту 

 
У зв’язку з такими показниками для даної частини досліджуваної 

території притаманні зсувні, ерозійні, кріп і болотні процеси. 
Горганська частина досліджуваної території відрізняється від 

передкарпатської меншими показниками густоти ерозійної мережі та значно 
вищими вертикального розчленування рельєфу і крутості схилів. Так, показник 
густоти ерозійної мережі менше 1 км/км2 характерний для 12 % території; 1,0–
2,0 км/км2 – для 51 % басейну Пруту; 2,1–3,0 км/км2 – для 31 % території; 5 % 
району досліджень – це місцевість з показником густоти ерозійної мережі 3,1–
4,0 км/км2. Проте, зустрічаються ділянки, де максимальні показники становлять 
4,1–5,0 та більше 5,0 км/км2, однак їх площа незначна – менше 1 % (рис. 4). 
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51,0%

31,0%
5,0%0,5%

0,5%12,0%

більше 5,0

4,1–5,0

3,1–4,0

2,1–3,0

1,0–2,0

менше 1,0

 
Рис. 4. Густота ерозійної мережі горганської частини басейну Пруту, км/км2 

 
Показники вертикального розчленування рельєфу коливаються в межах 

від менше 100 до більше 500 м/км2. Показник менше 100 м/км2 характерний для 
2% горганського басейну Пруту. 27 % та 42 % території займають ділянки з 
перепадами висот 100–200 та 201–300 м/км2, відповідно (рис. 5). 

 

42,0%

23,0%

5,0%
1,0%

2,0%

27,0% більше 500

401–500

301–400

201–300

100–200

менше 100

 
Рис. 5. Вертикальне розчленування горганської частини басейну Пруту, м/км2 

 
Значна частина басейну Пруту в межах Скибових Горган (23 % та 5 %, 

відповідно) має показники 301–400 та 401–500 м/км2. Також зустрічаються 
перепади понад 500 м/км2, але площа їх поширення незначна (менше 1 %). 

Горганська частина досліджуваного басейну одна з найкрутіших серед 
всіх областей, через які протікає р. Прут у верхній течії. Крутість земної 
поверхні в басейні гірського Пруту в межах Скибових Карпат характеризується 
такими показниками і відповідними площами: менше 2º – 1 % території, 2–10º – 
18 %, 11–20º – 34 %, 21–25º – 25 %, 26–35º – 12 % та більше 35º притаманне для 
10 % території (рис. 6).  

 
1,0%

25,0%

12,0%

10,0%

34,0%

18,0%

більше 35°

26–35°

21–25°

11–20°

2−10°

менше 2°

 
Рис. 6. Крутість схилів горганської частини басейну Пруту 

 
Враховуючи показники можна стверджувати, що для горганської частини 

характерні обвально-осипні й ерозійні процеси, селі. Присутній вплив 
нівальних і лавинних процесів. 
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Для Вододільно-Верховинської області в гірській частині басейну Пруту 
характерні приблизно такі ж, як і для Передкарпаття, показники густоти 
ерозійної мережі. Показник менше 1,0 км/км2 відповідає площі 6 %. Показники 
1,0–2,0 та 2,1–3,0 км/км2 становлять, відповідно, – 36 і 43 % території (рис. 7). 

 

36,0%

43,0%

13,0%2,0%6,0%

4,1–5,0

3,1–4,0

2,1–3,0

1,0–2,0

менше 1,0

 
Рис. 7. Густота ерозійної мережі вододільно-верховинської 

частини басейну Пруту, км/км2 

 
Густота 3,1–4,0 км/км2 притаманна для 13 % території досліджуваної 

частини басейну та показник 4,1–5,0 км/км2 становить 2 % території. 
Вертикальне розчленування рельєфу вододільно-верховинської частини 

басейну Пруту характеризується значно меншими показниками ніж горганська 
частина і дещо більшими ніж перед карпатська. Показник менше 100 м/км2 
складає 14 % від загальної площі даної частини басейну, показник 100–
200 м/км2 – 64 %, 201–300 і 301–400 м/км2 зустрічаються на 20 і 2 % території, 
відповідно (рис. 8). 

 

64,0%

20,0%2,0%
14,0%

301–400

201–300

100–200

менше 100

 
Рис. 8. Вертикальне розчленування рельєфу вододільно-верховинської частини басейну 

Пруту, м/км2 
 
Щодо показників крутості схилів, то досліджувана частина Вододільно-

Верховинської області значно пологіша, ніж область Скибових Карпат, проте 
дещо крутіша, ніж Передкарпаття. Схили крутістю менше 2º займають 4 % 
території. Близько 32 % і 51 % території мають крутість 2–10º і 11–20º, 
відповідно. Значно менше території мають вищі показники – 21–25º (9 %) та 
26–35º (3 %). Зустрічаються також і схили крутістю більше 35º, але їх мало, – 
близько 1 % від загальної площі вододільно-верховинської частини басейну 
Пруту (рис. 9). Для даної території й таких показників крутості, густоти 
ерозійної мережі та вертикального розчленування притаманні зсувні, кріп, 
ерозійні геоморфологічні процеси. 
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4,0%

51,0%

9,0%3,0%1,0%

32,0% більше 35°

26–35°

21–25°

11–20°

2−10°

менше 2°

 
Рис. 9. Крутість схилів вододільно-верховинської частини басейну р. Прут 

 
Для Полонинсько-Чорногірських Карпат характерні невисокі показники 

густоти ерозійної мережі. Переважна частина території (69 %) має густоту не 
більше 2,0 км/км2; 26 % – 2,1–3,0 км/км2. Зовсім рідко можна спостерігати 
густоту 3,1–5,0 км/км2 – всього 5 %, при цьому показник 4,1–5,0 км/км2 займає 
1 % території (рис. 10). 

 

26,0%

56,0%

13,0% 1,0% 4,0%

4,1–5,0

3,1–4,0

2,1–3,0

1,0–2,0

менше 1,0

 
Рис. 10. Густота ерозійної мережі полонинсько-чорногірської частини басейну Пруту, км/км2 

 
Показник вертикального розчленування рельєфу є найвищим для всього 

досліджуваного басейну Пруту в Полонинсько-Чорногірських Карпатах. 
Перепад висот менше 100 м/км2 спостерігається всього на 2 % території. Дещо 
вищий перепад – 100–200 м/км2 зустрічається на 13 % площі. Більше половини 
території (55 %) має перепад висот приблизно 201–300 м/км2. Показник 301–
400 м/км2 зустрічається на 22 % території Полонинсько-Чорногірських Карпат в 
межах басейну Пруту. На 6 % території перепад складає 401–500 м/км2, а на 
2 % території – більше 500 м/км2 (рис. 11). 

 

55,0%

13,0%

2,0%2,0%
6,0%

22,0% більше 500

401–500

301–400

201–300

100–200

менше 100

 
Рис. 11. Вертикальне розчленування рельєфу полонинсько-чорногірської частини басейну 

ріки Прут, м/км2 
 
Крутість рельєфу Полонинсько-Чорногірських Карпат в межах басейну 

Пруту є вищою, ніж в інших областях на досліджуваній території (рис. 12). 
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Рис. 12. Крутість схилів полонинсько-чорногірської частини басейну ріки Прут 
 
Схили крутістю менше 2º зустрічаються на 1 % території полонинсько-

чорногірської частини басейну ріки Прут. 13 % території займають схили з 
крутістю 2–10º, 35 % території має крутість 11–20º, 25 % від загальної площі 
території Полонинсько-Чорногірських Карпат в межах гірської частини басейну 
Пруту займають схили 21–25º. Крутість схилів з показниками 26–35º 
характерна для 16 % території. Схили крутістю більше 35º займають 10 % від 
площі полонинсько-чорногірської частини басейну Пруту. Для даної території 
характерне поширення обвально-осипних, селевих та в меншій мірі ерозійних, 
лавинних, нівальних процесів. 

Загалом, досліджувана територія характеризується середніми 
показниками густоти ерозійної мережі, які становлять 1,0–3,0 км/км2 та 
зустрічаються на 81 % від загальної площі території досліджень (рис. 13). 
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Рис. 13. Густота ерозійної мережі гірської частини басейну ріки Прут, км/км2 

 
Середні показники перевищення (100–300 м/км2), тобто вертикального 

розчленування рельєфу, спостерігаються на 70 % території досліджень. Значна 
площа (18 %) має показник 301–400 м/км2 (рис. 14). 
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Рис. 14. Вертикальне розчленування гірської частини басейну Пруту, м/км2 

 
27 % території гірської частини басейну займають схили крутістю менше 

11º. 56 % території займають схили крутістю 11–25º. Також є схили значної 
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крутості, більше 35º, які становлять 7 % від загальної площі. Зустрічаються 
прямовисні схили з крутістю понад 65º, проте їх площі незначні (рис. 15). 
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Рис. 15. Крутість схилів гірської частини басейну ріки Прут, º 

 
Загалом басейн гірського Пруту характеризується середніми показниками 

густоти гідрографічної мережі, які становлять 1,0–3,0 км/км2 та зустрічаються 
на 81 % загальної площі району досліджень. Простежено певну відповідність 
між більшими показниками та «прив’язаністю» до них цікавих туристично-
рекреаційних об’єктів. Зокрема це комплекси терас, відслонення, які 
спостерігаються на денній поверхні також завдяки діяльності водотоків та інші. 
Середні показники перевищення (100–300 м/км2) спостерігаються на 70 % 
території досліджень. Значну площу (18 %) займають перевищення з 
показниками 301–400 м/км2. В місцях з найвищими перепадами 
спостерігаються такі цікаві туристично-рекреаційні об’єкти, як обвально-осипні 
схили, відслонення, каньйоноподібні та ущелиноподібні ділянки і інші. 27 % 
території гірської частини басейну ріки Прут займають схили крутістю менше 
11º. 56 % території займають схили крутістю 11–25º. Ці території активно 
використовуються чи можуть використовуватись для лижного спорту. 
Притаманні й схили значної крутості, більше 35º, які становлять 7 % від 
загальної площі. Зустрічаються прямовисні схили з крутістю понад 65º, проте їх 
площі незначні. Вони є також цікавими і цінними об’єктами для рекреації. 
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MOUNTAIN PRUT RIVER BASIN RELIEF AS OBJECTS OF RECREATION 
GEOMORPHOLOGY RESEARCH  

M. Klapchuk O. Klapchuk 
This article describes the relief of the mountain Prut river basin, defined the relationship 

between the spread and development of various geomorphological processes , composition and 
nature of occurrence of different species and steepness of slopes and indicators dismemberment of 
the earth surface, the ratio of interesting tourist and recreational facilities and performance 
morphometric analysis, morphometric differences indicators within the basin of the Prut river, 
distribution and accordance interesting tourist and recreational facilities for different values of 
morphometric parameters and taxonomic geomorphological units. 
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РЕЛЬЕФ БАССЕЙНА ГОРНОГО ПРУТА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОМОРФОЛОГИИ 

М. Клапчук, О. Клапчук 
В статье охарактеризованы рельеф бассейна горного Прута, определена взаимосвязь 

между распространением и развитием различных геоморфологических процессов , составу и 
характеру залегания пород и разной крутизной склонов и показателями расчленения земной 
поверхности, соотношение интересных туристско-рекреационных объектов и показателями 
морфометрического анализа, различий морфометрических показателей в пределах бассейна 
Прута, распространение и приурочение интересных туристско-рекреационных объектов 
различных величин морфометрических показателей и таксономических геоморфологических 
единиц. 

Ключевые слова: рекреационная геоморфология, рельеф, Прут, морфометрия. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

У ГІРСЬКІЙ ЧАСТИНІ БАСЕЙНУ РІКИ БИСТРИЦЯ НАДВІРНЯНСЬКА 
НА ОСНОВІ ДЕШИФРОВАНИХ КОСМОЗІМКІВ  

(НА ПРИКЛАДІ КЛЮЧОВИХ ДІЛЯНОК) 
 

Тарас Клапчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Річкові басейни традиційно виступають зручним об’єктом досліджень 

різного спрямування, оскільки охоплюють у своїх межах різні за природними 
умовами регіони. У цьому плані цінними у науковому і практичному планах є 
дослідження типів і структури природокористування та їхнього взаємозв’язку з 
умовами рельєфу, зокрема, його морфометричними характеристиками, за 
допомогою ГІС-технологій та актуальних космознімків високої роздільної 
здатності, що доступні на Інтернет-сайтах [1]. Відомо, що різні морфомеричні 
параметри рельєфу (крутість земної поверхні, вертикальне і горизонтальне 
розчленування тощо) у значній мірі визначають особливості 
природокористування гірських і передгірних територій [1, 3, 4]. 

Типовим для північно-східного макросхилу Українських Карпат виступає 
басейн річки Бистриці Надвірнянської, яка бере початок на північному схилі 
г.Чорна Клевана висоті близько 1700 м у гірському масиві Привододільні 
Ґорґани. Гірська частина басейну Бистриці Надвірнянської знаходиться у межах 
Надвірнянського району Івано-Франківської області. Довжина ріки у межах 
досліджуваного басейну – 45,5 км, площа водозбору – 613 км2. Досліджувана 
частина басейну, розташована у межах двох геоморфологічних областей –  
Скибові та Вододільно-Верховинські Карпати [2, 5]. 

Мета публікації – з’ясувати особливості природокористуванняу гірській 
частині басейну ріки Бистриця Надвірнянська на основі дешифрованих 
космозімків на прикладі ключових ділянок, розташованих у межах різних 
геоморфологічних областей. 

Визначення різних видів природокористування проводилось за 
допомогою ГІС-пакетів шляхом дешифровування космознімків високих 
роздільних здатностей.  

Дешифрування космознімків проводилось у кілька етапів: 1) викачування 
космознімків із програми SAS.Планета; 2) переведення космознімків у 
середовище програмного забезпечення ESRI ArcGIS Desktop 9.3; 3) 
дешифрування космознімків у ArcMap.  

У межах гірської частини басейну ріки Бистриця Надвірнянська для 
дослідження особливостей природокористування обрано дві репрезентативні 
ключові ділянки у межах геоморфологічних областей – Скибових Карпат та 
Вододільно-Верховинської. Ключові ділянки охоплюють території, на яких 
поєднують однотипні земельні угіддя («наземні покриви») – лісові, лучні, 
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селитебні, ділянки кам’яних розсипів, річки, дороги тощо. В межах 
досліджуваних ділянок є населені пункти: с. Бистриця, присілки Климпуші,  
Згари і Причіл.  

У межах досліджуваної частини басейну територія Вододільно-
Верховинської геоморфологічної області займає 110 км2, що становить майже 
18% від загальної площі басейну (613 км2), на область Скибових Карпат 
припадає 503 км2, або 82% від площі басейну. Ключова ділянка в межах 
Вододільно-Верховинської геоморфологічної області площею 10,5 км2 (1050,9 
га) складає 9,5% від площі геоморфологічної області. Ключова ділянка в межах 
Скибових Карпат охоплює 24,1 км2 (2411,8 га), що становить близько 5 % від 
площі геоморфологічної області. 

За встановленими у камеральних і уточнених у польових умовах 
дешифрувальними ознаками на космознімках виокремлено наступні типи угідь 
(«наземних покривів»): 1) середньовікові, стиглі і перестійні ліси, 2) молоді 
ліси (молодняки віком до 20 років), 3) рідколісся в поєднанні з луками; 4) 
зарості гірської сосни у середньогір’ї, 5) кам’яні розсипища, 6) зруби, 7) 
високогірні луки (природні і вторинні), 8) рілля, 9) пасовища та сіножаті (луки 
в межах долин річок і на придолинних схилах), 10) селитебні території 
(сільська забудова з садами), 11) інші землі у межах поселень (дороги, площі, 
сквери, спортивні майданчики тощо), 12) ставки, 13) русла рік та потоків, 14) 
дороги з твердим покриттям, 15) ґрунтові та лісогосподарські дороги без 
твердого покриття. Дешифрування проводилось з високою точністю (до 1 м для 
лінійних об’єктів і до 1 м2 для площинних угідь) завдяки високій роздільній 
здатності знімків.  

У результаті сумарна площа дешифрованих елементів на ключовій 
ділянці у Скибових Горганах становить 23 814 572 м2 (23,8 км2) площинних 
об’єктів і 40 983 м (41 км) лінійних об’єктів, а на ключовій ділянці Вододільно-
Верховинської геоморфологічної області – 10 398 431 м2 (10,4 км2) площинних 
об’єктів та 21 003 м (21 км) лінійних об’єктів. 

Ключові ділянки відрізняються за площею – 24,1 км2 в області Скибових 
Карпат та 10,5 км2 в Вододільно-Верховинській геоморфологічній області, 
оскільки на території дослідження площа Вододільно-Верховинської області 
також є меншою. 

Різні типи угідь («наземних покривів») об’єднано у наступні типи 
природокористування: 1) лісогосподарське і природно-заповідне, 2) сільсько-
господарське, 3) селитебне, 4) транспортне, 5) водогосподарське. Розподіл 
площ типів природокористування і типів угідь («наземних покривів») у межах 
ключових ділянок подано у таблиці 1та на рисунку 1. 

У структурі природокористування у межах ключової ділянки 
геоморфологічної області Скибових Карпат найбільші площі припадають на 
лісогосподарське та природно-заповідне природокористування (89%), значно 
менше – на сільськогосподарське (8%), яке в основному представлене  
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Таблиця 1  
Структура природокористування і типів угідь на території гірської частини басейну Бистриці 

Надвірнянської (у межах ключових ділянок) 
Типи 

природокористування/ 
типи угідь 

Область Скибових Карпат 
Вододільно-Верховинська 

область 
га % га) % 

Лісогосподарське та 
природно-заповідне 

2143,5 88,9 849 80,66 

середньовікові, стиглі і 
перестійні ліси 

1621,7 67,3 592,5 56,2 

молодняки 132,1 5,4 160,2 15,2 
рідколісся в поєднанні з 
луками 

23,1 0,9 46,9 4,39 

зарості гірської сосни 268,8 11,2 - - 
кам’яні розсипища 87,9 3,7 - - 
зруби 9,9 0,4 49,4 4,8 
Сільськогосподарське 189,6 7,9 170,5 16,40 

рілля 6,7 0,3 2,5 0,2 
пасовища та сіножаті 177,3 7,5 167,9 16,2 
високогірні луки 5,6 0,1 0,1 0,01 

Селитебне 78,7 3,2 31,4 2,94 
Сільська забудова з садами 47,5 2,1 20,2 1,9 
Дороги, площі, сквери, 
спортивні майданчики 
тощо 

31,2 1,1 11,2 1,04 

Водногосподарське 8,4 0,3 3,1 0,3 
Транспортне 22,8 0,8 8,1 0,8 
Загалом 2411,8 100 1050,9 100 

 

 
Рис. 1. Структура типів природокористування і угідь («наземних покривів») на території 
досліджуваного басейну у межах ключових ділянок (у %). 
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пасовищами і сіножатими. Також незначною частка є селитебного 
природокористування (3%). У селі та довкола нього є велика кількість доріг. У 
межах с. Бистриця є значна кількість ставків. Відносно мала площа ріллі (6,7 га 
або 0,3%) свідчить про те, що сільське господарство представлено в основному 
тваринництвом, на що вказує досить значна площа пасовищ та сіножатей (177,3 
га або 7,5% від площі ключової ділянки).  

У межах ключової ділянки великі площі зайняті середньовіковими, 
стиглими і перестійними лісами (67,3% від площі ключової ділянки) та 
відносно невеликий відсоток зрубів (0,4% або всього 9,9 га) і площі молодняків 
(132,1 га або 5,4%), свідчить про добре розвинутий лісогосподарський і 
особливо природно-заповідний тип природокористування. Не сприяють 
активному лісоексплуатаційному господарюванню у межах Скибових Горган 
складні умови рельєфу (велика крутість схилів, значне вертикальне і 
горизонтальне розчленування території). Значні площі тут займають ділянки з 
кам’яними розсипами (3,7%) та з гірсько-сосновими заростями (11,2%). 

На ключовій ділянці у Вододільно-Верховинській області спосте-
рігаються дещо відмінні показники у структурі природокористування, хоча 
основним типом природокористування є лісогосподарське і природно-
заповідне, що складає 80% від площі ключової ділянки. Показник 
сільськогосподарського природокористування є значно вищий (17%), ніж у 
межах Скибових Горган. Селитебне природокористування приблизно 
аналогічне попередній ключовій ділянці (3%). Населені пункти у даній 
ключовій ділянці розташовані на притоці Бистриці Надвірнянської – Салатрук 
та його менших притоках. Отримані дані свідчать, що в поселеннях та довкола 
них є менше доріг, особливо з твердим покриттям. Меншою є кількість і площа 
ставків у межах поселень. 

У поселеннях Климпуші, Причіл та Згари також мала площа ріллі (2,5 га 
або 0,2%) та велика площа пасовищ та сіножатей (167,9 га або 16,2%), що 
вказує на розвиток тваринництва. У лісогосподарському і природно-
заповідному природокористуванні є активнішим власне лісоексплуатація. Про 
це свідчить структура лісогосподарських угідь навколо населених пунктів: 
відносно велика площі і відсоток зрубів – 49,4 га або 4,8% та значні площі 
молодняків (160,2 га або 15,2 %). Великі площі також зайняті 
середньовіковими, стиглими і перестійними лісами (56,2%) та відсутні ділянки 
з кам’яними розсипами і гірсько-сосновими заростями через значно нижчі 
абсолютні висоти і літологічні особливості даної території. 
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PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF NATURE  
IN THE MOUNTAINOUSPART OF THE BASIN OF THE RIVER BYSTRYTSYA 

NADVIRNYANSKA BASED ON THE DECODED SPACE PHOTOS 
(IN TERMS OF KEYAREAS) 

T.Klapchuk 
The results ofthe studyof peculiarities of nature managementin keyareasin the 

mountainouspart of the basin of the river Bystrytsya Nadvirnyanska based on the decoded space 
photos are given. The keyareas represent thearea of the Skybovy and Vododilno-Verkhovynsky 
Carpathians.With certain  differences, they dominate in space of nature management structurein 
different geomorphological territories offorestandnatural reserve and agricultural management. 
Insignificant areasoccur in the residential, transport and hydroeconomic management of nature. 

Key words: basin of the river Bystrytsya Nadvirnyanska, the Skybovy Carpathians, the  
Vododilno-Verkhovynsky Carpathians, types of management of nature. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ГОРНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ БЫСТРИЦА НАДВОРНЯНСКАЯ НА 

ОСНОВАНИИ ДЕШИФРОВКИ КОСМОЗНИМКОВ (НА ПРИМЕРЕ КЛЮЧЕВЫХ 
УЧАСТКОВ) 
Т. Клапчук 

Поданы результаты исследований особенностей природопользования на ключевых 
участках в горной части бассейна реки Быстрица Надворнянская на основании дешифровки 
космознимков. Ключевые участки репрезентируют территорию Скибовых и Водораздельно-
Верховинских Карпат. Имея некоторые отличия, в структуре природопользования в разных 
геоморфологических областях по площади преобладают лесохозяйственное, природно-
заповедное и сельскохозяйственное природопользование; незначительные площади 
припадают на селитебное, транспортное и водно-хозяйственное природопользование.  

Ключевые слова: бассейн реки Быстрица Надворнянская, Скибовые Карпаты,  
Водораздельно-Верховинские Карпаты, типы природопользования. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ  
(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА ПЕТРА ЦИСЯ) 

 
Іван Ковальчук 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ 

 
Постановка проблеми, її зв'язок з важливими науковими і 

практичними завданнями. Рельєф гірських країн володіє багатьма рисами, які 
роблять його динамічно активним утворенням. Це в повній мірі відноситься і до 
рельєфу Українських Карпат. До таких рис відносимо: 1) велике вертикальне і 
густе горизонтальне розчленування поверхні; 2) значна потенційна енергія 
рельєфу, яка реалізується у вигляді доволі широкого спектру сучасних 
денудаційних процесів - обвально-осипних, зсувних, лавинних, сельових, 
ерозійних; 3) активна неотектонічна позиція регіону, яка провокує прояв 
вертикальних і горизонтальних рухів земної кори, збільшення тріщинуватості 
корінних відкладів, прискорення їх фізичного і хімічного вивітрювання; 4) 
невисокі протиерозійна стійкість місцевих фонових ґрунтів і протиденудаційна 
стійкість ґрунтоутворювальних відкладів; 5) значна кількість опадів (від 800 до 
1700 мм/рік), велика добова сума дощів (190 - 340 мм) та  висока їх 
інтенсивність (зливи до 0,5 мм/хв впродовж 2-3 годин); 6) зниження 
проективного покриття земної поверхні рослинністю (викликане вирубками 
лісів, розорюванням схилових земель, будівництвом, ростом рекреаційного і 
транспортного навантаження тощо); 7) суттєвим зменшенням стійкості 
антропогенізованих ландшафтів до впливу екстремальних природних і 
техногенних процесів та ін. 

Ці чинники, а також наслідки глобальних і регіональних змін клімату, в 
останні десятиліття спровокували суттєву активізацію екзогенних 
геоморфологічних процесів, змінили співвідношення у їх спектрі як за 
поширенням, так і за інтенсивністю розвитку, геоморфологічними та 
геоекологічними наслідками. У зв’язку з цим, виникла потреба в окресленні 
кола актуальних завдань динамічної геоморфології Українських Карпат, 
пошуках шляхів і засобів їх розв’язання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У другій половині XX ст. були 
опубліковані монографії С. С. Воскресенського [2], А. Н. Ласточкіна [15], 
Г. В. Полуніна [19], С. М. Перехреста, С. Г. Кочубея, О. М. Пєчковської [18], 
І. Д. Гофштейна, В. І. Сомова, В. Г. Кузнєцової [5], колективу авторів за ред. 
проф. К. І. Геренчука [20], П.М.Цися [31; 21], С. Кондрацького [35] та ін. В них 
більшою або меншою мірою розглядалися питання динаміки рельєфу або 
впливаючих на нього умов і чинників. В останні десятиліття кількість 
публікацій, присвячених проблемам динаміки рельєфу Українських Карпат, 
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Кримських гір, оцінюванню антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище та його компоненти і ландшафтні системи, його наслідків для 
природи, суспільства і людини постійно збільшується. Серед узагальнюючих 
праць відзначимо монографічні дослідження О. І. Болюха та ін. [1], 
М. І. Кирилюка [6],  І. П. Ковальчука [7], А. А. Клюкіна [10], Я. С. Кравчука 
[11-14], А. В. Мельника [17], О. Г. Ободовського та ін. [27], М. Ромащенка, Д. 
Савчука [22], Г. І. Рудька, Я. С. Кравчука [23], Г. І. Рудька та ін. [24-26], 
Ю. С. Ющенка [32], а також монографії, підготовлені українськими вченими 
[29; 30] і міжнародним колективом [33; 34]. Важливими були захисти 
дисертаційних робіт Я.Хоминим, Л. Дубіс, А. Михновичем. В. Шушняком, 
О. Пилипович, А. Кирилюком, Н. Габчак, Л. Костенюк, О. Паланичко, 
М. Пасічником, М. Клапчуком та ін., а також проведення цільових конференцій 
[3; 4]. Ці матеріали присвячені вивченню насамперед геоморфологічних і 
гідрологічних процесів, їх наслідків  для природного середовища і людини, 
аналізу спрямованості змін станів флювіального і  схилового рельєфу.  

Разом з цим, багато питань динамічної геоморфології залишаються 
недостатньо вивченими та вимагають постановки і проведення спеціалізованих 
морфодинамічних досліджень.  

Мета статті – визначення спектру актуальних проблем динамічної 
геоморфології Українських Карпат, обговорення перспектив досліджень 
динаміки рельєфу і процесів рельєфоутворення в гірських регіонах в умовах 
глобальних змін клімату і зростання антропогенного тиску на рельєф і 
ландшафтні системи. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз спеціалізованої 
монографічної літератури, присвяченої вивченню геолого-геоморфологічних, 
геоекологічних, гідрологічних, гідроекологічних, ландшафтно-географічних 
проблем Українських Карпат [1; 4 - 5; 7 - 8; 11 -14; 17 - 18; 20 - 27; 29 - 35 та 
ін.], а також наукової періодики (Вісник Львівського університету, Науковий 
вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Науковий вісник 
Чернівецького університету, Історія Української географії, Фізична географія та 
геоморфологія, Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Наукові праці УкрНДГМІ 
та ін.) дозволяє виокремити спектр проблемних питань, які певною мірою 
стосуються динамічної геоморфології. 

Зокрема, у структурі проблем динамічної геоморфології взагалі та 
регіональної динамічної геоморфології (в нашому випадку – динамічної 
геоморфології гірської країни Карпат, зокрема Українських) виділяємо 10 
блоків (рис.) : 1) методологічні проблеми; 2) теоретичні проблеми; 3) методичні 
проблеми; 4) проблеми розробки та удосконалення показників і критеріїв 
аналізу динаміки рельєфу та процесів рельєфоутворення; 5) проблеми 
узагальнення результатів досліджень динаміки рельєфу і геоморфологічних 
процесів; 6) проблеми морфодинамічного картографування; 7) проблеми 
моделювання розвитку морфодинамічних процесів; 8) проблеми 
морфодинамічного районування; 9) проблеми прогнозування розвитку 
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морфодинамічних процесів і рельєфу; 10) проблеми оцінювання екологічних, 
економічних, соціальних наслідків сучасного рельєфоутворення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Структура проблемних питань динамічної геоморфології Українських Карпат. 
 
Зупинимося детальніше на сутності проблем динамічної геоморфології 

Українських Карпат, засадах та способах їх розв’язання. 
1. Методологічні проблеми динамічної геоморфології. До них 

відносимо: 1) пошуки шляхів удосконалення концептуальних засад динамічної 
геоморфології (зокрема, з урахуванням потенціалу ГіС-моделювання);  2) 
розроблення пропозицій з удосконалення методології досліджень динаміки 
рельєфу (з урахуванням впливу глобальних змін клімату на процеси 
рельєфоутворення); 3) формулювання і пошуки шляхів вирішення проблем, 
пов’язаних з вивченням катастрофічних та екстремальних процесів; 4) 
дослідження питань зональності, інтразональності та азональності поширення й 
інтенсивності розвитку екзогенних процесів; д) оцінювання стійкості форм 
рельєфу (природного та антропогенного). 

Для вирішення цих проблем необхідні: активізація зусиль геоморфологів, 
гідрологів, кліматологів, ландшафтознавців, інженерно-технічних працівників, 
фахівців з дистанційного зондування Землі та ін.; вибір об’єктів детальних 
досліджень, визначення їх придатності для вирішення охарактеризованого 
спектру проблем; активізація досліджень станів рельєфу, геоморфологічних 
подій, їх наслідків; активізація досліджень спрямованості розвитку різних 
категорій рельєфу гір, динаміки рельєфоперетворювальних процесів. 

2. Теоретичні проблеми. До них відносимо: 1) пошуки 
закономірностей, законів, аксіом, обґрунтування нових гіпотез стосовно 
проблеми динаміки рельєфу та геоморфологічних процесів; 2) удосконалення 
морфодинамічних класифікацій рельєфу; 3) удосконалення класифікацій 
процесів сучасного рельєфоутворення; 4) дослідження проблем ритмічності, 
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3. Методичні проблеми  1. Методологічні проблеми 

8. Проблеми морфо- 
динамічного 
районування

7. Проблеми 
моделювання 
розвитку морфо- 
динамічних процесів

5. Проблеми узагальнення 
результатів досліджень 
динаміки рельєфу 

9. Проблеми морфо- 
динамічного 
прогнозування

4. Проблеми 
обґрунтування та 
удосконалення критеріїв 
аналізу динаміки рельєфу 

6. Проблеми морфо- 
динамічного 
картографування 

10. Проблеми оцінювання екологічних, 
економічних, соціальних наслідків сучасного 
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стадійності, пульсаційності розвитку екзогенних процесів; 5) дослідження 
проблем саморозвитку форм рельєфу гір; 6) оцінювання співвідношення 
ендогенних та екзогенних процесів на різних відтинках часу; 7) проблеми 
гіперзональності, зональності, мікрозональності, геоморфологічних процесів. 

Вирішення цих проблем можливе шляхом аналізу досвіду зарубіжних 
вчених у сфері досліджень гірського рельєфу і процесів його перетворення, 
формулювання відповідних теоретико-методичних тем, створення творчих 
колективів для спільної роботи над вирішенням поставлених завдань. 

3. Методичні проблеми. Найважливішими серед них є: 1) проблеми, 
пов’язані із забезпеченням оптимального поєднання методів польових, 
стаціонарних, експериментальних, лабораторних та дистанційних досліджень 
динаміки рельєфу і геоморфологічних процесів; 2) проблеми, пов’язані із 
забезпеченням подібності модельних об’єктів, на яких вивчається динаміка 
геоморфологічних процесів, рельєфу позамодельних територій; 3) проблема 
підвищення рівня технічного оснащення морфодинамічних досліджень 
рельєфу; г) проблеми, пов’язані з активним впровадженням технологій ГІС і 
ДЗЗ у дослідження динаміки рельєфу; 4) проблеми, пов’язані з інтерпретацією 
(як просторовою, так і часовою) результатів стаціонарних, експериментальних, 
лабораторних досліджень. 

Успіху у розв’язанні цих проблем можна досягти розширенням 
стаціонарних та експериментальних досліджень динаміки рельєфу, різнобічною 
верифікацією результатів геоінформаційного моделювання станів рельєфу і їх 
змін під впливом широкого спектру чинників, апробацією нових методів, 
методик, вимірювальної електронної техніки в польових і лабораторних 
морфодинамічних дослідженнях, активнішим використанням даних ДЗЗ. 

4. Проблеми удосконалення існуючих та обґрунтування нових 
показників і критеріїв, які відображають динаміку рельєфу та 
геоморфологічних процесів. В геоморфології існує доволі широкий спектр 
показників, за допомогою яких характеризують стан і динаміку рельєфу. Їх 
можна об’єднати в 6 груп: 1) показники розповсюдження (поширення, ступеня 
ураження поверхні) форм рельєфу (наприклад, карстових лійок, зсувів тощо); 2) 
показники, що відображають динаміку форм рельєфу або процесів 
рельєфоутворення (лінійного, площинного, об’ємного приросту тощо); 
3)показники, що відображають інтенсивність зміни стану форм рельєфу, 
інтенсивність розвитку процесу (збільшення довжини яру за сезон, рік; 
збільшення чи зменшення глибини яру, річища, карстової лійки тощо за 
одиницю часу; темпи денудації поверхні схилу, мм/сезон, мм/рік тощо); 4) 
відносні показники, які відображають динамічність або стабільність форм 
рельєфу різного генезису (стабілізований рельєф, динамічний рельєф); 5) 
показники, що відображають тенденцію зміни станів, розвитку, динаміки 
певних форм рельєфу чи геоморфологічних процесів (прогресивний розвиток, 
деградація тощо); 6) показники, які відображають вплив на динаміку рельєфу 
неотектонічних (сучасних) рухів (висхідний, нисхідний, коливний розвиток 
рельєфу).  
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Зауважимо, що актуальним завданням динамічної геоморфології є 
систематизація використовуваних в ній показників динаміки рельєфу і процесів 
рельєфоутворення, укладання таблиць оцінювальних критеріїв і показників 
морфодинаміки. 

5. Проблеми узагальнення результатів досліджень динаміки рельєфу і 
геоморфологічних процесів. На жаль, в динамічній геоморфології 
спостерігалося затишшя в питаннях узагальнення результатів морфодинамічних 
досліджень, яке настало після публікацій серії монографічних і навчальних 
видань в кінці 80-х – 90-х років ХХ ст. [1,15,27 та ін.]. Водночас відзначимо, що 
на початку ХХІ ст. в Україні побачили світ праці узагальнюючого характеру, 
які відображали результати досліджень динаміки рельєфу України взагалі [10, 
24, 28, 31, 32], окремих його генетичних категорій [3, 21, 23, 25 та ін.]. В цей 
час відбулася серія конференцій, присвячених проблемам геоморфології і 
сучасного рельєфоутворення (Геоморфология на рубеже ХХІ века. IV 
Щукинские чтения. М., 2000; Новые и традиционные идеи в геоморфологии. V 
Щукинские чтения. М., 2005; Геоморфологические процессы и их прикладные 
аспекты. VI Щукинские чтения. М., 2010; Отечественная геоморфология: 
прошлое, настоящее, будущее. ХХХ Пленум Геоморфологической комиссии 
РАН. СПб., 2008; Теория геоморфологии и ее приложение в региональных и 
глобальных исследованиях (Иркутский геоморфологический семинар, 2010; 
Теоретические проблемы современной геоморфологии. Теория и практика 
изучения геоморфологических систем. ХХХI Пленум Геоморфологической 
комиссии РАН. Астрахань, 2011; Рельеф и экзогенные процессы гор. Иркутск, 
2011; Антропогенная геоморфология: наука и практика. ХХХII Пленум 
Геоморфологической комиссии РАН. Белгород, 2012; Геоморфология и 
картография. ХХХIII Пленум Геоморфологической комиссии РАН. Саратов, 
2013). 

В Україні ці питання розглядалися на конференціях, присвячених 60-
річчю кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка (2011), 
60-річчю географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (2009), 130-
річчю географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (2013) та 70-річчю 
ТНУ імені В. І. Вернадського (2014). 

Стосовно Українських Карпат, то результати вивчення сучасних 
геоморфологічних процесів знайшли відображення у серії монографій 
професорів Я. С. Кравчука і його співавторів [11-14, 22], Г.І. Рудька і його 
співавторів [23-25], І.П.Ковальчука [8], у міжнародних монографіях, 
присвячених геоморфології Карпато-Балкано-Динарського регіону [31, 32], у 
збірниках праць міжнародного семінару «Проблеми геоморфології і 
палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» (Львів, 2004 - 2012 
рр.), колективній монографії за редакцією професора В.П.Палієнко [28].  

Незважаючи на охарактеризовані досягнення, існує необхідність 
монографічного узагальнення результатів досліджень динаміки рельєфу і 
процесів рельєфоутворення, розпорошених у статтях, збірниках, матеріалах 
конференцій, дисертаційних роботах. Пропонуємо таку назву монографії – 
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«Динаміка рельєфу Українських Карпат: результати польових, стаціонарних, 
морфометричних і дистанційних досліджень». 

6. Проблеми морфодинамічного картографування. У спектрі цих 
проблем головними є: 1) питання вибору масштабного ряду топографічних 
карт, на основі яких створюватимуться аналітичні, комплексна і синтезна карти 
сучасних геоморфологічних процесів; 2) удосконалення технологій укладання 
аналітичних, комплексної і синтезної карт; 3) визначення спектру показників, 
які відображатимуть особливості поширення спектру екзогенних процесів, 
рівень ураження ними гірського рельєфу, інтенсивність їх розвитку; 4) пошуки 
способів, засобів і технологій отримання інформації про поширення та 
інтенсивність розвитку екзогенних процесів у різних частинах гірської країни; 
5) верифікація даних дистанційного зондування Землі при їх використанні для 
відображення динаміки рельєфу на картах тощо. 

Вирішення цих проблем є достатньо складним. На наш погляд, 
важливими є підтримка держави (створення державної геоморфологічної карти 
Українських Карпат), активізація картографування і картоукладальних робіт у 
галузі динамічної геоморфології та інженерної геології Українських Карпат 
тощо, використання технологій ГІС і ДЗЗ.  

7. Проблеми моделювання розвитку морфодинамічних процесів. Серед 
цих проблем виділимо найголовніші: 1) моделювання розвитку руслових 
процесів, а також проходження паводків у річках різних типів; 2) моделювання 
розвитку ярів, сформованих у різних типах відкладів та різних 
морфокліматичних умовах; 3) моделювання площинної ерозії; 4) моделювання 
зсувних процесів; 5) моделювання сельових процесів; 6) моделювання 
сніголавинних процесів та ін.  

До вирішення цих завдань необхідно залучити фахівців з геоінформатики, 
математичного моделювання, а також геоморфологів з досвідом моделювання 
динаміки рельєфу, дані експериментальних, стаціонарних та картометричних 
досліджень відмічених категорій рельєфу.  

8. Проблеми морфодинамічного районування. В цьому блоці виділяємо 
такі проблемні питання: 1) обґрунтування таксономічних одиниць 
морфодинамічного районування Українських Карпат; 2) розроблення критеріїв 
виділення різнорангових таксонів морфодинамічного районування гірської 
країни; 3) вибір електронної топографічної основи для створення карти 
морфодинамічного районування Українських Карпат; 4) інформаційне 
забезпечення розрахунку показників, що відображають спектр 
геоморфологічних процесів, рівень ураження ними різнорангових 
морфодинамічних таксонів та інтенсивність розвитку та ін. 

Розв’язання цих проблем можливе через використання існуючих схем 
фізико-географічного, геоморфологічного та екологічного районування 
Українських Карпат, залучення світового досвіду морфодинамічного 
районування гірських країн, використання різночасових даних дистанційного 
зондування Землі для відображення динаміки геоморфологічних процесів, 
удосконалення критеріїв районування тощо.  
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9. Проблеми прогнозування розвитку морфодинамічних процесів і 
рельєфу. В умовах глобальних змін клімату і трансформування суспільних 
відносин важливість прогнозування змін у поширенні та інтенсивності розвитку 
морфодинамічних процесів сумнівів не викликає. Разом з тим, у вирішенні 
завдань прогнозування морфодинамічних процесів існує багато проблем. 
Головними з них є: 1) недостатній рівень знань про механізми розвитку 
екзогенних процесів, що ускладнює можливість їх прогнозування; 2) недостача 
інформації про багаторічну динаміку розвитку морфодинамічних процесів у 
різних районах гірської країни; 3) нелінійність розвитку більшості екзогенних 
процесів і висока складність їх прогнозування; 4) недостатня розробленість 
математичного апарату прогнозно-геоморфодинамічних досліджень; 5) 
недостатній досвід дослідників Українських Карпат у прогнозуванні динаміки 
рельєфу і процесів рельєфоутворення та ін. 

Вирішувати охарактеризовані проблеми можливо через підвищення рівня 
прогнозно-геоморфологічних досліджень українських вчених, запозичення 
досвіду зарубіжних вчених, створення бази даних про динаміку рельєфу 
Українських Карпат, підвищення рівня програмного забезпечення 
прогностичних досліджень та ін.  

10. Проблеми оцінювання екологічних, економічних, соціальних наслідків 
сучасного рельєфоутворення. В цьому сенсі головними проблемами є: 1) 
обґрунтування оцінювальних критеріїв; 2) розроблення алгоритмів оцінювання 
наслідків впливу сучасних процесів на рельєф, угіддя, комунікації, людей, 
біоту, господарство; 3) збір інформації про наслідки впливу екзогенних та 
ендогенних процесів на рельєф, угіддя, господарські об’єкти і людину; 4) 
створення серії оцінювальних карт і карт-рекомендацій зі зниження 
екологічних, економічних та соціальних ризиків сучасного рельєфоутворення. 

Висновки.  
1. У спектрі геоморфологічних досліджень гірських регіонів важливе 

місце повинен займатианаліз поширення, динаміки, інтенсивності розвитку 
сучасних морфодинамічних процесів та наслідків їх впливу на рельєф, 
ландшафтні системи, комунікації, господарські об’єкти і людину. Ці обставини 
вимагають удосконалення теоретико-методологічних засад і методики 
морфодинамічних досліджень гірських регіонів, виокремлення проблемних 
питань динамічної геоморфології та пошуку шляхів їх вирішення. 

2. Базуючись на цих позиціях, нами виділено та охарактеризовано 10 груп 
проблем динамічної геоморфології Українських Карпат, в кожній з яких 
виокремлено від 4 до 7 проблемних питань, намічено шляхи їх вирішення. 

3. Перспективним завданням узагальнення результатів морфодинамічних 
досліджень Українських Карпат вважаємо підготовку монографії «Динаміка 
рельєфу Українських Карпат: результати польових, стаціонарних, 
морфометричних і дистанційних досліджень». 
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ACTUAL ISSUES OF DYNAMIC GEOMORPHOLOGY OF UKRAINIAN CARPATHIANS 

( TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROFESSOR PETRO TSYS ) 
І. Kovalchuk  

The structural block diagram of the dynamic problems of geomorphology of the Ukrainian 
Carpathians was offered. 10 groups of problems were formulated, each of them distinguish 4-7 
issues. The directions of developing studies of geomorphological processes’ dynamics and ways of 
solving Carpathian region’s morphodynamic problems were justified. 

Keywords: dynamic geomorphology, dynamic  ofrelief, problems of dynamic 
geomorphology, Ukrainian Carpathians 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОМОРФОЛОГИИ УКРАИНСКИХ 

КАРПАТ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ПЕТРА ЦИСЯ) 
И. Ковальчук 

 Предложена структурная блок-схема проблем динамической геоморфологии 
Украинских Карпат. Сформулированы 10 групп проблем, в каждой из которых выделено по 
4-7 проблемных вопросов. Обоснованы направления развертывания исследований динамики 
геоморфологических процессов, пути их решения морфодинамических проблем Карпатского 
региона. 
 Ключевые слова: динамическая геоморфология, динамика рельефа, проблемы 
динамической геоморфологии, Украинские Карпаты 
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СНІГОЛАВИННІ ПРОЦЕСИ  
ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ  р. ЧОРНА ТИСА 

 
Ольга Ковтонюк, Євгеній Цвелих  
Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка 
 
 Вступ. Цього року минає двадцятий сезон Карпатських польових практик 
для студентів Київського університету імені Тараса Шевченка. Окрасою цієї 
практики звичайно є її геоморфологічна частина, бо територія, охоплена 
пішохідними маршрутами, вирізняється унікальним поєднанням сучасних 
динамічних і реліктових форм рельєфу, геоморфологічних процесів, що 
спостерігаються на рівнинах та горах. І саме тут можна побачити передумови 
для виникнення та наслідки дії характерних для гірських території процесів 
таких як зсуви, обвали, осипи, селі та лавини. Розташування бази практики 
поблизу хребтів Свидовець та Братківський сприяє вивченню 
геоморфологічних умов виникнення сніголавинних процесів.  

Сніголавинні процеси – одне зі стихійних природних явищ, яке здатне 
призводити до загибелі людей і завдавати значних руйнувань. Саме швидкий 
розвиток явища – від кількох секунд до декількох хвилин – визначає його 
несподіваність і катастрофічність. З часу освоєння гірських територій людина 
зустрічається з лавинами і  не в змозі уникнути, позбавитися їх, намагатися 
навчитися захищатися. Знання умов формування процесів сходу лавин є 
необхідним для безпечного і існування  у гірських територіях.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із основних 
факторів, що обумовлюють розвиток сніголавинних процесів поряд з 
кліматичним та гідрометеорологічним, є геоморфологічний. Формування і 
небезпека сходження лавин при достатній кількості снігу залежить значною 
мірою від характеристик рельєфу. Абсолютна і відносна висота, крутизна і 
орієнтація схилів, глибина і густота розчленування рельєфу, форма 
поперечного профілю долин, ширина тальвегу і вододілу впливають на форму, 
розміри і розподіл в просторі лавинних осередків – ділянок схилу, в межах яких 
лавини виникають, рухаються і зупиняються, а також на повторюваність, типи, 
силу удару і дальність викиду лавин [2, 9, 10]. 

Отже, лавинонебезпечність гірської території обумовлюється 
морфологічними і морфометричними характеристиками лавинних осередків, 
хараткром їх розміщення в просторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Проблемі дослідження сніголавинних процесів 
присвячена велика кількість публікацій як теоретичного та методичного, так і 
прикладного змісту. Важливість рельєфу як чинника лавиноутворення 
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підкреслено у роботах багатьох дослідників – К. Г. Тушинського, С. М. 
Мягкова, І. В. Северського, В. П. Благовєщенського, Ю. Г. Селіверстова, Т. Г. 
Глазовської, К. Т. Логвинова, В. Ф. Грищенка, Н. Л. Коваль та ін. [2, 8-10]. 

Роботи щодо вивчення сніголавинних процесів в Українських Карпатах 
проводять співробітники УкрНДГМІ. Результати досліджень представлені у 
вигляді каталогів лавинних осередків і висвітлені в публікаціях. Перші 
систематизовані відомості про лавини Українських Карпат були опубліковані у 
1967 році у вигляді кадастру і карт місць сходу лавин, складених на основі 
польових спостережень та за матеріалами літературних джерел. Саме кадастри і 
каталоги лавин є найбільш зручною формою подачі інформації такого типу    
[3-5]. 

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є аналіз схилів 
гірських хребтів, що обмежують територію басейну середньої течії річки Чорна 
Тиса як місця розвитку сніголавинних процесів.  

Доцільність цієї роботи визначена тим, що дана територія  вважається 
одним з найбільш лавинонебезпечних регіонів України. Так за даними 
спостережень на території басейну Чорної Тиси зафіксовано 99 лавинних 
осередків [3-5]. 

До того ж, територія активно використовується з рекреаційною метою. 
По вершинних частинах хребтів Свидовець та Братківський прокладено 
туристичні маршрути. Туристичний потенціал активно і взимку, коли 
починається гірськолижний сезон. Під схилами Свидівця розташований 
гірськолижний курорт «Драгобрат». І саме на пік туристичного сезону припадає 
період формування і сходження лавин. Тому, на наш погляд, доцільно 
визначити лавинонебезпечні схили в межах території дослідження. 

І нарешті, обрана територія використовується для проведення зимових і 
літніх комплексних польових практик для студентів географічного факультету 
Київського університету імені Тараса Шевченка. Саме тому в польових умовах 
є можливість оцінити геоморфологічні критерії формування лавин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Територія дослідження 
розташована у межах басейну верхньої течії р. Чорна Тиса. Долина Чорної Тиси 
закладена в межах Центральної Карпатської депресії (Верховинсько-Вододільні 
Карпати). Центральна депресія розділяє Горгани і Полонинський хребет. На 
півночі басейн обмежений південними відрогами Ґорґан – Братківським 
хребтом (він же Чорна Полонина або Привододільний Ґорґан). З їх південних 
схилів стікають довгі (до 10 км) ліві притоки Чорної Тиси. На півдні басейн 
обмежений хребтами Апшинець і Свидовець, що входять до складу 
Полонинсько-Чорногірських Карпат. З їх північних схилів беруть початок праві 
притоки Чорної Тиси [6].  

Оцінка схилів, відповідно до [9] проводилася шляхом дослідження 
геоморфологічних (абсолютна та відносна висота, крутизна та експозиція 
схилу, глибина і густота розчленування рельєфу, форма поперечного профілю 
долини, ширина тальвегів і вододілів) та геоботанічних (розподіл і характер 
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деревної і чагарникової рослинності) чинників, а також на основі аналізу 
літературних джерел [9, 10]. 

При оцінці геоморфологічних факторів нами була щонайперше 
побудована і проаналізована карта крутизни схилів, на яких були виділені 
ділянки схилів з крутизною менше 25о, від 25о до 45о, понад 45о. 

Аналіз характеру та типу рослинності дав можливість встановити ділянки 
заліснені, вкриті рідколіссям, молодим лісом, суцільними чагарниками та 
задерновані. 

Спільний аналіз карти крутизни схилів та геоботанічних факторів дав 
можливість виділити 7 типів схилів за перерахованими ознаками. Схили 
Братківського хребта представлені двома градаціями за крутизною (менше 25о, 
від 25о до 45о) та двома типами за характером рослинності (задернованими та 
вкритими суцільним чагарником – «жерепом»). Схили масиву Свидовець 
представлені всіма трьома градаціями за крутизною – менше 25о, від 25о до 45о, 
понад 45о. та за двома типами за характером рослинності (задернованими та 
вкритими суцільними чагарниками – ялівець і вільшаник) (табл.). Центральна 
частина території характеризується схилами з крутизною до 25о, вкритими 
суцільними лісами. 

 
Таблиця 

Порівняльна характеристика Братківського хребта та масиву Свидовець для оцінки 
лавинонебезпечності 

 

Фактори оцінки 
лавинонебезпечності 

Ґорґани Свидовець 

Крутизна схилів менше 25о, від 25о до 45о менше 25о, від 25о до 45о, 
понад 45о 

Експозиція схилів південна північна 
Морфоскульптура схилів ерозійні врізи ерозійні врізи, кари, ріґелі 

Тип рослинності рідколісся, жереп, 
різнотрав’я 

рідколісся, чагарник (ялівець, 
вільха, різнотрав’я) 

 
Важливе значення при оцінці лавиноактивності має експозиція схилів. 

Південні схили менш лавиноактивні, оскільки при добових коливаннях 
температур відбувається постійне підтавання снігу, за рахунок чого не 
відбувається формування потужної снігової товщі. Схили північної експозиції 
навпаки більш сприятливі для накопичення потужної товщі снігу. Саме тому 
схили з однаковою крутизною та рослинністю можуть бути лавиноактивними 
при північній експозиції та навпаки – нелавиноактивними при південній 
експозиції.  

Суттєве значення має морфологія та мікрорельєф схилів. Так опуклі 
схили не є сприятливими для накопичення потужних мас снігу. Ерозійні, 
денудаційні та льодовикові форми рельєфу, що ускладнюють схили, виконують 
функцію снігозборів та каналів сходження акумульованого снігу [7, 9].  

На основі аналізу перерахованих факторів можна зробити наступні 
висновки: схили Братківського хребта (гори Братківська, Дурня, Гропа), які 
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обмежують дану територію, не є лавинонебезпечними, бо за сприятливої 
крутизни і розташуванні рослинного покриву мають південну експозицію, що 
не забезпечує достатнього накопичення снігу. Хоча схили північної експозиції 
цих гір є лавинонебезпечними (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Братківський хребет 
 

Натомість досліджувані схили масиву Свидовець є лавинонебезпечними, 
оскільки мають північну експозицію, достатню крутизну для формування 
снігових карнизів та накопичення снігового покриву і сприятливу морфологію 
– реліктові льодовикові кари, стінки яких є снігозборами (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Реліктові льодовикові кари хребта Свидовець 
 

За даними кадастрів лавин [3, 4] на північних схилах даного гірського 
масиву переважають лавини типу осовів, також зафіксовані невеликі за об’ємом 
лавини лоткового типу. 

Детальний аналіз ландшафтно-геоморфологічних ознак та літературних 
джерел дав можливість виділити серію лавинних осередків на північному схилі 
масиву Свидовець. Нами встановлено 8 лавинонебезпечних ділянок схилів, що 
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приурочені до стінок карів та ерозійних врізів. Наявність денудаційних врізів у 
пікових частинах хребта сприяють формуванню снігових карнизів, які при 
обвалюванні дають початок лавині. Стінки карів вкриті вільхою, ялівцем, що 
перекриваються товщею снігу і сприяють його ковзанню [1]. Кари тут круті, у 
середньому 45о, стінки – слабкорозчленовані ерозійними процесами та пологі, 
широкі днища карів сприятливі для формування лавин типу осовів – без чітко 
виражених зон транзиту і акумуляції. Оскільки за використаними матеріалами 
(топографічні карти масштабу 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:10 000) в даному 
випадку неможливо чітко встановити шляхи сходу лавин та лавинні конуси 
виносу, всі лавиноактивні ділянки ми розглядаємо як нерозчленовані. 

Загальна площа лавиноактивних схилів території дослідження складає 
близько 60 тис. м2. Найбільший за площею осередок у верхів’ї струмка Трояска 
– 15 тис. м2. 

Щоправда використана методика не дає можливості врахувати такий 
чинник як сніговали, які також можуть виступати «спусковим механізмом» для 
сходу лавин. Сніговали відбуваються в тому випадку, коли сніг заповнює крони 
дерев і дерева не витримуючи додаткового навантаження падають. Якщо 
сніговал відбувається у привершинних частинах, то дуже часто викорчувані 
дерева разом з масою снігу зриваються вниз по схилу утворюючі «коридори» 
подібні до тих, що утворюють снігові лавини.  

Один з сніговалів стався у верхів’ї струмка Великого Ведмежого (лівої 
притоки Чорної Тиси, південний схил хребта Братківський) у березні 2005 року. 
Осередок сніговалу зафіксовано на висоті 1400 м на правому схилі долини, 
який має західну експозицію. Результатом сходження лавини із снігу та 
стовбурів дерев став «прочіс» шириною від 30 до 50 метрів, довжиною близько 
3 км. Знесений матеріал був викинутий на протилежний схил долини та у русло 
водотоку загативши його. Результатом сходження лавини стала активізація 
ерозійних процесів на оголеному схилі (рис. 3-4).  

На жаль, на відміну від снігових лавин, місця формування сніговалів 
розрахувати набагато важче, бо все ж вирішальну роль тут відіграє рослинність 
та кількість снігу.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. На основі аналізу геоморфологічних, геоботанічних та 
антропогенних факторів отримано дані про лавинонебезпечність території 
дослідження. Виділено: 
 лавинобезпечні (центральна частина території – долина Чорної Тиси); 
 нелавиноактивні (південний схил Братківського хребта), які за певних 

метеорологічних умов можуть бути лавиноактивними; 
 лавиноактивні (північний схил масиву Свидовець). 

Результати роботи можна використовувати при подальших дослідженнях 
екзогенних процесів території та при проведенні навчальних практик в 
Карпатах. 
 



 
 

103

 
Рис. 3.  Нижня частина схилу струмка Великий Ведмежий після сходу лавини  

(липень 2005 р.) 
 
 

 
Рис. 4.  Лавинний «прочіс» на схилі струмка Великий Ведмежий (липень 2012 р.) 
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AVALANCHE RESEARCH PROCESSES WITHIN THE BASIN MIDDLE COURSE 

BLACK TISA RIVER 
O.Kovtonyuk, E.Tsvelykh  

The article analyzes the geomorphological conditions for the formation and avalanches. 
Results of the analysis of various parameters of the slopes and their evaluation in terms of 
avalanche danger. Highlighted potential areas of avalanche formation of foci.  

Keywords: avalanche research processes, avalanche, avalanche foci slope, Bratkivsky ridge, 
Svidovets. 

 
СНЕГОЛАВИННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО 

ТЕЧЕНИЯ  Р. ЧЕРНАЯ ТИСА 
О. Ковтонюк, Е. Цвелых 

В статье анализируются геоморфологические условия для формирования и схода 
лавин. Приведены результаты анализа различных параметров склонов и их оценка с точки 
зрения лавинной опасности. Выделены потенциальные участки формирования лавинных 
очагов. 

Ключевые слова: снеголавинные процессы, лавина, лавинные очаги, склон, снеговал, 
Братковский хребет, Свидовец. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСКУРСІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

(НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН) 
 

Оксана Колтун  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Актуальність теми і постановка проблеми. Екскурсія  у широкому 

розумінні – це колективне відвідування визначних місць з освітньою або іншою 
метою [6]. Вона давно стала частиною навчального процесу у середній школі, 
проте у вищій, на наш погляд, її ефективність недооцінена і не вивчена 
достатньо, особливо коли йдеться не про виховання (наприклад, похід 
студентів до музею з порадником), а про навчання фахових дисциплін. Такої ж 
точки зору дотримується О.М. Цапок, яка дослідила роль екскурсій при 
підготовці журналістів [7]. Зокрема, авторка зауважила, щов Законі України 
“Про вищу освіту” екскурсії немає в переліку основних форм організації та 
методів навчання – її можна віднести лише до інших видів навчальних занять, 
які дозволено встановлювати вищим навчальним закладам [1].  

Те, що екскурсія все ж рівноправна з лекціями, практичними, семінарськими, 
лабораторними, практиками та іншими видами форма організації навчання у 
вищому навчальному закладі, зазначила Мешко Г.М. (на жаль, у більшості інших 
підручників з педагогіки вищої школи екскурсіям приділено значно менше уваги, як 
виявила вже згадана О.М. Цапок) [5].   

Нашим головним мотивом, який спонукав до дослідження ефективності 
екскурсій при викладанні природничо-географічних дисциплін, було прагнення 
покращити якість знань студентів, що можливе за умови вивчення реальних 
об’єктів, а не інтелектуальних чи віртуальних моделей; також побажання 
студентів,  щоб було більше екскурсій, яке вони висловлювали неодноразово 
під час опитувань щодо змісту спецкурсів.  

Такі опитування нами проводилися у середині 2000-х після змін 
навчальних планів і запровадження великої кількості нових фахових дисциплін. 
Також ці опитування показали, що велика кількість незнайомих до того фактів і 
термінів, з якими студенти зустрічаються, слухаючи лекції і виконуючи 
практичні роботи, викликає труднощі при засвоєнні матеріалу. Так, з 
результатів опитування студентів після прослухування курсу “Антропогенна 
геоморфологія” (2004/2005 навч. р.), з’ясовано, що тема “Еволюція впливу 
людини на рельєф” виявилася однією з найважчих за сприйняттям серед усіх 
тем курсу. Це спонукало автора до зміни підходів у викладанні, зокрема, 
використання мультимедійних засобів та інтернет-технологій. Для унаочнення 
розглянутого матеріалу у цьому та іншому предметах ми практикуємо показ 
науково-популярних фільмів, наприклад, виробництва ВВС: “Прогулянки з 
чудовиськами” (2001, фільми 4–6), “Прогулянки з печерною людиною” (2003), 
“Еволюція Європи” (2005, фільм 3); для ознайомлення з давніми технологіями 
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можна використовувати інтерактивні ігри на сторінках “Історія”, “Наука і 
природа” сайту ВВС [2]. 

Проте  на наше переконання, найкращі результати дає все ж додавання 
екскурсій до навчального процесу, оскільки цей вид діяльності залучає більше 
органів чуттів, дозволяє сформувати чітке уявлення про досліджуваний 
предмет та утворити тісніші зв’язки з уже відомою інформацією, а відтак 
сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу у короткостроковій перспективі і 
здатності краще виконувати завдання, пов’язані з темою екскурсії, у 
довгостроковій.  

Якщо повернутися до формальних речей, то йдеться насамперед про 
лекції у формі екскурсій, а також про подання у такій формі теоретичного 
матеріалу на практичних чи лабораторних роботах. У цьому сенсі  мета даного 
дослідження – обґрунтувати необхідність визнання екскурсій при викладанні 
природничо-географічних дисциплін як рівноправного з аудиторними 
заняттями виду організації навчального процесу. Наукова проблема відповідно 
така: чи ефективний такий метод подання матеріалу у вищій школі, як лекція-
екскурсія, якщо ефективний, то наскільки у порівнянні з іншими видами 
лекцій? Гіпотеза, яку висунуто перед початком дослідження, виходячи з 
відгуків студентів та нашого власного педагогічного досвіду, – екскурсії 
сприяють кращому розумінню матеріалу і окремої теми, і всього курсу, окрім 
того, вони ефективні за рахунок залучення всіх органів чуттів при 
послідовному, зв’язному ознайомлення з матеріалом. 

Методика досліджень.У даному дослідженні ми зосередимо увагу на 
екскурсіях у складі спецкурсів різних років на кафедрі геоморфології і 
палеогеографії географічного факультету ЛНУ ім. І.Франка. Так, неможливо 
обійтися лише аудиторними і практичними заняттями при вивчення курсів  
“Палеонтологічні методи палеогеографічних досліджень”, “Археологічні 
методи палеогеографічних досліджень”, “Інженерна геологія”, “Антропогенна 
геоморфологія”, “Геоморфологія міст” та інших, про що ми вже писали[2-4]. 
Тому окремі теми вивчалися у Палеонтологічному музеї університету та 
Археологічному музеї Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України, Геотехнічному інституті, Інституті геології і геохімії горючих копалин 
НАНУ, також на території міста Львова.Нагадаємо, що лекція – це насамперед 
виклад програмної теми навчального предмета або проблеми [6], тому місце 
такого викладу не повинне викликати особливого занепокоєння, бо головне в 
лекції – її зміст.  

Простим і достатньо об’єктивним способом визначення ефективності 
навчання є оцінка. Однак у нашому випадку цей метод проблематично 
використовувати для спецкурсів, оскільки в академічній групі, не говорячи вже 
за підгрупу, неможливо створити ще й контрольну групу через малу кількість 
студентів і регламентовану кількість годин занять.  

Тому залишається більш суб’єктивний спосіб – опитування студентів. 
Зазначимо, що види лекцій для вивчення їхньої ефективності, обрані за 
поєднанням двох особливостей: способу викладання матеріалу (монолог і 
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діалог) та кількістю залучених органів чуттів при вивчення об’єкта.  Лекція-
екскурсія відрізняється від традиційної лекції ще й тим, що студенти 
контактують з реальним об’єктом, а від практичних занять тим, що тут немає 
набуття практичних навичок, прийомів, а першочерговим є всестороннє 
сприйняття об’єкта. 

Розроблене нами опитування під назвою “Екскурсія як форма навчальної 
і виховної роботи у вищій школі” містило 5 запитань: 

1. Оцініть загальне враження від змісту екскурсій, проведених 
викладачами кафедри геоморфології і палеогеографії, від 1 до 5 балів      ___ 

2. Якби таких екскурсій не було, ваше розуміння і сприйняття матеріалу 
усього курсу стало б: 

а) кращим,  б) гіршим,  в) залишилось без змін,   г) важко сказати, бо 
минуло багато часу? 

3. Яка з функцій екскурсій мала/має для вас найбільше значення: 
а) навчальна,  б) виховна,  в) пізнавальна,  г) інша ___________________, 

ґ) жодна? 
4. Чи варто залучати екскурсії при вивченні геолого-географічних 

дисциплін: 
     а) так,       б) ні,      в) не знаю, важко відповісти? 
5. Пригадайте такі види лекцій: 
        традиційна (монологічний виклад матеріалу лектором) Т,  
        лекція-бесіда, у тому числі з моделюванням проблемних ситуацій Б, 
       лекція-презентація або лекція з використанням великої кількості 

ілюстрацій П, 
        лекція-фільм  Ф, 
        лекція-екскурсія Е. 
Розташуйте ці види лекцій, використавши їхні буквенні індекси, у 

порядку зростання зліва направо за: 
а) цікавістю                                                   ___     ___    ___    ___    ___,  
б) зрозумілістю викладеного матеріалу     ___     ___    ___    ___    ___,  
в) легкістю засвоєння знань                        ___     ___    ___    ___    ___. 
Обговорення результатів. 
У жовтні 2013 року було опитано 14 студентів кафедри геоморфології і 

палеогеографії 4-го і 5-го курсів, які вивчали предмети (“Археологічні методи в 
палеогеографії ”, “Інженерна геологія” та інші), при викладанні яких були 
використані усі згадані види лекцій. Вибірка зумовлена одним чинником: 
присутністю студентів у день опитування, оскільки заздалегідь їх не 
попереджали.  

Опрацювання відповідей показало, що 12 з 14 опитаних оцінюють зміст 
екскурсій, проведених викладачами кафедри геоморфології і палеогеографії, на 
5 балів, 2 – на 4, тобто середня оцінка – 4,9 (запитання №1). 

Відповідаючи на запитання №2, усі 14 відповіли, що коли б таких 
екскурсій не було, розуміння і сприйняття матеріалу усього курсу стало б 
гіршим. 
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Щодо функцій екскурсій (запитання №3), то найбільше значення для 12 
респондентів мала пізнавальна, один студент зазначив як “іншу” навчально-
пізнавальну функцію, ще в одній анкеті було обрано дві відповіді – навчальну 
функцію і пізнавальну.  

На запитання №4 всі респонденти відповіли, що так, варто залучати 
екскурсії при вивченні геолого-географічних дисциплін. 

Таким чином, відповіді на запитання 1-4 підтверджують висунуту 
гіпотезу, що екскурсії потрібно активніше залучати до навчального процесу. А 
от наскільки ефективними є лекції у вигляді екскурсій в порівнянні з іншими 
видами лекцій і чи взагалі такі лекції ефективні, дасть детальний аналіз 
відповідей на запитання №5. 

Розташування окремих видів лекцій у порядку зростання зліва направо 
інтерпретовано таким чином: вид, згаданий першим, володіє мінімум 
досліджуваної ознаки, тому ставиться на останнє, п’яте місце; згаданий 
останнім – максимумом, це перше місце. Далі підраховувалась кількість місць 
(табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Кількість місць окремих видів лекцій 
(Е – екскурсія, Ф – фільм  П – презентація, Б – бесіда, Т – традиційна) 

Види 
лекцій 

За цікавістю За зрозумілістю За легкістю засвоєння 
1 2 3 4 5 С.м.* 1 2 3 4 5 С.м. 1 2 3 4 5 С.м.

Е 7 6 1 - - 1,57 6 2 4 1 1 2,21 6 4 1 3 - 2,07
Ф 4 7 3 - - 1,93 1 7 2 1 3 2,86 1 5 4 2 2 2,93
П - 1 7 6 - 3,36 4 1 2 5 2 3,00 3 4 3 2 2 2,71
Б 2 - 3 8 1 3,43 3 3 3 5 - 2,71 3 1 4 5 1 3,00
Т 1 - - - 13 4,71 - 1 3 2 8 4,93 1 - 2 2 9 4,29

*Примітка. С.м. – середньозважене місце. 
 
Для унаочнення результатів, наведених у табл.1, було підраховано 

рейтинг видів лекцій за сумою перших і других місць (рис. 1) і середньозважене 
місце (рис. 2).  

Таким чином, лекція-екскурсія лідирує абсолютно за всіма показниками: 
за цікавістю, за зрозумілістю, за легкістю засвоєння матеріалу, при чому, як при 
підрахунку кількості першого і другого місця, так і при визначенні 
середньозваженого місця. Конкуренцію їй склала, та все ж поступилася лекція-
фільм. Цікаво, що при підрахунку середньозваженого місця за зрозумілістю на 
друге місце вийшла лекція-бесіда.  

Отже, висунута гіпотеза отримала підтвердження: екскурсії – ефективна 
форма навчання у вищій школі, більше того, як складова лекційного курсу, 
вони значно ефективніші за інші види лекцій, насамперед, за традиційну. Тому 
потрібно    сприяти    усуненню     адміністративних     перешкод,     зумовлених 
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Рис. 1. Рейтинг видів лекцій за сумою 1-х і 2-х місць 

 

 
Рис. 2. Середньозважене місце видів лекцій 

 
буквальним розумінням поняття “аудиторні заняття”, і ширше використовувати 
екскурсії в навчальному процесі у вищій школі. Автор дає собі звіт, що 
методика досліджень та інтерпретація отриманих результатів дискусійні, проте 
сподівається, що це пробне дослідження стимулюватиме подальший інтерес до 
викликів, які стоять сьогодні перед системою освіти в Україні, та сприятиме 
розв’язанню проблем, зокрема, необхідності змін форм навчання у вищій 
школі. 
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EFFICIENCYOF EXCURSIONS IN HIGHER SCHOOL (IN CASE OF DISCIPLINESOF 

PHYSICAL GEOGRAPHY) 
O. Koltoun 

The influence onthe effectiveness of teachinggeographical disciplines ofvarious kinds 
oflectures is considered in the article. Special attention is paid to excursions.The main methodofthe 
study was survey of students,which showed thatlectures-excursionsare notonlyeffective anduseful, 
but also give better indicators onunderstanding andinterestingset forth inthesematerials, easiness of 
itsperception than otherlectures(traditional, lecture-discussion, lecture-presentation, lecture-
film).The effectiveness oflectures-excursionsjustifiestheir inclusion inthe educational process 
ofhigher education institutionsas an equalwithclassroom teachingactivity.  

Keywords: excursion, lection, efficiency. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСКУРСИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН) 
О. Колтун 

В статье исследовано влияние на эффективность обучения естественно-
географическим дисциплинам различных видов лекций, особое внимание уделено 
экскурсиям. Главным методом ииследования был опрос студентов, который показал, что 
лекции-экскурсии не только эффективны и нужны, но и дают лучшие показатели по 
пониманию и интересности изложенного в них материала, лёгкости его восприятия, чем 
другие виды лекций (традиционная, лекция-беседа, лекция-презентация, лекция-фильм). 
Эффективность лекций-экскурсий служит обоснованием их включения в учебный процесс 
вузов как равноправного с аудиторными занятиями вида деятельности. 

Ключевые слова: экскурсия, лекция, эффективность. 
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МОРФОСКУЛЬПТУРА СОЛОТВИНСЬКОЇ  
УЛОГОВИНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 
Ярослав Кравчук, Василь Чалик 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

 Вступ. Загальні принципи виділення та аналізу морфоскульптур гірських 
і рівнинних територій, в утворенні яких провідна роль належить екзогенним 
процесам, розроблялися багатьма дослідниками. Розподіл екзогенних процесів 
відображає переважно сучасну і давню фізико-географічну або кліматичну 
зональність. 
 Рельєф Українських Карпат відповідно до морфокліматичної зональності, 
зараховують (Цись, 1970) до зони поширення успадкованої флювіальної 
(ерозійної та акумулятивної морфоскульптури). Серед різноманіття 
флювіальної морфоскульптури в межах Солотвинської улоговини можна 
виділити елементи реліктових і сучасних форм. 
 До реліктових елементів морфоскульптури у Солотвинській улоговині 
відносили залишки денудаційних і денудаційно-акумулятивних поверхонь 
(Кичерська, Скридейська, Боронявська). Великими за площею успадкованими 
елементами морфоскульптури є долини рік Тиси, Ріки, Тереблі, Тересви, 
Апшиці та інших з розвинутим комплексом акумулятивних та ерозійно-
акумулятивних терас. До сучасних елементів морфоскульптури Солотвинської 
улоговини відносимо форми, які створені ерозійно-акумулятивною діяльністю 
річок в межах русел, заплав і низьких терас, а також тимчасовими водними 
потоками. Окремо варто виділити схили з панівними сучасними 
рельєфоутворювальними процесами (обвально-осипні, зсувні, площинного 
змиву та ін.). На окремих ділянках улоговини поширені форми гологенного 
карсту. 
 У цій статті дається характеристика двох типів морфоскульптур, 
виокремлених у межах Солотвинської улоговини: 1) давніх денудаційних та 
денудаційно-акумулятивних поверхонь вирівнювання і терас; 2) схилів, з 
переважаючими на них рельєфоутворювальними процесами; 3) сучасні 
елементи морфоскульптури. 
 Давні денудаційні та денудаційно-акумулятивні поверхні і тераси. 
Найдавніша денудаційна поверхня Солотвинської улоговини була виділена Г.П. 
Алфер’євим (1950) під назвою «Кичерського рівня» в басейнах рік Апшиці, 
Тересви і Тереблі. Кичерською поверхня названа по переважаючих тут 
вершинах (Пересницька Кичера, Підплешська Кичера, Вільховецька Кичера, 
Біловарецька Кичера, Кривська Кичера та ін.). Простежується по рівновисотних 
вододілах і окремих вершинах на абсолютних висотах 500-700 м, відносні 
перевищення коливаються в межах 200-300 м. Абсолютні і відносні висоти 
поступово понижуються з північного сходу на південний захід. 
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 Найбільші за площею фрагменти Кичерської поверхні зосереджені у 
східній частині Солотвинської улоговини. Ширина привододільних 
виположених ділянок досягає 80-120 м. На загальному фоні іноді досить чітко 
виступають окремі вершини з абсолютними висотами більше 700 м (г. Клева, 
802,7 м; г. Басхеу, 741,7 м; г. Боулуй, 775,5 м; г. Дарола, 753,9 м та ін.), у будові 
яких беруть участь конгломерати. 
 Пізніше межі Кичерської поверхні були розширені (Гофштейн, 1964) на 
південно-західні схили Полонинського хребта, зокрема перед фронтом 
Вигорлат-Гутинського хребта, а також Полонини Красної, Свидовецького 
масиву і Стрімчакових зон (Кравчук, 2008,2012). 
 При визначенні віку Кичерської поверхні більшість дослідників 
обмежували діапазон часу її утворення раннім паноном–верхнім пліоценом. 
При цьому основна проблема зводилась до того, яке співвідношення 
Кичерського рівня з ефузивами Вигорлат-Гутинського пасма. 
 А. Спіридонов (1952) [21]і П. Цись (1957) вважали, що вулканічні породи 
перекривають Підполонинську поверхню вирівнювання, яка утворилася до 
формування Кичерської. Т. Піотровська (1964,1966) і І. Гофштейн (1964) 
вважали, що лави Вигорлат-Гутинського хребта перекривають Кичерську 
поверхню на рівні 500-600 м (в околицях с.с. Липецька Поляна і Яблунівка 
вулканічні лави лежать на слабо нахиленій поверхні висотою 600-620 м) і на 
цій основі роблять висновок про доплейстоценовий її вік. Але при цьому варто 
відзначити, що висота підошви ефузивів на протязі Вигорлат-Гутинського 
хребта не є однаковою. В багатьох місцях підошва вулканічних порід 
опускається нижче русла сучасних річок (долина р. Тиси біля с. Велятин і в 
районі Хустських Воріт). В Чоп-Мукачівській западині за даними Т. Піотро-
вської, підошва ефузивів не піднімається вище 200 м над рівнем моря. 
Приведені дані свідчать про різку диференційованість неотектонічних рухів 
Вулканічного пасма у плейстоцені. Якщо ж відзначити, що в околицях сіл 
Липецької Поляни і Яблунівки, які розміщені в зонах глибинних розломів, де 
зафіксовані дуже великі для Солотвинської улоговини показники 
неотектонічних піднять, то виникають труднощі при співставленні Кичерської 
денудаційної поверхні з вулканітами Вигорлат-Гутинського хребта (Чалик, 
1971). Через це В. Чалик вважає, що при встановленні віку Кичерського рівня 
краще орієнтуватися на залишки і сліди давнього алювію, які збереглися на 
однакових гіпсометричних рівнях у Солотвинській улоговині. Такими 
рівновисотними вершинами є г. Скридей (485,0 м), г. Біловарецька Кичера 
(554,8 м), г. Полонинка (511,0 м),  вік алювію на яких більшість дослідників 
визначали як верхньопліоценовий–нижньоплейстоценовий. 
 Одним з найпоширеніших методів встановлення віку поверхонь 
вирівнювання, особливо для гірських і передгірних областей, є метод 
кореляційних зв’язків між денудаційними ділянками та акумулятивними 
товщами. При цьому численними дослідженнями, зокрема Д. Тімофєєва (1979), 
було встановлено, що не завжди тонкоуламковий склад акумулятивних 
відкладів свідчить про вирівнювання в областях зносу. Так само наявність 
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рівновисотних вершин на межиріччях пояснюють ярусністю рельєфу (Ананьєв, 
1981), але при цьому зазначають, що ярусність межиріч Карпат є реліктовою, 
виникла в пізньому міоцені–ранньому пліоцені і була омолоджена 
тектонічними рухами в пліоцен-четвертинну епоху. 
 Заслуговує на увагу позиція А.П. Дєдкова та ін. (1974), які виділяють на 
межиріччях поверхні  первинні (сюди віднесені і поверхні вирівнювання) і 
поверхні зниження. До основних ознак, за якими відрізняють поверхні 
зниження від поверхонь вирівнювання відносять: вододіли на поверхнях 
зниження мають округло-випуклу або  гребенеподібну форму, практично 
відсутня кора вивітрювання, відносні висоти не виявляють чіткої залежності від 
їх ширини. 
 Найдостовірніші дані про вік поверхонь вирівнювання отримуємо тоді, 
коли денудаційні ділянки поверхонь вирівнювання змикаються з 
акумулятивними. В Українських Карпатах прикладами таких варіантів є злиття 
пліоцен-плейстоценових педиментів Передкарпаття з одновіковими 
денудаційно-акумулятивними поверхнями (Кравчук, 1972, 1999). Подібне  
спостерігаємо і в межах Закарпаття вздовж Вулканічного пасма та Стрімчакової 
зони (Гофштейн, 1995; Кравчук, 2008, 2012; Кравчук, Хомин, 2011). 
 Вважаємо, що у Солотвинській улоговині доцільно виділяти Кичерську 
денудаційну і Скридейську денудаційно-акумулятивну поверхні. Вирівняні 
ділянки Кичерської денудаційної поверхні (переважно педименти) 
зустрічаються на абсолютних висотах 600-750 м, відносних – 250-400 м у 
Апшице-Угольському низькогір’ї  та Апшице-Тересвинській денудаційно-
ерозійній височині. Її формування (з дотриманням МСШ-2004) могло 
розпочатися з кінця верхнього міоцену, коли у східній–північно-східній частині 
улоговини утвердився континентальний режим, і закінчитися у пліоцені (понт-
пліоценовий вік). 
 Скридейська денудаційно-акумулятивна поверхня окремими 
фрагментами представлена на межиріччях Тересви–Тереблі–Ріки. Її 
передбачуваний вік за даними палінологічного аналізу (Піотровська, 1966) 
верхньопліоценовий–нижньоплейстоценовий. Г. Раскатов (1966), І. Гофштейн 
(1995) за даними петрографічного аналізу та співставлення давніх терасових 
рівнів Карпат вважали вік алювію на г. Скридей верхньопліоценовим. 
Поодинокі фрагменти цих поверхонь на межиріччі Тереблі–Ріки (г. Скридей), 
Тересви–Тячівця (г.г. Полонинка і Біловарецька Кичера), можна вважати також 
останцями давніх пліоценових терас. Гіпсометрично (абсолютні висоти 450-550 
м) з ними співставляються на межиріччі Тересви–Тереблі численні ділянки 
субгоризонтальних поверхонь, на яких відсутній алювій. 
 Боронявська денудаційно-акумулятивна поверхня. У західній частині 
Солотвинської улоговини західніше долини р. Байлової на абсолютних висотах 
300-350 м фіксується рівень давньої денудаційно-акумулятивної поверхні 
(тераси). Від вище розміщеного Скридейського рівня відділяється добре 
помітним у рельєфі уступом-схилом висотою 60-100 м. Фрагменти 
Боронявської поверхні добре збереглися північніше і північно-східніше с. 
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Боронява (г. Древутна, 379,0 м; значна частина вододілу Байлової–Бороняви), а 
також на вододілі Ріки–Хустця (г. Плоска, 367,0 м) північніше с. Нанково. 
Ширина вирівняних ділянок поверхні становить 200-300 м, місцями 500-600 м. 
Відносні перевищення до русел головних рік коливаються в межах 170-200 м. 
 Потужність алювію Боронявської поверхні південніше г. Скридей досягає 
15-17 м. Під товщею жовтобурих (в нижній частині вохристо-бурих) суглинків 
(4-5 м) залягає валунно-галечниковий шар потужністю 10-12 м. Галька і валуни 
діаметром 10-30 см, рідко – 40-70 см. Поблизу г. Древутної під жовтобурими та 
іржавими суглинками (3-4 м) залягає шар гальки і валунів у суглинистому 
заповнювачі (потужністю 6-8 м). У валунно-галечниковій верстві переважає 
велика галька і дрібні валуни (Чалик, 1974). 
 У відслоненні на г. Плоска під іржаво-бурими суглинками і глинами 
потужністю 2-3 м залягає шар середнього і дрібного галечника з включеннями 
дрібних і середніх валунів (15-25 см) потужністю 8-10 м. 
 Петрографічний склад алювію Боронявської поверхні характеризується 
однорідністю. У складі гальки і валунів переважають світлі кременисті 
пісковики і кварцити. При цьому, як відзначив І. Гофштейн (1964, 1995), 
спостерігається збільшення матеріалу флішових порід і поява порід 
мармароського метаморфічного комплексу (до 5 %), що відрізняє його від 
складу галечників Скридейської денудаційно-акумулятивної поверхні. 
 Найбільший відсоток (20-25 %) гальки метаморфічних порід з 
кристалічного масиву (кварцево-графітові і кварцево-слюдяні сланці, білий і 
напівпрозорий кварц) зафіксовано у старшій за віком від Боронявської 
Шардинській (Велико-Копанській) денудаційно-акумулятивній поверхні, яка 
займає найбільшу площу (140 км²) на межиріччі Боржави–Тиси (Гофштейн, 
1995). Більшість дослідників (Гофштейн, 1964, 1985; Чалик, 1970; Демедюк, 
1982; Кравчук, 2012) вік Боронявської поверхні вважали 
нижньоплейстоценовим (еоплейстоценовим), а Шардинську (Велико-
Копанську) датували кінцем верхнього пліоцену–початком нижнього 
плейстоцену (М. Демедюк – нижнім плейстоценом). 
 Поява мармароської гальки в алювії Шардинської поверхні свідчить про 
посилення розмиву Мармароського Кристалічного масиву р. Тисою і поступове 
сповільнення розмиву при формуванні Боронявської поверхні. З часом 
формування цієї поверхні пов’язане деяке похолодання, що знизило енергію 
річок. Свідченням цього вважають (Чалик, 1970) зміну забарвлення 
алювіальних суглинків з переважаючим жовто- і вохристо-бурим кольором на 
менш яскравий, ніж в суглинках давнішої Скридейської поверхні. 
 В результаті диференційованих неотектонічних рухів протягом 
плейстоцену Боронявська денудаційно-акумулятивна поверхня була піддана 
інтенсивному ерозійному розчленуванню, яке супроводжувалося 
перевідкладанням алювію на нижчі терасові поверхні. На межиріччі Байлової–
Ріки привододільні поверхні і схили річкових терас покриті розсипами гальки 
та валунів. Аналіз давнього алювію в цьому регіоні свідчить про кількаразову 
перебудову плейстоценової гідросітки в басейнах р.р. Тереблі і Ріки. 
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 Схили екзогенного походження. В основу характеристик схилів 
Солотвинської улоговини взяті класифікації С.С. Воскресенського (1971) і Д.А. 
Тимофєєва (1978). Схили екзогенного походження займають домінуюче 
положення в межах улоговини. При розгляді їх як морфоскульптурних 
елементів рельєфу, особливо в геосинклінальних областях, варто пам’ятати, що 
в переважній більшості своїм виникненням вони зобов’язані тектонічним 
рухам. 
 Для Солотвинської улоговини характерна досить висока густота 
горизонтального розчленування – на показник в інтервалі 1,6 км/км² припадає 
92,4 % її площі (Кравчук, Чалик, 2012). Площа схилів перевищує 80 % території 
улоговин, субгоризонтальні поверхні – менше 20 % (переважно поверхні 
низьких і середніх терас і привододільні ділянки межиріч). 
 Залежно від характеру екзогенних рельєфоутворювальних процесів в 
межах Солотвинської улоговини, можна виділити наступні види схилів: 1) 
обвально-осипні; 2) зсувні; 3) слабкого та інтенсивного площинного змиву. Для 
встановлення зв’язків між характером прояву морфодинамічних екзогенних 
процесів і морфологією схилів, були використані класифікації схилів за 
крутістю та довжиною схилів. Класифікація крутості схилів для Українських 
Карпат була розроблена колективом кафедри геоморфології Львівського 
університету при проведенні геоморфологічної зйомки в 1965-1969 р.р. Були 
виділені такі категорії схилів за крутістю: похилі (1-3°), слабко спадисті (3-5°), 
спадисті (5-8°), сильно-спадисті (8-12°), круті (12-17°), дуже круті (17-25°), 
надзвичайно круті (25-35°), урвищні (35-60°) і прямовисні (понад 60°). 
 Для якісної характеристики схилів за довжиною використовувалася 
класифікація С. Воскресенського (1971), який виділив три види схилів: довгі 
схили (більше 500 м), схили середньої довжини (500-50 м) і короткі схили 
(менші 50 м). 
 Обвально-осипні схили в Солотвинській улоговині мають обмеженне 
поширення у північно-східній частині і приурочені переважно до надзвичайно 
крутих і урвищних ділянок глибоко врізаних потоків і куестових гребенів. Ці 
схили, переважно, короткі (до 50 м) і прямі, іноді ввігнуті. На ввігнутих схилах 
добре виділяється верхня денудаційна частина і нижня – акумулятивна. Біля 
підніжжя обвально-осипних схилів утворюються малопотужні конуси з 
дрібноуламкового матеріалу з включенням брил до 1-3 м діаметром. 
 Потужність давніх і сучасних осипних конусів, складених щебнисто-
дрібноуламковим матеріалом, іноді галечниково-валунним, становить від 1-3 до 
5-8 м. У відкладах обвалів зустрічаються брили до 3-5 м діаметром. 
 Більшість цих ділянок приурочена до смуг виходів пісковиків, 
конгломератів і туфів у фронтальній частині куест, а також до крутих та 
урвищних стінок закинутих кар’єрів. 
 Зсувні схили зосереджені переважно у центральній і східній частинах 
Солотвинської улоговини. Вивченню зсувних схилів улоговини, їх класифікації 
і господарській оцінці були присвячені численні праці І.Л. Соколовського в 
сорокові-сімдесяті роки минулого століття. До сприятливих умов 
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зсувоутворення І. Соколовський (1973, стор. 175) відносив: глибоко 
розчленований ерозійно-тектонічний рельєф з різницею висот до 300-400 м; 
значну поширеність сланцюватих, карбонатних, слюдистих глин міоценового 
віку, які переверствовуються з пісковиками та конгломератами; велика 
кількість атмосферних опадів переважно у вигляді дощів. 
 Розвиток зсувів приурочений переважно до сильно спадистих і крутих 
схилів (від 8-12° до 17-25°). Створенню схилів з такою крутизною сприяло 
переміщення вниз глинистих порід. 
 Зсувні схили мають нерівну, дрібногорбкувату, іноді східчасту поверхню 
з численними дугоподібними стінками відриву і тріщинами. Профіль зсувних 
схилів найчастіше східчасто-ввігнутий. Морфологія зсувних схилів 
ускладнюється наявністю зсувних цирків, які зосереджені у верхів’я, невеликих 
потоків і зворів, де виклинюються підземні води у вигляді мочажин і 
низькодебітних джерел низхідного типу. 
 Серед сучасних зсувних схилів зустрічаються ділянки з давніми, часто 
стабілізованими зсувами. Реліктові зсуви відрізняються масивністю і глибиною 
захвату, завдяки чому вони збереглися в сучасному рельєфі. Вік давніх зсувів 
відносять до кінця плейстоцену і пов’язують з кліматичною осциляцією між 
вюрмським пізньольодовиків’ям і першою теплою пізньольодовиковою фазою. 
 Дуже часто спостерігалися випадки активізації давньозсувних схилів 
після періодів затяжних інтенсивних дощів (Болюх, Чалик, 1970). 
 До такого типу зсувів належить зсув на правому схилі долини р. Тересви 
в околицях с. Біловарці. Довжина ділянок зсувних схилів перевищує 1 км, 
висота стінок відриву становить від 50-60 до 100 м при ширині 300-350 м. 
 Крім гідрогеологічних та кліматичних чинників, періодичну активізацію 
зсувних процесів пов’язують з активними сучасними тектонічними рухами і 
землетрусами. Так наприклад, в околицях м. Тячева і смт. Тересви зафіксовані 
землетруси магнітудою більше 5 балів. 
 Схили площинного (делювіального) змиву практично охоплюють майже 
всю територію улоговини. За Є.В. Шанцером (1966) схиловий стік не 
проходить суцільним рівномірним шаром, а окремими струменями, кожний з 
яких старається виробити власну індивідуальну ерозійну улоговинку (цьому 
сприяють мікрорельєфні зниження і підвищення на схилах), але сумарний 
ефект їх діяльності зводиться до загального рівномірного пониження всієї 
поверхні схилу. Цю форму схилового змиву, яку називають струменистою або 
дрібновибоїнною, Є. Шанцер вважає різновидністю того ж площинного змиву. 
 До загальних факторів, які впливають на інтенсивність площинного 
змиву, відносять: а) крутизну і довжину схилу (на крутіших і довших схилах 
змив сильніший); б) експозицію схилу (на сонячних схилах змив 
інтенсивніший); в) стан грунту в період стоку; г) тип грунту. 
 Сучасні елементи морфоскульптури. Найголовнішими сучасними 
екзогенними процесами, які формують відповідні морфоскульптури є: 
ерозійно-акумулятивна діяльність рік, площинний змив, яркова ерозія, сельові, 
зсувні, обвально-осипні і карстові явища (Цись, 1968, стор. 60). Активізація 
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сучасних екзогенних процесів пов’язана з роками надмірного зволоження, а 
також з господарською діяльністю людини. 
 На території Солотвинської улоговини утворення мезо- і мікроформ 
рельєфу ерозійно-акумулятивною діяльністю річок і потоків відбувається за 
рахунок глибинної і бокової ерозії одних ділянок і акумуляції перенесеного 
матеріалу на інші ділянки (конуси виносу, наноси дрібнозему, гравію і гальки 
на поверхню заплав і низьких терас). 
 Вивчення закономірностей розвитку, поширення, а також стаціонарні 
дослідження сучасних екзогенних рельєфоутворювальних процесів в 
Українських Карпатах, зокрема і в Солотвинській улоговині, проводилися 
співробітниками кафедри геоморфології Львівського університету у 1965-1970 
рр. і 1985-1992 рр. на замовлення Міністерства лісової і деревообробної 
промисловості та Закарпатської ГРЕ. 
 Варто відзначити, що підмив і розмив берегів у басейнах р.р. Тиси, 
Тересви, Тереблі та Ріки в період паводків і зливових дощів найінтенсивніше 
повторювався на одних і тих же ділянках долин. У долині р. Тересви 
періодично підмивається лівий берег (четверта надзаплавна тераса) у с. 
Нересниця і правий берег (висока заплава) на південній околиці. Корінні схили 
підмиваються на правому березі південніше с. Добрянське, а на лівому березі 
біля с. Крива – друга надзаплавна тераса. У долині р. Тиси активний підмив 
правого берега спостерігається біля смт. Солотвино, с. Грушево, м. Хуста. На 
правобережжі р. Тереблі підмивається корінний схил між с.с. Чумальово і 
Дулово. Численні локальні підмиви берегів є в долинах р.р. Ріки, Апшиці та ін. 
Дуже часто підмив берегів супроводжується виникненням зсувів на схилах і 
цокольних терасах. 
 На схилах і в терасованих долинах Солотвинської улоговини багато мезо- 
і мікроформ рельєфу, створених тимчасовими водотоками (яри, водориї, 
борозни). Більшість ярів і водориїв розвиваються на похилих майданчиках 
середніх і високих терас та незаліснених схилах з досить потужною товщею 
делювіальних і делювіально-алювіальних відкладів. Ділянки з найбільшою 
густотою стабілізованих і ростучих ярів (2-3 км/км²) зустрічаються на 
межиріччі Тиси–Апшиці біля смт. Солотвино і с. Діброва, на правобережжі р. 
Тиси біля с. Бедевля, лівобережжі р. Тересви біля с. Крива, лівобережжі р. 
Тереблі в околицях сіл Кричево, Колодно та Угля, у верхів’ях р. Байлової і її 
притоки Лазівського. Довжина ярів становить 30-50 м, рідко – 100-120 м; їх 
глибина пов’язана з потужністю пухких відкладів і коливається в межах 10-15 
м. Північно-східніше від с. Кричово на контакті Солотвинської улоговини і 
зони Пенінських стрімчаків зустрічаються ділянки, які нагадують «бедленд». 
На стінках (схилах) численних ярів інтенсивно розвиваються прияркові зсуви і 
процеси інтенсивного площинного змиву. 
 Однією з причин інтенсивного прояву ерозійних і зсувних процесів на 
контакті двох тектонічних регіонів можна вважати активізацію сучасних 
неотектонічних рухів в зоні Закарпатського глибинного розлому. Активне 
поглиблення ярів сприяє утворенню крутих (іноді урвищних) схилів, внаслідок 
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чого відбуваються порушення стійкості основного схилу або майданчика 
тераси і виникненню прияркових зсувів. В період зливових дощів твердий 
матеріал підживлює сельові потоки. При виході потоку на заплаву основної 
річки відкладаються конуси виносу, розміри яких становлять перші десятки 
метрів, а потужність матеріалу коливається в межах 1-4 м. 
 Серед дрібних морфоскульптурних утворень особливе місце займають 
форми соляного карсту. На території Солотвинської улоговини ці форми мають 
обмежене поширення і приурочені до склепінь солянодіапірових куполів в 
околицях населених пунктів Солотвина, Тереблі, Олександрово, Данилово, 
Округлої, а також до північно-східної смуги виходів нижньотереблянської 
галогенної підсвіти. Зустрічаються форми відкритого (голого) і покритого 
карсту. 
 Відкритий соляний карст розвивається на Солотвинській 
солянокупольній структурі, порушеній плікативно і диз’юнктивно. Динаміка 
карстових процесів на шахтному полі Солотвинського родовища солей 
визначається такими факторами (Рудько, Кравчук, 2002): інфільтрація 
атмосферних опадів у зоні соляного купола; зміна рівня грунтових вод; 
літолого-структурні особливості родовища (вихід соляного купола на поверхню 
і тріщинуватість солей); проточний режим грунтових вод, що створює умови 
для інтенсивного розчинення і винесення солей. 
 Оголена частина соляного масиву місцями має вигляд мініатюрних гір з 
гострими пірамідальними вершинами на фоні горбисто-западинного рельєфу. 
Відносні висоти вершин 3-5 м, на їх поверхні утворилися мініатюрні карри з 
глибиною борозен 2-5 см. Біля підніжжя зустрічаються невеликі озера, 
просадочні лійки, блюдцеподібні воронки. 
 Карстово-суфозійні лійки мають округлу та еліпсоподібну форми з 
крутими бортами. Глибина лійок коливається від 0,5 до 8-10 м, діаметр 
найбільших лійок не перевищує 30 м. Стінки побудовані суглинками, а на 
глибині понад 6 м – галечниками. 
 Покритий карст переважно розвивається в нерозчинних теригенних 
відкладах, які залягають на соляних товщах. Один з перших післявоєнних 
дослідників соляного карсту в Солотвинській улоговині С. Кореневський (1956) 
відзначав велике різноманіття карстових форм, хоча процеси карстутворення у 
покривних відкладах проходять повільно. При втручанні людини (проходка 
свердловин, шурфів, штолень) цей процес значно прискорюється внаслідок 
посилення циркуляції підземних вод. 
 Найпоширенішими формами покритого карсту є різного типу воронки, 
просадочні карстові долини, місцями зайняті озерами. Серед різноманіття 
воронок зустрічаються блюдцеподібні просадочні, циркоподібні, східчасті, 
конусоподібні і колодязеподібні провальні. Діаметр воронок – від 5-10 до 30-40 
м, глибина 1-3 м. Провальні колодязеподібні воронки, на дні яких залягають 
солі, досягають глибини 20-30 м. 
 Просадочні карстові долини Солотвинської улоговини приурочені до 
склепінь солянодіапірових структур і до смуги моноклінального вклинювання 
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солей. С. Кореневський (1955) виділив три смуги поздовжніх карстових долин: 
1) Вільховчик–Новоселиця–Ганичи–Апшиця; 2) Боронява–Данилово–
Олександрівка–Теребля; 3) Округла–Терново. 
 Перша смуга приурочена до північно-східної смуги вклинювання 
кам’яної солі, друга і третя – до склепінь солянодіапірових структур. В 
принципі погоджуючись з тектонічною обумовленістю поздовжніх долин, не 
можна відкидати ерозійного чинника в їх формуванні. Не зважаючи на те, що в 
сучасних поздовжніх долинах відсутні потужні водні потоки, винос великого 
об’єму теригенних відкладів, які залягають над солями, здійснювався 
ерозійними процесами (постійні і тимчасові водні потоки, делювіальний змив). 
Через це походження цих долин варто вважати карстово-ерозійним. 
 Оцінюючи роль екзогенних чинників у формуванні морфоскульптури, 
переконуємось в їх тісних взаємозв’язках з ендогенним фактором. Ярусність 
денудаційних і денудаційно-акумулятивних (терасових) поверхонь свідчить про 
періоди посилення неотектонічних піднять, які чергувалися з періодами 
спокійнішого тектонічного режиму. Формування морфоструктур, створених 
при провідній ролі ендогенного фактору, справляло величезний вплив на 
формування і поширення певних елементів морфоскульптури. Таким чином, 
можна зробити висновок про тісну, неперервну взаємодію морфоскульптурних 
елементів з морфоструктурами, внаслідок якої сформувався сучасний рельєф 
Солотвинської улоговини. 
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MORPHOSCULPTURE OF THE SOLOTVYNO VALLEY (UKRAINIAN CARPATHIANS) 

Ya. Kravchuk, V. Chalyk 
Exogenous processes land forms have been analyzed in the paper. Solotvyno valley relief 

belongs to the zone of fluvial (erosion and accumulation) morphosculpture with defined relict 
fragments and recent forms.  
 Relict landforms are presented by the fragments of denudational (mostly pediments) and 
denudation-accumulational (ancient terraces) planationsurfaces. Recent elements of the 
morphosculpture are presented by erosion-accumulation landforms within the river beds, 
floodplains and low terraces as well as temporary flows forms. There are also slopes with 
dominating gravitational processes, landslides, sheet erosion as well as the forms of salt karst. 
 Characteristics of inherited elements of the morphosculpture in the Tysa, Rika, Tereblia, 
Teresva, Apshytsia rivers with their terraced complexes are presented in other paper. 
 Key words: morphosculpture, denudational and denudation-accumulational 
planationsurfaces, slopes, gravitational processes, landslides, sheet erosion, salt karst.  

 
МОРФОСКУЛЬПТУРА СОЛОТВИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ УКРАИНСКИХ КАРПАТ 

Я.Кравчук, В.Чалык 
Проанализировано формы рельефа, в создании которых ведущая роль принадлежит 

экзогенным процессам. Рельеф Солотвинской котловины отнесен к зоне упаследованой 
флювиальной (эрозионной и аккумулятивной) морфоскульптуры, среди разнообразия 
которой выделены элементы реликтовых и современных форм. 
 К реликтовым элементам отнесены фрагменты денудационных (преимущественно 
педименты) и денудационно-аккумулятивных (древние террасы) поверхностей. К 
современным элементам морфоскульптуры отнесены формы, созданные эрозионно-
аккумулятивной деятельностю рек в пределах русел, пойм и низких террас, а также 
временными водными потоками. Отдельно выделены склоны с преобладающими 
рельефотворческими процессами (обвально-осыпные, оползневые, плоскостного смыва), а 
также формы галогенного карста. 
 Характеристика унаследованных элементов морфоскульптуры – речных долин Тисы, 
Рики, Теребли, Тересвы, Апшицы и др. с террасовым комплексом, представлены в отдельной 
публикации. 
 Ключевые слова: морфоскульптура, денудационные и денудацыонно-аккумулятивные 
поверхности, склоны обвально-осыпные, оползневые, плостостного смыва; формы соляного 
карста. 
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ТЕРАСОВІ КОМПЛЕКСИ РІЧКОВИХ ДОЛИН  

СОЛОТВИНСЬКОЇ УЛОГОВИНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ  
 

Ярослав Кравчук, Василь Чалик, Мирослав Іваник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
 Вступ. Під річковими або долинними терасами, вслід за І.С. Щукіним 
[14], розуміємо такі морфологічного характеру утворення, у формуванні яких 
безпосередню участь брала ерозійна та акумулятивна діяльність ріки, яка 
протікає по даній долині. Досить поширені в річкових долинах Солотвинської 
улоговини псевдотераси, зокрема зсувного походження, структурні та конусів 
виносу, не розглядаються в даній статті.                        
 Долини р. Тиси та її головних правих приток – Ріки, Тереблі,Тересви, 
Апшиці є великими успадкованими морфоскульптурними елементами, які 
займають значну площу в Солотвинській улоговині. Через це вивчення рельєфу 
річкових долин Солотвинської улоговини має не тільки наукове, а й практичне 
значення. 
 Дослідження терасових комплексів у річкових долинах басейну р. Тиси, 
яке розпочате в 20-х роках минулого століття, продовжується більше 80 років. 
Дуже часто ці матеріали поєднувалися з вивченням денудаційних і 
акумулятивних поверхонь, а також пліоцен-плейстоценових відкладів. Серед 
відомих дослідників варто згадати С. Рудницького, В. Шауера, Г. Алфер’єва, М. 
Єрмакова, О. Спиридонова, Г. Раскатова, П. Цися, І. Гофштейна, Т. 
Піотровську, А. Кожевникова, М. Демедюка та ін. [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10]. 
Великий обсяг робіт з вивчення четвертинних алювіальних відкладів був 
виконаний Закарпатською геолого-розвідувальною експедицією, що дало 
можливість отримати кількісні показники потужності алювію, його участі в 
будові терас, а також уточнити їх вік. 
 Помітний внесок у вивчення  рельєфу Солотвинської улоговини належить 
співробітникам кафедри геоморфології Львівського університету, які в 1965-
1968 р.р. проводили геоморфологічну зйомку в Українських Карпатах, зокрема 
і в межах Солотвинської улоговини (Чалик В.І.) [12, 13]. У 1985-1987 р.р. на 
замовлення Закарпатської ГРЕ геоморфологічні дослідження проводилися в 
долинах Ужа, Тиси і Тереблі (Шушняк В.М., Гнатюк Р.М.). 
 Характеристика терасових комплексів. Протягом тривалого періоду 
вивчення терасових комплексів річкових долин Українських Карпат, зокрема у 
Солотвинській улоговині, більшість дослідників дійшли згоди щодо кількості 
терас, їх морфологічних характеристик і будови. Деякі розбіжності 
залишаються при встановленні їх віку, що пояснюється невеликою кількістю 
аналітичних даних, великою мінливістю спектру терас, характером алювію в 
окремих долинах. Питання визначення віку ускладнюється також тим, що за 
рідкими винятками, алювій терас передгірних рік улоговин має досить 
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одноманітну будову. Для заплавних фацій алювію характерна відсутність 
горизонтів похованих грунтів, палеонтологічних залишків, артефактів. 
 Поряд з цим, у будові терасового комплексу річкових долин 
Солотвинської улоговини спостерігаються і спільні для певних терасових рівнів 
закономірності, які полягають у доволі витриманій сталості відносних висот, 
послідовному наростанні інтервалів висот при збільшенні віку терас. 
Витримана сталість відносних висот терас (з деякими відхиленнями) 
простежується не тільки в Солотвинській улоговині, але й в межах гірської 
частини Карпат і Передкарпаття, що свідчить про прояв у плейстоцені 
ритмічних рухів регіонального характеру і дозволяє робити співставлення з 
сусідними регіонами. 
 Як свідчать дані геолого-геоморфологічних і геофізичних досліджень, 
закладання річкових долин Солотвинської улоговини приурочені до розломів 
донеогенового фундаменту, які були успадковані розривними порушеннями в 
міоценових моласах. Розвиток терасових комплексів тісно пов'язаний 
здиференційованим характером неотектонічних рухів, про що свідчать деякі 
відмінності в кількості і відносних висотах терас, а також їх типах. Щодо змін 
потужності алювію, фаціальних ознак, то це може бути свідченням змін клімату 
в плейстоцені. 
 У річкових долинах Солотвинської улоговини чітко фіксується чотири 
надзаплавні тераси. Більш давні тераси зустрічаються фрагментами, або ж 
зливаються з вододільними денудаційно-акумулятивними поверхнями і є 
реліктами давньої гідросітки. По сім надзаплавних терас зафіксовані в долинах 
рік Тиси і Тересви. А.В. Кожевников [3] виділяв у Солотвинській улоговині до 
10 надзаплавних терас і вважав межиріччя Тереблі–Ріки «найбільш 
сприятливим районом, опорним для встановлення еталонної послідовності 
терас в межах Закарпаття». На основі проведеної геоморфологічної зйомки з 
цим не погодилися Т. Піотровська [9, 10] і В. Чалик (1967-1968 рр.), які 
вважали, що на межиріччі Тереблі–Ріки в плейстоцені відбувалися активні 
диференційовані неотектонічні рухи, що сприяли значній перебудові давньої 
гідросітки. Неабияку роль в ускладненні цих рухів відіграли підняття 
Данилово-Тереблянського і Нанківського соляних куполів. Якщо навіть 
вважати, що вершини Скридей і Плоска є останцями давніх різновікових терас, 
то їх кількість не перевищить восьми (табл.  ). 
 Терасовий комплекс долини р. Тиси. Терасовий комплекс долини р. Тиси 
дещо відрізняється від долин найбільших правих приток, насамперед 
відносними висотами низьких терас. Це пов’язано з відмінностями в морфології 
і структурі їх долин, а також з історією їх формування. Ріка Тиса в межах 
Солотвинської улоговини має поздовжню долину, а її головні притоки – 
поперечні долини по відношенню до простягання геологічних структур. 
 Русло р. Тиси складене валунами, зрідка ефемерними утвореннями 
піщаних кіс і валів, і тільки на сході улоговини (поблизу с. Біла Церква) в руслі 
ріки місцями відслонюється корінний цоколь.  Потужність алювію коливається 
від 0,2-0,5 м до 2-3 м. 



 
 

124

Заплава майже на всьому протязі має низький і високий рівні. Низька 
заплава (0,5-1,0 м) простягається вузькою смугою вздовж русла з наявністю 
островів. Складена гравійно-галечниково-валунним шаром, перекритим тонким 
прошарком піщаного матеріалу. Висока заплава (1,5-2,5 м) має чітко виражену 
двохчленну будову. Руслова фація алювію складена валунами і гальками з 
гравійно-піщаним заповнювачем.  Заплавна фація перекриває грубоуламковий 
алювій, складена супісками, піском і суглинками з включеннями дрібної 
гальки. Потужність дрібноземного шару коливається від 0,5 до 2,0-2,5 м. 
Співвідношення потужностей руслової і заплавної фацій алювію високої 
заплави  фіксує характер прояву новіших рухів на окремих ділянках долини р. 
Тиси. На відміну від низької заплави з її нерівною, горбисто-западинною 
поверхнею, поверхня високої заплави переважно рівна, з улоговинними 
зниженнями – слідами староріч. Ширина заплави мінлива – від декількох сот 
метрів до 1-2 км. Між селами  Стеблівка і Вишково заплава розширюється до 4-
5 км, де тільки на лівобережній частині долини ширина високої заплави 
становить більше 3 км. 
 

Таблиця 
Усереднені висоти терас (м)  

для рік Солотвинської улоговини Українських Карпат  
(Кравчук, Чалик, 2012 з уточненнями) [8] 

Тераси   Р і ч к и    
 Тиса Ріка Теребля Тересва Апшиця Вік 
Заплава 0,5-1,0 

1,5-2,5 
1,5-2,0 0,5-1,5 1,5-2,0 0,5-1,0  

Голоцен 
Перша 5,0-10,0 4,0-6,0 

7,0-10,0 
(с.Горинчово)

3,0-4,0 3,0-5,0 3,0-6,0  

Друга 8,0-10,0 
(м. Хуст); 
18,0-23,0 
(с.Бедевля) 

7,0-10,0 
(с. Іза); 
15,0-20,0 
(с.Горинчово)

8,0-10,0 8,0-11,0 10,0-13,0  
 

Верхній 
плейстоцен

Третя 25-30 
33-36 
(смт. 
Солотвино)

20,0-25,0 22,0-27,0 25,0-28,0 15,0-20,0  

Четверта 45,0-60,0 30,0-35,0 
(м. Хуст) 
40,0-50,0 
(с.Горинчово)

40,0-46,0 35,0-40,0 30,0-35,0 Середній 
плейстоцен

П’ята 80,0-110,0   60,0-75,0  Нижній 
плейстоцен

Шоста  130,0-160,0   90,0-110,0   
Сьома 180,0-220,0   150,0-

170,0 
 Верхній 

пліоцен 
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 Перша надзаплавна тераса простежується вздовж всієї долини р. Тиса. 
Між смт. Великий Бичків і гирлом р. Тересви ширина тераси (на правому 
березі) не перевищує 1,0-1,5 км. Нижче гирла р. Тересви до м. Хуста тераса 
розширюється від 2 км (м. Тячів) до 3-4 км (смт. Буштино), має рівну, слабо 
нахилену на південь поверхню з відносними висотами від 5 до 10 м. Як і висока 
заплава, перша тераса має двохчленну будову. Валунно-галечникова руслова 
фація (потужність 4-8 м) перекривається шаром суглинків, іноді супісків і 
пісків, потужністю від 1,5 до 2-3 м. 
 Друга надзаплавна тераса зустрічається окремими фрагментами 
довжиною 0,5-1,5 км від гирла р. Тересви до м. Хуста. Відносні висоти 
поступово зменшуються від 18-23 м біля с. Бедевля до 8-10 м у м. Хусті. У 
цьому ж напрямку спостерігається занурення рівня першої тераси та її злиття з 
високою заплавою. Друга тераса біля м. Тячів і с. Велятина – ерозійно-
акумулятивна, південно-західніше с. Бороняви – акумулятивна з шаром жовто-
бурих суглинків і глин потужністю 6-8 м, які перекривають валунно-
галечникові відклади. 
 Третя і четверта надзаплавні тераси є ерозійно-акумулятивного типу і 
мають подібну будову. Руслова фація третьої тераси представлена середнім і 
великим галечником з включенням валунів і залягає на корінному цоколі з 
пісковиків і сланцюватих глин. Заплавний алювій складений жовто-бурими  
суглинками і глинами потужністю 5-10 м. Висота тераси – 25-30 м. Біля смт. 
Солотвино третя тераса деформована соляним куполом і її відносна висота 
становить 33-36 м. Загальна потужність алювію, яка зафіксована у закинутій 
шахті, становить 28-30 м. Ширина тераси біля смт. Солотвино – 1,5-2,0 км. 
 Четверта тераса в долині р. Тиса зустрічається невеликими фрагментами з 
відносними висотами в межах 45-60 м. 
 П’ята і шоста тераси найчастіше представлені слабо нахиленими 
майданчиками на місцевих вододілах. Переважно це ерозійно-акумулятивні 
утворення з добре збереженим шаром охристо-бурих суглинків, які залягають 
на гравійно-галечникових відкладах з включенням валунів. 
 На межиріччі Тиси-Апшиці біля с. Діброва п’ята тераса має висоту 80-110 
м, східніше фіксується рівень шостої тераси (130-160 м). Слабонахилені (до 5°) 
майданчики з фрагментами шостої тераси добре простежуються в околицях с. 
Бедевля на відносних висотах 120-140 м. 
 Фрагменти п’ятої і шостої терас часто зустрічаються на межиріччях Ріки–
Хустеця–Байлової, де потужність алювію сягає 12-14 м і добре простежуються 
сліди перебудови давньої гідросітки. 
 Фрагменти сьомої ерозійної тераси відносною висотою 180-220 м 
зафіксовані на лівобережжі р. Тиси в районі с. Вишкова і в Хустських воротах. 
Їх рівень добре співставляється з Боронявською денудаційно-акумулятивною 
поверхнею (терасою). 
 У долині р. Ріки добре простежується заплава, а також перша, друга і 
четверта надзаплавні тераси. Третя тераса зустрічається епізодично невеликими 
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фрагментами. Відносні висоти всіх терас зростають вверх по долині р. Ріки, і 
вниз по течії вони поступово занурюються і зливаються з нижчими терасами. 
 Так, наприклад, в околицях м. Хуста перша тераса зливається з 1,5-2-
метровою заплавою, вище по течії (3-4 км) біля с. Іза її висота збільшується до 
4 м, а біля с. Горинчово (північна межа Солотвинської улоговини) перша тераса 
ділиться на три локальні тераси висотою 5,7 і 10 м, на що вперше звернула 
увагу і описала Т. Піотровська (1966) [10]. 
 Друга тераса північніше м. Хуста зливається з рівнем першої тераси, 
північно-східніше біля с. Іза вона має висоту 7-10 м, а біля с. Горинчово – 15-20 
м. Четверта тераса біля м. Хуста має висоту 30-35 м, а біля с. Горинчово – 40-50 
м. У нижній течії р. Ріки тераси акумулятивні, а на північно-східній границі 
улоговини – ерозійно-акумулятивні. 
 Такі особливості терасового комплексу в долині р. Ріки свідчать про 
значну амплітуду піднять північно-східної частини Хустського блоку і 
зануренні його південно-західної частини. 
 У долині р. Тереблі добре виділяється дві ділянки – верхня і нижня, які 
відрізняються між собою кількістю терас і віком. Перша ділянка займає 
відрізок долини від південних околиць с. Драгово до с. Дулово шириною 6-7 
км. На обох берегах долини тут представлено чотири надзаплавних тераси. 
 Від околиць сіл Кричово і Чумалево до сіл Дулово і Угля на лівобережжі 
р. Тереблі добре представлені заплава (0,5-1,5 м) і перша надзаплавна тераса 
(2,5-4,0 м). Друга тераса (8-10 м) простягається вузькою смугою (80-100 м) і 
утворює чіткий уступ до першої тераси. В уступі відслонюються жовто-бурі 
суглинки (1,5-2,0 м), які підстелюються валунно-галечниковим горизонтом. 
 Третя тераса висотою 22-27 м на всьому протязі має виразний уступ до 
нижчих терас, в її будові, як і другої тераси, беруть участь суглинки (до 3 м) і 
галечники. Її ширина північніше с. Колодного між долинами рік Тереблі і 
Малої Угольки становить 2,5-3 км, долиною р. Одарів, в якій сформувалася 
тільки заплава шириною 300-350 м, поверхня третьої тераси поділена на дві 
майже рівні  ділянки. Мікрорельєф поверхні тераси представлений купинами 
біогенного походження, а також суфозійними блюдцеподібними западинами 
діаметром до 10-20 м і глибиною 0,3-0,5 м. 
 На західній околиці с. Угля над долинами Угольки та Одаріва 
піднімаються останці четвертої тераси з відносними висотами 40-46 м, високий 
цоколь якої перекритий малопотужним шаром суглинків з галькою дрібних і 
середніх розмірів. 
 На правобережжі р. Тереблі в районі с. Чумалево над заплавою (до 1,5 м) 
простежується три надзаплавні тераси висотою: перша (3-4 м), друга (8-10 м) і 
третя (20-25 м). Перша і друга тераси простежуються смугою не більше 700-800 
м, третя має ширину біля 2 км і за простяганням входить у долину невеликої і 
маловодної долини р. Байлової. Південніше с. Чумалево на правобережжі р. 
Тереблі третя тераса більше не зустрічається, що свідчить про перебудову 
долини р. Тереблі після формування третьої тераси. 
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 Нижня частина долини р. Тереблі від с. Дулово до гирла зайнята 
переважно заплавою і першою надзаплавною терасою, місцями другою. При 
перетині Данилово-Тереблянської солянодіапірової структури русло ріки 
робить крутий вигин, обтікаючи складку зі сходу. Ширина долини тут (район с. 
Теребля) біля 3,5 км, а нижче по течіїбіля с. Вонігове вона звужується до 1,5 км. 
За даними буріння свердловин в околицях с. Теребля потужність алювію над 
склепінням соляного куполу становить 23-26 м. Велику потужність тут 
алювіальних відкладів В. Чалик [13]пояснює переважанням прояву екзогенних 
процесів (інтенсивний розмив і розчинення солей) над ендогенними (підняття 
солянодіапірової складки). 
 Долина р. Тересви представлена найповнішим спектром терас, які 
зосереджені переважно на лівобережжі. Після перетину Стрімчакової зони і 
виходу у Солотвинську улоговину долина р. Тересви помітно розширюється у 
районі с. Ганичі, де  чітко простежуються 5 надзаплавних терас з добре 
розвинутими горизонтами галечникового алювію. 
 Русло ріки на відрізку долини між селами Ганичі-Нересниця часто 
врізується в корінні породи, заплава висотою 1,5-2,0 м порівняно вузька (150-
300 м). Нижче за течією, аж до гирла, заплава розширюється до 1,0-1,5 км. 
Русло сильно розгалужується і утворює багато островів. Перша тераса висотою 
3-5 м разом із заплавою утворюють широке днище долини (до 2-3 км), яке 
затоплюється під час потужних весняно-літніх паводків. 
 Комплекс із семи надзаплавних терас можна простежити від с. Нересниця 
до с. Крива. Цоколь ерозійно-акумулятивної другої тераси перекритий валунно-
галечниковим горизонтом (2-3 м) і жовто-бурими суглинками (1-2 м). Відносна 
висота тераси 8-11 м, ширина – 150-200 м. 
 Третя тераса має відносну висоту 25-28 м і ширину 200-250 м. На її 
корінному цоколі висотою 18-20 м залягає 5-метровий шар галечників, який 
перекритий 2-3-метровим шаром суглинків. 
 Четверта надзаплавна терраса (35-40 м) має подібну будову до третьої, 
але вона має переривчасте простягання. Місцями вище тилового шва четвертої 
тераси розміщені спадисті і сильноспадисті східчасті схили, на поверхні яких є 
багато гальки і дрібних валунів. Цей схил є результатом розмиву поверхні 
п’ятої тераси (60-75 м) і уступу шостої. 
 На відносних висотах 90-110 м фіксується слабонахилена поверхня з 
розсипами гальки шостої надзаплавної тераси. Найвищий рівень, що виходить 
на місцевий вододіл, помічений на відносних висотах 150-170 м (ймовірно 
сьома тераса). На поверхні зустрічаються поодинокі гальки пісковиків. 
 Фрагменти п’ятої, шостої, рідше сьомої надзаплавних терас 
простежуються також на правобережжі між селами Терново і Крива у вигляді 
вузьких смуг. Погана збереженість терас на правобережжі пояснюється 
активним розвитком тут зсувних процесів. Відмінності у будові схилів долини 
р. Тересви можна пояснити тим, що долина закладена вздовж поперечного 
розлому, з яким пов’язанийрізний режим неотектонічних рухів. 
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 Долина Апшиці ділиться на два відрізки: верхній меридіонального 
простягання і нижній майже широтного простягання. Верхня ділянка між 
селами Водиця і Верхнє Водяне має яскраво виражену асиметричність, 
закладена вздовж поперечного розлому, який розділяє Монастирецьку зону 
Мармарошських стрімчаків і Солотвинську западину. Тут добре простежується 
тільки заплава з відносними висотами 0,5-1,0 м і дві надзаплавні цокольні 
тераси – перша (3-6 м) і друга (10-13 м). Загальна ширина долини не перевищує 
300-400 м.  
 Нижче по течії від с. Верхнє Водяне до с. Грушево долина має майже 
широтне простягання. На цій ділянці, крім першої і другої надзаплавних терас, 
зустрічаються третя і четверта тераси висотою відповідно 15-20 м і 30-35 м. У 
селі Верхньому Водяному фрагмент четвертої тераси представлений ерозійним 
останцем з відносною висотою 32-35 м. На східній околиці с. Діброва на 
правобережжі є зигзагоподібний виступ третьої тераси висотою 15-20 м, який 
нагадує ввігнуту дамбу, що перетинає долину. Корінний цоколь представлений 
чергуванням пісковиків, алевролітів і глин, які перекриваються 2-3-метровою 
товщею алювію. 
 Поблизу гирла перша тераса р. Апшиці зливається з терасою р. Тиси, 
долина розширюється до 2,0-2,5 км. Розширення долини простежується також 
на північний схід, захоплюючи нижню частину долини р. Глибокого Потоку. 
 У долинах другорядних рік Солотвинської улоговини (Хустеця, 
Помийниці, Тячівця, Глибокого Потоку) добре простежуються тільки заплава і 
перша надзаплавна тераса, що свідчить про їх молодий вік. Виняток становить 
тільки долина р. Хустеця, де над сучасною долиною збереглися фрагменти 
терас (денудаційно-акумулятивні поверхні) давньої гідросітки. 
 Долини головних притоків р. Тиси (Ріки, Тереблі, Тересви) впоперек 
прорізують низькогірні та височинні елементи рельєфу Солотвинської 
улоговини, які за віком є молодшими, ніж самі ріки. Через це найприйнятнішою 
гіпотезою їх закладання є антецедентна. Якщо ж  погодитися з тим, що в межах 
Солотвинської улоговини в паноні-понті, пліоцені-ранньому плейстоцені 
існували поверхні вирівнювання, то цілком прийнятною є також епігенетична 
гіпотеза закладання сучасних долин Солотвинської улоговини. 
 У межах Зовнішніх (Флішових) Карпат ці долини були закладені набагато 
раніше. Щодо характеру їх закладання, то існують різні гіпотези, за якими їх 
відносять до ерозійно-тектонічних, наскрізних або долин прориву, 
сформованих внаслідок регресивної ерозії та ін. 
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ТЕРРАСОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕЧНЫХ ДОЛИН  

СОЛОТВИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ УКРАИНСКИХ КАРПАТ 
Я. Кравчук, В. Чалык, М. Иванык 

 
Проанализировано террасовые комплексы главных долин в пределах Солотвинской 

котловины – Тиссы, Рики, Теребли, Тересвы, Апшицы. Отмечено важную роль 
дифференцированных неотектонических движений, а также поперечных разломов в 
заложении речных долин. Активные дифференцированные движения в плейстоцене 
способствовали значительной перестройке гидросети. Акцентировано на том, что долины 
Солотвинской котловины формировались старшими по возрасту реками Внешних 
(Флишевых) Карпат. 
 Ключевые слова: Солотвинская котловина, террасовый комплекс, 
дифференцированные неотектонические движения, долины, аллювий. 
 
 

RIVER TERRACED COMPLEXES OF THE SOLOTVYNO VALLEY IN THE  
UKRAINIAN CARPATHIANS 

Y. Kravchuk, V. Chalyk, M. Ivanyk 
 

Terraces complexes of the biggest rivers of the Solotvyno Valley in the Ukrainian 
Carpathianshave been analyzed: Tysa, Rika, Tereblia, Teresva, Apshytsia rivers. The important role 
of neotectonic movements differentiation as well as of transverse fractures in the river valleys 
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forming has been confirmed. Intensive different trends movements in the Pleistocene contributed to 
noticeable reorganization of the ancient hydrographic network. It has been made an emphasis on a 
fact that analyzed river valleys were formed by the old rivers of the External (Flysch) Carpathians. 

Key words: Solotvyno Valley, terraced complexes, neotectonic movements differentiation, 
valleys, alluvium. 
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УДК 551.4 

 
МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ ГАЛИЦЬКОГО 

ПРИДНІСТЕР’Я 
 

Софія Паляниця  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Галицьке Придністер’я знаходиться на стику двох геоморфологічних та 

фізико-географічних країн: північний схід території дослідження належить до 
Опільського регіону Подільської височини (Східноєвропейської рівнини), а 
південний захід – до області Передкарпатської височини (Карпатської гірської 
складчастої країни). Цей природно-історичний регіон, що охоплює долину 
Дністра та прилеглі території від Журавненського прориву до початку 
Дністровського каньйону (біля с. Нижнів), не виділяють як окрему 
геоморфологічну одиницю. В даній роботі територія Галицького Придністер’я 
досліджується від долини р. Свірж до гирла р. Золота Липа на лівобережжі та 
від долини р. Сивки до долини р. Тлумач, південніше – р. Ворони на 
правобережжі (рис. 1). Межу між геоморфологічними країнами: 
Східноєвропейською полігенною рівниною та Українськими Карпатами 
зазвичай проводять по руслу Дністра, в межах його розширеної долини П. Цись 
[5, 10] виділяє окремий район – Галицько-Букачівську улоговину, ближчу в 
морфологічному й генетичному аспектах до Передкарпатської височини [1]. 
Тому межа між країнами проходить по лівому крутому уступу р. Дністер, потім 
– по руслу р. Бистриці та р. Вороної. Головними орографічними елементами 
досліджуваної території є річкові долини й розміщені між ними вододільні 
підняття, поєднання яких є основою для детальнішої регіоналізації території 
дослідження. Отже в геоморфологічному плані це надзвичайно мозаїчний та 
неоднорідний регіон. 

На правобережжі в межах дуже розчленованої структурної височини 
Опілля П. Цись виділяє [10] Південно-опільську хвилясту височину, яка займає 
південну частину Опілля, де висоти рідко перевищують 350 м. Пасма власне 
Опілля досить чітко виступають над цією відносно зниженою ділянкою 
території. Другим районом є Придністровське Опілля, яке займає крайню 
південно-західну частину Опілля від гирла р. Бистриці і розповсюджується на 
правий берег Дністра на межиріччя Бистриця – Тлумач. Район Бистрицько-
ТлумацькогоОпілля є слаборозчленованоюрівниною з висотами не більше 250-
300 м. 

К. Геренчук [4] у межах області Придністровського Поділля залежно від 
ступеня розчленованості та особливостей будови рельєфу виділяє два райони: 
Бурштинськийдавньотерасовий горбисто-ерозійний та Галицький терасовий 
акумулятивно-рівнинний. Бистрицько-Тлумацька височина відноситься до 
Тлумач-Городенківського району області Придністровського Покуття. 
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Рис.1. Геоморфологічне районування Галицького Придністер’я (за Цисем П. М., 1962; 
Кравчуком Я. С., 1999; Гнатюком Р. М., 2010): 1 – межі областей; 2 – межі районів; 3 – межі 
підрайонів; 

1. Волино-Подільська височина: 1.1–Південно-опільська хвиляста височина: 1.1.а – 
Ходорівське Опілля; 1.1.б – Рогатинське Опілля; 1.1.в – Коропецьке Опілля; 1.2 – 
Придністерське Опілля: 1.2.а – Бистрицько-Тлумацька височина; 1.3 – Власне Опілля 

2. Передкарпатська височина: 2.1 – Галицько-Букачівська улоговина; 2.2 – Войнилівська 
височина; 2.3 – Прилуквинська: 2.3.а – Галицько-Угринівська височина; 2.4 – Бистрицька 
улоговина; 2.5 – Заліська височина 
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Деякі дослідники проводили поділ Опілля за відносними висотами. Так, 
Я. Чижевський розрізняв Велике Опілля та Опілля Наддністрянське. Іноді поділ 
на окремі частини проводився по долинах рік [10]. Р. Гнатюк при поділі 
Придністерського Опілля на підрайони виділяє Ходорівське, Рогатинське та 
Коропецьке Опілля. Межі між цими регіонами проходять вздовж долин Гнилої 
Липи та Бибелки, точніше по підошві їх лівобережних схилів. 

У межах Передкарпатської частини досліджуваної території Я. Кравчук 
[3] виділяє Войнилівську та Прилуквинську денудаційно-акумулятивні 
височини та Бистрицьку улоговину. У складі Прилуквинської височини можна 
виділити підрайон Галицько-Угринівської височини, якій у тектонічному 
відношенні відповідають ділянка Зовнішньої зони прогину й занурена частина 
Подільської плити. 

На цьому фоні морфологічно чітко виділяється Галицько-Букачівська 
улоговина з монотонним, вирівняним рельєфом. Максимальну ширину (понад 
6 км) улоговина досягає на північному заході, поступово звужуючись вниз по 
течії Дністра і повністю зникає нижче гирла Бистриці на схід від с. Дубівці [5, 
10]. 

Отже, на території Галицького Придністер’я можна виділити три 
морфологічно відмінні регіони: подільський, передкарпатський та 
придністерсько-долиниий уздовж р. Дністер. Для з’ясування морфологічних 
відмінностей цих регіонів доцільно провести детальніші морфометричні 
дослідження території.  

Мета дослідження – з’ясувати закономірності та геопросторові 
особливості морфометричних характеристик рельєфу Галицького Придністер’я 
на основі аналізу серії морфометричних карт, складених за допомогою ГІС-
технологій.  

Морфометричний аналіз – один із методів геоморфологічних досліджень, 
в якому кількісні характеристики форм рельєфу вивчаються за допомогою 
спеціальних вимірів. Зазвичай вимірюють абсолютну і відносну висоти 
окремих форм рельєфу чи їх комплексів, кути нахилу схилів та їх експозицію, 
площі, зайняті додатніми чи від’ємними формами рельєфу та ін. Отримані дані 
обробляються, після чого обчислюється ряд морфометричних показників і 
коефіцієнтів, які характеризують рельєф досліджуваної території [6]. Для 
обробки даних та обчислення морфометричних показників створені спеціальні 
процедури аналізугеографічно прив’язаних даних – ГІС-технології. 

Географічні інформаційні системи (ГІС) – програмні продукти, 
призначені для створення, редагування, просторового аналізу, картування 
представлення географічних баз даних. З часу появи та інтенсивного розвитку 
геоінформаційних технологій рельєф земної поверхні у цифровій формі 
отримав нові можливості для інтерпретації та аналізу. Рельєф розглядають як 
просторово змінну функцію f (x, y, z). Таким чином, сукупність масиву 
координат точок земної поверхні утворює суцільне, неперервне і в цілому 
плавне змінне поле висотних відміток, яке означують як цифрова модель 
рельєфу (ЦРМ). На основі ЦРМ, в свою чергу, можливо швидко обчислювати і 
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створювати серії тематичних карт морфометричних показників, які О. Берлянт 
[6] об’єднує у чотири основні групи: абсолютні і відносні висоти; глибина і 
густота розчленування; крутість і градієнти, форма (конфігурація) елементів 
гідрографії. На його думку виділення, аналіз і використання морфологічної 
характеристики елементів і форм рельєфу – це перший крок до вивчення 
рельєфу та чинників рельєфотворення. 

Методи досліджень. Для створення цифрової моделі рельєфу та 
обчислення ряду морфометричних характеристик території Галицького 
Придністер’я було використано листи топографічні карти масштабу 1:25 000 
(зйомки 1949-50 рр., оновленої у 1980-их рр.) з системою географічних 
координат 1942 р. (датум Пулково 1942). Вихідними даними для побудови 
ЦРМ були оцифрованівекторні дані: горизонталі та висотні відмітки. Як 
допоміжні дані використовувалися полігональні та лінійні об’єкти 
гідрографічної мережі, в тому числі контури озер, ставків та водосховищ. ЦРМ 
була побудована за допомогою інструменту Topoto Raster модуля Spatial 
Analyst tools програмного середовища ArcGIS 10.1. В результаті ми отримали 
растрову гідрологічно-коректну поверхню [8, 9, 11] з розрішенням ґріду 10 м. 
Загальна площа території дослідження складає 2 545 км2.  

Результати досліджень.На основі растрової ЦРМ побудовано серію 
ключових морфометричних показників рельєфу: гіпсометрична карта, карта 
крутості та експозиції схилів, горизонтального та вертикального розчленування 
рельєфу. Для порівняльного морфометричного аналізу територію дослідження 
поділено на 8 регіонів на основі геоморфологічного районування, розглянутого 
вище [1,3,5,10].Чотири регіони належать до Опільської частини: Ходорівське, 
Рогатинське та Коропецьке Опілля та Бистрицько-Тлумацька височина, а 
чотири до передкарпатської – Войнилівська і Галицько-Угринівська височина 
та Галицько-Букачівська і Бистрицька улоговини (рис. 1). Ще одним регіоном, 
який слід включити у територію досліджень є північно-західна частина 
Заліської височини.  
 Загалом абсолютні висоти Галицького Придністер’я коливаються в межах 
від 200 до 450 м. Мінімальна висота 187 м зафіксована в долині р. Дністер в 
межах Коропецького Опілля, а максимальна (477 м) на Прилуквинській 
височині. Галицько-Угринівська височина є найбільш піднятою ділянкою 
Галицького Придністер’я, лише тут зафіксовані абсолютні висоти 400-470 м, 
які займають більше 16% височини (табл. 1), а в міру наближення до Дністра 
висоти спадають до 220 м. Найнижчі рівні займають Галицько-Букачівська 
улоговина, де 92,2 % становлять висоти 200-250 м, та Бистрицька улоговина, де 
– 60% становлятьвисоти 250-300м. На Войнилівській височині переважають 
абсолютні висоти 200-350м. Отже для Передкарпатської частини території 
характерні значні перепади висотних рівнів від 450-470 м до 200-250 м. 

Опільська частина Галицького Придністер’я більш однорідна в цьому 
відношенні. Домінують висоти 250-300 м, а висоти 300-350 м займають більші 
площі на Коропецькому Опіллі (40%) та Бистрицько-Тлумацькій височині 
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(35,4%). Ходорівському та Рогатинському Опіллі притаманне переважання 
нижчих висот – від 200 до 300 м. 

 Таблиця 1 

Розподіл абсолютних висот на території Галицького Придністер’я (у %) 
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187-200 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
200-250 26,1 16,6 19,8 9,4 92,2 21,2 10,9 12,9 
250-300 59,7 59,6 29,8 53,8 7,8 45,1 21,3 60,0 
300-350 14,1 23,7 39,9 35,4 0,0 29,2 26,5 27,1 
350-400 0,0 0,2 5,4 1,4 0,0 4,5 24,9 0,0 
400-450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 
450-470 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 

 

Карта крутості земної поверхні складена за допомогою інструменту Slope 
модуля Spatial Analyst tools [8]. Отримані значення у градусах класифіковано за 
шкалою І. Брауде [2]. Рівні й похилі схили (0-3о) характерні для заплавних та 
улоговинних ділянок, а також для вирівняних межиріч Передкарпатської 
частини досліджуваної території. Найбільші площі вони займають у Галицько-
Букачівській (разом 94,5%) та Бистрицькій улоговині (майже 100%) (табл.2). 
Слабоспадисті та спадисті схили (3-8о) переважають у межах Опільської 
частини території дослідження (до 50%). Круті та дуже круті схили (12-25о) 
властиві для схилів ярково-балкової мережі та постійних водотоків різних 
порядків. Найбільші їхні площі зосереджені у Коропецькому Опіллі та 
Бистрицько-Тлумацькій височині. Урвисті схили (35-60о) характерні для крутих 
правих берегів Дністра, Бистриці та Лукви, найбільші їхні площі зафіксовані в 
межах Бистрицько-Тлумацької височини.  

Експозиція схилів обраховувалась інструментом Аspect модуля Spatial 
Analyst tools [8] за 8-ма основними орієнтаціями схилів.У експозиції 
схилівВойнилівської, а особливо, Прилуквинської височини прослідковується 
домінування схилів загальнокарпатського простягання – з північного заходу 
напівденний схід. Причому схили північних і північно-східних експозицій 
коротші і крутіші, а схили південних і південно-східних експозицій – довші і 
більш пологі. Якщо на Галицько-Угринівській височині найбільша 
часткаприпадає на схили східних та південно-східних експозицій (19,3% та 
20,1% відповідно), то на Войнилівській – на північні і північно-західні (13,6% 
та 
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Таблиця 2 

Розподіл показника крутості земної поверхні на території 
 Галицького Придністер’я (у %) 
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0-1 21,9 7,7 16,7 8,7 81,1 32,3 26,6 96,7 
1-3 24,3 21,3 20,7 31,7 13,4 24,0 39,8 2,9 
3-5 23,5 21,8 20,2 26,1 2,8 16,8 17,3 0,3 
5-8 22,3 29,2 23,8 19,4 1,5 15,8 10,7 0,1 
8-12 7,0 15,4 12,7 8,6 0,7 8,3 4,0 0,0 
12-17 0,9 3,8 4,6 3,5 0,3 2,4 1,1 0,0 
17-25 0,1 0,8 1,1 1,7 0,1 0,4 0,4 0,0 
25-35 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
35-60 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

15,7%) (табл. 3). На опільській ділянці орієнтація схилів має 
субмеридіональний характер. У межах Південно-опільської хвилястої височини 
спостерігається переважання схилів південних та південно-західних експозицій. 
Тільки у межах Ходорівського Опілля значна частка припадає на схили 
північно-східної експозиції (16,3%). На Бистрицькій височині переважаючими є 
східна та північно-східна, а також південна та південно-західна експозиції 
схилів. 

Картограми горизонтального та вертикального розчленування рельєфу 
побудовані за методикою О. Спірідонова [2, 7]. Показник горизонтального 
розчленування обчислювався інструментом Line Density модуля Spatial Analyst 
tools [8], враховуючи як постійні так і тимчасові водотоки. Переважаючими 
значеннями горизонтального розчленуваннярельєфує 1-2 та 2-3 км/км2. 
Найбільш розчленованими є Войнилівська та Бистрицько-Тлумацька височини, 
де зафіксовані значення 5-7 км/км2 (від 0,4% до 1,4%) (табл. 4). Також високий 
ступінь розчленування зафіксований на Галицько-Угринівській височині – 5-6 
км/км2 (0,6% від площі регіону). У межах Південно-опільської височини 
найбільш розчленованим є Рогатинське Опілля. Найбільша частка слабо 
розчленованих ділянок зафіксована у межах Галицької (37,4%) та Бистрицької 
(35,4%) улоговин. 
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Таблиця 3 
Розподіл показника експозиції схилів на території Галицького Придністер’я (у %) 
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Рівні поверхні 3,4 0,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
Пн. 14,4 13,6 10,5 11,7 10,0 13,6 12,3 26,0 
Пн.-сх 16,3 14,5 14,5 15,5 12,0 12,7 13,2 37,2 
Сх. 11,5 10,8 10,8 15,5 11,3 13,5 19,3 17,8 
Пд.-сх 8,8 10,1 10,2 12,2 11,2 13,5 20,1 6,4 
Пд. 15,2 15,9 15,2 15,2 15,5 13,2 13,2 1,5 
Пд.-зх 16,5 16,7 19,2 13,2 17,7 9,7 5,3 1,2 
Зх. 8,0 10,5 12,2 9,0 9,9 8,1 4,3 2,3 
Пн.-зх 5,8 7,3 7,3 7,7 8,4 15,7 12,3 7,7 

 

Таблиця 4 
Розподіл показника густоти горизонтального розчленування рельєфу на території 

Галицького Придністер’я (у %) 
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0-1 9,6 2,9 7,6 7,5 37,4 12,1 17,1 35,4 
1-2 27,1 21,6 41,3 36,8 36,3 31,8 35,7 40,7 
2-3 43,4 47,3 38,3 39,0 15,5 31,8 32,5 17,6 
3-4 19,5 25,3 12,2 11,8 8,0 15,3 12,4 4,9 
4-5 1,2 3,2 1,1 2,9 1,6 6,6 3,2 1,1 
5-6 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 0,6 0,0 
6-7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 

 

Показник вертикального розчленування рельєфу отриманий за 
допомогою інструменту Line Statistics модуля Spatial Analysttools [8]. 
Закономірності його розподілу пов’язані з особливостями розподілу крутості 
земної поверхні. Найбільші площі невеликих перепадів (0-20 м/км2) 
абсолютних висот зафіксовані у межах Галицької (72,6% від площі регіону) та 
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Бистрицької (73,1%) улоговин (табл.5), для яких характерне переважання 
рівних та похилих схилів. У межах Галицько-Угринівської височини 
переважаючим є значення 20-40 м/км2 (40,4%), а Войнилівської – 40-60 м/км2 

(36,2%). Максимальні показники вертикального розчленування рельєфу 
просторово ув’язуються з Дністровською, Бистрицькою на Лімницькою 
стінками. Значні площі таких ділянок зосереджені в межах Бистрицької 
височини (майже 3%). Середні значення для височин Опілля коливаються в 
межах від 20 до 60 м/км2. 

Таблиця 5 
Розподіл показника густоти вертикального розчленування рельєфу на території 
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0-20 10,7 3,2 9,8 7,5 72,6 21,4 29,9 73,1 
20-40 48,5 18,0 17,1 31,5 10,1 19,2 40,4 3,4 
40-60 34,6 40,4 33,4 32,5 6,4 36,2 21,4 1,5 
60-80 6,0 29,2 23,4 12,5 1,1 19,2 6,0 1,5 
80-100 0,0 8,3 11,7 9,7 1,6 1,1 2,6 0,0 
100-120 0,0 1,1 3,3 3,2 1,1 0,0 0,9 0,0 
120-140 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
140-160 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Висновки. Аналіз основних закономірностей та особливостей розподілу 
морфометричних показників Галицького Придністер’я дозволяє виділити три 
морфологічні типи рельєфу: опільський височинний, перед карпатський 
височинний та улоговинний. Галицько-Букачівська та Бистрицька улоговини 
виділяються з поміж розчленованих височин домінуваннямвирівняного 
рельєфу з переважанням незначних абсолютних та відносних висот, невеликим 
показниками крутості земної поверхні та горизонтального розчленування. 
Галицько-Угринівській височині властиві найбільші абсолютні висоти, дещо 
нижчим є Коропецьке і Тлумацьке Опілля та Войнилівська височина (300-350 
м), ще нижчим – Ходорівське та Рогатинське Опілля (200-300 м). Похилі схили 
переважають у Галицько-Угринівській та Бистрицько-Тлумацькій височині, які 
поєднуються з поширеними тут урвистими схилами, які відсутні у Південно-
Опільській височині, де переважаючими є слабоспадисті та спадисті схили. Це 
відображається у розподілі показників вертикального розчленування – для 
Галицько-Угринівської та Бистрицько-Тлумацької височини властиві більші 
контрасти не тільки абсолютних, але й відносних висот. Передкарпатським 
височинаму порівнянні з Опільськимитакож притаманне більше горизонтальне 
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розчленування та відмінна конфігурація ерозійної мережі (перпендикулярна до 
загальнокарпатського простягання супроти субмеридіональної), яка впливає на 
розподіл переважаючих експозицій схилів.  
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MORPHOMETRIC FEATURES OF RELIEF HALYCH-DNIESTER REGION 
S.Palianytsia  

Based on the topographic map 1:25 000 scale was created a digital elevation model of 
Halych-Dniester Region. Using GIS technology were calculated main morphometric parameters of 
relief. The results of the investigation allowed us to characterized diversity of relief Halych-
Dniester Region and identified three morphometric types of relief: Opilian and Pre-Carpatian 
upland and Dniester valley. 

Key words: morphometric parameters, GIS technology, relief, Halych-Dniester Region 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА ГАЛИЦКОГО 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

С. Паляница  
На основании топографических карт масштаба 1:25 000 была создана цифровая 

модель рельефа Галицкого Приднестровья. С помощью ГИС-технологий проведены расчеты 
основных морфометрических характеристик рельефа. Результаты исследования позволили 
охарактеризовать разнообразие рельефа Галицкого Приднестровья и выделить три его 
морфологических типа: опильський возвышенный, предкарпатский возвышенный и впадина 
долины р. Днестр. 

Ключевые слова: морфометрические параметры, ГИС-технологии, рельеф, Галицкое 
Приднестровье. 



 
 

140

УДК 551.4:551.435.11 
 

СУЧАСНІ ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ В МЕЖАХ СКОЛІВСЬКИХ 
БЕСКИДІВ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ПРОЯВУ 

 
Ольга Пилипович, Андрій Михнович, Ольга Сорока, Ірина Чікова 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Вступ. Друга половина ХХ – початок ХХІ століття у Карпатському 
регіоні ознаменувався потужною активізацією небезпечних гідрологічних та 
геоморфологічних процесів, що спонукало науковців звернути увагу на  
передумови прояву цих процесів, механізми їх виникнення і розвитку та 
оцінювання екологічних наслідків. Особливо гостра небезпека виникла там, де 
антропогенний фактор суттєво підсилював природні передумови розвитку 
небезпечних геоморфологічних процесів.  

Метою досліджень є визначення спектру й оцінювання поширення та 
інтенсивності прояву сучасних екзогенних процесів у Сколівських Бескидах.  

Стан вивченості проблематики. Вже на початку 1950-х років 
закономірності поширення сучасних геоморфологічних процесів були у сфері 
досліджень професора Цися і його колег, а їхні результати висвітлені у 
чисельних публікаціях [11]. Важливим етапом у їх вивченні було створення у 
1966–1969 роках у Львівському університеті групи науковців з вивчення 
сучасних екзогенних процесів в Українських Карпатах, яку очолював О. Болюх. 
У 1972 році за ініціативи О. Болюха і О. Скварчевської розпочаті стаціонарні і 
напівстаціонарні дослідження ерозійних процесів у Передкарпатті, в яких 
брали участь Я. Кравчук, І. Ковальчук, Р. Сливка, Б. Хомин, В. Шушняк, М. 
Симоновська, В. Брусак та інші. Результати багаторічних досліджень 
опубліковані в багаточисельних монографіях, дисертаціях, статтях [3, 5–7, 11]. 

З 1990-х років, за ініціативи і під координуванням проф. І. Ковальчука, 
значна увага приділяється аналізу структури річкових систем, їхньої 
трансформації під впливом природних і антропогенних чинників [3, 13, 15]. 

Результати вивчення небезпечних гідролого-геоморфологічних та 
руслових процесів висвітлюються у працях таких дослідників як А. Оліферов, 
Г. Рудько, О. Адаменко, І Ковальчук, О. Ободовський, Ю. Ющенко, О. 
Ромащенко, Д. Савчук, В. Палієнко, Л. Дубіс, О. Пилипович А. Михнович, Р. 
Гнатюк, В. Гребень, З. Розлач, Є. Матвєєва, Н. Знаменська, О. Кафтан, М. 
Цепенда, В. Явкін, В. Смирнова, О. Паланичко та багатьох інших [1–15].  

Головними публікаціями в останні роки щодо вивчення екзогенних 
процесів Українських Карпат, є збірники статей, вісники географічної серії, 
монографії з серії «Рельєф України» та багато інших [2, 6–8, 12, 14, 15]. 

Природні умови і чинники активізації екзогенних процесів. 
Характерними особливостями природних умов та господарювання, які 

визначають специфіку та інтенсивність екзогенних процесів у Сколівських 
Бескидах є: 1) значна амплітуда відносних висот (в середньому від 50–200 до 
250–550 м/км2); 2) доволі значна глибина ерозійного врізання річок (260–400 м і 
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більше; 3) швидка течія річкових потоків (швидкість течії змінюється від 1,0–
1,5 м/с до 3,0–5,0 м/с у час проходження паводків [5]); 4) значна стрімкість 
схилів; 5) слабка стійкість карпатського флішу до денудації; 6) кліматичні 
особливості території, які пов’язані з властивістю гірської системи Карпат 
трансформувати вологі атлантичні повітряні маси у континентальні, які разом з 
особливостями місцевої циркуляції повітря зумовлюють випадання значної 
кількості опадів, особливо зливового характеру (добові суми опадів сягають 
50–150 мм і більше). Для регіону характерний низький ступінь господарського 
(землеробського, поселенського і транспортного) навантаження, високий 
ступінь заліснення (70% і більше), доволі високе зосередження техногенних 
об’єктів (поселень, автомобільних доріг, залізниць, лісопромислових 
підприємств, підприємств сфери послуг), та ін. 

Орографічні особливості території та відносно м'який вологий клімат 
зумовлюють перевагу невеликих річок, характер їх розміщення і значну густоту 
гідромережі, що становить понад 1,5–3,0 км/км2. Характерними особливостями 
є наявність серії орієнтованих у північно-західному – південно-східному 
напрямку хребтів, які охоплюють  межиріччя річок. Хребти тісно пов’язані з 
насувними структурами-скибами або лусками. Схили хребтів побудовані 
асиметрично: північно-східні їх частини є стрімкими і приуроченими до голів 
пластів твердих порід флішу (головним чином стрийської серії); південно-
західні, що співпадають з напрямком падіння пластів, є більш пологими. 
Гребені хребтів та їх вершини приурочені до виходів масивних ямненських 
пісковиків. Зниження в рельєфі переважно зв’язані з зонами еоценового та  
олігоценового флішу [6]. Щодо сучасної геодинаміки, то, за даними 
Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України 
швидкість активних піднять становить +2…+5 мм/рік[4]. За даними В. Сомова, 
І. Рахімової (1983) тектонічні підняття для регіону становлять 2,6 мм/рік (м. 
Стрий), 2,4  мм/рік (Сколе), 1,1 мм/рік (Гребенів), 2,0 мм/рік (Воловець). 

Опади та їхня динаміка є одним із найважливіших чинників впливу на 
активізацію морфодинамічних процесів. Нами проаналізовані ряди даних 
спостережень Львівського обласного центру з гідрометеорології за добовими 
сумами опадів за період 2004–2012 для гідрометеопостів м. Сколе, с. Святослав 
та смт. Славське, а також дані багаторічних сум опадів за період 1970 – 2012 рр. 
для гідропостів в межах Сколівських Бескид. 

З аналізу даних добових сум опадів за 2004–2012 рр. випливає, що: 
максимальні значення опадів спостерігають у весняно-літній період; мінімальні 
суми опадів характерні для зимового періоду. Найбільша кількість опадів за 
проаналізований період випала у 2008 році, екстремальні значення зафіксовано 
у липні, а саме: м. Сколе – 445,5 мм за місяць (при нормі для липня 118 мм); 
смт. Славське – 367 мм (при нормі 135 мм), с. Святослав – 346 мм, (при нормі –
117 мм). У липні 2008 року зафіксовано добовий максимум, який становив 169 
мм/добу, що більш як в тричі перевищує максимум 2011 року, який сягав 46 
мм/добу. Дуже інтенсивні дощі, які тоді випали, призвели до утворення 
катастрофічного паводку, який вважається найбільшим за останні 50 років та 



 
 

142

екстремальної активізації екзогенних процесів. Щодо річних сум опадів, то 
найвищі показники становили 1 628,1 мм, у 1993 році, для м. Сколе і 1 516,1 мм 
у 1998 році для смт. Славське. Великі суми опадів спостерігали у 1980, 1994, 
1998, 2001, 2004, 2006 та 2008 роках. Попри те, що крива лінії тредну річних 
сум опадів є майже незмінною за весь період спостережень, повторюваність 
опадів зливового характеру значно зростає після 1990 року. Наприклад, у 2008 
році зафіксовано 4 випадки з сумами опадів вище ніж 40 мм за добу, у 2011 
також спостерігали чотири випадки катастрофічних злив (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Розподіл добових сум опадів у м. Сколе (2008 та 2011 рр.) 

 
Переважаючим типом господарювання, який впливає на розвиток та 

активізацію екзогенних процесів і переформування гідрографічної мережі, є 
лісогосподарська діяльність, особливо суцільнівирубування лісу з 
недотриманням вимог на стрімких схилах, а також забір гравійно-галькового 
матеріалу з русел річок. Станом на 2005 рік, з усього обсягу вирубувань в 
Сколівських Бескидах 86,5 % — це суцільні санітарні рубання. Спектр процесів 
рельєфоутворення включає площинне розмивання, донну і бічну ерозію річок і 
ярів, зсувні, опливинні та селеві явища, фізичне вивітрювання. 

Площинне та лінійне розмивання. У Сколівських Бескидах ці процеси 
проявляються слабко. Ділянки з інтенсивним проявом приурочені до найбільш 
освоєних людиною ділянок, зокрема на вирубках (особливо в разі трелювання 
деревини). Підтвердженням цьому є результати власних напівстаціонарних 
досліджень інтенсивності площинного та лінійного розмивання на ділянках, що 
зазнали суцільних вирубувань лісу. Результати польових досліджень та 
систематичних спостережень засвідчили: 
 В перший рік після вирубування ми спостерігали посилення ерозійних 
процесів та виникнення нових ерозійних форм. Для схилу вздовж русла потоку 
Красний (Парашківський хребет) домінували процеси площинного змиву 
(середній показник площинної ерозії становив 2,1 см за чотири місяці; 
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максимальний – 4,4 см, мінімальний – 0,4 см). Для схилу вздовж русла р. Орява 
переважали процеси лінійної ерозії з інтенсивністю 5–6 см за п’ять місяців. 
Така різниця у темпах ерозії пов’язана з різною формою схилів. Схил вздовж 
русла Оряви більш стрімкий (в окремих місцях до 45о) і уражений ярковими 
формами рельєфу, що впливає на прискорення концентрації стікаючої води у 
потоки ще у верхній частині схилу. 
 З початком нового вегетаційного періоду спостерігається сповільнення 
площинної (у 2,3 рази у порівнянні з попереднім роком) і лінійної ерозії (у 2,4 
рази). Натомість, на другий після вирубки рік активізуються сходження 
мікроселевих потоків (об’єми конусів виносу від 43 до 164 м3). Шляхом для 
сходження селевих потоків на обидвох схилах слугували траси по яких 
здійснювалося трелювання деревини.  
 В літній період наступних двох років спостерігалася активізація 
опливинних та зсувних процесів на схилі вздовж р. Орява. З огляду на те, що 
сповзаючі горизонти ґрунтів захопили репери, закладені для досліджень 
ерозійних процесів (довжина реперів — 0,50 м), можемо говорити про досить 
значну потужність (понад 60 см) тіла зсуву–пливу. 

Виконаний регресійний аналіз виявив, що, при збільшенні вирубок на 1 га 
на рік, інтенсивність транзитної денудації збільшиться на 0,54 т/км2 за рік. 
Максимальні витрати наносів при сучасних об’ємах вирубувань будуть 
спостерігатися через три – п’ять років після вирубування. Мінімальний вплив 
вирубувань лісу на стік наносів буде спостерігатися через сім–десять років. 
Загалом в межах Сколівських Бескидів середня інтенсивність транзитної 
денудації сягає від 69 тон з км2 за рік у басейні річки Бутивля до 162 у басейні 
річки Головчанка. 
 Лінійне розмиваннявиявляється у розмиванні і підмиванні берегів русел, а 
також ярковому розмиванні. Найінтенсивніше відбувається підмивання і 
руйнування берегів під час весняних повеней, літніх і осінніх паводків на 
ділянках, у будові яких беруть участь піддатливі до розмивання флішові 
відклади (аргіліти, алевроліти), а також алювіальні та делювіальні четвертинні 
відклади. Підмивання і руйнування зазнають також береги, складені стійкими 
флішовими породами. Найінтенсивніші розмивання простежуються переважно 
нижче ділянки прориву долиною головних частин скиб — дуже часто в долинах 
багатьох річок розмиті значні ділянки поверхонь першої, другої і третьої терас. 
У Сколівських Бескидах такі ділянки зустрічаються в долині Стрия (околиці сіл 
Підгородці, Корчин, Верхнє Синьовидне, Старий і Новий Кропивник, Сопіт, 
Ластівка, між селами Козаківка і Тисів тощо). 

Селі. Селеві процеси у Сколівських Бескидах часто зумовлені 
інтенсивними зливовими опадами чи бурхливим сніготаненням. Селеві потоки 
тут, зазвичай, формуються при добовій сумі опадів 50–100 мм, однак 
трапляються випадки, коли селі сходять при сумі опадів у 20 – 40 мм за добу. 
Наприклад, у 2005 році при сумі опадів 42 мм (м. Сколе) зафіксовано селеві 
потоки у басейнах річки Бутивля та потоку Красний. 
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Руслові селеві потоки формуються в руслах постійних або тимчасових 
потоків (рис. 2). Конуси винесення здебільшого перегороджують русло, а 
прорив тимчасової загати надає русловим селевим потокам валоподібного руху, 
що значно збільшує їхню руйнівну здатність. Головними джерелами твердого 
матеріалу є обвально-зсувні нагромадження та винесення бокових ярів. 

В межах Сколівських Бескидів часті прояви селів зафіксовані на притоках 
р. Стрий між селами Ісаї і Корчин, у долині р. Опір в околицях с.Гребенів. 
Вогнища формування селів спостерігають також у межиріччі річок Ружанка та 
Славська, в басейні р. Головчанка. Декілька вогнищ розташовані вздовж річки 
Зелемянка з конусами виносу у річку Опір (рис. 3). Ще декілька селевих 
потоків формувались вздовж р. Орява з трьома конусами виносу в руслі цієї 
річки, вздовж річки Рибник, а також в багатьох інших місцях, особливо тих, що 
зазнали суцільних рубань лісу. Селі завдають значної шкоди, руйнуючи будівлі, 
дороги, лінії електропередач. Часто вони є причиною руслових деформацій чи 
переформувань русла внаслідок потужних конусів винесення. 

 
Останніми роками через 

суцільні вирубування лісів ризик 
сходження селів зростає. Нами 
виявлені конуси виносу селевих 
потоків, що були приурочені до 
ділянок схилу з трасою для руху 
трелювальної техніки. Переважно 
це турбулентні водно-кам'яні селі з 
вмістом уламкового матеріалу до 
30 % та наявністю деревних 
залишків. Формування селевих 
потоків спостерігалось на 
наступний рік після вирубування 
лісу. 

 
 

Рис. 2. Конус виносу ярково-балкового селевого потоку у басейні річки Орява 
(фото О. Пилипович) 

 
Гравітаційні процеси. На території дослідження серед гравітаційних 

процесів найпоширенішими є зсуви та обвально-осипні процеси. У Сколівських 
Бескидах, як і по всьому Бескидському і Горганському середньогір'ях, зсуви 
трапляються спорадично. Приурочені вони переважно до схилів і терасових 
відрізків річкових долин. Сповзають делювіальні та алювіальні відклади, 
захоплюючи часто і корінні породи.  

За даними моніторингу за зсувними процесами, які отримано у  
Львівському ВАТ “Геотехнічний інститут”, виявлено, що активні зсуви в межах 
території дослідження зафіксовані в долині річки Стрий на ділянці між селами 
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Новий Кропивник та Рибник, в долині річки Рибник, в околицях сіл 
Крушельниця і Корчин, на межиріччі р.Опір і потоку Тишевниця. Декілька 
вогнищ розташовані між річками Славська та Ружанка, Славська та Опір, а 
також на інших ділянках території досліджень. В межах Турківського району 
зафіксовано 6 зсувів. Майже всі вони утворилися на схилах річкових долин. 
Основні деформаційні горизонти усіх зафіксованих зсувів складені глинистими 
породами, флішем, еоценовим, олігоценовим і четвертинним делювієм. 

 
Рис. 3. Ділянки активізації екзогенних процесів на території досліджень. 

 
За формою зсуви переважно ниркоподібного типу, менше фронтального 

типу. Довжина зсувів коливається від 100 до 600 м, а ширина від 170 до 550 м. 
Площа зсувів – від 17 000 м2 до 55 000 м2. Найбільший зсув зафіксований на 
схилі долини річки Завадка, біля церкви у селі Риків. Зафіксовано також зсуви у 
долині р. Гнила. Один з них розташований за 600 м на пн-сх від церкви у селі 
Нижнє Висоцьке, інший – на 1 300 м на пн-зх від цієї ж церкви. Ще один зсув 
зафіксовано на відстані 600 м від північно-східної околиці с. Нижнє Висоцьке, а 
також на північній околиці села Ільник (схил долини правої притоки р.3авадка). 
Також зафіксовано зсув на віддалі 600 м на пн-сх від церкви с.Бориня, на захід 
від гори Вільховата. 

У Сколівському районі зафіксовано близько 40 зсувів, більшість з яких 
також утворились на схилах долин річок. Основні деформаційні горизонти 
схилів, де утворюються зсуви, складені делювіальними суглинками і глинами 
четвертинного періоду, глинистим флішем і делювієм. За віком це породи 
еоценового, олігоценового і четвертинного періодів. За формою переважають 
ниркоподібні типи зсувів, рідше фронтальні і в одному випадку – 
деформаційний тип зсуву. Площа найбільшого зсуву займає 480 000 м2, такий 
зсув утворився в  межах урочища Романів на правому схилі долини р. Мала 
Річка (права притока р.Стрий). Зафіксовано зсуви і в околицях с. Орів, один з 
них розташований на схилі долини р. Стинавка, інший — на пд-зх. околиці села 
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Орів. На відстані 2300 м на пд-сх. від цього зсуву було зафіксовано інший зсув. 
Також зсувні процеси відбуваються в околицях с. Ямельниця, де зсув було 
виявлено на відстані 400 м від пд-зх., на схилі долини лівого допливу р. Стрий.  

В долині р. Стрий виявлене тіло зсуву на відстані 900 м на пд.-зх. від 
церкви у с. Корчин. Інший зсув приурочений до правого допливу Стрия — 
річки Мала Ріка, на правому схилі урочища Романів. Спостерігаються зсуви і в 
долині р. Опір, один з яких зафіксовано на захід від церкви с. Побук, на відстані 
1100 м. Ще один — на відстані 500 м на північний-схід від церкви у селі Тухля. 
Також до потенційно небезпечних належать зсуви в околицях сіл Головецьке, 
Ружанка, Кам’янка, більшість з яких приурочені до схилів річкових долин. 

Обвально-осипні процесиприурочені до найстрімкіших ділянок схилів 
(понад 35 – 40о) з дрібноуламковим матеріалом (аргіліти і пісковики) діаметром 
3–15 см, який накопичується на заплаві, або падає в русло, брили пісковику до 25 
см, які зустрічаються на перегинах схилів. Найчастіше у Сколівських Бескидах 
обвально-осипні процеси приурочені до ділянок гірських хребтів, де відслонені 
ямненські (палеоцен) і вигодські (еоцен) пісковики, а також товщі пісковиків, 
аргілітів і алевролітів стрийської світи (верхня крейда). Для стрімкіших північно-
східних схилів характерна наявність обвальних ділянок і в пригребеневих 
частинах схилів. Кам’яні розсипи у верхній частині схилів часто закріплені 
ялиновими лісами з домішкою берези. Обвали, трапляються значно рідше, ніж 
осипання. Місця їх активізації зосереджені на території, прилеглій до р. Стрий 
між с. Ластівка і с. Ясениця. А також в околицях с.Ільник, вздовж р.Завадка. 

Гідрографічна мережа та структура річкових систем. 
Річкова мережа має гратчасту будову: основні поперечні річки проклали 

русла по лініях великих тектонічних порушень, а їх допливи першого-другого 
порядків (Мала Бутивля, Кам'янка, Павлів потік та ін.) протікають, як правило, 
вздовж карпатського простягання, проклавши русла в гірських породах, які 
легко розмиваються. Значний похил русел, швидка течія, незначна глибина, 
невироблений поздовжній профіль, бурхливі повені та паводки характерні для 
них.Перетинаючи гірські породи різної твердості, річки формують різні 
долини: від V-подібних, вузьких, майже без терас (у місцях перетинання 
щільних, стійких до розмиву порід), до широких, добре терасованих (у місцях 
перетинання м'яких товщ). Зародження річкової мережі відбулося одночасно із 
становленням гірської країни в кінці олігоцену – на початку міоцену. Ці 
особливості орогідрографічної мережі сприяють утворенню значної кількості 
стікаючої води навіть у невеликих водозборах третього і четвертого порядків, що 
стає загрозливим при охопленні інтенсивними дощами значних територій.  

Русла річок відзначаються східчастим поздовжнім профілем, наявністю 
порогів, перекатів, невеликих водоспадів та акумулятивних форм (кіс, боковиків). 
Середня швидкість течії в руслах 1,0 – 2,5 м/с, у час паводків зростає до 3,5 м/с і 
більше. Похил русел коливається в межах від 10 до 30 м/км. Коефіцієнт звивистості 
річок коливається від 1,1 до 1,5, а коефіцієнт розгалуженості від 3,4 до 25,3, а 
густота річкової мережі  становить від  0,1 до 6,0 км/км2 (табл.1). 
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Складна геолого-геоморфологічна будова, значне зволоження і зливовий 
характер дощів, значний запас води в снігу, паводковий гідрологічний режим, 
особливості господарської діяльності зумовили специфічні руслові процеси.  

 
Таблиця 1 

Гідрографічні показники річкових систем Сколівських Бескидів 

Річка 
Коефіцієнт  

звивистості розгалуженості 
Середня густота 

км/км2 

Опір 1,4 25,3 1,75 
Ровина 1,1 4,1 — 
Орява 1,5 17,8 2,27 
Бутивля 1,4 8,9 1,78 
Мала Бутивля 1,2 5,1 — 
Тисовець 1,1 3,4 — 
Шебела 1,1 3,7 — 
Орявчик 1,1 4,7 — 
Показівка 1,1 3,8 — 
Зелем’янка 1,3 5,2 — 
Кобилець 1,1 3,2 — 
Головчанка 1,1 22,4 1,7 
Плаве 1,3 6,8 — 
Бримівка 1,3 4,9 2,1 
Цигла 1,2 7,6 — 
Рожанка 1,1 3,6 1,59 
Рожаночка 1,3 6,4 — 
Крем’янка 1,2 6,1 — 
Ялинкувата 1,1 5,5 — 
Славська 1,2 7,8 1,48 

 
Домінуючими типами русел малих річок є:  

1) русла з розвинутими алювіальними формами (Бутивля, Опір, Стрий); 
2) русла з нерозвинутими алювіальними формами (верхів'я Сопоту, 

Крушельниці, річки Уричанка, Мала Бутивля, Красний та ін.); 
3) порожисто-водоспадні русла (Кам’янка, Уричанка, Крушельниця); 
4) селеформуючі русла (Рибник, Красний, Бутивля, Кам’янка тощо); 
5) скелясті русла (Кам’янка, Крушельниця, верхів’я Рибника). 

В основу аналізу структури річкових систем покладена топoграфічна 
карта масштабу 1:100000 і схема порядкової класифікації річок В. Філософова – 
А. Стралера. До основних характеристик структури належать порядок річки, 
кількість різнорангових річок в системі, а також довжина різнопорядкових 
водотоків. До водотоків першого рангу належать ті, якіне мають допливів, 
водотоки ІІ-го порядку формуються при злитті двох річок І-го порядку, ІІІ-го 
порядку, відповідно, формуються при злитті двох річок ІІ-го порядку, і т. д. 
Виконаний аналіз структури свідчить, що вона є складною і залежить від 
поєднання особливостей фізико-географічних умов та антропогенного впливу.  

Результати розрахунків представлені у таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Структура річкових систем Сколівських Бескидів 

Порядок річки Кількість річок 
Довжина річок 
Загальна сума Середнє значення 

Кобилець 

І 
Л 3 

6 
4,7 

13,0 2,17 
П 3 8,3 

ІІ 
Л 1 

2 
1,4 

3,2 1,6 
П 1 1,8 

ІІІ  1 3,6 3,6 
Зелем’янка 

І 
Л 9 

30 
9,8 

33,5 1,12 
П 21 23,7 

ІІ 
Л 1 

5 
0,2 

9,3 1,86 
П 4 9,1 

ІІІ  1 8,5 8,5 
Орява 

І 
Л 111 

148 
281,8 

340,1 2,3 
П 37 58,3 

ІІ 
Л 30 

40 
43,8 

57,8 1,45 
П 10 14,0 

ІІІ 
Л 3 

3 
38,1 

38,1 12,7 
П - - 

IV 
Л 2 

2 
25,5 

25,5 12,75 
П - - 

V  1 3,5 3,5 
Бутивля 

І 
Л 43 

61 
63,7 

90,8 1,49 
П 18 27,1 

ІІ 
Л 12 

17 
18,4 

24,6 1,45 
П 5 6,2 

ІІІ 
Л 4 

5 
12,0 

13,8 2,76 
П 1 1,8 

ІV  1 12,8 12,8 
Мала Бутивля 

І 
Л 10 

16 
16,0 

24,3 1,52 
П 6 8,3 

ІІ 
Л 2 

4 
3,8 

5,8 1,45 
П 2 2,0 

ІІІ  1 7,2 7,2 
Шебела 

І 
Л 5 

9 
4,2 

7,2 0,8 
П 4 3,0 

ІІ 
Л 1 

3 
2,2 

3,6 1,2 
П 2 1,4 

ІІІ  1 2,7 2,7 
Показiвка 

І 
Л 5 

13 
6,8 

17,6 1,35 
П 8 10,8 

ІІ 
Л 1 

2 
1,4 

3,0 1,5 
П 1 1,6 

ІІІ  1 6,4 6,4 
Орявчик 

І 
Л 6 

11 
9,8 

17,6 1,6 
П 5 7,8 

ІІ 
Л 1 

2 
1,5 

3,0 1,5 
П 1 1,5 

ІІІ  1 8,1 8,1 
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У річковій системі річки Кобилець частка річок І-го порядку на 2000 рік 
становила 66,67% (6 одиниць), їхня довжина — 65,66% від загальної довжини 
річок у системі. Середня довжина річок І-го порядку становить 2,17 км. На 
річки ІІ порядку припадає 22,22% і 16,16% від загальної їхньої кількості та 
довжини. Основна річка має третій порядок (18,18% від загальної довжини). 

Структурна формула р. Зелем’янка (права притока Опіру) виглядає так:  

 5,33

30

3,9

5

5,8

1

3,51

36
IIIIIIS  

У річковій системі Зелем’янка (табл. 2) частка річок І-го порядку на 2000 
рік складала 83,33% (36 одиниць), їхня загальна довжина становила 65,3% від 
загальної. Середня довжина річок І-го порядку —1,12 км. На річки ІІ порядку 
припадає 13,89% і 18,13% від загальної їхньої кількості та довжини. Основна 
річка має третій порядок (16,57%) від загальної довжини річок у басейні. 

Структурна формула Оряви (лівий доплив Опору) має такий вигляд:  

 1,340

148

8,57

40

1,38

3

5,25

2

5,3

1

0,465

194
IIIIIIIVVS  

У річковій системі Орявачастка річок І-го порядку на 2000 рік становила 
76,3% (194 одиниці), їхня довжина — 73,14% від загальної. Середня довжина 
річок І-го порядку — 2,3 км. На річки ІІ порядку припадає 20,62% і 12,43% від 
загальної їхньої кількості та довжини. На водотоки ІІІ порядку припадає 1,55% 
та 8,19%, а на IV порядку припадає 1,03%, та 5,48%. Основна річка має п’ятий 
порядок (0,76% від загальної довжини).Структурна формула для Бутивлі така:  

 8,90

61

6,24

17

8,13

5

8,12

1

142

84
IIIIIIIVS  

У річковій системі Бутивля на річки І-го порядку станом на 2000 рік 
припадає 72,62% (84 одиниці) від кількості і 63,94% від загальної довжини. 
Середня довжина І-го порядку —1,49 км. На річки ІІ порядку припадає 20,24% і 
17,32% від загальної кількості та довжини, ІІІ порядку — 5,95% та 9,73%, 
відповідно. Головна річка має четвертий порядок (9,01% загальної довжини). 

Формула для річки Мала Бутивля (ліва притока р. Бутивля) виглядає так:  

 3,24

16

8,5

4

2,7

1

3,37

21
IIIIIIS  

У річковій системі Мала Бутивля на І-й порядок у 2000 році припадало 
76,19% (21 одиниця), а на довжину — 65,15% від загальної. Середня довжина 
річок І-го порядку —1,52 км. На ІІ порядок припадало 19,05% і 15,55% від 
загальної кількості та довжини. Головна річка має ІІІ порядок (19,3%довжини). 

Структурна формула для річки Тисовець (права притока р. Бутивля):  

 5,9

7

9,2

2

8,1

1

2,14

10
IIIIIIS  

У цій системі частка річок І-го порядку на 2000 рік дорвнювала 70,0% (10 
одиниць), а частка довжини — 66,9%. Середня довжина річок І-го порядку 
становила 1,36 км. На річки ІІ порядку припадало відповідно 20,0% і 20,42% від 
загальної їхньої кількості та довжини. Основна річка має третій порядок 
(12,68% від загальної довжини річок у басейні). 
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Структурна формула для річки Шебела (ліва притока р. Бутивля) така:  

 2,7

9

6,3

3

7,2

1

5,13

13
IIIIIIS  

Тут частка річок І-го порядку на 2000 рік становила 69,23% (9 одиниць), а 
їхня довжина — 53,33%. Середня довжина річок І-го порядку — 0,8 км. На 
річки ІІ порядку припадає 23,08% і 26,67% від загальноїкількості та довжини. 
Основна річка має третій порядок, що становить 20,0% від загальної довжини.  

Структурна формула для р. Показiвка (лівий доплив Оряви) виглядає так:  

 6,17

13

0,3

2

4,6

1

0,27

16
IIIIIIS  

У цій річковій системі часткаІ-го порядку на 2000 рік становила 81,25% 
(13 одиниць), а їхня довжина — 65,18%. Середня довжина річок І-го порядку — 
1,35 км. На ІІ порядок припадало 12,5% і 11,11% від загальної кількості та 
довжини. Основна річка має третій порядок (23,71% від загальної довжини). 

Структурна формула для річки Орявчик (ліва притока р. Орява):  

 6,17

11

0,3

2

1,8

1

7,28

14
IIIIIIS  

У річковій системі Орявчик частка річок І-го порядку — 78,57% (11 
одиниць), їхня довжина — 61,32% від загальної. Середня довжина водотоків І-
го порядку — 1,6 км. Річки ІІ порядку формували 14,29% і 10,45% від загальної 
кількості та довжини. Головна річка має третій порядок (28,23% від довжини). 

Руслові деформації. Руслові деформації — це зміни форми і розмірів 
поперечних перерізів та положення в просторі русла річки, а також окремих 
руслових утворень, зумовлені ерозійно-акумулятивною діяльністю водного 
потоку. Серед основних природних чинників руслоформування можна виділити 
наступні:  величина стоку  води інаносів, гідравлічні параметри потоку, 
швидкість течії, гранулометричний склад наносів, виходи корінних порід у 
русло, пониженнябазису ерозії, потрапляння в русло конусів винесеннятощо.  

В Сколівських Бескидах домінують ерозійно-тектонічні долини. Русла 
формуються в умовах складного рельєфу і мінливості стоку води і наносів. 

Оцінювання горизонтальних деформацій річкових русел виконувалося 
шляхом накладання і порівнювання різночасових картосхем (рис. 4). На рис. 4 
відображені горизонтальні зміни русла Стрия за період 1935–2004 роки на 
відтинку від с. Довге до с. Дуліби. З картосхеми видно, що русло дещо 
звузилось, зменшилася звивистість та багаторукавність, що є наслідком 
пониження базису ерозії йінтенсивного врізання русла. Деякі дрібні допливи 
зникли, а в окремих місцях утворились нові, частково за рахунок штучних 
каналів для господарських потреб. В окремих місцях русло докорінно змінило 
свою форму та змістилось. На ділянці між селами Дуліби та Семигинів русло 
також стало значно вужчим і менш розгалуженим. Обчислений коефіцієнт 
звивистості русла у 1935 році становив 0,94, а у 2004 – 1,19.  

Значний вплив на руслові деформації в Сколівських Бескидах має забір 
гравію та піску з руслових кар’єрів, а також суцільні вирубування лісів на 
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схилах, що призводить до зменшення протиерозійної стійкості та збільшення 
нерівномірності формування поверхневого стоку. 

Висновки. Спектр процесів рельєфоутворення включає площинне 
розмивання, донну і бічну ерозію річок і ярів, зсувні, опливинні та селеві 
явища, обвально-осипні процеси тощо. Найбільше впливають на розвиток та 
активізацію екзогенних процесів і переформування річкової мережі суцільні 
вирубування лісу на схилах і забір гравійно-галькового матеріалу з русел річок.  

 

 
Рис. 4. Горизонтальні зміни русла р. Стрий за період 1935–2004 рр. (на 

відтинку від с. Довге до с. Дуліби) 
 

Виконаний регресійний аналіз виявив, що при збільшенні вирубок на 1 га 
на рік, інтенсивність транзитної денудації зростає на 0,54 т/км2 за рік. 
Максимальні витрати завислих наносів при теперішніх об’ємах вирубувань 
спостерігатимуться через 3–5 років, а мінімальний вплив вирубувань на стік 
наносів — через 7–10 років, що підтверджено напівстаціонарними 
спостереженнями. 

З цієї ж причини зростає ризик сходження селів. Виявлені конуси 
винесення селевих потоків, що виникли на наступний рік після вирубки та були 
приурочені до трас руху трелювальної техніки. Переважаючими тут є 
турбулентні водно-кам'яні селі з вмістом уламкового матеріалу до 30 % та 
наявністю деревних залишків. Формування селевих потоків спостерігалось на 
наступний рік після вирубування лісу.  

Загалом, у Сколівських Бескидах зсувні, обвальні і селеві процеси 
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приурочені до річкових русел. Більшість зсувних процесів утворюються на 
схилах річкових долин Опору, Стрия, Ружанки, Славської, Рибника, 
Східничанки. Часто різні гравітаційні процеси поєднуються в межах однієї 
ділянки схилу (наприклад, у долині річки Рибник), що підтверджує 
взаємопов’язаність та взаємозумовленість екзогенних процесів. 

Характерною ознакою структури річкових систем є значна кількість  
річок першого і другого порядків, що робить річкові системи нестійкими до 
антропогенних навантажень і збільшує потенціал розвитку екзогенних процесів 
у їхніх басейнах. Кількість і довжина водотоків I порядку становлять, 
відповідно, 69 – 81% i 53 – 67%. Річки II рангу формують 12 – 23% загальної 
кількості та 10–23% загальної довжини водотоків, III рангу — 4% i 13%,IV і V 
порядків — 0,2 – 0,8% та 5 – 7% від загальної кількості і довжини відповідно. 

 
 

Список літератури: 
1. Адаменко О. Екологічна геоморфологія / О. Адаменко, Г. Рудько, І. Ковальчук. – Івано-

Франківськ: Факел, 2000. – 411 с. 
2. Библюк Н. Небезпечні стихійні явища в Карпатах / Н. Библюк, І. Ковальчук, О. Мачуга // 

Екологія довкілля та раціональне природокористування. РВВ НЛТУ України. – Вип.  6. – 
Львів, 2008. 

3. Голояд Б. Ерозійно-денудаційні процеси в Українських Карпатах / Б.Голояд,Р. Сливка, В. 
Паневник. – Івано-Франківськ, 1995. – 114 с. 

4. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат // Максимчук В., Кузнєцова В., 
Вербицький Т. // Проект «Наукова книга» / за ред. Старостенка В. — Київ: Наукова думка, 
2005. – 250 с. 

5. Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. Ковальчук. – Львів: Інститут 
українознавства, 1997. – 440 с. 

6. Кравчук Я. С. Геоморфологія Скибових Карпат / – Я. С. Кравчук. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 232с. 

7. Кравчук Я. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України / Я. Кравчук, Г. 
Рудько. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. — 172 с. 

8. Ободовський О. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України) / 
О. Ободовський. – Київ: Ніка-Центр, 2001. – 274 с. 

9.  Оліферов А. Селеві процеси в Криму і Карпатах. – Сімферополь. – 176 с. 
10. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: 

Матеріали третього міжнародного семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2008. – 320 с.  

11. Професор Петро Цись / Упорядник І. Ковальчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2004. – 433 с. 

12. Ромащенко М. Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, регулювання / М. 
Ромащенко, Д. Савчук / За ред. М.І. Ромащенка. – К.: Аграрна наука, 2002. – 304 с.  

13. Bogacki M., Kovalchuk I., Mykhnovych A., 2000, The dynamics of the river network structure in the 
Dnister basin as reaction on the anthropogenic changes of nature conditions,  Miscellanea 
Geographica. Vol. 9,  11 – 18. 

14. Dubis L, Kovalchuk I, Mykhnovych A (2006) Extreme geomorphic processes in the Eastern 
Carpathians: spectrum, causes, development, activization and intensity. Studia Geomorphologica 
Carpatho-Balcanica 40: 93–106 

15. Kovalchuk I, Kravchuk Y, Mykhnovych A, Pylypovych O. (2012) Recent landform evolution  in the 
Ukrainian Carpathians. Recent Landform Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Loczy D, 
Stankoviansky M, Kotarba A. (Eds.). Series: Springer Geography XXI: 177–204. 



 
 

153

 
THE RECENT EXOGENOUS PROCESSES IN THE SKOLE BESKYDS:  

CAUSES AND CONSEQUENCES 
O. Pylypovych, A. Mykhnovych, O. Soroka, A.Chikova 

The paper deals with the main results of the recent exogenous processes investigations and 
the river system structure analysis (the network of rivers of different order) in the Skole Beskyds 
(Ukrainian Carpathians). Based on the monitoring data, semi-stationary observations and field 
investigations the spectrum of the recent exogenous processes has been defined as well as intensity 
the processes development has been evaluated. On the base of morphometrical analysis of the 
topographical maps (2000–2005) in the scale of 1:100 000 with using Strahler-Filosofov 
classification scheme the structure of the river systems has been analyzed.  

Key words: recent geomorphologic processes, river system structure. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРЕДЕЛАХ СКОЛЕВСКИХ 
БЕСКИД: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 

О. Пылыпович, А. Мыхнович, О. Сорока, А. Чикова 
В публикации рассмотрены исследования современных экзогенных процессов в 

пределах СколевскихБескид (Украинские Карпаты), а также осуществлен анализ структуры 
речной сети в пределах территории исследований. С использованием данных 
систематических мониторинговых наблюдений, результатов полустационарных наблюдений, 
а также полевых исследований было определено спектр и интенсивность развития 
современных экзогенных процессов. На основе морфометрического анализа 
топографических карт (2000-2005 гг.) масштаба 1:100 000 с использованием 
классификационной схемы Страллера-Философова была проанализирована структура 
речных систем в пределах СколевскихБескид. 

Ключевые слова: современные экзогенные процессы, структура речной системы. 
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НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ СЕЛІВ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЇХ 
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Постановка проблеми. Активізація сельових процесів на території 
Українських Карпат є досить гострою та актуальною проблемою сьогодення. 
Спостерігається тенденція збільшення випадків прояву селів, підвищення 
інтенсивності їх проходження та зростання площі уражених селями земель. 
Така ситуація пояснюється не лише збільшенням кількості опадів, яка 
надходить на територію, але й активним розвитком нераціональної 
антропогенної діяльності у сельонебезпечних районах.  

Негативні наслідки, спричинені сельовими процесами, призводять до 
еколого-геоморфологічних проблем різного масштабу: порушення 
гармонійного розвитку довкілля та активного перетворення гірського рельєфу і 
ландшафтів сельонебезпечної території; несприятливого впливу селів на 
численні техногенні, народногосподарські та інженерно-технічні об’єкти 
(транспортні шляхи, лінії електропередач, зв’язку, газопроводи, туристичні 
бази, санаторії, готелі); виникнення загрози для життя людини та середовища її 
життєдіяльності тощо. 

На сьогодні розробка і реалізація шляхів раціонального 
природокористування в умовах активізації селів є надзвичайно важливим 
питанням для Карпатського регіону. Його вирішення передбачає можливість 
регулювання сельових процесів, прогнозування сельових ризиків, 
впровадження необхідних протисельових заходів та зниження загального рівня 
сельової небезпеки в Українських Карпатах.      

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Негативні наслідки діяльності 
сельових процесів та небезпека, яку вони створюють для гірських регіонів, 
зумовлюють високу актуальність дослідження цих загрозливих явищ. Про це 
свідчать новітні розробки в даній області [8; 10; 11; 17; 21] і багаточисельні 
публікації зарубіжних та українських вчених. [5; 22; 23; 25]. Особлива увага 
приділяється питанням дослідження умов формування та проходження 
катастрофічних селів [9], просторового аналізу та прогнозування поширення 
сельових осередків у Карпатському регіоні [11], порівняння факторів 
формування сельових процесів [5], розробки засобів комп’ютерного 
моделювання сельової небезпеки в межах Карпатського регіону [24],  
можливості зниження сельових ризиків із застосуванням різноманітних 
протисельових споруд [25], оцінювання сельових ризиків та практичного 
використання отриманих результатів [20], чисельного моделювання руху селів 
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та його застосування для зонування сельового ризику [21], довгострокового 
часового прогнозу сельової активності на території гірськокарпатського 
гідрогеологічного району [23] тощо. 

Важливим внеском у дослідження сельових процесів Карпат стала 
методика короткострокового ймовірнісного прогнозування сельової небезпеки 
із застосуванням просторового ГІС-аналізу, запропонована фахівцями 
УкрНДГМІ. Згідно з нею створено карту сельової небезпекигірських районів 
України, на якій сельонебезпечні території ранжовані залежно від типів 
сельових процесів. Обробка цієї інформації дає можливість сформувати 
прогнозні карти сельової активності при різних варіантах прогнозу 
інтенсивності опадів, тим самим передбачити ймовірні сельові явища, 
застосувати необхідні превентивні заходи та знизити рівень можливих 
негативних наслідків [7]. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз негативних еколого-
геоморфологічних наслідків сельової діяльності, підбір основних 
протисельових заходів в залежності від типів селів, з’ясування шляхів 
збалансованого, раціонального природокористування в умовах активізації 
селів. 

Виклад основного матеріалу дослідження й обґрунтування 
отриманих результатів. Українські Карпати володіють високим ерозійно-
денудаційним потенціалом, а відповідно інтенсивним розвитком екзогенних 
процесів, особливе місце серед яких займають селі. Сутність сельових явищ 
полягає у формуванні в гірських басейнах потоків, що складаються із води та 
уламкового матеріалу – продуктів руйнування гірських порід, швидкого 
короткочасного руху цих потоків по руслах гірських водотоків, еродую чого 
впливу на річища та акумуляції сельових наносів в річищах, на  нижчих 
відмітках у вигляді конусів виносу та інших форм пролювіальних відкладів. 
Селі являють собою досить масштабне, динамічне явище. Вони беруть активну 
участь у формуванні та перетворенні гірського рельєфу і нерідко призводять до 
порушення стійкої рівноваги території та виникнення кризових екологічних 
ситуацій.  

Серед сучасних геоморфологічних процесів Карпат частка сельового 
процесу за площею його поширення складає 11%, а частка за об'ємом 
переміщеного матеріалу - 12% [4]. Найбільш розповсюдженими на території 
Карпатського регіону вважаються незв’язні грязьо-кам’янні та водо-кам’яні 
потоки, які володіють високою швидкістю руху, надзвичайною потужністю та 
катастрофічним характером впливу на навколишнє середовище [3]. Зв'язні селі 
виникають дуже рідко - в результаті переміщень зсувів, які розріджуються і 
перетворюються в селі. Такі селі відзначалися на потоках Канусяк (басейн 
р. Лімниці), Фінтераль (басейн р. Бистриці Надвірянської, Скотарка (басейн 
р. Зелениця), Луга (басейн Білої Тиси), Буковинка (басейн р. Опір). 

Селі мають певні регіональні особливості, які залежать головним чином 
від геолого-тектонічної та геоморфологічної будови, ґрунтового-рослинного 
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покриву, гідрологічного режиму річок, кліматичних умов, ступеня 
антропогенного навантаження та деградації екосистем.    

За даними Держкомекології, у Карпатському регіоні на 70% гірських 
водозборів на території Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та 
Львівської областей нараховується 219 великих сельових водотоків та понад 
400 малих. Сельові басейни займають у Закарпатській області 40% від площі 
регіону, у Чернівецькій –15%, в Івано-Франківській – 33%, у Львівській – 8%. 
Загалом, сельові процеси набули ширшого розповсюдження у південно-східній 
частині Українських Карпат, ніж у північно-західній [4]. 

Найбільш небезпечними за ступенем сельопрояву є водозбори верхів’їв 
Тиси, Лімниці й Бистриці, середньої течії Опору та верхів’я Черемошу і Прута. 
Висока сельоактивність зумовлюється на цих водозборах орографією 
місцевості (похили більше 350 м/км) та інтенсивною зливовою активністю [17]. 

На території Українських Карпат виділяють три сельонебезпечних 
райони [1]: 

1. Південно-західний сельовий район, охоплює басейн Тиси 
(Закарпатська область).           

2. Південно-східний сельовий район, розташований на території 
басейнів Пруту та Сірету (Івано-Франківська та Чернівецька області).   

3. Північно-західний район відноситься до бассейну Дністра 
(Львівська область). 

Розвиток селів у Південно-західному сельовому районі (Закарпатська 
область) відмічається у верхів’ях 270 дрібних водотоків на площі 1803 км². 
Сельонебезпечними є практично всі притоки основних річок Закарпаття в 
привододільній частині Карпат [14]. Найбільш сельонебезпечними є Рахівський 
та Воловецький райони. Сельові потоки формуються, в основному, в літній 
період, під час інтенсивних дощів. Проте на Закарпатті селі можливі і в взимку, 
коли сніготанення супроводжується рідкими чи змішаними атмосферними 
опадами.  

Масові сходи сельових потоків виникали тут у 1948, 1969, 1998, 2001 та 
2008 роках. Після катастрофічних паводків та селів, що мали місце на 
Закарпатті влітку 2008 р. (сель об´ємом до 12 млн.м³ призвів до людських жертв 
у с. Руська Мокра), сходження сельового потоку  було зафіксовано також у 
2009 році (конус виносу площею 0,0035 км²) та у 2010 році поблизу с. Квасита 
с. Видричка Рахівського району. Сельові потоки зійшли також після 
інтенсивних злив 19 та 21 липня 2011 року, об’єм винесеного матеріалу 
становив 23390м³ та 800м³ відповідно,склад переважно щебнисто-жорств’яний і 
глинистий, потужність до 1-3 м. У с. Кваси сельовим матеріалом були засипані 
4 житлові будинки та залізничний міст, а в с. Видричка – автодорожній міст [6]. 

Величезна сила сельових потоків на Закарпатській області спричинює 
інтенсивне руйнування інженерних споруд і конструкцій, приводить до 
загибелі людей та створює загрозу безпечного функціонування всієї 
інфраструктури області. 
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Південно-східний сельовий район нараховує 270 дрібних 
сельонебезпечних водотоків площею 606,9 км² в Івано-Франківській області та 
70 дрібних водотоків площею 255,5 км² - у Чернівецькій [2]. 

Найбільш сельонебезпечними в  Івано-Франківській області є високогірні 
й середньогірські ділянки Верховинського, Косівського, Надвірнянського, 
Богородчанського, Рожнятівського та Долинського районів. Найширше 
сельовіпроцеси поширені на лівобережжі річки Чорний Черемош в басейнах 
потоків Погорілець, Дземброня, Бистрень, та р. Пробійна (Верховинський 
район), у верхів’ях річок Рибниця, Пістинька (Косівський район) та в басейні р. 
Прут, особливо на території, підпорядкованій Яремчанській міській раді.  

Остання катастрофічна активізація сельових процесів в межах Івано-
Франківської області спостерігалась у 1969 році, локальні активізації 
відбувались в 1970, 1971, 1980, 2003, 2008 роках [18]. Активізація сельових 
явищ протягом останніх 10 років відмічалася по лівих притоках р. Прут (річок 
Жонка, Явірник, Женець), де сельові потоки зруйнували дороги, мости, а 
сельовими виносами неодноразово заносилося полотно залізниці Коломия – 
Рахів. Сельовий потік грязьового типу був зафіксований також у 2012 році в 
с. Гвізд, де у верхній частині схилу було зрушено 300 тис.м³ ґрунту, 
перезволожено його та знесено у нижню частину схилу на відстань 400 м. 
Матеріал розвантажився на 5 присадибних ділянках. 

На території Чернівецької області сельові процеси спостерігаються в 
гірській її частині та у Вижницькому і Путильському районах. Селі приурочені 
до басейнів річок Дністер, Прут, Черемош та Сірет [19]. Найбільшим 
сельонебезпечним є басейн р. Черемош, який утворюється від злиття двох 
великих гірських потоків - Білого і Чорного Черемошів поблизу с. Устеріки у 
Верховинському зниженні. Басейн Черемошу розташований в зоні 
Шибенського глибинного розлому, де максимальна густота розчленування 
рельєфу становить 3-5 км/км2. З цією зоною пов’язані ділянки найбільших 
нахилів поверхні (30-40°), де формуються численні зсуви, які живлять сельові 
потоки [9]. Останні прояви сельових процесів спостерігалися в межах області 
влітку  2008  року  та  в  червні-липні  2010  року. Екстремальні  значення  
метеорологічних  показників в ці роки призвели до активізації багатьох 
сельових і зсувних процесів. 

У межах Північно-західного району, на території Львівської області в 
басейнах р. Дністер і р. Стрий фіксується понад 50 сельонебезпечних водотоків 
площею 3055 км². Найбільш небезпечними сельовими долинами вважаються 
верхів’я р. Стрий, Орява та Опір з їх притоками [15]. 

Розвиток сельових процесів періодично відмічається в межах 
Сколівського (м. Сколе, с. Козьова, Орявчик, Кам’янка, Побук, Труханів, 
Нижнє Синєвидне, смт. Верхнє Синєвидне), Стрийського (с. Нижня та Верхня 
Стинава), Турківського та Старосамбірський районів. У 2001 році селі 
спостерігалися у Дрогобицькому, Старосамбірському та Самбірському районах 
Львівської області. 

Протягом 2005-2012 рр. на території області помітної активізації селів в 
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регіональному масштабі не зафіксовано [16]. Локальна активізація селів 
спостерігалася влітку 2001 року у с. Жук (Турківський район). 

В останні роки на території Українських Карпат селі реєструються 
приблизно кожні 2-3 роки, хоча ще 50 років тому сельопрояви відмічались 
лише 1 раз на 8 років [12]. Таку ситуацію спричинюють як природні фактори 
(інтенсивні опади, збільшення водності річок), так і, у більшій мірі, 
нераціональне природокористування, яке включає інтенсивну суцільну вирубку 
карпатських лісів, розорювання зсувонебезпечних схилів, нерегульований 
випас худоби на полонинах, ведення сільського господарства на обезліснених 
схилах тощо.  

Вивчення режиму сельової діяльності у басейнових системах Українських 
Карпат свідчить,  що  після  масової  активізації  паводків та селів  внаслідок  
стихійного  лиха  23–27 липня 2008 року, спостерігається процес тимчасової 
стабілізації цих небезпечних процесів. Така тенденція пояснюється аномально-
низькими кількостями атмосферних опадів, які спостерігалися на цій території 
протягом 2009-2013 років. 

Однак, як відомо, селі є періодичними явищами, для виникнення яких 
необхідними є, перш за все, три умови: інтенсивні опади, значні похили 
поверхні та наявність уламкового матеріалу, який стає джерелом живлення 
сельового потоку. Головним постачальником уламкового матеріалу для селів є 
зсувні процеси, які залишаються проблемою номер один для Карпатського 
регіону (станом на 2013 рік на території Закарпатської області зафіксовано 3278 
зсувів загальною площею 385 км², з них – 14 активних; в Івано-Франківській 
області – 805 зсувів площею 301км², з них – 95 активних; у Чернівецькій 
області – 1468 зсувів площею 760 км², з них – 154 активних; у Львівській 
області – 1347 зсувів площею 292,6 км², з них – 19 активних) [13]. Слід 
зазначити, що роль зсувів полягає не лише у постачанні твердого матеріалу у 
русло сельового потоку, а й у перекритті русел струмків. Наприклад, однією з 
причин сходження багатьох катастрофічних селів в басейні р. Мокрянка 
(Закарпатська область) визнано прорив загат, що сформувалися в межах потоку 
в результаті перекриття русла тілами зсувів [5]. 

Зважаючи на той факт, що за останні кілька років (2009-2013 рр.) селі на 
територій Українських Карпат не спостерігалися, а зсувні процеси мали 
активний розвиток, можна зробити висновок про накопичення величезної 
кількості уламкового матеріалу, яка здатна перетворитися на потужні сельові 
потоки у найближчі роки за умов інтенсивного зволоження території.  Так, 
дослідження сельової діяльності з використанням геоінформаційних технологій 
дозволили спрогнозувати високу сельову небезпеку на 2020 рік у  басейнах 
Чорної Тиси (річки Свидовець, Лазещина, Ренегів, Кевелівка, Лопушанка), 
Білої Тиси (Квасни,  Шаул), Шопурки (Мала  Шопурка), Тересви (Мокрянака, 
Брустуранка, Яновець, Озерел, Дубовець, Пасічний), Тереблі (Швидкий, 
Толчка) [22]. 

Відомо, що через свою значну швидкість руху, потужну руйнівну силу  та 
раптовість виникнення селі становлять серйозну небезпеку для людей та 
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навколишнього середовища. Негативний вплив селів нерідко призводить до 
порушення гармонійного розвитку довкілля та виникнення численних 
екологічних проблем різного масштабу. 

Негативний вплив сельових процесів на навколишнє середовище 
проявляється у: 

1) зміні рельєфу та геоморфологічної будови території в результаті 
переміщення   пухких  продуктів  вивітрювання  з підвищених ділянок у  нижчі 
та розосередження   сельових  виносів  у   гірських   долинах   або  передгір’ях;  

2) знищенні рослинного та ґрунтового покриву в результаті потужного 
руху сельової маси;  

3) занесенні цінних сільськогосподарських угідь, посівів, садів, луків, 
пасовищ в результаті осадження сельових відкладів: мулу, бруду, каміння, 
сміття;  

4) порушенні гідрологічного режиму річок (зміна течій, катастрофічні 
підняття рівня води, закупорювання русла) в результаті утворення перешкод та 
загат від скупчення і нагромадження грязьокам’яної маси;  

5) деформаціях гідрографічної мережі в результаті виходу сельових 
потоків на заплаву, де вони здатні промивати нові русла та розмиватиднища  і 
береги річок; 

6) руйнуванні інженерних об’єктів та споруд (залізниць, 
автомобільних шляхів, мостів, лінії електропередач, зв’язку, газопроводів, 
гірських електростанцій та їх водозабірних споруд), промислових підприємств, 
туристичних баз, санаторіїв і готелів;  

7) загрозі життю людей, які мешкають або відпочивають у межах 
сельонебезпечних територій тощо.  

Несприятлива діяльність селів та негативні еколого-геоморфологічні 
наслідки, до яких вона призводить, ускладнюють раціональне 
природокористування на гірських територіях. На жаль, переважна більшість 
цінних ландшафтів не отримує належного природоохоронного догляду, а 
раціональне природокористування виявляється можливим лише на папері. Для 
покращення ситуації необхідним  є розробка оптимальних норм 
природокористування в межах сельонебезпечних територій, закріплення цих 
норм на державному рівні та встановлення правової відповідальності за їх 
невиконання. 

Постає питання збалансованого, раціонального природокористування, яке 
б забезпечувало оптимальний розвиток Карпатського регіону. В ідеальному 
вигляді всі антропогенні зміни в ландшафті повинні спрямовуватись на його 
оптимізацію. Оптимізація передбачає не лише раціональне 
природокористування, відновлення природних ресурсів, меліорацію 
(поліпшення) природного середовища, але й безпосередню охорону ландшафтів 
та навколишнього середовища, яка б охоплювала весь комплекс науково 
обґрунтованих заходів із запобігання порушення зв’язків у природних 
комплексах у процесі їх експлуатації. 
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Раціональне природокористування в умовах активізації сельових процесів 
включає розробку та впровадження комплексу охоронних, обмежувальних та 
інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 
розвитку сельових процесів, захисту людей і територій від небезпечних потоків, 
а також своєчасного інформування населення про загрозу виникнення селів. 

Раціональне природокористування неможливе без комплексного 
моніторингу сельових процесів, оцінювання та управління сельовими ризиками 
та  прогнозування сельових явищ. Для стратегічного планування заходів щодо 
зменшення сельового ризику необхідними є довгострокові прогнози ступеня 
сельової активності, для поточного та оперативного управління - 
короткострокові і дуже короткостроковіпрогнози сельовихявищ. Безумовно, 
ймовірнісне прогнозування сельових явищ стає можливим лише із 
застосуванням сучасних ГІС-технологій та методів математичного і 
картографічного моделювання. 

Негативні еколого-геоморфологічні наслідки залежать від конкретного 
типу сельового потоку, що спостерігається в межах сельонебезпечної території. 
Отже, направленість та основні типи протисельових заходів різняться в 
залежності від типів селів. 

З урахуванням параметрів геолого-геоморфологічної будови територій, 
кліматичних умов прояву та кількісних характеристик селів на території 
Українських Карпат виділяють три типи сельових потоків: схилові, руслові та 
яружно-балкових мереж [3]. 

У таблиці 1 показана залежність між типами селів та наслідками, які вони 
спричинюють, а також наведені основні рекомендації щодо протисельових 
заходів. 

 
Таблиця 1 

Залежність між типами селів та наслідками, які вони спричинюють,  
основні протисельові  заходи 

Тип сельового 
потоку 

Еколого-геоморфологічні 
наслідки 

Протисельові  
заходи 

1. Схилові: 
 
 
 
 

Руйнування лінійних комуні-
кацій – залізничних та 
шосейних доріг, нафто- і 
газопроводів, які прокладені в 
нижніх частинах схилів або біля 
їхнього підніжжя. 
Збитки лісовому та сільському 
господарству (змив ґрунту на 
схилах, занесення уламковим 
матеріалом цінних с/г угідь та 
земель, посівів, садів, 
лісонасаджень тощо, втрати 
родючих ґрунтів та врожаю) 
 
 

Заборона суцільного вирубування лісу і 
заміна його смуговим. 
Закріплення і стимулювання розвитку 
ґрунтового і рослинного покриву на 
сельонебезпечних ділянках (заліснення  
схилів та насадження чагарників, 
полезахисне лісорозведення, дотримання 
протиерозійної агротехніки, покращення 
пасовищ). 
Регулювання схилового стоку на 
поверхнях з суцільною вирубкою 
(створення канав для перехоплення, 
відведення і скидання схилового стоку у 
безпечні місця).  
Здійснення стабілізації крутих схилів 
сельоносних басейнів (терасування 
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гірських схилів крутизною не більше 35, 
не уражених зсувними процесами, з 
подальшим використанням терас для 
землеробства та лісонасаджень). 

2. Руслові: 
 

Закупорювання русел, вихід 
потоків за їхні межі, промив 
глибоких (до 3,0 м і більше) 
нових русел. 
Ураження потоками населених 
пунктів, руйнування значної 
кількості будівель, ліній 
електропередач, зв’язку, 
газопроводів, промислових 
підприємства, туристичних баз, 
санаторіїв тощо. 
Закупорювання уламковим 
матеріалом  підмостових 
проходів і труб, виведення їх з 
ладу   
 

Профілактичні: регулювання стоку – 
затримка його у верхів'ях басейну з 
метою різкого ослаблення ерозійно-
сельових потоків.  
Розчистка русел з метою запобігання 
заторів, завчасне руйнування нестійких 
ділянок бортів долини та сельових 
осередків, встановлення гідрофобних 
покриттів на ділянках схилів з активними 
процесами денудації. 
Будівництво протисельових гідро-
технічних споруд (сельопропускні: 
канали, сельоспуски, мости; 
сельонапрямні: напрямні, огороджуваль-
ні дамби, шпори; стабілізуючі:каскади 
загат, підпірні стіни, нагірні та 
водоскидні канали, дренажні пристрої, 
тераси). Спорудження спрямовуючих 
дамб. 

3. Яружно-
балкових 
мереж: 

Руйнування інженерних об’єк-
тів(найчастіше шосейних доріг 
та мостів).  
Акумуляція значних об’ємів 
твердого матеріалу у гирлових 
частинахярів, замулення 
великої площі цінних угідь, 
зменшення площі окультурених 
земель. 

Виположування сельнебезпечних ярів (із 
збереженням гумусового шару), 
спорудження на вершині яру системи 
«канава–вал» для відведення 
поверхневого стоку.  
Закріплення схилів яру і залуження балок 
стоку (висаджування дерев і чагарників).  
Будівництво гідротехнічних споруд 
(сельовідхиляючих дамб, шпор та 
напівзагат). Проектування сельодуків. 

 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Селі являють собою 

досить масштабне, динамічне явище. Через значну швидкість руху, потужну 
руйнівну силу  та раптовість виникнення селі становлять серйозну небезпеку 
для людей та навколишнього середовища.  

Несприятлива діяльність селів та негативні еколого-геоморфологічні 
наслідки, до яких вона призводить, ускладнюють раціональне 
природокористування на гірських територіях. Для покращення ситуації у 
Карпатському регіоні необхідним  є розробка оптимальних норм 
природокористування в межах сельонебезпечних територій, закріплення цих 
норм на державному рівні та встановлення правової відповідальності за їх 
невиконання. 

Раціональне природокористування в умовах активізації сельових процесів 
включає розробку та впровадження комплексу охоронних, обмежувальних та  
інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 
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розвитку сельових процесів, захисту людей і територій від небезпечних потоків. 
Такі заходи необхідно впроваджувати з урахуванням типів сельових потоків, 
місця і частоти їх прояву, наслідків, до яких вони призводять тощо. Раціональне 
природокористування неможливе без комплексного моніторингу сельових 
процесів, оцінювання та управління сельовими ризиками і  прогнозування 
сельових явищ.  

В наш час існує необхідність негайного створення нових Генеральних 
схем захисту від сельових явищ, які втілять в собі досягнення сучасних 
дослідників, розширять засоби боротьби із негативним впливом селів, 
забезпечать охоплення протисельовими заходами всієї гірської та передгірської 
території Українських Карпат на базі нових знань про природу сельових явищ 
із використанням інноваційних технологій.  
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF  MUDFLOWS AND THE WAYS OF ENSURING OF 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INCONDITIONS OF ITS ACTIVATION IN THE 

UKRAINIAN CARPATHIANS 
О. Trofimova  

In this article the relevance of the study mudflows in the Ukrainian Carpathians is defined.  
The negative ecological and geomorphological consequences of mudflow activity are analyzed. The 
main groups of measures against mudflows depending on the types of debris flows are considered. 
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The possible ways of balanced environmental management in condition of mudflow activity are 
characterized. The necessity of the creation of automated information systems and the forecasting 
and simulation systems for control of mudflow danger and optimization of situation in the 
Carpathian region are substantiated. 

Keywords: mudflow process, mudflow danger, consequences of mudflows, optimization, 
measures against mudflows. 

 
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЕЛЕЙ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИХ АКТИВИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКИХ КАРПАТ 

Е. Трофимова  
В статье определена актуальность исследования селевых явлений на территории 

Украинских Карпат. Проанализированы негативные еколого-геомофологические 
последствия селевой деятельности. Рассмотрены основные группы противоселевых 
мероприятий в зависимости от типов селей. Охарактеризованы возможные пути 
сбалансированного, рационального природопользования в условиях селевой активности. 
Обоснована необходимость создания автоматизированных информационно-вычислительных 
систем и прогнозно-моделирующих комплексов для управления селевой опасностью и 
оптимизации состояния Карпатского региона.  

Ключевые слова: селевой процесс, селевая опасность, последствия селей, 
оптимизация, противоселевые мероприятия. 
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ВЕЛИЧИНА ТА ДИНАМІКА CУМАРНОГО СТОКУ НАНОСІВ У 

РІЗНОПОРЯДКОВИХ РІЧКОВИХ СИСТЕМАХ БАСЕЙНУ р. БОРЖАВА 
 

Ярослав Хомин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Продукти схилової денудації потрапляють у річкову мережу, 

перемішуються із продуктами руслового розмиву і відповідно до законів 
гідравліки потоків у вигляді твердого стоку переносяться у місцеві базиси 
денудації. Твердим стоком наносів вважають сумарний стік зважених наносів і 
наносів, що перекочуються, а також стік розчинених речовин. Отож величина 
стоку може слугувати тим кількісним показником, за яким можна оцінювати 
відносну інтенсивність сучасних ерозійно-денудаційних процесів у річкових 
басейнах. 

Відомо (Р. С. Чалов та інші 2004; М. І. Маккавєєв, 1998), що ступінь і 
інтенсивність прояву процесів сучасного рельєфотворення змінюється залежно 
від розміру басейнів, морфогенетичних і літологічних особливостей, а також 
пересікання ними різних висотних зон. Отож для вивчення просторово-часової 
мінливості твердого стоку обрано чотири різнопорядкових (за Штраллєром-
Філософовим) річкових басейни, розташованих у різних структурно-
фаціальних зонах і з різним ступенем антропогенної трансформації (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Основні характеристики річкових басейнів 

 
Під час досліджень проводились спостереження за кількістю і 

інтенсивністю опадів, а також режимні польові спостереження за висотою 
снігового покриву. На обладнаних гідрологічними приладами типу "Валдай" 
гідростворах (ГС) щоденно вимірювались і розраховувались усі гідрологічні 
характеристики стоку (швидкість течії, рівень і витрати води), а також 
здійснювався систематичний відбір проб на каламутність і хімічний аналіз 
води. Під час окремих зливових дощів і під час весняного сніготанення 
таківимірювання виконувалсяз інтервалом 10-15 хвилин, що дало змогу 
простежити часові зміни ходу витрат води і каламутності залежно від кількості, 

ГС 
Басейн 
ріки 

Площа 
водозбору, 

км2 

Порядок 
ріки 

Лісистість, 
% 

Падіння 
ріки, 
м/км 

Втрати 
води, 
л/сек 

Модуль 
стоку, 
л/сек 
з км2 

1 п.Безіменний 0,07 I 100 340 0,6 9,6 
2 Р.Тросна 4,06 II 78 64 47,8 11,8 
3 Р.Свинка 17,6 III 70 49 167,0 9,5 
4 Р.Боржава 408,0 IV 67 29 4651,2 11,4 
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тривалості й інтенсивності опадів і весняного сніготанення. Дослідження в 
гірських районах, а також результати наших спостережень засвідчують, що 
визначення величини стоку наносів, що перекочуються, із використанням 
батометрів дає значні похибки. Тому облік стоку цього виду наносів 
здійснювали за визначенням переміщення маркованих валунів та гальки, а 
також за визначенням об'єму акумульованого матеріалу у лотках-вловлювачах. 

У геологічному відношенні досліджувані водозбори розміщені в зоні 
вулканогенного комплексу Вулканічних Карпат (ГС-1, 2, 3) і частково 
флішових відрогів Полонинського хребта (ГС-4) із різною потужністю 
четвертинних відкладів. 

Як засвідчують результати дослідження, протягом року стік наносів 
збільшується з початком сніготанення, коли талі води інтенсивно змивають 
продукти вивітрювання, а також в осінні місяці, коли зменшується 
ґрунтозахисна роль рослинного покриву. Зокрема, під час сніготанення 1982 р. 
модуль стоку зважених наносів на ГС-2 становив 131 т/км2, або ж 53,5% від 
річної кількості (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Доля весняного стоку (%) у річному стоці зважених наносів 

ГС 
Р о к и 

1981■ 1982 1983 1984 1985 
ГС-1 - 31.0 39.3 7.5 29.2 
ГС-2 - 53.5 55.0 4.3 26.3 
ГС-3 - 25.5 44.9 4.2 28.6 
ГС-4 - 44.9 23.6 3.6 24.7 

■У 1981 році спостереження розпочато у червні місяці. 
 
Мінливість стоку зважених наносів під час весняного сніготанення 

пояснюють передусім потужністю снігового покриву перед початком 
сніготанення та інтенсивністю власне сніготанення. Окрім того, при загальному 
аналізі результатів простежується закономірність збільшення мінливості 
весняного стоку зі збільшенням площі водозбору басейну і величини його 
вертикального розчленування, що пояснюють різкою зміною інтенсивності 
сніготанення на схилах з різною експозицією. 

Найбільшою різноманітністю характеризується літній стік зважених 
наносів. Він у прямій залежності від кліматичного фактору, а головним чином, 
від опадів (їх кількості, інтенсивності, тривалості).Доволі зручним показником, 
що враховує основні показники стокоформуючих дощів є ерозійний індекс 
опадів, кий враховує їх кінетичну енергію за певний період їхнього випадання, 
запропонований  Н.П. Тарабріним (Н.П.Тарабрин, 1976). 

За весь період спостережень найвищий модуль твердого стоку на всіх 
гідропостах зафіксовано у серпні 1982 року. Місячна кількість опадів тоді 
становила 244,3 мм, а ЕІО - 53,2. Навіть за однакової  кількості опадів за  зливу, 
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проте за вищого ЕІО інтенсивність змиву на водозборах, а, отже, і модуль стоку 
зважених наносів різко зростає. Під час зливових дощів у вересні 1981 року і 
червні 1982 року із кількістю опадів 106,7 мм та 110,1 мм (ЕІО - 9,4 і 12,2) 
модуль стоку зважених наносів збільшився, відповідно, на ГС-2 з 8,0 до 11,4 
т/км2, на ГС-3 з 7,9 до 15,7 т/км2. Аналогічні результати часової диференціації 
отримано і для процесів площинної ерозії, що підтверджує можливість 
використання показника модуля стоку зважених наносів як базового для 
відносної оцінки розвитку ерозійно-денудаційних процесів у басейнах. 
Середньорічна варіація модуля змиву за час спостережень коливається в межах 
32% (ГС-4) - 84% (ГС-1), тобто зменшується зі збільшенням площі басейну. 

За досліджуваний період шар змиву в басейнах, визначений за стоком 
зважених наносів, найменший на ГС-1 0,006 мм/рік (1981), а найбільший на ГС-
2 - 0,159 мм/рік (1985). За підрахунками стік зважених наносів у весняно-
осінній період становить 70-75% річного, водночас витрати води 62-65%. У 
загальному характері річного розподілу стоку зважених наносів встановлено 
такі закономірності: формування головного стоку зважених наносів 
починається в березні, а різке зменшення простежується у літній період з 
деякими підвищеними значеннями в літній період під час окремих зливових 
дощів із високим коефіцієнтом ЕІО. Восени значний місячний стік зважених 
наносів простежується зрідка. 

У територіальному відношенні максимальні значення модуля стоку 
зважених наносів характерні для басейнів рік ІІ - ІІІ порядків. Стік і змив в 
басейнах І порядку в значній мірі визначається їх літологічними особливостями 
і характером ґрунтово-рослинного покриву. В басейнах рік ІV порядку і вище 
спостерігається деяке відносне зменшення модуля стоку зважених наносів за 
рахунок зменшення енергії водних потоків і акумуляції матеріалу. Фізико-
механічний аналіз одночасних проб зважених наносів, відібраних під час 
окремих паводків на всіх досліджуваних ГС, показав закономірне зменшення 
долі піщаної фракції у водотоці при збільшенні порядку басейну. Якщо під час 
зливи 28.07.1981 р. доля піщаної фракції на ГС-2 складала 64,5%, на ГС-3 -
51,4%, то на ГС-4 всього лише 27,5% від загальної кількості зважених наносів. 
Тобто, більше половини матеріалу акумулюється в руслах більш крупних 
водотоків. Тому, найбільший розмив характерний для зони контакту не 
руслових і тимчасових водотоків із постійними водотоками вищих порядків. 
Збільшення водотоків І порядку в басейнах рік ІІІ і ІV порядку сприяє 
збільшенню енергії води в основному водотоці і тим самим зростанню його 
ерозійної здатності. 

Окрім дослідження стоку зважених наносів, систематично здійснювали 
спостереження за стоком наносів, що перекочуються. Головний стік цих 
наносів формується під час паводків. Отже, як засвідчили наші дослідження, 
чітко визначити у цей час витрати наносів, що перекочуються, існуючими 
сьогодні приладами практично неможливо. Тому на практиці доволі часто 
використовують  емпіричні  залежності  між витратами води,  стоком  зважених 
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наносів і наносів, що перекочуються (О. В. Караушев, 1977; С. Г. Кочубей, 
1971; К. М. Лісіцина, 1972). Однак порівняльний аналіз результатів, отриманих 
за розрахунковими формулами згаданих авторів і даних натурних 
спостережень, засвідчив значні відхилення (від 40 до 90%). За результатами 
наших досліджень можна стверджувати, що найдостовірнішою є методика 
розрахунку стоку наносів, що перекочуються, за зміною співвідношення стоку 
зважених наносів (R) і наносів, що перекочуються (Р), від верхів'я до гирла. 
Якщо у верхів'ях гідрографічної мережі воно приблизно становить 1, то уже в 
середній частині водозаборів IV і вище порядків понижується до 0,8. Певний 
вплив на таке співвідношення мають зливові дощі, зокрема - величина ЕІО. 
Дослідженнями встановлено, що розрахунки за цією методикою 
найдостовірніші у випадку зливових опадів з ЕІО, що дорівнює 2 і вище, а 
також під час інтенсивного сніготанення. За менших значень ЕІО стік наносів, 
що перекочуються, або відсутній, або ж його частка у загальному виносі 
твердого матеріалу незначна. Із використанням наведеної методики здійснено 
розрахунок середньорічних витрат наносів, що перекочуються (табл.5.11), на 
усіх досліджуваних гідростворах. Результати засвідчують, що частка наносів, 
що перекочуються, у середньорічному виносі твердого матеріалу коливається 
від 6,6% (ГС-1, 1983 р.) до 57% (ГС-3, 1983р.), а у середньомісячному - до 85% і 
тісно корелює із сумою опадів та величиною ЕІО. 

Одним із важливих компонентів сумарного стоку є хімічний стік, у якому 
О. А. Алекін та Л. В. Бражніков (1964) розрізняють стік колоїдів і стік 
розчинених речовин, а стік розчинених речовин поділяють на стік органічних і 
мінеральних речовин. Останній складається зі стоку головних іонів, 
мікроелементів і біогенних елементів. За їхніми дослідженнями частка різних 
складових у загальному хімічному стоці є такою: іонний стік - 79%; органічні 
речовини - 16%; мінеральні колоїди - 4%; мікроелементи - 1%. Тому стік 
розчинених речовин ми ототожнюватимемо з іонним стоком. Мінералізація 
річкових вод досліджуваного регіону відносно невисока - від 93,9 до 450,6 мл/л 
(табл. 3). Зв'язок між витратами води та її мінералізацією доволі складний і 
залежить від багатьох чинників. 

Тому на основі численних даних по мінералізації (понад 150 проб для 
різних сезонів) і витрат води розраховано середньомісячний і середньорічний 
хімічний стік для досліджуваних ГС (табл.3). Результати засвідчують, що 
варіація показників стоку розчинених речовин є доволі високою і насамперед 
залежить від витрат води. Мінімальні показники стоку хімічних елементів 
співпадають із мінімальними витратами води, хоча мінералізація в цей час є 
доволі високою. Максимальний хімічний стік спостерігається у весняні місяці і 
під час паводків, коли, окрім значних витрат води, його збагачення проходить із 
верхнього шару ґрунтових горизонтів. Зазначено, що зі зменшенням 
абсолютної висоти басейнів загальна мінералізація знижується. Тому більшу 
потенціальну можливість для виносу розчинених речовин мають водотоки 
низьких порядків, оскільки вони безпосередньо беруть участь у руйнуванні 
гірських порід (ГС-1). 
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Таблиця 3 
Мінералізація, витрати води та мутність стоку 
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S:R 

1 
2 
3 
4 

17.03 
1982 

Сніго- 
тане-
ння 

0,10 
0,15 
0,20 
0,15 

350,6 
332,9 
244,8 
231,6 

0,030 
2,15 
4,95 
44,0 

0,003 
0,323 
0,99 
6,60 

0,0105 
0.716 
1.212 

10,190 

1:3,5 
1:2,2 
1:1,2 
1:1,5 

1 
2 
3 
4 

15.07 
1983 

10,5 

0,07 
0,06 
0,08 
0,05 

183,6 
173,2 
103,9 
135,9 

0,001 
0,09 
0,21 
3,85 

0,00007 
0,005 
0,017 
0,193 

0,00018 
0,016 
0,022 
0,523 

1:2,6 
1:3,1 
1:1,3 
1:2,7 

1 
2 
3 
4 

25.07 
1983 

3,0 

0,01 
0,04 
0,05 
0,04 

235,4 
217,6 
185,9 
163,5 

0,0005 
0,05 

0,112 
3,35 

0,00005 
0,0,002 
0,006 
0,134 

0,00013 
0,0109 
0,0208 
0,548 

1:25,3 
1:5,4 
1:3,5 
1:4,1 

1 
2 
3 
4 

26.06 
1984 

 
31,4 

0,20 
0,25 
0,30 
0,25 

123,8 
 93,9 
116,1 
107,8 

0,04 
0,57 
5,62 
13,7 

0,08 
0.143 
1,68 

3,425 

0,049 
0,0535 

0,65 
1.477 

1,6:1 
2,7:1 
2,6:1 
2,3:1 

1 
2 
3 
4 

3.07 
1984 

- 

0,10 
0,12 
0,10 
0,08 

135,6 
150,6 
101,9 
108,5 

0,0002 
0,23 
0,84 
9,11 

0,00002 
0,028 
0,084 
0,729 

0,00003 
0,0345 
0,085 
0,984 

1:1,5 
1:1,2 
1:1 

1:13 
 
Стік розчинених речовин слугує опосередкованим показником розвитку 

хімічної денудації. Завдяки вилуговуванню ґрунтів гірські породи 
розпушуються, що зумовлює значне механічне руйнування і збільшення 
дисперсності. Під час поверхневого стоку цей матеріал переноситься у 
водотоки, тим самим збільшуючи каламутність води. Водночас збільшення ка-
ламутності води за незмінних природних умов сприяє зростанню її 
мінералізації завдяки збільшенню кількості зіштовхувань поверхонь твердих 
частинок із розчинником. Максимум стоку розчинених речовин припадає на 
найбагатоводніші періоди, тобто весну і літо. Середнє співвідношення стоку 
розчинених речовин і зважених наносів становить 1:2-2:1. В окремих випадках 
воно може сягати 25:1 (ГС-1, 1983 р.). 

Темп денудації розраховано шляхом перетворення вагових одиниць у 
лінійні з урахуванням об'ємної ваги гірських порід, яку ми вважаємо рівною 1,8 
т/м3.  Аналіз   даних   таблиці  4  засвідчує,  що  темп  денудації   досліджуваних 
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водозборів коливається від 0,0176 мм/рік (ГС-1, 1981 р.) до 0,2846 мм/рік (ГС-2, 
1985 р.). У зміні темпу денудації простежуються чіткі просторово-часові 
закономірності. Сумарний об'єм винесеного водотоками матеріалу зменшується 
зі збільшенням площі басейнів, хоча співвідношення його складових (витрати 
розчинених речовин, зважених наносів і наносів, що перекочуються) може 
змінюватися залежно, передусім, від літолого-геологічних особливостей 
території. У часовому аспекті інтенсивність виносу матеріалу обумовлюється 
гідрометеорологічними умовами, серед яких головна роль належить 
інтенсивності весняного сніготанення, кількості зливових літніх опадів і 
величині їхнього ерозійного індексу. Тому у досліджуваних басейнах 
максимальне винесення матеріалу припадає на період весняного сніготанення і 
літніх паводків, сягаючи 60-70% від усієї кількості винесеного матеріалу за рік. 

 
Таблиця 4 

Показники стоку і змиву в басейнах (ГС) за період спостереження 
 

Рік  Г
С

 Опади, 
мм  

Стік 
зважених 
наносів, 

т/км2 

Стік  
наносів, що 

перекочуються, 
т/км2 

Стік 
розчинених 
речовин, 
т/км2 

Сумарний 
стік, 
т/км2 

Шар 
змиву, 
мм 

1981 

1 
2 
3 
4 

473,2 

10,4 
54,27 
57,1 
60,5 

1,73 
13,1 
13,6 
9,9 

19,48 
25,67 
18,3 
14.2 

31,61 
93,74 
89,0 
84,6 

0,0175 
0,0521 
0,0494 
0,0470 

1982 

1 
2 
3 
4 

783,0 

32,3 
245,0 
112,8 
130,4 

3,36 
86,4 
49,4 
50,5 

61,7 
103,0 
85,6 
39,6 

97,36 
434,4 
247,8 
220,4 

0,0541 
0,2413 
0,1377 
01224 

1983 

1 
2 
3 
4 

525,8 

17,3 
173,7 
152,5 
111,7 

1,15 
49,5 
59,9 
46,7 

42,8 
55,9 
55,4 
47,3 

61,25 
279,1 
267,8 
205,7 

0,0340 
0,1551 
0,1488 
01143 

1984 

1 
2 
3 
4 

768,8 

32,1 
148,6 
105,2 
87,2 

2,96 
55,6 
59,9 
46,1 

27,9 
66,8 
46,8 
46,8 

62,96 
271,0 
211,9 
180,1 

0,03498 
0,1506 
0,1166 
01000 

1985 

1 
2 
3 
4 

802,0 

67,7 
286,2 
207,5 
194,6 

15,23 
129,5 
103,7 
94,4 

32,9 
96,6 
98,3 
101,9 

115,83 
512,3 
409,5 
390,9 

0,0644 
0,2846 
0,2275 
0,2172 

 
Стік розчинених речовин виступає опосередкованим показником 

розвитку хімічної денудації. Завдяки вилуговуванню ґрунтів гірські породи 
розпушуються, що призводить до значного механічного руйнування і 
збільшення дисперсності. При поверхневому стоці цей матеріал переноситься у 
водотоки, тим самим збільшуючи мутність води. Разом з тим збільшення 
мутності води при незмінних природних умовах сприяє зростанню її 



 
 

171

мінералізації за рахунок збільшення числа зіткнень поверхонь твердих 
частинок із розчинником. Максимум стоку розчинених речовин припадає на 
найбільш багатоводні періоди, тобто весну і літо. Середнє співвідношення 
стоку розчинених речовин і зважених наносів складає 1:2 – 2:1. В окремих 
випадках воно може доходити до 25:1 (ГС-1, 1983 р.). 

 Визначення інтенсивності ерозії за об’ємом переміщеного матеріалу на 
сьогоднішній день є найбільш точним методом реальної оцінки кількості 
винесеного матеріалу із різних річкових басейнів. Величина твердого стоку 
служить тим кількісним показником, по якому можна оцінювати ступінь 
інтенсивності сучасних геоморфологічних процесів в басейнах рік, 
розташованих вище точок спостереження. 

Темп денудації розраховувався шляхом перетворення вагових одиниць у 
лінійні з урахуванням об’ємної ваги гірських порід, яку було прийняли рівною 
1,8 т/м3. Аналіз даних таблиці 4 показує, що темп денудації досліджуваних 
водозборів коливається від 0,0176 мм/рік (ГС-1, 1981 р.) до 0,2846 мм/рік (ГС-2, 
1985 р.). 

 У зміні темпу денудації простежуються чіткі просторово-часові 
закономірності. Сумарний об’єм винесеного водотоками матеріалу 
зменшується по мірі збільшення площі басейнів, хоч співвідношення його 
складових (витрати розчинених речовин, зважених наносів і наносів, що 
перекочуються) може змінюватися в залежності, головним чином, від літолого-
геологічних особливостей території. 

 У часовому аспекті інтенсивність виносу матеріалу обумовлюється 
гідрометеорологічними умовами, серед яких головна роль належить 
інтенсивності весняного сніготанення, кількості зливових літніх опадів і 
величині їхнього ерозійного індексу. Тому у досліджуваних басейнах 
максимальний виніс матеріалу припадає на період весняного сніготанення і 
літніх паводків, складаючи до 60-70% всієї кількості винесеного матеріалу за 
рік. 
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VALUES AND DYNAMICS OF THE TOTAL SEDIMENT RUN-OFF IN THE 

DIFFERENT ORDER STREAM SYSTEMS OF THE BORZHAVA RIVER BASIN 
J. Khomyn 

The issues are considered the spatio-temporal dynamics and intensity of integral sediment 
run-off (suspended, bed, soluted) in different-order river systems. The atlention is paid to the 
complex of physical-geographical factors. The results are gained via many-year stationary 
observations.  

Key words:river systems, integral sediment run-off, denudation pace, recent geomorphic 
processes. 
 

ВЕЛИЧИНА И ДИНАМИКА СУММАРНОГО СТОКА НАНОСОВ В 
РАЗНОПОРЯДКОВЫХ РЕЧНЫХ СИСТЕМАХ БАССЕЙНА РЕКИ БОРЖАВА 

Я. Хомин  
Рассматриваются вопросы пространственно-временной динамики и интенсивности 

суммарного стока наносов (взвешенных, влекомых и химической стока) в разнопорядковых 
речных системах. Их обусловленность влиянием комплекса физико-географических 
факторов. Результаты получены на основе многолетних стационарных исследований. 

Ключевые слова: речные системы, процессы современного рельефообразования, 
твердый сток, сток растворенных веществ, химическая денудация, темп денудации. 

 
 

 
 
 
 



 
 

173

УДК 551.5:502.4 

КУЛЬТУРНА ОЦІНКА РЕЛЬЄФУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 
 

Юрій Зінько  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Західна Україна, що включає 8 адміністративних областей (Волинську, 

Львівську, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-
Франківську та Чернівецьку), характеризується значною насиченістю об’єктів 
археологічного, історико-культурного та архітектурного плану. У першу чергу 
сюди потрібно віднести язичницькі святилища, городища, замки, палаци, 
сакральні споруди. Форми і комплекси форм рельєфу регіону відіграють роль 
важливого чинника, що посилює цінність культурної спадщини. В одних 
випадках форми рельєфу виступали як важливі сакральні та культові центри. В 
інших ситуаціях вони відіграли важливу роль у забезпеченні виконання 
історичними спорудами оборонних, релігійних та пейзажних функцій. 
Актуальність дослідження взаємовідношень між рельєфом та історико-
культурними об’єктами Західної України важлива для розробки проектів 
комплексної реконструкції культурно-природних комплексів, у т.ч. 
забезпечення їх охорони від небезпечних геолого-геоморфологічних процесів. 
У цьому контексті важливо також обґрунтувати мережу форм і комплексів 
форм рельєфу, що мають визначну культурно-історичну цінність. 

Метою представленого дослідження виступає оцінка взаємозв’язку між 
рельєфом і культурною спадщиною для потреб комплексної охорони 
природничо-культурних утворень регіону Західної України.  

У даному дослідженні послідовно вирішувались наступні завдання: 
1) з’ясування основних методичних підходів для дослідження 

взаємовідношень між рельєфом та об’єктами культурно-історичної 
спадщини; 

2) виділення на території основних типів культурно-геоморфологічних 
утворень та їх оцінка за критеріями культурної цінності; 

3) визначення напрямів та розробка заходів щодо збереження цінних 
культурно-геоморфологічних комплексів. 

 Культурна геоморфологія відноситься до молодих прикладних 
геоморфологічних галузей. Опрацьовано її предмет та завдання дослідження, а 
також методичні підходи до оцінки культурної цінності рельєфу за 
визначеними критеріями [11]. Основні концептуально-методичні розробки з 
культурної геоморфології в останні десятиріччя здійснюються активно 
західноєвропейськими [11, 12] та російськими [1, 7] науковцями. Публікації 
українських геоморфологів з проблематики культурної геоморфології 
зосереджені на дослідженні культурної цінності рельєфу для різних регіонів та 
визначних історичних і архітектурних місцевостей [4, 6, 9, 10]. Одночасно 
взаємовідношення між рельєфом та визначними історичними спорудами й 
архітектурними комплексами є важливим елементом у ландшафтно-
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архітектурних дослідженнях при проектуванні реконструкції визначних 
історико-культурних утворень.  

За останні десятиріччя з’явилась низка публікацій, присвячених історико-
культурній оцінці скельних утворень та останцевих горбів Західної України як 
важливих сакральних дохристиянських об’єктів та оборонних об’єктів 
(городища, сторожові пункти та фортеці) [5, 8]. Важлива увага також 
приділялась питанням геоморфологічної будови форм рельєфу, де 
локалізуються визначні історико-культурні утворення регіону [6, 9, 10], а також 
оцінці геоморфологічних процесів у межах природно-культурних комплексів 
[3].  

Гуманізація традиційної геоморфологічної науки сприяла розвитку нових 
наукових дисциплін, зокрема таких як культурна геоморфологія. Згідно 
визначення [11] культурна геоморфологія представляє собою дисципліну, яка 
вивчає геоморфологічні компоненти території, які відображають у собі 
культурні особливості ландшафту та їх взаємодію з культурною спадщиною 
археологічного, історичного та архітектурного типів. В культурній 
геоморфології важливим є два аспекти дослідження: рельєф як складова 
частина культурної спадщини та відносини між культурними складовими 
території і геоморфологічними умовами в яких вони локалізуються.  

Культурна оцінка рельєфу визначається за критеріями історичної, 
художньої та релігійної важливості [12]. Для вивчення взаємозв’язку між 
геоморфологією і культурною спадщиною було запропоновано п’ять 
дослідницьких етапів [11]. На першому етапі вивчається геолого-
геоморфологічні особливості території, де розміщені археологічні, історичні та 
архітектурні об’єкти. На другому етапі з’ясовують геоморфологічні причини 
локалізації об’єктів культурної спадщини, а на третьому етапі оцінюється 
небезпечність геоморфологічних процесів для їх існування. На заключних 
етапах культурно-геоморфологічних досліджень аналізуються антропогенні 
чинники, наприклад, рекреаційно-антропогенні навантаження, що мають 
негативний вплив на довкілля культурного об’єкту. Завершується дослідження 
розробкою заходів щодо забезпечення раціонального управління культурного 
надбання в контексті його геоморфологічних умов. 

Дослідники у галузі культурної геоморфології підкреслюють важливість 
діалогу та інтеграції між гуманітарними і природничими дисциплінами. При 
цьому основними дослідницькими підходами повинні виступати комплексний 
та системний. 

Одну з базових груп рельєфу регіону, що мають культурно-історичну 
цінність, складають скельні форми або скельно-печерні утворення у Карпатах та 
на Волино-Подільській височині. Серед культурно значимих скельних форм 
можна виділити такі різновидності: дохристиянські (язичницькі) святилища, 
оборонні споруди. На Подільській височині до скель, що використовувались як 
дохристиянські святилища, необхідно віднести скелю Чортовий Камінь біля 
Підкаменя, скелі в Ілові (Стільське горбогір’я), скелі Триніг та Високий Камінь 
(Північний край Поділля). У гірській частині Карпат функцію дохристиянських 
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святилищ виконували скельні комплекси та скелі у Бескидах (Скелі Довбуша у 
Бубнищі та Урицькі скелі, Спаський Камінь), Покутсько-Буковинських 
Карпатах (скелі Сокільницького хребта, скельні утворення біля Космача) та 
Чорногірського хребта (Вухатий Камінь та Смотрич). Багато з них 
характеризуються наявністю штучних вирубаних жертовників, магічних знаків, 
а також зооморфних утворень язичницьких божеств [5, 8]. Разом з тим, 
проведені детальні геолого-геоморфологічні дослідження на скельних 
утвореннях у Бескидах свідчать, що багато так званих «петрографів» на скелях 
представляють собою природні утворення – мікроформи, пов’язані з 
вивітрюванням [2]. 

Окрему групу складають скельно-печерні утворення, названі Б.Рідушем 
(2007) природно-антропогенними комплексами у контексті їх культурної 
оцінки. До цієї групи необхідно віднести об'єкти, які виконували сакральну 
функцію. У межах Подільської височини це такі об'єкти як Бакотський 
печерний монастир, Галицький печерний монастир, печера Язичницька, 
скельна церква у с. Розгірче, печерна церква у с. Рукомиш, скельно-печерний 
комплекс Скелі Довбуша у Бубнищі. 

Разом з тим, для іншої групи скельно-печерних утворень вираженою була 
мілітарна функція. Сюди можна віднести Урицькі скелі з давньою дерев’яною 
фортецею “Тустань», де виділяють п’ять містобудівельних етапів. Сліди 
оборонних конструкцій фіксуються також для Скель Довбуша у Бубнищі.  

Наступну групу культурно значимих форм складають останцеві-горбисті 
форми, що виступали у дохристиянський час як культові місця, а за часів 
християнства відіграють роль сакральних центрів.  

До гір-останців, що виконували функцію язичницьких центрів, слід 
віднести гору Святогора на Передкарпатті, Святу гору на Малополіській 
рівнині, Чортову гору на Опіллі, а також останцеві форми Товтрового пасма – 
гори Бохіт, Говда, Велика і Мала Багачка. Ці горбисті останці мають ознаки 
культовості дохристиянського сонму божеств – Сварога, Лади, Рода [8]. 

Культурно-історичну цінність мають також антропогенні форми рельєфу. 
У свою чергу антропогенні форми рельєфу виступають основою для багатьох 
городищ ІХ-ХІІ століття. Найчастіше вони були представлені насипними 
формами – валами та виробленими формами – ровами. До городищ з найбільш 
збереженими антропогенними формами у регіоні відносяться – Плісненське 
городище на північному краї Поділля, Стільське городище на Опіллі. 
Антропогенні форми (вали, насипи) були також характерними для оборонних 
споруд (замків) XIV-XVII століття в якості доповнюючих елементів 
фортифікаційних споруд. 

На заході України найбільшу культурну цінність серед форм рельєфу 
мають останцеві горби з розміщеними на них замковими об’єктами [4, 10] 
(Олеський, Мукачівський – на горі Паланок, Хустський – на горі Хасана, 
Луцький, Острозький), сакральними комплексами (Почаївський монастир) 
релігійні об'єкти на малополіських горах Божа і Свята.  
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Аналіз співвідношення між параметрами замкових споруд і розмірами 
вершинних поверхонь останцевих форм дозволив виділити два основних 
варіанти: 
а) контур периметру споруди замку чи руїн замку в основному співпадає з 
контуром вершинної поверхні. Цей варіант співвідношень характерний, 
наприклад,  для замку у Кременці (рис. 1). 
б) контур замкової забудови вписано у середині контуру вершинної поверхні 
горба. Цей варіант співвідношень характерний для Олеського і Мукачівського 
замків. 

 

Рис. 1. Співпадання контуру оборонної споруди і контуру вершинної поверхні 
останця – Кременецький замок (за Г. Ронковським, 2006 [13]) 

 
Другу групу за культурною значимістю представляють крутосхилові 

долини річок з розміщеними в межах чи поблизу них замковими і палацовими 
утвореннями, печерними монастирями і храмами (замки Сатанівський і Скали-
Подільської на р. Збруч, Теребовлянський і Чортківський на р. Серет, Бучацький 
на р. Стрипі, Меджибіжзький на р. Південний Буг, Язловецький на р. Стрипі, 
палац Шенборна поблизу р. Латориці, печерні монастирі Монастирок і 
Рукомиш на р. Стрипі та Бакотський, Сокілець на р. Дністер).  

Для придолинних і внутрідолинних різновидностей геоморфологічних 
ситуацій характерні різноманітні співвідношення між контуром придолинних 
виступів і внутрідолинних меандрових виступів з контурами замкової забудови. 
У більшості випадків ці контури співпадають (замки у Язлівці (рис. 2), 
Сидорові, Теребовлі), у меншій мірі культурні споруди займають лише частини 
виступу (замки у Скалі Подільській (рис. 3), Буданові, Долині). 

Третю групу за рівнем культурної значимості представляють вершинні 
горбисті і платоподібні поверхні з розміщеними на них замками 
(Добромильський, Галицький, Ужгородський) та городища (Стільське, 
Дороговиж). Зокрема, цей тип культурно-геоморфологічних досліджень 
дозволяє вивчати різні аспекти співвідношень між геоморфологічними 
компонентами та об’єктами культурної спадщини. 
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Рис. 2. Внутрідолинна геоморфологічна ситуація Язловецького замку – гравюра 

початку ХІХ ст. (З альбому А.Ланге "Zbiór naypięknieyszych i 
nayinteresownieyszych okolic w Galicyi: Sammlung der schönsten und 

interesāntesten Gegenden von Galizien") 
 

 
Рис. 3. Придолинна геоморфологічна ситуація замку у Скалі-Подільській  

(за Г. Ронковським, 2006 [13]) 
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Особливу групу за культурною цінністю рельєфу складають такі 
морфологічні комплекси – горбисто-долинні та крайові уступи. Вони 
характеризуються своєрідним поєднанням планової конфігурації і вертикальної 
структури історико-культурних об’єктів та морфологічних комплексів. До 
найбільш цінних культурно-геоморфологічних утворень цього типу у 
досліджуваному регіоні необхідно віднести: горбисто-долинний комплекс 
Кам'янець-Подільської і Хотинської фортець, Свірзького, Поморянського, 
Невицького замків та Пліснеського городища і Манявського монастиря. Крайові 
уступи з прилеглими пологонахиленими педіментами мають культурну цінність 
при локалізації в їхніх межах архітектурних об'єктів (Підгорецький замок на 
краю Північного Поділля), а також у випадках, коли вони утворюють фон для 
архітектурних та сакральних об'єктів (Жовківський замок і Крехівський 
монастир поблизу уступу височини Розточчя, Унівський монастир на краю 
Північного Поділля). 

Щодо характеристики співвідношення між параметрами комплексів форм 
рельєфу та культурними об’єктами, то необхідними є проведення досліджень 
щодо відповідності площинних і вертикальних показників форм і планової і 
вертикальної конфігурації історико-культурних об’єктів.  

У свою чергу оцінка загроз для культурно цінних форм рельєфу та 
природно-культурної спадщини часто пов’язана з визначенням спектру та 
інтенсивності природних та природно-антропогенних морфодинамічних 
процесів. Зокрема, на заході Україні потенційні загрози морфодинамічних 
процесів з пошкодженням історико-культурних об’єктів фіксувались для 
сакральних печерних монастирів Рукомиш, Бакота, фортець у Кам'янці-
Подільську та Хотині, замків у Золочеві та Жовкві.  
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CULTURE VALUATION OF RELIEF OF WEST UKRAINE 
Y. Zinko 

Methodological and methodical principles of culture geomorphology were considered. 
Culture valuation of forms and complexes of forms of relief were conducted on example of 
geomorphological regions of West Ukraine. Main groups of significant culture relief were selected 
for investigated area: rock formations, relict, hilly and valley shapes, complexes of hilly-valley 
relief and boundary benches. Their culture function is associated with historical and archeological 
value and allocation of historical, sacral and architectural buildings. Valuation of correlations 
between geomorphological components and historical and architectural buildings were conducted 
and accented on dangers for natural and cultural complexes function. 

 
КУЛЬТУРНАЯ ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 

Ю. Зинько 
Рассмотрены методологические и методические основы культурной геоморфологии. 

На примере геоморфологических регионов Западной Украины проведено культурную оценку 
форм и комплексов форм рельефа. Для территории исследования выделены основные 
группы культурно значимого рельефа: скальные образования, останцево-холмистые и 
долинные формы, комплексы холмисто-долинного рельефа и краевых уступов. Их 
культурная функция связана с историко-археологической ценностью и локализацией 
исторических, сакральных и архитектурных сооружений. Проведена оценка соотношений 
между геоморфологическими компонентами и историко-архитектурными сооружениями и 
акцентировано на угрозы для функционирования природно-культурных комплексов. 
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ТЕРАСОВИЙ КОМПЛЕКС ДНІСТРА В РАЙОНІ с. ДОВГЕ  

НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ ЯК ГЕОТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ1 
 

Андрій Богуцький*, Марія Ланчонт**, Андрій Яцишин*,  
Олена Томенюк*, Роман Дмитрук* 

* Львівський національний університет імені Івана Франка 
** Університет Марії Кюрі-Склодовської, РП, м. Люблін 

 
Село Довге на Івано-Франківщині розташоване в 10 км униз за течією 

Дністра від гирла Бистриці. Тут винятково добре розвинуті заплава і кілька 
високих надзаплавних терас. На наш погляд, цей район може стати своєрідною 
базою для вивчення терасового комплексу Дністра фахівцями, а також мати 
великий інтерес для студентів2, учнів, широкого кола пошановувачів природи. 
У цьому районі знаходиться три опорних розрізи плейстоценових відкладів, які 
охоплюють відклади четвертої, п’ятої і шостої надзаплавних терас Дністра [1, 
8]. Є усі підстави рекомендувати терасовий комплекс Довгого як повноцінний 
геотуристичний об’єкт, який може стати одним із важливих пунктів 
геотуристичних маршрутів по Дністру. 

Різновисотні тераси Дністра в околицях Довгого описував 
Ю. Полянський. Він дослідив тут немало розрізів, констатував різновікові 
покриви лесів з похованими ґрунтами тощо. Ю. Полянський уважав цей район 
дуже перспективним для вивчення палеоліту, описавши артефакти в 
Стриганцях (крем’яні артефакти пізньооріньяцької культури, теріофауну, 
попелища), Рошневі (кістки Elephas primigenius Blum. зі слідами діяльності 
палеолітичної людини, Arctomys bobak, а також крем’яні ориньяцькі вироби). У 
Маріямполі Ю. Полянський виявив кілька культурних палеолітичних 
горизонтів [3]. 

Розгляд терасового комплексу околиць Довгого розпочнемо з 
характеристики сучасної заплави Дністра. Вона тут широка (до 2,5 км і більше), 
повноводний Дністер творить низку мальовничих меандрів (рис. 1). Абсолютні 
позначки поверхні заплави на цій ділянці складають 202–207 м, уріз води в 
Дністрі – 201,2–201,7 м. На поверхні заплави вирізняється велика кількість 
давніх меандрів Дністра обводом 5 км і більше. Де-не-де вони частково 
заповнені водою, являючи собою старичні озера. Максимальна висота заплави 
над урізом води пересічно складає 6–7 м. І в руслі, і в нижніх частинах розрізів 
                                                 

1 Роботи виконані завдяки фінансовій підтримці міжнародного проекту 691‐N/2010/0 
Ukraine “Palaeolithic Oecumene of the peri‐ and meta‐Carpathian zone – a study of environment 
changes  of Western  Ukraine  and  South‐Eastern  Poland  in  Pleistocene  and  their  influence  on 
primeval settlement and migration pattern(based on loess and cave sites)”. 

2  Поблизу  с. Довге,  в  смт Єзупіль  і  с. Маріямпіль  є  стаціонари  Львівського 
національного  університету  імені  Івана  Франка  та  Івано‐Франківського  національного 
технічного університету нафти  і  газу відповідно, де студенти проходять польові практики. В 
район с. Довге можна рекомендувати для них проведення геоморфологічного маршруту. 
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заплави спостерігаємо добре обкатаний гравійно-валунно-галечниковий 
матеріал, побудований винятково породами карпатського походження. Тут 
різко переважають різноколірні (сірі, світло-сірі, зеленувато-сірі та ін.) 
пісковики. У верхніх частинах розрізів заплав спостерігається піщано-
супіщано-суглинистий матеріал. Його потужність різко поступається 
потужності крупноуламкового матеріалу і рідко перебільшує 0,5–0,7 м. Дуже 
важливо, що на заплаві відсутній лес, тобто вона безлесова. Вік заплави 
оцінюють як голоценовий. Доцільно зауважити також, що деякі дослідники 
виділяють декілька (до п’яти і більше) заплавних рівнів [7], найвищий з яких 
уважають першою надзаплавною терасою. На прикладі осадків русла і заплави 
Дністра у Довгому легко продемонструвати процес накопичення алювію за 
схемою Є. Шанцера [4]. 

 
 

Рис. 1. Меандр Дністра в околицях с. Довге. 
 

В районі с. Довге, крім заплави, добре виражені в рельєфі четверта 
(маріямпільська), п’ята (галицька) та шоста (рівень Лоєвої) тераси Дністра 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Високі тераси Дністра в околицях с. Довге. 
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Дуже важливо, що кожна з виділених терас представлена тут досить 
повними розрізами плейстоценових відкладів, які легко розчленувати на власне 
алювіальну та покривну еолово-делювіальну пачки. Ці питання розглянуті нами 
в окремих публікаціях [1, 2, 5, 6, 8]. Четверта–шоста тераси Дністра цокольні. У 
цоколях верхньокрейдові кременисті мергелі (рис. 3). Висота цоколю четвертої 
тераси над урізом води в річці – 8–10 м, п’ятої – до 25, шостої – 75–80 м. 
Поверхня шостої надзаплавної тераси формує тут брівку долини Дністра. 
Переходимо до розгляду конкретних терас. 

 

 
 

Рис. 3. Верхньокрейдовий цоколь шостої тераси Дністра в околицях с. Довге. 
 

 
Рис. 4. Долина Дністра в околицях Довгого на космознімку  

та гіпсометричний профіль за лінією А–В. 
 

Четверта (маріямпільська) надзаплавна тераса Дністра розвинена на 
південно-східній і східній околицях Довгого і на відстані майже 500 м 
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відслонена у правому крутому борті долини. Поверхня тераси розташована в 
межах 230–240 м, що становить 30–40 м над руслом Дністра (рис. 4). На 
крейдовому цоколі висотою близько 10 м залягає потужна (понад 20 м) пачка 
плейстоценових відкладів, побудованих власне алювієм і лесово-ґрунтовим 
покривом (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Загальний вигляд розрізу четвертої тераси в околицях Довгого. 
 

Потужність алювію складає близько 10 м. У нижній частині розрізу (в 
інтервалі 16,6–22,6 м) – це гравійно валунно-галечниковий матеріал, у верхній 
частині дуже озалізнений. Максимальний розмір уламків досягає 15 см, рідко 
більше. Пересічно уламки не перевищують у діаметрі 5–7 см. Вони прекрасно 
обкатані. У петрографічному складі переважають пісковики, зустрічаються 
також червонувато-бурі силіцити і молочно-білий кварц тощо. Наповнювачем 
уламкового матеріалу є піски, вміст яких іноді досягає 40 % від об’єму алювію. 
Над гравійно-валунно-галечниковим матеріалом залягають різноманітні піски з 
домінуючою горизонтальною верствуватістю, різним гранулометричним 
складом, часто глинисті. В інтервалі 14,6–15,3 м зустрінуто глейову пачку 
характерного голубувато-сірого кольору, дуже озалізнену. Шаруватість пачки 
горизонтальна. Піщаний алювій формувався головно на заплаві. На ньому 
сформований викопний ґрунт першої фази коршівського викопного ґрунтового 
комплексу, що відповідає 7 ІКС. Отже, тераса коршівського віку. Це 
підтверджується і даними термолюмінісцентних датувань (225±30, 
218±29 тис. р.). 
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Над коршівським викопним ґрунтовим комплексом залягає покривна 
лесова пачка загальною потужністю понад 10 м, в якій можна відрізнити 
горохівський і дубнівський ґрунти. 

П’ята (галицька) надзаплавна тераса Дністра розвинена на південній і 
південно-східній околицях с. Довге. Її відносна висота над урізом води в 
Дністрі – 55–75 м, тобто абсолютна позначка поверхні тераси сягає близько 
260–280 м (рис. 2, 4). На крейдовому цоколі висотою 25 м залягає потужна (біля 
40 м) пачка плейстоценових відкладів [8], в якій вирізняються алювіальна і 
покривна частини розрізу. 

Алювій складений русловою і заплавними фаціями. Русловий алювій (в 
інтервалі 35,9–37,4 м) складений добре обкатаними галькою і гравієм, рідко 
валунами з пересічним розміром зерен 5–10 см. Крупноуламковий матеріал 
представлений головно пісковиками карпатського походження. Заплавний 
алювій (в інтервалі 27,6–35,9 м) здебільшого піщаний, іноді піски пилуваті, 
горизонтально- і косоверствуваті. Не виключено, що формування пісків 
проходило в перигляціальних умовах, тобто їх можна розглядати як 
перигляціальний алювій. Це заслуговує подальшого вивчення. 

На алювії сформований сокальський ґрунт, який разом з лесом і луцьким 
ґрунтом складають лихвинський (завадівський) інтергляціальний комплекс (9–
11 ІКС). Над луцьким ґрунтом залягають потужний лес, денудаційно 
деформовані коршівський і горохівський викопні ґрунтові комплекси, а також 
верхньоплейстоценовий лес, на якому розвинений сучасний ґрунт. Розріз Довге 
важкодоступний для вивчення, оскільки стінка нависаюча. Але разом з тим у 
розрізі ще дуже багато нерозв’язаних проблем, які чекають своїх дослідників. 

У верхній частині лесового розрізу знайдені верхньопалеолітичні 
артефакти, що робить його перспективним і для виявлення палеолітичних 
культурних горизонтів. 

Шоста (рівень Лоєвої) надзаплавна тераса формує брівку правого берега 
Дністра і має абсолютні позначки 290–300 м. Розріз цієї тераси знаходиться в 
600 м на південь від розрізу п’ятої надзаплавної тераси (рис. 2, 4). Висота 
цоколя тераси 75–80 м над урізом води в річці (рис. 3). Ця тераса має дуже 
широкий розвиток у передкарпатській і подільській частинах долини. Її 
геологічний розріз також репрезентує алювіальну і покривну лесову частину. 
Загальна потужність плейстоценових відкладів перевищує 15 м [8]. Алювій 
шостої тераси складений русловою і заплавною фаціями. Русловий алювій 
крупноуламковий, гравійно-валунно-галечниковий з максимальними розмірами 
уламків до 20 см. Уламковий матеріал добре обкатаний, у петрографічному 
складі уламків є різноманітні карпатські пісковики, силіцити, кварц тощо. 
Наповнювач крупноуламкового матеріалу піщаний. Співвідношення уламків і 
піску 2:1. Русловий алювій дуже озалізнений, із-за чого має червонувато-
коричневе забарвлення, особливо у верхній частині. Заплавний алювій (в 
інтервалі 9,9–11,6 м) складений карбонатними супісками з тонкими (2 см, рідко 
більше) прошарками пісків. Відмита від карбонатів нижня частина розрізу. В 
інтервалі 7,5–9,9 м залягає супіщаний лес, часто шаруватий, озалізнений і 
оманґанований. Для нижньої частини шару характерні матрацоподібні 
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карбонатні конкреції товщиною до 10–15 см і довжиною до 1 м і більше. У 
розрізах плейстоценових відкладів такі конкреції зустрічаються рідко. 

На алювії сформований викопний ґрунт потужністю понад 1 м, над яким 
залягає ще близько 5 м лесу. З поверхні тераси відкривається мальовничий вид 
на величну долину, по якій меандрує Дністер (рис. 1). 

Підсумовуючи зауважимо, що поєднання на невеликій площі прекрасно 
виражених високих терас Дністра – явище непересічне. Неординарність 
посилюється тим, що усі високі тераси (четверта–шоста) представлені 
прекрасними розрізами плейстоценових відкладів, які є опорними для 
плейстоцену Волино-Поділля і Передкарпаття. Велике значення має і те, що 
доступна до вивчення і добре розвинута тут заплава Дністра. Отже, є усі 
підстави рекомендувати терасовий комплекс Дністра в околицях с. Довге як 
геотуристичний об’єкт. 
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TERRACE COMPLEX OF THE DNISTER RIVER AT ENVIRONS OF THE VILLAGE 

DOVHE IN IVANO-FRANKIVSK REGION AS A GEOTOURISTIC OBJECT 
Andriy Bogucki, Maria Lanczont, Andriy Yatsyshyn,  

Olena Tomeniuk, Roman Dmytruk 
 

Floodplain and high (fourth-sixth) terraces of Dnister river perfectly developed near the 
village of Dovhe in Ivano-Frankivsk region. The morphology of the floodplain and terraces was 
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examined and geological structure of the alluvial and covering (eolian-deluvial) parts of sections of 
terraces was characterized. The combination of perfectly expressed high terraces of the Dnister in a 
small area is an unusual phenomenon. Extraordinary phenomenon is exacerbated by the fact that all 
high terraces are presented by fine sections of Pleistocene deposits which are key to the Pleistocene 
of Volhyn-Podillia and Forecarpathians. Therefore we can to recommend terrace complex of the 
Dnister river at environs of the village Dovhe as a geotouristic object. 

Key words: terrace complex, Dnister river, key section, alluvium, loess-soil cover, 
geotouristic object. 

 
ТЕРРАСОВЫЙ КОМПЛЕКС ДНЕСТРА В РАЙОНЕ с. ДОЛГОЕ  

НА ИВАНО-ФРАНКОВЩИНЕ КАК ГЕОТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
Андрей Богуцкий, Мария Ланчонт, Андрей Яцишин,  

Елена Томенюк, Роман Дмытрук 
В окрестностях с. Долгое Ивано-Франковской обл. прекрасно развиты пойма и 

высокие (четвертая–шестая) террасы Днестра. Рассмотрено морфологию поймы, террас и 
охарактеризовано геологическое строение аллювиальной и покровной (эолово-
делювиальной) частей разрезов террас. Сочетание на небольшой площади прекрасно 
выраженных высоких террас Днестра – явление необычное. Неординарность усугубляется 
тем, что все высокие террасы представлены прекрасными разрезами плейстоценовых 
отложений, которые являются опорными для плейстоцена Волыно-Подолии и Предкарпатья. 
Есть все основания рекомендовать террасовый комплекс Днестра в окрестностях с. Долгое в 
качестве геотуристического объекта. 

Ключевые слова: террасовый комплекс, река Днестр, опорный разрез, аллювий, 
лессово-почвенный покров, геотуристический объект. 
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УДК 549. 552 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА КАРАДАЗЬКОГО ВУЛКАНО-

ПЛУТОНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ 
ПЕТРОХІМІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУЛКАНІТІВ 

 
Оксана Підлісна  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Актуальність вивчення вулканітів посідає важливе  місце при визначенні 
віку порід, їх приналежності до певних геодинамічних умов утворення та  
генезису порід. 

Предметом вивчення є вулканіти Тростянецького та Карадазького 
комплексів. 

Метою моїх  досліджень є петрохімічні аналізи вулканітів, визначення 
механізму  розвитку вулканізму у Карпатах (річки Вел. Тростянець) та Криму 
(Карадаг). 

Методикою досліджень є  склад вулканітів, а також використані методи 
петрохімічної діагностики такі  як класифікаційна TAS-діаграма, діаграма 
[(Na2O+ K2O) – SiO2], AFM [(K2O+Na2O) – (0.9 Fe2O3+FeO) - MgO], діаграми 
Na2O/K2O – Al2O3/Fe2O3+FeO+MgO, [Al2O3 – (FeO+ Fe2O3+TiO2) - MgO], 
[Na2O - K2O - CaO] та феннер-діаграми. 

 Макроскопічно та мікроскопічно породи Тростянця і Карадагу схожі. Для 
того щоб порівняти ці породи використали методи петрохімічної діагностики. 

Для порівняльної петрохімічної характеристики вулканітів Карпат та 
Криму взято 14 хімічних аналізів базальтів та 6 аналізів андезибазальтів 
тростянецького комплексу  та 67 аналізів вулканітів карадагського вулкано-
плутонічного комплексу, також використано перерахунки нормативного складу 
порід. 

Хімічний склад гірських порід зображають в першу чергу у вигляді 
класифікаційних схем та діаграм відповідно до співвідношення основних 
компонентів, що входять у склад порід відповідного генезису. Для 
характеристики вулканічних порід використовують класифікаційну TAS-
діаграму, в основі якої лежить відношення значень вмісту лугів відносно 
кремнезему в породі. Як видно з діаграми на рис. 1 вулканіти тростянецького 
комплексу Українських Карпат та карадагського комплексу Криму 
відрізняються за складом порід, які в свою чергу різняться за ступенем 
основності. Що стосується основності порід, то фігуративні точки базальтоїдів 
тростянецького комплексу розташовані в полях розвитку ультраосновних та 
основних порід (потрапляють в поля фоїдиту, тефриту, трахібазальту, 
базальтового трахіандезиту, трахіандезиту), а андезибазальти – основних та 
середніх порід (потрапляють в поля трахібазальту, базальтового трахіандезиту, 
базальтового андезиту, андезиту). Спектр основності вулканічних порід 
карадагського комплексу ширший – крім ультраосновних, основних та середніх 
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порід в значній кількості є кислі і навіть ультракислі різновиди (загалом 
потрапляють в поля пікробазальту, тефриту, базальту, трахібазальту, 
базальтового трахіандезиту, трахіандезиту, базальтового андезиту, трахіту, 
дациту, ріоліту). 

 

 
     

Рис. 1. Класифікаційна TAS-діаграма для вулканічних порід (LeBas та ін.,1986). 
Магматичні породи тростянецького  комплексу (1,2): 1 – базальтоїди, 2 – андезитобазальти; 
3 – магматичні породи карадазького комплексу магматичні породи бодракського 
субвулканічного комплексу;4 – магматичні породи Карадагського масиву. 

 

 
 

Рис. 2. Положення вулканітів тростянецького комплексу Українських Карпат та 
Карадагу Криму на діаграмі [(Na2O+ K2O) – SiO2]. 

Магматичні породи тростянецького комплексу (1,2): 1– (базальтоїди); 2–
(андезитобазальти); 3 – магматичні породи бодракського субвулканічного комплексу; 4 – 
магматичні породи Карадагського масиву. 
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     Крім того детальний аналіз діаграми SiO2 – (Na2O+K2O) (рис. 2) 

показує, що вулканіти тростянецького та карадагського комплексів в першу 
чергу розрізняються лужністю. Базальтоїди тростянецького комплексу 
переважно належать до лужної серії, частково до сублужної, андезибазальти 
того ж комплексу відносяться до сублужної і частково до порід нормальної 
лужності. Вулканіти карадагського комплексу переважно є породами 
нормальної лужності, частково належать до сублужної та лужної серій.  

Згідно трикутній діаграмі AFM (рис. 3) вулканіти тростянецького та 
карадагського комплексів також розрізняються – вулканіти тростянецького 
комплексу в основному належать до толеїтової серії, в той час як вулканіти 
карадагського масиву – до вапнисто-лужної серії. 

 

 

 
Рис. 3. Положення вулканітів тростянецького комплексу Українських Карпат та 

Карадагу Криму на AFM діаграмі [(K2O+Na2O) – (0.9 Fe2O3+FeO) - MgO]. Лінія 
розмежування полів толеїтової і вапнисто-лужної серії за Ірвіном і Барагаром. 

1,2 – магматичні породи тростянецького комплексу; 3 –  магматичні породи 
Карадагського масиву. 

 
    Розподіл фігуративних точок на діаграмі Na2O /K2O - Al2O3/ 

Fe2О3+FeO+MgO  (рис. 4) відображає поділ вулканічних порід за серіями на 
калієву та натрієву, та за коефіцієнтом глиноземистості на низько- та високо-
глиноземисті. На діаграмі Na2O /K2O - Al2O3/ Fe2О3+FeO+MgO точки складу 
вулканітів Тростянецького комплексу в основному потрапляють в поле калієво-
натрієвої серії і характеризуються високими значеннями коефіцієнта 
глиноземистості (за винятком двох аналізів, що знаходяться в полі помірної 
глиноземистості). Розташування точок складу вулканітів Бодракського 
комплексу на діаграмі дає підставу розділити вулканіти на калієво-натрієву 
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серію та натрієву серію. Крім того ці вулканіти суттєво різняться за ступенем 
глиноземистості: частина точок складу потрапляє в поле низької 
глиноземистості, частина – в поле високоглиноземистості. Вибрані аналізи 
вулканітів Карадагського масиву переважно знаходяться в межах поля калієво-
натрієвої серії, за ступенем глиноземистості охоплює всі поля від низько- до 
високоглиноземистих.  

 

 
Рис. 4. Діаграма Na2O/K2O – Al2O3/Fe2O3+FeO+MgO. 
Поля вулканітів за серіями: К – калієва, НК – калієво-натрієва, Н - натрієва;  за 

коефіцієнтом глиноземистості: НГ – низька, ПГ – помірна, ВГ – висока. 
1 – магматичні породи тростянецького комплексу; 2 – магматичні породи Бодракського 
субвулканічного комплексу;  3 – магматичні породи Карадагського масиву. 

   
Отже, є різниця між досліджуваними комплексами і за таким показником 

як глиноземність (рис.4). Тростянецькі вулканіти є помірно- та 
високоглиноземні. Вулканіти карадагського комплексу переважно також 
помірно- та високо глиноземні, однак значна частина їхніх фігуративних точок 
попадає також в поле дуже високоглиноземних порід, крім того декілька 
фігуративних точок розташовані в полях низько- та вкрай високоглиноземних 
порід. Що стосується серій за лужністю, то вулканіти обох комплексів належать 
до калієвої, калій-натрової та натрової серіям.  

Різне розташування мають фігуративні точки і на діаграмі Al2O3 – 
(Fe2O3+FeO+TiO2) – MgO. (рис. 5). Фігуративні точки вулканогенних порід 
тростянецького комплексу утворюють більш-менш невелике овальне поле біля 
центральної частини грані Al2O3 – (Fe2O3+FeO+TiO2). Фігуративні точки порід 
карадагського комплексу прилягають також до грані Al2O3 – (Fe2O3+FeO+TiO2), 
однак розповсюджені поздовж всієї грані. Вулканіти карадагського 
вулканічного комплексу Криму характеризуються більшими варіаціями вмісту 
MgO, порівняно з вулканітами тростянецького комплексу Карпат.  
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Також різні петрохімічні характеристики досліджувані комплекси мають і 
згідно діаграмі Na2O – K2O – CaO (рис.6). Як видно з діаграми точки складу 
вулканітів карадагського комплексу утворюють виразний тренд зміни складу і 
відзначаються широкими варіаціями складу за вмістом кальцію, калію та 
натрію. В той час як  базальтоїди тростянецького комплексу характеризуються 
незначними варіаціями складу в рамках діаграми Na2O – K2O – CaO. Проте 
андезитобазальти тростянецького комплексу утворюють свої тренди –  тренд 
андезибазальтів примикає і йде поздовж сторони трикутника Na2O – СаO.  

 
 

 
Рис. 5. Положення вулканітів тростянецького комплексу Українських Карпат та 

Карадагу Криму на діаграмі [Al2O3 – (FeO+ Fe2O3+TiO2) - MgO].  
1, 2 – магматичні породи Тростянецького комплексу; 3 –  магматичні породи 
Карадагського масиву. 

 
Рис. 6. Положення вулканітів тростянецького комплексу Українських Карпат та 

Карадагу Криму на діаграмі [Na2O - K2O - CaO].  
1,2 – магматичні породи Тростянецького комплексу; 3 – магматичні породи 
Карадагського масиву. 
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Петрохімічний аналіз вулканітів тростянецького комплексу Карпат і 
карадазького комплексу Криму на основі феннер-діаграм також засвідчує їх 
відмінності. Феннер-діаграми відображають еволюцію магми і ступінь її 
диференціації. 

       Аналізуючи феннер-діаграми, в першу чергу, потрібно зазначити, що 
вулканіти карадазького комплексу Криму характеризуються широкими 
варіаціями вмісту MgO, на відміну від вулканітів Карпат, які утворюють вузьке 
поле (рис.7 а-г).  

      Графік MgO-SiO2 відображає відмінність вулканітів карадазького 
комплексу від вулканітів тростянецького комплексу вищими вмістами 
кремнезему  (рис. 7 а).На графіку MgO-CaO (рис. 7 б) простежується різниця 
вулканітів за вмістом CaO. Вулканіти тростянецького комплексу суттєво 
більшим вмістом CaO, порівняно з вулканітами карадазького комплексу, які 
формують більш пологий тренд.  

Відрізняються вулканіти і за вмістом сумарного заліза: вулканіти 
тростянецького комплексу відзначаються дещо вищим його вмітом. Крім того, 
як показує графік (FeO+Fe2O3)-MgO (рис. 7 в) точки складу вулканітів Карпат і 
Криму утворюють різні тренди. У вулканітах тростянецького комплексу 
простежується зростання вмісту FeO+Fe2O3 по мірі зниження MgO. В той час, як 
у вулканітах карадазького комплексу простежується зниження FeO+Fe2O3 по 
мірі зниження MgO. Це вказує на те, що підчас кристалізації магм 
тростянецького комплексу вміст заліза зростав на кінцевих стадіях, на відміну 
від магм карадазького комплексу, по мірі кристалізації яких вміст заліза 
знижувався. Такі відмінності засвідчують, що магматичні породи Карпат та 
Криму формувались в різних окисно-відновних умовах. 

Графік MgO-ТiO2 відображає відмінність вулканітів тростянецького 
комплексу від вулканітів карадазького комплексу вищими вмістами титану  
(рис. 7 г). Така особливість викликана більшими вмістами титан-містячих 
мінералів (насамперед титаномагнетиту та ільменіту), що в свою чергу також 
зумовлено окисно-відновним потенціалом.  

   Отримані дані дають змогу деталізувати умови формування та 
геодинамічний режим досліджуваних комплексів. Дослідження геологічних тіл, 
які утворені тростянецьким компл, та геологічних тіл, що утворені карад комп, 
дають змогу зазначити, що на 1-ому етапі їх становлення спостерігались щитові 
вулкани. 

Як для тростянецького так і для карадазького комплексів описується 
трансформація  щитового вулкану у стратовулкан. Ці вулкани знаходились в 
зоні крупної лінійної розривної структури імовірно глибокого закладення. 
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Рис. 7. Феннер-діаграми для тростянецького та карадазького комплексів. 
Умовні позначення: 
1, 2 – магматичні породи Тростянецького комплексу; 3 –  магматичні породи 

Карадагського масиву
 
Вулканіти тростянецького і карадазького комплексів характеризуються:  

базальтами, андезитами, сублужними базальтами, сублужними феробазальтами, 
муджиєритами – трахітами , радіодацитами – полігенних стратовулканів ( які 
залягають на J2 (J3?)) 

Тростянецький комплекс відповідає комплексу рифтів. На 
субконтинентальній  корі – цей  рифт розвивався субпаралельно до океанічного. 
Тростянецький комплекс представляє  собою верхи вертикального ряду 
вулканічних формацій окраїного континентального типу (толеїтові, вапнисто-
лужні серії, сублужна серія, вулканіти з лужними характеристиками(плюмові), 
формація трахіт-базальтова,  тобто Тростянецький комплекс , це був пасивний 
рифт, що розвивався в окраїнно-континентальному басейні паралельно до 
спредингової зони.  

Карадазький комплекс – толеїтова, вапнисто-лужна, шошонітова, 
латитова(сублужні) серії, що відповідають у тиловій частині вулканічної дуги. 
Обстановки задугового спредингу з часом трансформувались  в  островодужні. 

Суттєво  базальтовий вулканізм задугових зон (Карадазький комплекс) за 
формаційними ознаками є такий, що співставляється з внутрішньо-
континентальним рифтовим вулканізмом. 
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Як вулканіти тростянецького комплексу, так і вулканіти  карадазького 
комплексу  генеруються в зоні розривного порушення глибокого 
закладення(див.рис.5). 

Споруда як тростянецьких , так і карадазьких вулканітів є  полігенним 
вулканом: щитовидниий вулкан з часом трансформувався у стратовулкан. В 
нижніх частинах розрізів комплексів домінують подушкові лави базальтоїдів, 
які перешаровуються з різноуламковими туфами прижерлових фацій. 
Аналізування розрізів названих комплексів  дає змогу зробити висновки про 
збільшення  коефіціента експлозивності від давніших до молодших типів 
вулканітів.  

Петрохімічні характеристики карадазьких вулканітів є найперше високо- 
та середньоглиноземисті, високо- та низькотитанисті, середньо- та 
високомагнезіальні, середньо і високозалізисті. Низькоглиноземисті, 
низькотитаністісті вулканіти є виплавками з межі кора–мантія. 
Високоглиноземисті вулканіти є виплавки збагаченні коровим матеріалом.  

Висновки. спираючись на петрохімічні аналізи ми визначили вік 
тростянецьких(J-K) та карадазьких(J2) вулканітів, генезис, еволюцію вулканітів 
у часі та приналежність до комплексів. Як вулканіти тростянецького, так і 
вулканіти  карадазького комплексу  генеруються в зоні розривного порушення 
глибокого закладення, що свідчить про те, що ці вулканіти утворювались у 
схожих геодинамічних умовах. 
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UKRAINIAN RESEARCH COMPLEX TROSTYANETSKA CARPATHIANS AND 
KARADAG VOLCANO-PLUTONIC COMPLEX IN CRIMEA BASED ON 

COMPARATIVE PETROCHEMICAL CHARACTERISTICS VOLCANICS 
Oxana Pidlisna 

    In this work, the features of similar and different features of volcanic rocks on the basis of 
petrochemical research and Trostyanetskogo Karadag volcanic complexes. Based on the 
petrochemical diagrams concluded that Trostyanetskogo and Karadag volcanic complexes composed 
of certain species complexes that correspond to polygenic stratovolcano. In this work served as a 
writing material for their own data collected during field studies used references and stock materials 
and a series of laboratory tests.  
                Keywords: vulcanites, petrochemistry, classification diagram. 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРОСТЯНЕЦКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНСКИХ КАРПАТ 

И КАРАДАГСКОГО ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА НА 
ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕТРОХИМИЧЕСКОЙХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВУЛКАНИТОВ 
Оксана Подлесная  

В этой работе раскрыты особенности подобных и отличительных черт вулканитов на 
основе проведенных петрохимических исследований тростянецкого и карадагского 
вулканических комплексов. На основе петрохимических диаграмм сделан вывод, что 
вулканиты тростянецкого и карадагского комплексов составлены определенными 
комплексами пород, отвечающих полигенным стратовулкан. В данной статье материалом для 
написания послужили собственные данные получены в ходе полевых исследований, 
использованы литературные источники и фондовые материалы, а также проведена серия 
лабораторных исследований.  
              Ключевые слова: вулканиты, петрохимия, классификационная диаграмма. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОКАТАНОСТІ Й МІКРОМОРФОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ 

КВАРЦОВИХ ЗЕРЕН РЕЛІКТОВИХ ДЮН ТА ЕОЛОВИХ ПОКРИВНИХ 
ПІСКІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ 

 
Лідія Дубіс 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Важливим палеогеографічним індикатором природних умов утворення 
відкладів та окреслення їхнього генезису є мікроморфологія поверхні 
кварцових зерен, на якій “зафіксовано” історію шляху цих зерен до акумуляції 
у певних генетичних типах відкладів чи формах рельєфу. У випадках, коли 
первинна текстура відкладів масивна, невиразна чи змінена постгенетичними 
процесами, вивчення мікроморфології поверхні та окатаності кварцових зерен 
стає чи не єдиним методом з’ясування їхнього генезису та відтворення 
основних чинників акумуляції досліджуваних верств відкладів [23].  

Мале Полісся є територією, історія розвитку рельєфу якої до сьогодні є 
дискусійна й неоднозначно трактована. Дискусійними є питання не тільки віку, 
меж поширення зледеніння [2, 3; 11; 20, 1, 4, 5 та ін.], яке існувало на даній 
території, але й генезису, часу утворення покривних пісків та інших 
акумулятивних піщаних реліктових форм земної поверхні. Отож вивчення 
генезису піщаних відкладів шляхом аналізу мікроморфології поверхні й 
окатаності зерен кварцу є важливим питанням геоморфологічних і 
палеогеографічних досліджень цієї території. 

Метою статті є окреслити особливості мікроморфології поверхні 
кварцових зерен піщаних відкладів Малого Полісся для відтворення джерел 
надходження матеріалу, інтенсивності та тривалості процесів акумуляції 
матеріалу у  реліктових акумулятивних формах і покривних пісках. 

Головними завданнями є: 
1. Вивчити мікроморфологію поверхні та окатаності кварцових зерен 

відкладів реліктових дюн і покривних пісків території досліджень.  
2. Визначити інтенсивність та тривалість процесів, що відіграли 

вирішальну роль у формуванні зазначених реліктових відкладів і форм. 
3. Окреслити ймовірні джерела надходження піщаного матеріалу 

відкладів реліктових дюн та покривних пісків Малого Полісся. 
Головним методом дослідження є методика оцінки ступеня окатаності 

зерен кварцу і характеру мікроморфології їхньої поверхні, запропонована 
Е. Мицєльською-Довґялло [12],  Е. Мицєльською-Довґялло та Б. Воронко [17-
19]. Вона ґрунтується на методах оцінки ступеня обкатаності В. Крамбейна, 
матовості та блиску поверхні А. Кейє [13], що згодом модифіковані Я. Ґодзіком 
[14]. Для досліджень використовують зерна кварцу фракцій 0,5–0,8 мм. Проби  
піщаних відкладів відібрано із розрізів реліктових дюн і покривних пісків із 
врахуванням особливостей текстури та структури відкладів. 
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 Територія Малого Полісся за морфологією у плані має виразну форму 
трикутника, обмежованого Волинською, Подільською височинами та 
Українським Розточчям. Максимальну  ширину Мале Полісся має на заході, 
мінімальну –  на сході, у районі різкого звуження між Волинською та 
Подільською височинами. Це майже вирівняна субгоризонтальна поверхня, 
розчленована невеликими річковими системами й ускладнена акумулятивними 
піщаними формами – реліктовими дюнами [ 3, 1]. Реліктові дюни на території 
досліджень утворюють дюнні поля – території максимальної концентрації 
даних форм. Вивчення відкладів цих реліктових еолових форм здійснено з 
урахуванням особливостей їхньої морфології та розміщення. Головні 
результати дослідження  мікроморфології поверхні кварцових зерен, їхньої 
окатаності подано  у  таблиці 1.   

 Таблиця 1 
Вмісту різних груп кварцових зерен фракції 0,5–0,8 мм у відкладах вибраних 

досліджуваних форм (середні значення) 
№ 
n/n 

Скорочена назва реліктових дюн у 
тексті;  прив’язка  

Групи зерен, % * 

  NU EL EL/
C 

RM RM/
C 

EM/E
L 

EM
/R
M 

EM EM/
C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 «Михайлівка»;1,7 км на пд. –зх. від 
центру с. Михайлівка 

0 0 0 57 2 3 33 0 5 

 2 «Гійче»; 4,1 км на пн – пн-сх від 
центру с.Гійче 

1 0 0 69 0 1 28 0 1 

3 «Старий Добротвір»;3,7 км на пн.– сх. 
від центру с. Старий Добротвір 

0 1 0 71 0 6 17 0 5 

 Відклади основи форми «Старий 
Добротвір»;3,7 км на пн.– сх. від 
центру с. Старий Добротвір 

0 0 0 60 1 7 28 0 4 

 Відклади, що заповнюють 
палеокріогенну клиноподібну 
структуру (піщаний клин) 

0 0 0 58 1 5 30 0 6 

4 «Хмільно»;1,3 км на пн.– зх. від 
центру с. Хмільно 

0 0 0 72 0 1 22 0 5 

5 «Станіславчик»;0,4 км на пн. – зх. від 
окраїни с. Станіславчик 

0 0 0 67 2 3 22 0 6 

6 «Колпин Ставок»; у межах села 
с.Колпин Ставок, 0,5 км на пд.–зх. від 
центру села 

0 0 0 48 2 5 32 0 13 

7 «Нова Миколаївка»;3,5 км на пн.–сх. 
від с. Шепетин Рівненської обл., 
поблизу с. Нова Миколаївка 

0 0 0 30 3 7 50 0 10 

8 «Вільбівне-1»; 3,0 км на сх.– пн. –сх 
від центру с. Вільбівне 

1 2 0 53 4 8 20 0 12 

 Відклади основи форми «Вільбівне-
1»; 3,0 км на сх.– пн. –сх від центру с. 
Вільбівне 

4 2 0 24 1 14 36 0 19 

 
*де,  зерна кварцу:  NU  – без жодних слідів обробки з добре вираженими гранями (0,1–0,2 ступені обробки за 
В. Крамбейном); EL  – блискучі округлі  (за В. Крамбейном групи > 0,7); EL/C – тріснуті блискучі округлі; RM 
–  матові округлі (за В. Крамбейном > 0,7); RM/C – тріснуті матові округлі; EM/EL – посередньо блискучі, 
слабкозаокруглені (за В. Крамбейном групи 0,3–0,6); EM/RM –  посередньо матові (за В. Крамбейном групи 
0,3–0,6); EM  – інші, з мікроморфологією поверхні, що не належать до жодної з попередніх груп; EM/C  – 
тріснуті інші. 
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Аналіз окатаності та мікроморфології поверхні кварцових зерен  відкладів 
реліктових дюн Малого Полісся засвідчив значне домінування округлих 
матових (RM) та посередньо матових  зерен (EM/RM). Їхньою характерною 
рисою є матовість поверхні, яка відображає тривалі й інтенсивні еолові 
процеси. На поверхні зерен чітко фіксуються сліди еолової обробки, зокрема 
характерні мікроямки, утворені під час зіткнення кварцових зерен під час 
транспортування способом сальтації, а також  мікроборозни – сліди від 
волочіння кварцових зерен по поверхні.  

Максимальну кількість округлих матових зерен (RM) зафіксовано у 
відкладах реліктових дюн Буго-Стирської алювіально-водно-льодовикової 
пологохвилястої, плоскої слаборасчленованої (форми № 1–3 у табл. 1) і 
Бродівської алювіально-водно-льодовикової хвилястої слаборозчленованої  
(форми № 4–6 у табл. 1) рівнин (див. табл. 1). Їхня частка змінюється в межах 
від 48 до 72 %. Уміст посередньо матових (EM/RM) зерен є незначним і варіює 
від 22 (“Станіславчик”, табл.1) до 33 %  (“Михайлівка”, табл.1).  На поверхні 
деяких зерен фіксуються мікроборозни, мікрозаглибини, а також внутрішні 
тріщини льодовикового генезису. Поверхня цих мікроборозен у цих зернах уже 
“згладжена” еоловою обробкою, тобто характерними мікроямками, утвореними 
під час зіткнення кварцових зерен. Все це вказує на первинне перебування  цих 
кварцових зерен у льодовикових відкладах, а пізніше – в еоловому середовищі. 
Зазначимо, що кількість таких кварцових зерен  зростає зі сходу на захід 
території досліджень, а максимум їх виявлено у відкладах реліктової дюни 
“Михайлівка”.  

Ще однією особливістю співвідношення еолових зерен двох основних 
груп (RM і EM/RM) є зменшення їхньої кількості у реліктовій дюні “Колпин 
Ставок” (див. табл.1). У відкладах цієї форми зафіксовано найменшу кількість 
округлих матових зерен (RM) – усереднено 48 %. Ця форма розташована в 
межах південної частини Бродівської алювіально-водно-льодовикової хвилястої 
слаборозчленованої  рівнини. Реліктова дюна «Колпин Ставок», як і «Нова 
Миколаївка», описана нижче, територіально найближчі до Подільського 
уступу.  

Важливу особливість у мікроскопії кварцових зерен виявлено у 
реліктовій дюні “Нова Миколаївка”, розташованій у місці різкого звуження 
території Малого Полісся між Волинською та Подільською височинами. У 
відкладах реліктової дюни “Нова Миколаївка” частка округлих матових зерен 
(RM) суттєво менша – у середньому 30 % (див. табл.1). Домінують (50 %) 
кварцові посередньо матові зерна (EM/RM). Вони мають 0,4–0,5 ступені за 
шкалою обкатаності В. Крамбейна. Часто їхня поверхня блискуча, з 
характерними для флювіального середовища серпоподібними мікроборознами. 
На таких зернах також фіксуємо мікроямки – головні ознаки еолового 
середовища, проте їхня кількість незначна, що свідчить про короткочасність їх 
перебування в цьому середовищі. Це, передусім, є ознакою локального 
(місцевого) надходження піщаного матеріалу. Близьке розташування форми до 
Подільського уступу дає змогу зробити висновок, що одним із ймовірних 
додаткових джерел надходження кварцових зерен, з яких  утворилася  реліктова  
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       Рис. 1.  Вміст основних груп кварцових зерен у вибраних репрезентативних пробах 
відкладів реліктової дюни «Старий Добротвір» та її основи 

  
Рис. 2. Матові округлі зерна (RM) кварцу з 
відкладів основи реліктової  дюни «Старий 
Добротвір» (глибина відбору -3,05 – -3,25 м 
від поверхні основи форми) 

Рис. 3. Матові округлі зерна (RM) кварцу з 
відкладів, що заповнюють палеокріогенну 
клиноподібну структуру в основі реліктової 
дюни «Старий Добротвір» 

Рис. 4. Матові округлі зерна (RM) кварцу з 
відкладів  реліктової  дюни «Старий 
Добротвір» (глибина відбору 7,0 м від 
поверхні форми) 

Рис. 5. Матові округлі зерна (RM) кварцу з 
відкладів  реліктової  дюни «Старий 
Добротвір» (глибина відбору 11,6 м від 
поверхні форми) 
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дюна “Нова Миколаївка”, є морські неогенові піски Подільської височини, 
принесені давніми екзогенними процесами на територію Малого Полісся.  

На території досліджень  значне поширення мають еолові покривні піски, 
про що свідчить мікроморфологія поверхні та окатаність кварцових зерен їхніх 
відкладів.  Коротко проаналізуємо їх на прикладі відкладів основи реліктової 
дюни «Старий Добротвір» та порівняємо мікроморфологію кварцових зерен з 
мікроморфологією поверхні зерен відкладів реліктової дюни. 

У відкладах реліктової дюни «Старий Добротвір» та її основи домінують 
округлі матові зерна (рис. 1, 2, 4, 5). Їхня частка у відкладах форми варіює від 
67 до 77 %, що свідчить про перебування кварцових зерен в еоловому 
середовищі й тривале транспортування вітропіщаними потоками, які 
передували акумуляції кварцових зерен у реліктовій дюні. Частка посередньо 
матових зерен (EM/RM) змінюється від 10 до 21 %. У відкладах форми  
трапляються тріснуті (3 – 8 %), а також  поодинокі округлі блискучі (2 %) зерна 
кварцу. Важливою особливістю відкладів основи реліктової дюни «Старий 
Добротвір» є їхня велика подібність до відкладів реліктової дюни. У їхньому 
складі також переважають  округлі матові зерна (див. рис. 4, 5), але їхня частка 
є дещо меншою – від 54 до 67 %. У відкладах основи форми зростає частка 
посередньо матових зерен (24 – 30 %). Текстура,  мінеральний склад відкладів 
основи [6-8], а також особливості мікроскопії кварцових зерен дає змогу 
зачислити ці відклади до еолових покривних пісків. Відзначимо й особливості 
мікроморфології зерен кварцу відкладів, що заповнюють палеокріогенну 
клиноподібну структуру (рис. 1, 3), зафіксовану в основі форми. Вони є також 
подібними до відкладів основи і реліктової дюни, а отже мають еоловий 
генезис. 
 Датування відкладів покривних пісків, що знаходяться на глибині 2,0 м 
від сучасної поверхні реліктової дюни, засвідчили їх пізньоплейстоценовий вік  
(близько 27,8 + 4,2 тис. років тому) [10, 9]. Тому їх зачисляємо до І-ої фази 
дюноутворення (30–20 тис. років тому) – між інтерстадіалом Dekamp і 
стадіалом Brandenburgian, виокремленої Ю. Войтановичем [22], що відповідає 
фазі давніх покривних пісків І (Older Coversand I) [15, 16, 21]. На території 
правобережної частини Українського Полісся це найдавніші виявлені нині 
еолові покривні піски. Значна «еолізація» кварцових зерен  досліджуваних 
покривних пісків вказує на інтенсивний і тривалий розвиток еолових процесів, 
що передували акумуляції піщаних відкладів. Зазначимо, що у Європі 
найстарішою формою є видовжена пасмоподібна реліктова дюна в околиці 
Жукова в Сандомирській улоговині, акумуляція якої розпочалася – 32 + 5,4 тис. 
років тому [22], що у часі співпадає з утворенням покривних пісків в основі 
реліктової дюни «Старий Добротвір». 
 Висновок.  Відклади реліктових дюн та покривних пісків Малого Полісся 
містять значну кількість округлих матових зерен (RM), їхній середній уміст 
коливається від 53 до 72 %. Це вказує, що перед акумуляцією піщаних відкладів 
тут відбувався інтенсивний і тривалий розвиток еолових процесів. Однак 
середня частка округлих матових зерен (RM), порівняно з відкладали 
реліктових дюн Волинського Полісся є дещо меншою [6], проте зростає 
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кількість посередньо матових зерен (EM/RM).  Є дві ймовірні причини такої 
відміни мікроморфології  кварцових зерен Малого Полісся: зокрема, менша 
тривалість еолових процесів на цій території чи менша еолізація відкладів, що 
слугували джерелами для формування вітропіщаних потоків. Присутність 
округлих блискучих зерен кварцу у відкладах реліктових дюн, розміщених 
поблизу Подільського уступу, дає змогу припустити про їх локальне 
надходження з північного краю Подільської височини.  
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FEATURES OF ROUNDNESS AND MICROMORPHOLOGY OF RELICT DUNES 
QUARTZ GRAIN SURFACE AND OF EOLIAN COVERING SANDS  

OF SMALL POLISSIA 
L. Dubis  

The article analyzes the content of different types of quartz grain of relict dunes sand deposits 
and of covering eolian sands on the territory of Small Polissia. The features of roundness and 
micromorphology of quartz grain surface are described. It has been discovered that mat rounded 
(RM) grains dominate in the relict dunes deposits and covering sands. Their proportion varies from 
48 to 72 % that testifies to the presence of quartz grain in the eolian environment and to the long-
term transportation by wind and sand flows that preceded the accumulation of quartz grain in relict 
dunes and covering sands. 

Key words: relict dune, covering sands, roundness and micromorphology of quartz grain 
surface. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОКАТАНОСТІ ТА МІКРОМОРФОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ  
КВАРЦОВИХ ЗЕРЕН РЕЛІКТОВИХ ДЮН ТА ЕОЛОВИХ ПОКРИВНИХ  

ПІСКІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ 
Л. Дубіс 

В статті  проаналізовано вміст різних типів кварцових зерен піщаних відкладів 
реліктових дюн і покривних еолових пісків території Малого Полісся. Описано особливості  
окатаності та мікроморфології поверхні кварцових зерен. Встановлено, що у відкладах 
реліктових дюн і покривних пісків домінують  матові округлі зерна (RM).  Їхня частка 
змінюється в межах від 48 до 72 %, що свідчить про перебування кварцових зерен в 
еоловому середовищі й тривале транспортування вітропіщаними потоками, які передували 
акумуляції кварцових зерен у реліктових  дюнах і покривних пісках.   

Ключові слова: реліктова дюна, покривні піски, окатаність і мікроморфологія поверхні 
кварцових зерен. 
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Актуальність дослідження. У процесі дослідження динаміки 

трансформаційних змін природно-господарських систем накопичується 
значний обсяг інформації, яка необхідна для прийняття адекватних 
управлінських рішень, тому на перший план у методичному аспекті виходить 
використання інструментарію геоінформаційного картографування та аналізу 
геопросторових даних.  

Об’єктами дослідження вибрано басейнові системи малих річок – приток 
Дністра та територія Мізоцького кряжу. Одна з досліджуваних річок – р. 
Коропець є лівою подільською притокою Дністра, яка протікає територією 
Тернопільської області. Друга – р. Бережниця – права (прикарпатська) притока 
Дністра, основна частина якої знаходиться у Львівській області. Мізоцький 
кряж займає територію між річками Іква та Горинь в межах південної частини 
Волинської височини і тягнеться неширокою смугою на її південній окраїні у 
межах Дубенського, Здолбунівського та Острозького адміністративних районів 
Рівненської області. 

Стан вивченості проблеми. Питання теорії та методики історико-
географічних досліджень розроблялися як вітчизняними так і закордонними 
вченими, серед останніх слід відзначити роботи В.С. Жекуліна [16],  
А.Г.Ісаченка [18], Ф.М. Мількова [35], Н.С.Казанської та ін., що стосуються 
теоретичного обґрунтування та практичного впровадження історико-
географічних досліджень в географічну науку. В Україні в цьому напрямку 
проводилися відповідні дослідження вченими Львівської (І.П. Ковальчук [23], 
О.І. Шаблій [46], А.В. Мельник [34], П.І. Штойко [48], М.М. Назарук [39]) 
Київської (П.Г. Шищенко [47], М.Д. Гродзинський [11], С.Ю.Бортник [26], 
О.Ю.Дмитрук [14], С.П. Романчук [43]) Вінницької (Г.І. Денисик [13]) 
Таврійської (Н.В. Багров [2]), Чернівецької (Л. І. Воропай [7], В.П. Коржик [28], 
В.П. Круль [31]) наукових шкіл. 

У сфері історико-географічних досліджень природно-господарських 
систем, на основі аналізу існуючого досвіду, можна виділити кілька підходів. 
Перший, історико-ландшафтознавчий підхід, в якому ландшафти та їх складові 
розглядаються як певна послідовність стадій і станів існування, застосований в 
працях В. П. Коржика [28], С.П. Романчука [43], А.В. Мельника [34], Є.А. 
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Іванова [19]. Другий підхід, басейновий, обґрунтований в працях І.П. 
Ковальчука [21], Т.С. Павловської [25], А.В. Михновича [36], О.В. Пилипович 
[41], П.І. Штойка [48], Л.П. Курганевич [33], Л.Ф. Дубіс [15], В.І. Вишневського 
[6], Я.О. Мольчака [37], О.Г. Ободовського [40]. Третій підхід базується на 
вивченні історико-географічних особливостей формування та розвитку 
урбанізованих територій, розвинутий в праця О.Ю. Дмитрука [14], В.С. 
Жекулина [16], І.П. Ковальчука [24], І.С. Круглова [30], П.Г. Шищенка [47], 
С.П. Романчука [43] , В.М. Гуцуляка [12], М.М.Назарука [39], О.І. Шаблія [46]. 

В регіональному аспекті історико-географічних досліджень проводились 
на Поділлі (Г.І. Денисик [13], Л.П. Царик [44], П.І. Штойко [48], Л.І. Воропай 
[8]), Розточчі (І. П. Ковальчук, М. А. Петровська [21], Б.П. Муха [38]), 
Прикарпатті (М.М. Приходько [42]), Поліссі (Т.С. Павловської [25], Я.О. 
Мольчак [37], І.П. Ковальчук [22], С.І. Кукурудза [32], О.Г. Ободовський [40]) 
Українських Карпатах (А.В. Мельник [34]) Закарпатті (Н.Ф. Габчак [9]). У цих 
згаданих працях розкрито, в основному, питання динаміки трансформаційних 
змін природно-господарських комплексів та систем Західного регіону України 
та їх вплив на формування сучасного геоекологічного, соціодемографічного, 
природноресурсного стану досліджуваного регіону. 

Методика дослідження. Серед великої кількості існуючих ГІС для 
вирішення поставлених завдань було обране програмне забезпечення ESRI 
ArcGIS. Даний вибір зумовлений тим, що цей продукт має найширші 
можливості при картографуванні природних об'єктів та явищ, вирізняється 
простішим інтерфейсом при широкому наборі інструментів геопросторового 
аналізу, підтримкою більшості форматів електронних карт та баз даних, 
засобами тривимірної картографії. 

Передумовою антропогенного перетворення території служать різні 
історичні та соціально-демографічні процеси. Для їхнього аналізу створено 
модель автоматичного режиму визначення середніх значень часу розселення та 
щільності населення в межах підбасейнів. Розрахунковий процес поділяється на 
декілька етапів. На першому етапі здійснюють підготовку інформації для 
подальшого опрацювання та визначення змінних середовища (координата 
система, одиниці виміру, точність розрахунків і т.д.). В якості вихідного 
матеріалу виступає полігональний шар, що представляє собою межі населених 
пунктів та два поля цифрових значень: рік заснування та кількість населення 
відповідного населеного пункту. 

На другому етапі виконують операції пов’язані з інтерполяцією часу 
заснування населених пунктів та розрахунком щільності населення. 

Третій етап виконання моделі передбачає використання вищезгаданої 
функції Zonal Statistics as Table (зональна статистика як таблиця) для розрахунку 
та пізнішого присвоєння атрибутивних полів з відповідними значеннями. 

Завершальний етап призначений для візуалізації отриманих результатів у 
розрізі розрахункових одиниць та виконання аналізу отриманої інформації. 

Для визначення трансформаційних процесів використовувалися 
різночасові топографічні карти (1880, 1922, 1926, 1945, 1978 рр.), та 
космознімки QuickBird 2009 року. 
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Кінцевим результатом при такому аналізі, як правило, виступає карта 
динаміки (змін) досліджуваного географічного об’єкту. Однак при 
застосуванні геоінформаційних технологій практично завжди спочатку 
отримують деякі проміжні дані і так звану матрицю переходів, де зафіксовані 
всі відмінності між даними які співставляються [20]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналізуючи просторовий аспект історичного процесу антропогенної 

трансформованості доречно згадати, деяку «умовність» визначення часу 
заснування того чи іншого населеного пункту, оскільки таким вважається перша 
письмова згадка про нього [31]. При застосуванні розробленої нами методики та 
відповідної моделі, бачимо, що на території виділяється три основні ареали 
освоєння – Підгаєцький, Монастирицький та Коропецький. Осередком першого 
з них є місто Підгайці (1445 р.) і 10 кілометрова зона навколо нього в межах 
басейну. Найдавніше освоєними територіями в цьому ареалі є правобережні 
різнопорядкові підбасейни, що простягаються на 5-7 км вздовж головної ріки та 
охоплюють навіть привододільні території. 

Монастириський ареал розселення характеризується лівобережною 
приуроченістю найдавніше освоєних територій. Основою для цього ареалу 
виступають, села Савелівка (1450) – найдавніше згадане, м. Монастриська,  
с.с. Григорів та Бортники (останні 1454 року згадки). Третій – Коропецький 
ареал – приурочений до пригирлової частини басейну та характеризується 
меншим, у порівнянні з іншими, розміром. Останнє може бути пов’язане з 
несприятливими для освоєння морфологічними та морфометричними 
характеристиками рельєфу. Відповідно, тут процес заселення був приурочений 
до вирівняних ділянок заплавного і терасового комплексів Дністра та Коропця. 
Характерним для процесу заселення території басейну є три його напрямки, а 
саме південний – найдавніший (від долини Дністра вверх за течією), південно-
західний, що включає в себе Підгаєцький ареал освоєння та північний 
датований 40-ми роками XIV століття з (м. Козова в якості головного 
осередку). З аналізу розподілу тривалості процесу освоєння території по 
підбасейнах видно, що основну їх частину було освоєно в період XIV–XV 
століть (48%). Найменша ж частка припадає на території, освоєні порівняно 
недавно у ХІХ–ХХ століттях (1%). Стосовно розподілу тривалості освоєння 
території за підбасейнами, то можна зауважити, що найдавніше були освоєні 
території підбасейнів 5-го (100%), 4-го (65%) та 2-го (52%) порядків. 
Найпізніше (ХІХ–ХХ ст.) освоєні території підбасейнів 6-го порядку. Проте в 
загальному варто зауважити, що найінтенсивніший вплив на компоненти 
довкілля досліджуваної території здійснювався власне в останній період. Про 
це свідчать дані багатьох дослідників [17, 21, 29, 45]. 

Ступінь ураження території Мізоцької височини формами лінійної ерозії, 
а саме густота ярково-балкової мережі є основним показником, що 
характеризує площинну ураженість території  ярами та одним з основних 
негативних факторів, що впливають на екологічну стабільність території. 

Зміни густоти ярково-балкових систем на території Мізоцької височини 
мали такі тенденції: зміни середньої щільності ярів з 0,15 км/км2 (1926 р.) до 
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0,46 км/км2 (1978 р.), зміни максимальної щільності ярів з 2,1 км/км2 (1926 р.) 
до 3,7 км/км2 (1978 р.). За звітний період на території Мізоцького кряжу 
ерозійна мережа збільшилася у більше ніж 3 рази (1926 р. – 94,925 км; 1978 р. – 
295,498 км). Збільшилася у 6 разі площа земель, зайнята яружними системами 
(1926 р. – 1,419 км2; 1978 р. – 8,545 км2). Для 41,8% досліджуваної  території 
характерне зменшення щільності ярів більше у межах -0,5-0 км/км2. Для решти 
58,2% території притаманне збільшення яркової мережі: 0-0,5 км/км2 (31,87%), 
0,51-1,0 км/км2 (16,47%), 1,1-1,5 км/км2 (7,16%), 1,6-2 км/км2 (2,69%), 2,1-2,5 
км/км2 (0,48%). 

Для аналізу лісистості Мізоцького кряжу нами побудовані ГІС-моделі, які 
відображають їх стан протягом різних етапів функціонування. Усі досліджувані 
періоди (1926-1978 рр., 1978-2009 рр., 1926-2010 рр.) характеризуються 
різноспрямованими змінами лісистості.  

Станом на 1926 рік нараховувалося 143,96 км2 лісових насаджень, а 
коефіцієнт лісистості Мізоцького кряжу становив 22,49%. Значення 
аналогічних величин протягом другого дослідного періоду становили 
відповідно 116,67 км2 і 18,23%. 

На третьому часовому зрізі частка лісів у структурі землекористування 
Мізоцької височини збільшується до рівня першого періоду і становить 143,07 
км2. Коефіцієнт лісистості станом на 2010 рік сягає позначки 22,35%. Такі зміни 
пояснюються зникненням або частковим відмиранням низки сіл  та хуторів і 
відповідно зменшенням земле- та природокористування, активними 
лісовідновлювальними роботами, а також створенням низки природоохоронних 
об’єктів місцевого, регіонального та національного значення. 

Господарське освоєння басейнових геосистем малих річок, яке посилилось 
у ХХ столітті, призвело до суттєвих змін в їх структурі. Це ми можемо 
спостерігати на різночасових зрізах їхнього стану. Використовуючи різночасові 
топографічні карти та космознімки 2009 років, можна проаналізувати 
структурні зміни річкової мережі на різних проміжках часу. Методом 
порівняльного морфометричного аналізу визначені коефіцієнти трансформації 
річкової системи р.Бережниця. Особливо несприятливим був період 1880-1945 
рр, коли зникло більше 61% водотоків, а їх загальна довжина зменшилась на 
39%.  

В наступний період, який за тривалістю є приблизно таким же, як і 
попередній, кількість водотоків зменшилась всього на 13%, а їх сумарна 
довжина навпаки зросла. Це пояснюється тим, що зменшився антропогенний тиск 
на каналізоване всередині ХХ століття русло і воно, у свою чергу, набуває свого 
більш природного вигляду, створюючи чисельні звивини на противагу колишній 
прямолінійності. Також у багатьох місцях русло створює додаткові рукави, що 
позначається на збільшенні сумарної довжини водотоків (попри зникнення 
дев’яти водотоків першого рангу). Перший обліковий період несприятливо 
позначився на кількості водотоків 1-3 порядків. Зокрема зменшилось число 
водотоків третього порядку на 78% (до мінімально необхідного для утворення 
наступного, четвертого порядку). Протягом цих років зникли 82 річки першого 
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порядку та 29 другого порядку, при цьому зменшилась їх сумарна довжина на 
35% і 54% відповідно. 

Протягом наступного облікового періоду зникло тільки 10 річок, що 
призвело до зменшення порядку всієї річкової системи. Додатні коефіцієнти 
трансформації тут спостерігаються у водотоках третього порядку, оскільки 
зменшився порядок річки і та частина головної ріки, яка була четвертого 
порядку сумувалася до третього порядку, який річка набула вже на перших 
кілометрах течії. 

Стосовно складності структури річкової системи то можемо констатувати, 
що у 1880 році реальне число річок різних порядків у 6,3 раз перевищувало 
мінімально необхідне, у 1945 році – у 2,45 раз, у 2009 р., за рахунок зменшення 
порядку річкової системи Бережниці, – у 4,4 рази. Середнє значення довжини 
елементарних водотоків зростає з кожним періодом. У першому обліковому 
періоді вона становить 1,16 км. У наступному – 1,82 км і 2,11 км в третьому. 
Поруч з природними водотоками в басейновій геосистемі р. Бережниця 
присутня чисельна меліоративна мережа. Станом на 1981 рік осушувалося 5067 
га сільськогосподарських угідь. Дана меліоративна мережа була створена в 
1856 році і постійно зазнавала трансформаційних змін внаслідок її розширення 
та перепланування. Найбільше змін протягом 1880-1945 років відбулося в 
нижній частині басейну, також спостерігається незначне розширення 
меліоративна мережі на лівому березі середньої течії.  

Характерним для періоду 1945-2009 років є те, що впродовж цих років 
відбулося багаторазове переформування структури землекористування 
сільськогосподарських угідь та землекористувачів. На лівому березі середньої 
течії р. Бережниця в багатьох підбасейнах спостерігається скорочення 
меліоративних каналів і незначне збільшення в інших, які розташовані ближче 
до населених пунктів. Це пояснюється тим, що внаслідок скорочення обсягів 
вирощування сільськогосподарських угідь використовуються землі поблизу 
поселень, а віддалені території піддаються сукцесійним процесам, тому тут 
спостерігається заростання каналів та їх деградація. 

Висновки.  
Потенціал геоінформаційного моделювання і картографування історико-

географічних досліджень нами використовувався для комплексного еколого-
географічного аналізу різнофункціональних природно-господарських систем 
західного регіону України. Такими об’єктами дослідження нами обрані басейни 
малих річок Бережниці та Коропця, а також Мізоцький кряж. Геоінформаційне 
моделювання тривалості антропогенного впливу на природно-господарські 
системи вказує на нерівномірний розподіл ареалів найдавнішого впливу. Так, 
наприклад, в басейні р.Коропець виділяється три ареали найдавнішого 
освоєння: Підгаєцький, Монастирицький та Коропецький, які в часовому 
інтервалі відповідають XII- XVI ст.  

Зміна структури землекористування, що розглядалася нами на прикладі 
Мізоцького кряжу вказує на трансформаційні процеси освоєння досліджуваних 
природно-господарських геосистем. Яскравим прикладом таких змін є 
зменшення лісистості території у період 1926-1978рр (на 4,26%), що 
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пояснюється нераціональним використанням природних ресурсів, шляхом 
залучення великих обсягів сировини, без вдосконалення технологій 
виробництва. Проте в останні десятиліття відбуваються зворотні тенденції, які 
характеризуються збільшенням лісистості внаслідок розвитку сукцесійних 
процесів на покинутих землях сільськогосподарського використання.  

Трансформація гідрографічної мережі розглядалася нами на прикладі 
басейну р. Бережниця. Отримані дані вказують на зменшення кількості та 
довжини природних водотоків за період з 1880 до 2009 р., що призвело до 
зменшення порядку річкової мережі з четвертого до третього. Найбільші зміни 
відбулися протягом першого облікового періоду (з 1880 до 1945рр), коли 
зникло більше 61% різнорангових водотоків, а їх загальна довжина зменшилась 
на 39%. Протягом 1945-2009 років спостерігається зменшення кількості 
водотоків на 13% та невелике зростання їх сумарної довжини. 
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THE GEOINFORMATIONAL-CARTOGRAPHIC TECHNOLOGIES IN HISTORICAL-
GEOGRAPHIC RESEARCHES OF WEST UKRAINE REGION 

I. Kovalchuk, Yu. Andreychuk, O. Shvets’, B. Zhdanyuk 
The present article discusses the GIS technologies to address problems in the process of 

regional historical and geographical analysis. By applying, they the directions and intensity of 
development of transformational processes in geosystems of Western Ukraine was identified. The 
article reconstructs the history of environmental development in the region, assesses structural 
changes in environmental components, and identifies major variables thereof. 

Key words: geographic information modeling, basin system, geosystems transformation, 
historical and geographical research, the structure of fluvial net, development of the territory. 
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УДК 911.2 : 551.4 
 

GEOTURYSTYCZNA FUNKCJA ZAMKÓW WYŻYNY KRAKOWSKO-
CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 
Józef Partyka 

Ojcowski Park Narodowy, Polska 
 

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska obejmuje obszar około 2,5 tys. km2 i 
rozciąga się na długości około 160 km od okolic Krakowa w kierunku północno-
zachodnim po okolice Wielunia. Najbardziej charakterystyczna jej część w kształcie 
wąskiego pasa o szerokości 10–12 km i o powierzchni prawie 2 tys. km2, znajduje się 
między Krakowem a Częstochową. Istotną cechą Wyżyny są skaliste wzgórza, 
izolowane formy skalne, doliny i wąwozy krasowe, źródła i liczne jaskinie. Na jej 
obszarze zaznacza się obecność wapieni, głównie wieku jurajskiego, co umożliwia 
występowanie gatunków roślin i zwierząt wapieniolubnych i naskalnych (Partyka 
2003).   

Na obszarze Wyżyny występują liczne ślady obecności człowieka od epoki 
starszego paleolitu do czasów nowożytnych. Rozwój rolnictwa od czasów neolitu, 
towarzyszące mu wylesianie i pasterstwo sprzyjały poszerzaniu terenów otwartych i 
wprowadzanie osadnictwa. Rolnicze użytkowanie ziemi obszaru Wyżyny oraz 
pasterstwo wywarły istotny wpływ na ukształtowanie krajobrazu, znaczonego 
formami skalnymi. 

Tu tworzono podwaliny polskich nauk przyrodniczych mających duże znaczenie 
w poznaniu całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na Wyżynie rodziły się 
także podstawy ochrony przyrody, krajobrazu, zabytków, tu wreszcie powstała idea 
krajoznawstwa i turystyki. W środowisku krakowskim wypracowano koncepcję 
ochrony krajobrazowej, będącą obecnie jedną z głównych form obszarowej ochrony 
przyrody w Polsce. Wyróżniają się one wybitnymi walorami krajobrazowymi, ich 
celem jest ochrona wszystkich elementów środowiska przyrodniczego przy 
jednoczesnym gospodarczym użytkowaniu terenu, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb turystyki w ramach zrównoważonego rozwoju.  

Wyżyna jest objęta różnymi formami ochrony. Na jej obszarze istnieje jeden 
park narodowy – Ojcowski, utworzony w 1956 r. oraz siedem różnej wielkości 
parków krajobrazowych założonych w latach 1979–1982. Jest tu również 29 
rezerwatów przyrody, z których 20 utworzono jeszcze latach 50. i 60. XX w. 
Obejmują one tereny z dobrze zachowaną przyrodą i są ważnym uzupełnieniem sieci 
obszarów chronionych. Dwa duże rezerwaty – Parkowe i Sokole Góry mają być 
podstawą utworzenia w przyszłości Jurajskiego parku Narodowego. 

W architekturze krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
najistotniejszą rolę odgrywają zamki wznoszone tu od średniowiecza do czasów 
nowożytnych, zmieniające swą formę stosownie do gustów epoki i upodobań 
właścicieli. Motyw ruin na skałach jest trwale związany z Wyżyną, zwanej także 
potocznie Jurą. „Jurajskie” zamki od dawna tkwią w świadomości turystów 
przemierzających ten teren znanym szlakiem Orlich Gniazd (rys. 1). Nazwa tego 
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szlaku pochodzi od ruin usytuowanych na skałach – niczym orle gniazda; jest to 
nierozdzielny motyw związany właśnie z Jurą. Jedna z tych ruin, mianowicie 
pozostałości zamku Ogrodzieniec, stała się znakiem Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego (PTK) założonego w 1906 roku, a więc jeszcze w okresie braku 
polskiej państwowości. 
 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie zamków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 

 
Na terenie całej Wyżyny, w jej różnorodnym krajobrazie znalazło się kilkaset 

izolowanych wapiennych form skalnych i ponad sto różnego rodzaju budowli 
warownych. Należą do nich grodziska, zamki, kościoły, miasta obronne oraz 
nowożytne twierdze (Bogdanowski 2002). Tak duża koncentracja dzieł obronnych na 
małym stosunkowo obszarze wynika z granicznego położenia Wyżyny w 
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średniowieczu i czasach późniejszych na pograniczu historycznych ziem Małopolski i 
Śląska. Na południowym krańcu Wyżyny znajduje się Kraków – dawna stolica Polski 
z wieloma cennymi zabytkami, a w jej północnej części miasto Częstochowa – 
historyczne centrum pielgrzymkowe. Są to jakby dwa „bastiony” całej Wyżyny, 
między którymi są usytuowane pozostałe obiekty obronne (Bogdanowski 2002).  

Na tej stosunkowo małej przestrzeni funkcjonowały zamki reprezentujące różne 
kategorie własności – królewskie, rycerskie i biskupie (Antoniewicz 2002). Do 
zamków królewskich należały: Ojców, Pieskowa Skała, Żarnowiec, Lelów, Rabsztyn, 
Ogrodzieniec, Bobolice, Olsztyn, Będzin i Ostrężnik. W rękach biskupów 
krakowskich znajdowały się zamki w Będzinie i Lipowcu. Natomiast obronne 
rezydencje możnowładcze i rycerskie tworzyły takie obiekty jak: Morawica, Teczyn, 
Pilcza (dziś Smoleń), Mirów, Bąkowiec, Bydlin, Udórz, Biały Kościół, Korzkiew. Z 
czasem doszły do nich zamki: Bobolice, Ogrodzieniec i Pieskowa Skała 
(Antoniewicz 1998, 2002). 
 

 
Rys. 2. Zamek w Ojcowie 

 
Do innych zabytków rozsianych na terenie Wyżyny należą także obiekty 

archeologiczne, grodziska, budowle sakralne, zabudowa willowa, wiejska zabudowa 
tradycyjna, zabytki przemysłu tradycyjnego, mała architektura, zieleń komponowana, 
tablice pamiątkowe i miejsca o znaczeniu historycznym. Jednak zamki są najbardziej 
trwałym i wyróżniającym akcentem jurajskiego krajobrazu (Bogdanowski 1993; 
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Kołodziejski 1997). Wiele z nich zostało zbudowanych głównie w XIV wieku za 
panowania króla Kazimierza Wielkiego.  
 

 
Rys. 3. Zamek Ogrodzieniec 

 
Większość obronnych budowli na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 

znajduje się w ruinie. Do czołowych obiektów architektury monumentalnej 
zachowanych w całości do naszych czasów należy renesansowy zamek w Pieskowej 
Skale, wzorowany na architekturze włoskiej. Zbudowany w XIV w. uległ gruntownej 
przebudowie w drugiej połowie XVI wieku. W XVII wieku doszły do niego dwa 
obronne bastiony, zaś przebudowy dokonane w następnych stuleciach spowodowały 
zatratę cech stylowych z epoki renesansu. Dopiero kompleksowe prace 
konserwatorskie prowadzone po drugiej wojnie światowej przywróciły temu 
obiektowi późnorenesansowy charakter. Obecnie mieści się w nim stała wystawa 
poświęcona przemianom sztuki europejskiej od średniowiecza do 20-lecia 
międzywojennego.  

Dwa zamki – Bobolice i Korzkiew, będące obecnie własnością prywatną są w 
dużej części odbudowane i dostępne do zwiedzania. Kilka obiektów – Lipowiec, 
Ogrodzieniec, Rabsztyn, Olsztyn są stopniowo konserwowane jako trwała ruina, 
otoczone opieką przez lokalne społeczności i również dostępne do zwiedzania. 
Wszystkie te obiekty tworzą swego rodzaju kulturowy zasób Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. Leżąc na sieci starych traktów i dróg są stosunkowo łatwo dostępne 
obecnymi drogami i wspomnianym głównym szlakiem pieszym, zwanym „Orlich 
Gniazd” wiodącym z Krakowa do Częstochowy. Obszar Wyżyny, zwłaszcza w 
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obrębie parków krajobrazowych wypełnia w ten sposób zadania edukacyjne 
realizowane z nauczycielami, przewodnikami i młodzieżą.  

Niemal wszystkie zamki na Wyżynie są przedmiotem zainteresowania wielu 
osób. Każda bowiem ruina w zależności od stanu zachowania, malowniczości, 
komunikacyjnej dostępności zwraca uwagę zwiedzających, w tym również i 
przypadkowych turystów. O liczbie zwiedzających decyduje stopień adaptacji 
obiektu do zwiedzania. Największe zainteresowanie budzi architektura obronna z 
zapleczem muzealnym oraz ruiny z wytyczonymi trasami zwiedzania z 
odpowiednimi objaśnieniami (por. Bogdanowski 1964). Toteż w grupie obiektów o 
najwyższej frekwencji są: Wawel, Częstochowa, Pieskowa Skała.       

Frekwencja zwiedzających obszar Wyżyny, a zwłaszcza historyczne obiekty, 
głównie zamki, jest jednak nierównomierna. Zamek w Pieskowej Skale na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego, dostępny do zwiedzania przez cały rok odwiedza 
około 100 tysięcy osób, a ruiny zamku w Ojcowie około 60 tysięcy. Po kilkadziesiąt 
tysięcy osób w ciągu roku przewija się przez pozostałe obiekty między Krakowem a 
Częstochową – zarówno przez te dostępne do zwiedzania jak pozostające w postaci 
niestrzeżonych i łatwych do penetracji ruin. 

Dostępność do zwiedzania atrakcyjnych obiektów historycznych nasuwa sporo 
problemów z nadmierną koncentracją zwiedzających, zwłaszcza dojeżdżających w 
ich bezpośrednie sąsiedztwo samochodami. Pojemność istniejących parkingów jest 
na ogół nie wystarczająca, zwłaszcza w dni wolne od pracy i przy dobrej pogodzie, w 
związku z czym samochody parkują wzdłuż dróg i w miejscach przypadkowych. 
Najwięcej podobnych problemów dotyka takie obiekty jak zamek w Ojcowie, w 
Pieskowej Skale, Ogrodzieńcu.  

Sugerowane przez prof. Janusza Bogdanowskiego rozwiązania proponują układ 
komunikacji zewnętrznej przy granicy Wyżyny, gdzie mogłyby się znaleźć główne 
ośrodki turystyczne i rekreacyjne stanowiące punkty wypadowe w głąb Jury 
(Bogdanowski 1964, 2002). Taki układ zdaniem tego autora zapewniłby 
deglomerację ruchu turystycznego i wypoczynkowego oraz rozdzielnie miejsc 
turystyki masowej od miejsc, dla których wzmożony ruch turystyczny może być 
szkodliwy. Poprzez racjonalną organizację ruchu turystycznego można udostępniać 
poszczególne obiekty dawnej architektury obronnej z zachowaniem ich walorów 
historycznych i krajobrazowych, zwłaszcza, że istniejąca sieć pieszych szlaków 
turystycznych i dróg jezdnych umożliwia praktycznie poznanie całego obszaru 
Wyżyny. W kilku miejscach wytyczono dodatkowe ścieżki dla osób 
niepełnosprawnych. 

Wyżynę Krakowsko-Częstochowską dotyka wiele zagrożeń powstających 
głównie wskutek działalności człowieka (Partyka 2001). Jednym z największych 
jakie zaznaczyło się w ciągu ostatnich 50. lat, a zwłaszcza z końcem lat 70. i na 
początku lat 80. XX wieku jest zjawisko urbanizacji zauważalne w pobliżu niemal 
wszystkich obiektów chronionych. Na obszar Wyżyny zaczęły przenikać miejskie 
formy architektoniczne i przypadkowe inwestycje powodujące przestrzenny bałagan. 
Proces ten jest szczególnie zauważalny w okolicach Ojcowskiego Parku 
Narodowego, w rejonie przyszłego Jurajskiego Parku Narodowego i w sąsiedztwie 
form skalnych, gdzie w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych obiektów 
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budowlanych stwarzających duże problemy dla systemu ochrony Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej.  

Przestrzenny nieład wywołuje także turystyczna penetracja terenu i pociąga za 
sobą pewne zmiany w krajobrazie. Na potrzeby turystów powstają nowe inwestycje 
budowlane, pojawia się coraz liczniej mała architektura, często agresywna w swej 
formie. Są to mianowicie kioski, sklepiki, zadaszenia w postaci barwnych parasoli, 
prowizorycznych obiektów gastronomicznych, dodatkowych linii energetycznych, 
reklam. Zabytkowe obiekty zamkowe „obrastają” dodatkowymi elementami, które są 
na ogół obce wobec lokalnej tradycji, wprowadzają brak ładu i harmonii w 
krajobrazie, tworząc tym samym poważny dysonans w kulturowej przestrzeni 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Wyżynа  Krakowsko-Częstochowskf jest jednym z pierszych geoturystycznych 
rajonow Polski. A wieliu atrakcijnych z punktu widzenia geoturystyki miesc 
polonczone z zamkami i ich okolicami.  

Ścieżki geoturystyczne wydzieliono po Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd 
na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w gminie Olsztyn koło 
Częstochowy (Ścieżki geoturystyczne, 2014).  

Na dnie jurajskiego morza (piersza w Polsce). Miliony lat temu, na obszarze 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej szumiało ciepłe, płytkie morze. Żyły w nim 
gąbki, koralowce, amonity. W poznaniu tajemnic tej krainy pomoże ścieżka 
geologiczna „Kamieniołom Kielniki”. Ścieżka znajduje się na północnym krańcu 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w gminie Olsztyn koło Częstochowy, na 
obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Dogodna lokalizacja – zaledwie 10 
km od głównej trasy Warszawa-Katowice, a także dobre połączenia autobusami 
podmiejskimi z Częstochowy do Olsztyna, zachęcają do odwiedzenia tego pełnego 
uroku miejsca. 

Ścieżka powstała dzięki współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z 
samorządem gminy Olsztyn. Otwarta została 29 sierpnia 2008 r. Całą trasę o długości 
5,3 km przejść można w 2,5 godziny. Potrzebne są buty turystyczne, przyda się 
również latarka. Na szlaku ustawiono sześć tablic informacyjnych dużego formatu z 
opisami i podstawowymi wiadomościami o budowie geologicznej regionu, genezy 
okolicznych skał wapiennych oraz zjawisk krasowych. Trasa prowadzi wśród 
malowniczych wzgórz zwieńczonych skałkami wapiennymi: Góry Cegielni, Ostrej 
Góry i Statkowej. Na najwyższym wzgórzu – Górze Zamkowej – wznoszą  się ruiny 
zamku piastowskiego z XIV w. W nieczynnym kamieniołomie Kielniki, który 
odsłonił wnętrze wapiennego wzgórza, można zobaczyć skamieniałości - gąbki i 
amonity – oraz zapoznać się z elementami budowy geologicznej terenu. Jaskinia w 
Kielnikach i Jaskinia Magazyn; dwie groty znajdujące się na trasie ścieżki, to 
przykłady form krasu podziemnego – specyficznego środowiska, znacznie różniącego 
się od tego, w którym żyjemy.   

Na rynku w Olsztynie znajduje się tablica informująca ogólnie o ścieżce. 
Początek ścieżki znajdziemy przy budynku zabytkowego Spichlerza, w którym 
obecnie mieści się restauracja. Z rynku można tam dojść dwiema drogami: ulicą 
Zamkową, zwiedzając po drodze ruiny zamku w Olsztynie (opłata za wstęp na teren 
zamku – 2 zł.) lub omijając zamek – szosą do Janowa.  
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Rys. 4. Zamek w Olsztynie – jeden z przystankow ścieżki geoturystycznej Na dnie 

jurajskiego morza 
 
Widoczne wokół zamku skały powstały w morzu szelfowym górnej jury – 

około 150 mln lat temu. Później podlegały deformacjom tektonicznych i erozji, 
związanej z rozwojem zjawisk krasowych. Charakterystyczne kształty skałek to w 
dużym stopniu efekt niszczącej działalności lądolodu skandynawskiegoo oraz 
wietrzenia w warunkach klimatu peryglacjalnego. Dzisiejszy krajobraz jest wynikiem 
różnej odporności skał na procesy wietrzenia. Dominujące nad okolicą wzgórze 
wzbudza podziw swoim majestatem. Nie bez powodu wybrano kiedyś to miejsce do 
wzniesienia budowli warownej. W mistrzowski sposób przy budowie murów i wież 
wykorzystano pionowe skały wapienne wieńczące wniesienie. Szlak kieruje się na 
wschód, mijając od południa grupę ostańców Ostra Góra i wyprowadza na rozległe, 
piaszczyste tarasy nadzalewowe rzek, płynących w tej okolicy w plejstocenie i 
starszym holocenie. Przystankiem 3 jest Skały wapienne - roztacza się stąd panorama 
na pasmo białych skałek Góry Cegielnia. Tablica ze zdjęciem panoramicznym 
pomaga rozróżnić, które z nich zbudowane są z wapieni skalistych, a które z wapieni 
cienko- lub gruboławicowych. Z opisu można dowiedzieć się więcej o procesie 
powstawania tych skał wapiennych i poznać jeszcze inne ich rodzaje. Ścieżka podąża 
przez rozległe połacie piasków, naniesionych przez rzeki w okresie lodowcowym i 
późniejszym, i kieruje się w stronę południowo-zachodniego skraju Góry Cegielnia. 
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Wokół królują murawy kserotermiczne (ciepłolubne) obficie kwitnące wiosną i 
latem. Punkt widokowy Kamieniołom Kielniki (przystanek 5) jest to najwyższy 
punkt na krawędzi kamieniołomu. Wspaniale prezentują się stąd odsłonięte skały 
wapienne, zmieniające barwę w zależności od oświetlenia – raz są białe, raz różowe, 
bywają nawet karmazynowe. Z tego miejsca widać najlepiej jak dużą część 
wzniesienia Kielniki pochłonęła działająca tu niegdyś kopalnia odkrywkowa. Stąd też 
można podziwiać roztaczającą się wokół panoramę wyżyny.  Ścieżka biegnie dalej 
wzdłuż północnej krawędzi kamieniołomu, a następnie schodzi w kierunku wjazdu 
do wyrobiska. 

W krainie białych skał - ścieżka geoturystyczna w Górach Towarnych. Ścieżka 
geologiczna “W krainie białych skał” zlokalizowana jest na północnym krańcu Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd w gminie Olsztyn k. Częstochowy. Prezentuje 
typowe dla okolicy, a bardzo atrakcyjne przyrodniczo formy krajobrazu krasowego, 
takie jak wapienne wzgórza z ostańcami, jaskinie, naturalne schrony i nisze skalne, 
leje krasowe i uwały, a także efekty zlodowacenia środkowopolskiego, które 
zwłaszcza w północnej części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wpłynęło na 
dzisiejszą morfologię obszaru. Fragment ścieżki przebiega przez leśny Rezerwat 
Zielona Góra. Ścieżka biegnie w północnej części monokliny śląsko-krakowskiej. Jej 
szlak prowadzi przez ciąg górnojurajskich wzgórz wapiennych, pomiędzy którymi 
znajdują się utwory późniejsze. Należą do nich eluwia piaszczyste glin zwałowych i 
żwiry wodnolodowcowe pozostawione przez wody wypływające spod topniejącego 
lądolodu zlodowacenia południowopolskiego (plejstocen), piaski tarasów 
zalewowych i nadzalewowych rzek płynących tu w holocenie, luźne piaski różnego 
pochodzenia przywiane i przywiewane przez wiatr w jeszcze późniejszych czasach. 
Wierzchołki wzgórz wapiennych zwieńczone są ostańcami skalnymi, zbudowanymi z 
wapieni skalistych – odporniejszych na wietrzenie od otaczających je onegdaj 
wapieni płytowych lub marglistych. Dzięki temu pozostały one jako ostańce górując 
nad otaczającym terenem zrównanym i wygładzonym w wyniku procesów 
fizykochemicznych oraz działalności lądolodu. 

Pierwszy krajowy geopark „Geopark Jurajski” w obszare Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej zaproponowany jeszcze w 2000 r. przez Z. Aleksandrowicz 
(Alexandrowicz, 2005). Pozniej w 2005 r. zlozono projekt "Koncepcja ustanowienia 
Geopark Jurajski na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej". W ramach niniejszego 
„Geopark Jurajski” są złożone z dwóch parków narodowych: Ojcowskiego Parku 
Narodowego i siedmiu Parkow Krajobrazowych o nazwie "Jurajski Parki 
Krajobrazowe" z ich strefami buforowymi i proponowanym Jurajskim Parkiem 
Narodowym. Waznymi atrakcjami tego projektowanego geoparku postaje zamki 
jurajskie z ich okolicami.  
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GEOTOURISTIC FUNCTION CASTLES CRACOW-CZĘSTOCHOWA UPLAND 
J. Partyka 

The first national og Poland suggestion presented in 2000 during the conferences on nature 
conservations was the Jurassic Geopark in the region of the Cracow-Częstochowa Upland. 
Considered natural, historical and cultural attractions Cracow-Częstochowa Upland (South-Western 
Poland). Analysis of defensive castles built as potential geotouristic attractions as conservation, 
cultural and touristic functions. The condition of tourist use of locks and problems associated with 
urbanization of the area. 

Keywords:  geotouristic function castles, Geopark, Cracow-Częstochowa Upland 
 

ГЕОТУРИСТИЧНА ФУНКЦІЯ ЗАМКІВ КРАКІВСЬКО-ЧЕНСТОХОВСЬКОЇ 
ВИСОЧИНИ 
Ю. Партика 

Першим польським національним геопарком, представленим ще у 2000 році на 
конференції з геоконсервації, був Юрський Геопарк у регіоні Краківсько-Ченстоховської 
височини. Розглянуто природні й історико-культурні атракції Краківсько-Ченстоховської 
височини (південно-західна Польща). Проаналізовано оборонні замкові споруди як 
потенційні геотуристичні атракції за станом збереження та культурно-туристичними 
функціями. Висвітлено стан туристичного використання замків та проблеми, пов’язані з 
урбанізацією цієї території.  

Ключові слова: геотуристична функція замків, геопарк, Краківсько-Ченстоховська 
височина 
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ПОЛЬСЬКОГО ГЕОТУРИСТИЧНОГО ШЛЯХУ «ГЕО-КАРПАТИ» 

 
Юрій Зінько, Ігор Бубняк, Роман Гнатюк, Леонід Скакун, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 
Анджей Солєцкій  

Вроцлавський університет, Польща 
 

Проблема розвитку геотуризму в Карпатах стала актуальною в останнє 
десятиріччя. Одним із проектів розвитку геотуризму в Українських і Польських 
Карпатах, який реалізували у період 2012-2014 рр., стала розбудова 
міжнародного геотуристичного шляху «Гео-Карпати» в рамках Програми 
Добросусідства Польщі-Білорусі-України на період 2007-2013 рр.  

Метою представленої роботи є виокремити серед геотуристичних 
об’єктів у складі геотуристичного шляху «Гео-Карпати» ті, що мають усі 
ознаки геоморфосайтів, оскільки вони за низкою ознак відрізняються від 
геосайтів і є найвразливішими до антропогенного навантаження та потребують 
додаткових природоохоронних заходів.  

Програмою ЮНЕСКО рекомендовано деякі методичні засади планування 
геотуристичних шляхів [13, 15]. Більшість з них мають низку складових, які 
можна вважати типовими для геошляхів. Серед них: 1) геологічна та освітня 
основа шляху; 2) інформаційні вказівники, таблиці, макети; 3) рекламне та 
інфраструктурне забезпечення; 4) шкільні та студентські програми навчання та 
ознайомлення; 5) наявність музеїв, геологічних експозицій та діючих виставок; 
6) екскурсії з гідами та провідниками; 7) наявність інформаційних путівників, 
карт, листівок, буклетів. 

Для Українських Карпат останнє десятиліття характеризується 
активізацією робіт з вивчення і збереження геоспадщини, які проводять 
дослідники з геолого-геоморфологічних дисциплін та практики геологічних і 
природоохоронних служб. Зокрема, геологічними службами проведено 
паспортизація заповідних геологічних об’єктів у чотирьох Карпатських 
областях [2, 3], і здійснена комплексна характеристика цінних 
геоморфологічних об’єктів [4], розпочаті проекти з виділення об’єктів до 
Європейського списку геоспадщини та розроблено ряд геотріпів і 
спеціалізованих на геоспадщині природничих стежок  у національних парках 
[4]. Особливе місце займають геологічні путівники, орієнтовані на освітні та 
наукові групи [7, 8, 9].  

Активніше здійснюється діяльність у напрямі збереження і туристичного 
використання у Польських Карпатах. Тут проведена детальна інвентаризація 
основних категорій охорони геоспадщини – пам’яток природи, резерватів та 
документаційних осередків. Проведено їх оцінку за науковою та освітньою 
цінністю [6, 11, 12, 14]. Кілька десятків геолого-геоморфологічних об’єктів 
регіону Польських карпат увійшли до складу національного каталогу 
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геотуристичних об’єктів [11].     
Одією з перших міжнародних ініціатив щодо впровадження геотуризму в 

Карпатському регіоні реалізуватиметься на українсько-польському пограниччю 
у проекті «Гео-Карпати – українсько-польський туристичний шлях», 
підготовленому в рамках міжнародної “Програми транскордонної співпраці 
Польща – Білорусь – Україна на 2007-2013 роки” [10]. Його розробниками 
виступили навчальні заклади України та Польщі: Вища технічна школа в 
Кросно (Підкарпатське воєводство) та Львівський національний університет 
імені Івана Франка. У рамках проекту опрацьовано концепцію та облаштовано 
транскордонний геотуристичний шлях протяжністю понад 700 км. Серед 
головних завдань, які реалізувались у цьому дворічному проекті (2012-2013) є: 
інвентаризація геотуристичних об’єктів (геотуристичних атракцій) території 
досліджень; інвентаризація об’єктів інфраструктури – нічліжних, 
гастрономічних; обґрунтування та ознакування геотуристичного шляху, 
просування геотуристичного продукту на вітчизняному та міжнародному 
ринку. Геотуристичний шлях пролягає гірськими масивами Кросненського та 
Перемишльського підрегіонів (Підкарпатське воєводство) та Львівщини й 
Івано-Франківщини. У межах геотуристичного шляху розміщено 28 
інформаційних щитів з описом найважливіших геотуристичних атракцій. 
Інформаційно-рекламне забезпечення транскордонного геотуристичного шляху 
здійснюється за допомогою інтернет-порталу «Гео-Карпати», де представлено 
перебіг шляху з описом геотуристичних атракцій та його туристичну 
інфраструктуру, геотуристичного путівника і геотуристичної карти [10]. 

У результаті дослідження української і польської частини проектованого 
геотуристичного шляху на основі науково-освітніх та рекреаційних критеріїв 
було виділено по 40 потенційних геотуристичних атракцій (загалом 80), які 
можна включити як складові елементи геошляху. З усіх об’єктів обрано 28 
геосайтів, які увійшли до складу створеного геотуристичного шляху. Усі інші 
можуть бути залучені до цього шляху після відповідного доопрацювання 
інформаційно-освітнього забезпечення та геотуристичної інфраструктури. 

Серед об’єктів, що увійшли до складу представленого геотуристичного 
шляху можна виділити кілька, які мають усі ознаки геоморфосайтів. 
Геоморфосайти виділяють на підставі базових науково-освітніх критеріїв з 
включенням додаткових критеріїв: культурних, естетичних, економічних, 
екологічних. У певних дослідженнях наголошено, що геоморфосайти є 
ландшафтами, які набули наукової, культурної, історичної, естетичної або 
соціальної/економічної цінності відповідно до людського сприйняття або 
досвіду. 

Зарубіжні дослідники наголошують на певних відмінних рисах, що 
відрізняють об’єкти геоморфологічної спадщини (геоморфосайти) від інших 
категорій геоспадщини (геосайтів): 

 багато геоморфологічних об’єктів мають виражений естетичний характер. 
Завдяки цим рисам у геоконсервації вони є природними пам’ятками; 

 для цих об’єктів характерна динамічність, що пов’язана з сучасними 
геоморфологічними процесами. Це вирізняє геоморфологічні охоронні 
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об’єкти від інших типів геоспадщини (стратиграфічних, літологічних, 
палеонтологічних), що є статичними; 

 цим об’єктам властивий різний масштаб. Об’єкти геоморфологічної 
спадщини можуть бути представлені від локальних утворень до 
комплексів форм і геоморфологічних ландшафтів. 
Тенденцією останнього десятиріччя, яка пов’язана із запровадженням 

підходів концепції георізноманітності, стало використання як базових (науково-
освітніх) оцінок, так і додаткових для опису об’єктів геоморфологічної 
спадщини (геоморфосайтів). За E. Райнардом та ін., до таких додаткових 
цінностей геоморфосайтів належать:  

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

 культурні з критеріями історичної, художньої та релігійної важливості;  
 естетичні з критеріями оглядовості, контрастності, вертикальності, 

просторової структуризації;  
 економічні з критерієм їхньої продуктивності для виробництва. 

До складу міжнародного геотуристичного шляху «Гео-Карпати» 
(українська і польська частини) увійшли наступні типи геоморфосайтів: 

1) скельні – Скелі замку Кам’янець в Оджиконі, Скелі заповідника Пшондкі, 
Лєский камінь і Башта Кміта з польської сторони, Спаський (Соколів) 
камінь, Урицькі скелі, Скелі Довбуша з української сторони; 

2) фрагменти річкових долин – Кремені над меандром р. Стрий, Урочище 
Женець в українській частині шляху; 

3) фрагменти ландшафту з проявами сучасних геоморфологічними процесів 
– Грязьовий вулкан Старуня в Україні; 

4) антропогенні ландшафти – Нафта в Угерцях Мінеральних (нафтопрояви у 
польській частині шляху), Озеро Геологів – пов’язана з газовидобутком 
антропогенна форма рельєфу в українській частині шляху. 
Скелі замку Кам’янець в Оджиконі (пункт 1) утворюють західне 

продовження заповідника Пшондкі. Ценьжковіцькі пісковики, з яких вони 
складені, є ранньоеоценовими осадами густих підводно-морських потоків, що 
спливали по континентальному схилі, так званими флуксотурбідитами. Ці 
потоки прорізали в континентальному схилі величезні каньйони, в гирлі яких 
утворювалися конуси виносу осадів або покриви на дні морського басейну. Про 
масштаби поширення покривів свідчить той факт, що найвідоміші відслонення 
ценьжковицьких пісковиків – Скам’яніле місто в Ценьжковіцах і заповідник 
Пшондкі – віддалені одне від одного на 60 км. Їхня товщина досягає 250 м. 
Вони осаджувалися на першому етапі втрати швидкості потоку і зберігаються у 
каналах, виритих у більш ранніх осадах. Дрібніший матеріал виносився 
потоком, який втрачав енергію, ближче до центра басейну. На стінах скель 
спостерігаються ерозійні структури, що були створені потоком у старших 
осадах. Грубозернисті пісковики є добрим колектором для покладів нафти. Для 
утворення покладу необхідною є наявність антикліналі – вигнутої догори 
складки, утвореної проникними пористими породами (пісковиками або 
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конгломератами) та непроникними для нафти утвореннями, що їх ізолюють. 
Вуглеводні, оскільки є легшими від води, мігрують з материнської породи 
догори і збираються в колекторах, екранованих непроникними породами, 
розташованими вище. 

 

 
 

Рис. 1 і 2 – Скельний комплекс Резервату Природи Пшондкі 
 
Скелі заповідника Пшондкі (пункт 2) утворюють східні виходи 

ценьжковіцьких пісковиків, що відслонюються в районі замку Кам’янець (рис. 
1 і 2). Ценьжковіцькі пісковики, якими складені ці скелі – це ранньоеоценові 
осади густих підводно-морських потоків, що спливали по континентальному 
схилі, так звані флуксотурбідити. 

Вони осаджувались на першому етапі втрати швидкості потоку і зазвичай 
знаходяться в каналах, виритих у старших осадках. Дальше до центру басейна з 
кожного гравітаційного потоку почергового відкладались осадки з щораз 
меншим розміром зерна – пісковики, алевроліти та аргіліти. На стінах скель 
спостерігаються ерозійні структури, вирізьблені потоком у раніше осадженому 
матеріалі. Грубозернисті ценьжковіцькі пісковики є доброю пористою породою 
для покладів нафти. Форма скель зумовлена тривалою дією вітру і води на 
пласти пісковиків та перепадами температури. У масивних, грубозернистих 
пластах, нахилених на південь, в результаті зняття напруг з’явилися 
вертикальні тріщини, які невпинно розширювала і поглиблювала ерозія. З 
півночі пісковики підстилаються вивітрілими аргілітами, нестійкість яких і 
сприяла утворенню скель. На поверхнях стін скель спостерігаються розмаїті 
форми вивітрювання: 1) Стільникові структури – округлі ямки, розділені 
вузькими ребрами або більші нерегулярні порожнини; 2) Заглибини, що 
виникли в місцях, де порода була слабко зцементована або в ній були глинисті 
утворення; 3) Вертикальні канавки-жолоби, як наслідок стікання дощової води; 
4) Арочно-дугові структури – склепінні ямки, розділені ребрами або колонами, 
що виникли в процесі циркуляції води; 5) Борозни, що підкреслюють 
нашарування; 6) Котли вивітрювання – результат хімічного та фізичного 
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вивітрювання в заглибленнях з водою, закисленою рослинами; 7) Поверхневі 
нагромадження окислів заліза; 8) Лускування (ексфоліація) поверхні. 

Лєский камінь, Башта Кміта (пункт 7). Скельна гряда протяжністю 
приблизно 220 м із північного заходу на південний схід. Первинний вигляд 
скелі зберігся тільки у верхній її частині, що схожа на восьмиметрову вежу, 
стіни якої утворені прямовисними тріщинами окремості. На південно-західній 
стіні можна побачити ефекти процесів вивітрювання: системи заглибин, що 
нагадують бджолині стільники, які виникли внаслідок кристалізації солі та 
відлущування на поверхні скелі. У верхній частині вежі виразно помітна 
плитова окремість розвантаження. Вежа оточена глибокою виїмкою 
каменоломні, де століттями добувався камінь для довколишніх споруд, таких як 
замок, костел і синагога в Лєско. Камінь звідси використовували при 
будівництві Перемишльської фортеці, розпочатому в 1854 р., а також 
залізничної інфраструктури упродовж 1856-1884 років, під час прокладання 
залізничних ліній Краків-Львів, Лупків-Перемишль, Живєц – Станіслав (Івано-
Франківськ), Львів – Станіслав. Лєский камінь складений середньозернистими 
слабковідсортованими олігоценовими пісковиками кросненських верств, які 
формують південно-західне крило Саноцької антикліналі. Ці верстви падають 
під кутом 25° на південний захід. Ці грубоверствуваті пісковики мають 
товщину понад 20 м і містять вапнистий цемент. За походженням це турбідити 
– відклади каламутних потоків, що рухалися схилом континенту до 
олігоценового морського басейну. Відклади гравітаційних потоків містять 
характерну послідовність порід знизу вверх по розрізу: пісковики змінюються 
алевролітами і аргілітами, віддзеркалюючи послідовність осадження 
теригенного матеріалу із гравітаційного потоку. Седиментація кросненських 
верств відбувалася під час наростання горотворних рухів у Карпатах і фіксує 
останній етап нагромадження осадів, які після деформації та тектонічного 
нагромадження утворили Зовнішні Карпати. Осади приносилися із заходу, із 
так званої Сілезької Кордільєри і поступово засипали розміщені нижче 
менілітові верстви, які завдяки збагаченості органічною речовиною були 
джерелом нафти. Пісковики кросненських верств є важливими породами-
колекторами з покладами нафти і газу в районі Санока. 

Спаський (Соколів) камінь (пункт 13) — унікальний скельний комплекс у 
Верхньодністровських Бескидах. Порівняно з іншими скельними утвореннями 
Бескидів (Урицькі скелі, скелі Довбуша) він вирізняється давнішими 
(приблизно 100 млн. років) пісковиками спаської світи і особливою 
морфологічною будовою. Скельний комплекс геоморфологічно належить до 
утворень привершинного типу. Він представлений трьома скельними 
останцями морфологічного типу — башта або кам’яна стіна. Максимальна 
висота крайнього західного останця становить 25 м. Вершини двох останцевих 
форм вінчаються звітрілими блоковими формами. Скелі складені масивними 
сірими кварцовими пісковиками дрібно-середньозернистими із силікатним 
цементом. Товщина пісковиків понад 10 м. Кут падіння пісковиків у південно-
західному напрямку — 25-30°. Вік порід ранньокрейдовий. На суміжній 
території Польщі аналогічні пісковики мають назву «гродзіські». Дві системи 
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тріщин, орієнтованих паралельно та перпендикулярно нашаруванню порід 
розширюються процесами вивітрювання. На стінках скельних останців добре 
виражені різні типи мікрорельєфу: форми коміркового вивітрювання на 
північних стінках скель, улоговини та ніші. Завдяки вивітрюванню в скелях 
утворювалися конкреції розміром від декількох десятків сантиметрів до 
декількох метрів. Місцева назва скель «Чортів Камінь» відображає одну з 
легенд про їхнє походження, пов’язану з відомим духовним центром — 
монастирем у с. Лаврів. За легендою диявол задумав знищити святиню. Взяв у 
високих горах камінь та ніс його ввечері, щоб розвалити монастир. Дорогою до 
святині він добре змучився тягнути скелю та й присів на горі над Бусовиськом 
перепочити. А коли тричі проспівали півні у селі, то нечистий зник, а камінь 
залишився на горі до наших днів. За переказами тут був збудований замок 
Данила Галицького, тому до Спаського Каменя промарковано туристичний 
маршрут «Стежками Князя Лева».  

Урицькі скелі (пункт 18) — це унікальний природничо-архітектурний 
комплекс, що знаходиться в межах Орівського хребта Верхньодністровських 
Бескидів. За морфологічною вираженістю та історико-культурним значенням, 
пов'язаним з давньоруською наскельною фортецею «Тустань», тут виділяють 
чотири скельних комплекси: Камінь, Жолоби, Мала Скеля та Острий Камінь. 
До комплексу Камінь входять скельні останці Великий і Малий Камінь і 
скельні стінки – Велике і Мале Крило. Їхня максимальна висота становить 50 м. 
Розташований на сході скельний комплекс Жолоби представлений двома 
скельними стінками з відносною висотою 15-20 м. Усі скельні останці складені 
субвертикальними пластами пісковиків ямненської світи різної товщини. 
Ямненські пісковики палеогенового віку (60-57 млн. років тому) утворювалися 
в морських басейнах із турбідітних (каламутних) потоків. Після відкладення у 
морських басейнах породи були зім’яті та виведені на поверхню. Пісковики 
залягають під кутами 45-60° з падінням на південний захід. Вони мають добрі 
колекторські властивості і за умови знаходження їх на глибині вони можуть 
бути резервуаром для вуглеводнів. Скелі виникли внаслідок ерозійних 
процесів, під час яких міцніші пісковики залишилися, а м’якші аргіліти та 
алевроліти були еродовані. Самі пісковики також були механічно 
неоднорідними через цементування і тектонічну тріщинуватість. На поверхні 
скель фіксуються комірчасті, стільникові, аркові форми вивітрювання. Тріщини 
(вертикальні і субгоризонтальні) часто утворюють виражену блокову 
відокремленість, яку найкраще видно у скельній стінці Великого Крила. Їх 
вдало використовували при будівництві наскельної фортеці Тустань в середні 
віки. Фортеця була збудована на трьох скельних групах Урицьких скель: 
Камінь, Мала Скеля та Острий Камінь. Центральна частина розташована на 
скельній групі Камінь та навколо нього. Різні етапи будівництва відображені на 
скелях численними пазами, вирізаними на їхній поверхні. Вони часто 
приурочені до елементів нашарування та тектонічних тріщин. 

Скелі Довбуша (пункт 19) — один з найбільших за площею скельних 
комплексів у Сколівських Бескидах, розташований поблизу с. Бубнище. Поза 
основним масивом, найпопулярнішим місцем відвідування, скелі 
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продовжуються у південно-західному напрямку смугою завширшки 200 м і 
завдовжки до 1 км (рис. 3, 4 і 5). Тут переважають такі морфологічні типи: 
башта, стовп, складна стінка, висота яких сягає 80 м. Скелі складені масивними 
пісковиками ямненської світи верхнього палеоцену (57 млн. років).  

Тут можна спостерігати ряд седиментологічних та тектонічних явищ. До 
перших належать розмаїті типи шаруватості — градаційна, скісна. Надзвичайно 
цікавими є форми стільникового вивітрювання. Форми багатьох скель 
контролюються тектонічними тріщинами, вздовж яких розвивались лабіринти. 
У межах основного масиву виділяють чотири штучні печери. Археологи 
 

 
Рис. 3-5. Скельний комплекс Скелі Довбуша у Бубнищі 

 
припускають, що у прадавні часи тут існувало язичницьке святилище, а після 
поширення у Карпатах християнства виник невеликий давньоруський 
монастир-скит. За переказами, у XVII – XVIIІ ст. карпатські опришки 
використовували це місце для таборування та зберігання скарбів (скарби 
Олекси Довбуша). Деякі скелі за формою нагадують тварин або людей. Тут 
регулярно проводять змагання зі скелелазіння та гірського велосипедного 
туризму. Скельні утворення часто трапляються в Карпатах і, як правило, вони 
простягаються вздовж тектонічних скиб Скибової зони Карпатської складчастої 
споруди. Виникнення розрізнених останців (скель) серед міцних ямненських 
пісковиків пов’язано як з неоднаковим складом цементу пісковиків, так і з 
різними властивостями мінеральних утворень, що їх складають. Форму 
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багатьох скельних утворень також контролюють переважаючі напрямки 
тріщин. 

Кремені над меандром р. Стрий (пункт 14) — відслонення частини 
нижнього «роговикового» горизонту нафтоматеринської менілітової світи 
олігоценового віку (29-24 млн. років). Товща цієї світи представлена 
чергуванням збагачених органічною речовиною аргілітів та алевролітів, 
пісковиків, вапняків і кременів («роговиків» — у термінології карпатських 
геологів). Під час утворення цих товщ морська вода містила велику кількість 
поживних елементів (P, K, Mg) та кремнезему, що викликало цвітіння води — 
масштабний розвиток фіто- та зоопланктону. Поживні речовини привносилися 
як вулканічним попелом, так і річками. Колосальна кількість планктону швидко 
забирала кисень з води, що призводило до масової загибелі живих організмів. 
Їхнє захоронення у осаді сформувало породи, збагачені органічною речовиною, 
які в подальшому стали джерелом нафти та газу. Періодичне повторення 
цвітіння води упродовж кількох мільйонів років призвело до формування товщі 
кременів із характерною смугастістю — зміною співвідношення кремнистої, 
уламкової, вапнистої та органічної складової порід. Такі осади утворювали на дні 
моря гелеподібний шар, надзвичайно чутливий до землетрусів. В товщі 
кременистого горизонту є сейсміти і кластодайки, які зафіксували збурення 
пластичного шару під час проходження сейсмічної хвилі. Це можна побачити у 
стінці обриву вздовж виїмки колишньої вузькоколійної залізниці. На західному 
схилі г. Батинець відкривається чудова панорама на «Карпатську Швейцарію» 
— таку назву дістала ця місцевість від туристів. Тут р. Стрий виробила 
унікальний для Карпат і надзвичайно красивий меандр – упродовж кількох 
кілометрів річка двічі змінює напрямок течії на 180° (рис. 6). Це зумовлене 
незначним нахилом долини та русла на цьому відрізку, а також постійною 
зміною берегової і донної ерозії річки на різних етапах її розвитку. На опуклих 
сегментах днища долини збереглись тераси середнього рівня (відносна висота 
40 м над урізом ріки) з чисельними відслоненнями галечниково-піщаних товщ. 
відносно глибоководному морському басейні. На нижніх поверхнях пісковиків 
спостерігаються механогліфи, що відображають напрямки переміщення 
осадового матеріалу. Вік цих порід визначений на підставі досліджень 
мікроорганізмів, що жили в морських басейнах мільйони років тому. Вказана 
товща залягає моноклінально з «типовим карпатським» падінням порід. У 
флішовій товщі можна побачити невелику флексуру — вигин гірських пластів, 
що виникає під дією тектонічних сил. Спостерігаємо багато елементів, що 
свідчать про теперішню тектонічну активність — невеликі розломи, складки. Ці 
структурні елементи показують, що переміщення відбувалися в північно-
східному напрямі. Товща порід розбита системою тріщин, яку водні потоки 
використовують для поступового формування своїх русел. Вздовж стежки, що 
веде до водоспаду, проявлені сучасні зсувні процеси, позаяк значна частина 
відкладів представлена нестійкими до вивітрювання аргілітами. Ці зсуви часто 
викликані діяльністю людей, наприклад, прокладанням доріг або іншими 
будівельними роботами. В цьому місці добре проявлений вплив геологічної 
будови на формування рельєфу — схили контролюються положенням пластів 
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гірських порід, а русла водних потоків течуть вздовж простягання цих пластів. 
Через це каньйон має асиметричну форму — південно-західні схили пологі, а 
північно-східні — круті. 
 

 
Рис. 6. Меандра річки Стрий (вид з гори Батинець) 

 
Урочище Женець  (пункт 28) — каньйон у флішових відкладах з 

мальовничим водоспадом Гук висотою 30 м. Тут струмок Женецький за кілька 
сотень тисяч років прорізав середно- та дрібноритмічний фліш (закономірне 
перешарування пісковиків, алевролітів та аргілітів) еоценового віку (рис. 7).  

Пісковики світло-сірого до темного кольорів, середньозернисті. В них 
спостерігається низка структур, які свідчать про умови формування відкладів у  

Грязьовий вулкан Старуня (пункт 22) — пологий глинистий конус 
діаметром 20 м і висотою до 1,5 м з невеликим жерлом діаметром 0,3 м, через 
яке час від часу виділяються глиниста суспензія, розсіл і бульбашки газу. 
Кількість кратерів непостійна і змінюється від 3 до 8. Вулкан почав діяти у 1977 
р. після землетрусу в горах Вранча. У геологічному відношенні ця місцевість 
знаходиться у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину і відома своїми 
родовищами нафти, газу та озокериту. Нафтові поклади знаходяться в 
палеоцен-еоценових відкладах – ямненська, манявська, вигодсько-пасічнянська 
світи та в олігоценових утвореннях – менілітовій світі. Екранами для нафти є 
непроникні відклади бистрицької світи (верхній еоцен) та моласові відклади 
поляницької і воротищенської світ. У 1929 р. у свердловині Надія-1 
підтверджено невеликі запаси нафти і природного газу, які вичерпалися після  
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Рис. 7. Каньйоноподібна долина Женецького потоку у урочищі Женець 

 

 
Рис. 8-9. Грязьовий вулкан Старуня – унікальний об’єкт на шляху “Гео-
Карпати» 
 
багаторічної експлуатації. Нині зі знищеної верхівки цієї свердловини виходить 
природний газ, палаючий факел якого сягає висоти 1,5 м. Поступове 
руйнування нафтових покладів завдяки поверхневій ерозії супроводжувалось 
міграцією вуглеводнів до поверхні через мережу тріщин з утворенням 
озокериту, родовище якого знаходиться на глибині від 10 до близько 500 м. 
Озокерит міститься в жилах та гніздах. Наприкінці ХІХ століття його 
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використовували як ізоляційний матеріал підводного міжконтинентального 
кабелю, прокладеного дном Атлантичного океану між Європою і Північною 
Америкою. Експлуатацію родовища в Старуні завершено у 1960 р. У межах 
воротищенських верств є також неглибоко залягаючі поклади кам’яної і 
калійної солей. Світову славу цій місцевості принесли знахідки на початку ХХ 
ст. фауни льодовикового періоду: мамонта, волохатого носорога та ін. Частина 
цих експонатів є в колекціях Національного природничого музею НАН України 
у Львові та Природничого музею в Кракові. 

Нафта в Угерцях Мінеральних (пункт 9). Угерці Мінеральні – це 
територія природних виливів нафти, яка утворилася із органічної речовини 
менілітових сланців за умов підвищеної до 90°С температури, на глибинах до 3 
км і нагромадилася в пісковиках в антиклінальній пастці. В другій половині 
XIX століття тут діяв курортний заклад. З 1870 р. функціонували перші нафтові 
шахти-копанки. У 1880 р. була закладена спілка, пайовиком якої був Ігнацій 
Лукашевич, що мала тут 9 шахт з продуктивністю 120 тонн нафти. Генріх 
Вальтер, колишній січневий повстанець, керівник шахти Бубрка, писав у 
журналі “Космос”: В Угерцях ми знаходимо відклади менілітової групи, а гора 
вище села, мабуть, була утворена з клівецького пісковика (…) Породна олія має 
видатні ознаки нафти із еоценових покладів. Придивляючись до розрізу 
нафтової шахти в Бубрці (…) і порівнявши ближче поодинокі верстви з 
угерецькими покладами, ми знайдемо тотожність геологічних взаємин в 
кожному відношенні, якої майже ніде ми не зустрічаємо. Доказом цього є 
багаті нафтові поклади в обох місцевостях. Угерці, незаперечно, належать до 
найбільш обіцяючих нафтових галіційських нафтових копалень. 1883 р. сюди 
прибув В. МакГарвей і застосував канадський бурильний метод. Перша 
свердловина досягла 127 м, наступні – 146 і 186 м. “Газета Народова” 2 травня 
1884 так описувала його перші дії: (…) нафта цебеніла в Угерцях товстим 
струменем, немовби артезіанська криниця, і з надзвичайною регулярністю. Що 
15 хвилин деякий час цебенів стовп нафти, достатній для наповнення п’яти 
бочок – потім перестає, щоб за чверть години знов розпочати цю саму 
діяльність. Діру 150 метрів завглибшки американські робітники, привезені з 
Канади, тут вибурили за шість днів! В 1896 р. копальня в Угерцях складалася 
із 18 вишок, що були знищені внаслідок пожежі. У 1912 р. тут діє Англійське 
Фінансове Товариство Cansfield et Company, яке виконало 2 свердловини до 
глибини 400 м. Діяльність фірми була припинена після початку I світової війни 
(Augustyn 2011). 

Озеро Геологів (пункт 17) розміщене над Угерським газовим родовищем і 
має техногенне походження. Газ цього родовища знаходився в пастках, 
локалізованих у межах пологої антиклінальної структури, розміщеної над 
ерозійним виступом донеогенового фундаменту. Із півдня складка перекрита 
насувом Самбірської зони. Газ виповнював поровий простір неогенових 
пісковиків і утримувався зверху глинистими відкладами, що їх перекривають. 
Знизу газовий поклад був підпертий поровими водами. Декілька таких газових 
покладів знаходяться на глибинах від 200 до 1050 м. У листопаді 1946 року при 
бурінні розвідувальної свердловини на глибині понад 1000 м був розкритий 
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найбільший та найглибший поклад газу, в якому на той час знаходилося 39.5 
млрд. м3 газу. Через людську помилку стався раптовий викид газу. Газо-водяна 
суміш під тиском понад 100 атм викинула в повітря 800 м бурильних труб. Газ 
загорівся. Стовп вогню сягав 30 м заввишки, а вночі заграву було видно із 
віддалі 50 км. На місці свердловини утворився кратер діаметром 125 м та 
глибиною до 40 м, що поглинув бурову вишку та все її обладнання. Кратер 
заповнився водою. Пожежу декілька місяців не могли загасити. Через фонтан із 
величезної кількості води в суміші із газом та породою в поєднанні із палаючим 
газом не вдавалося тривалий час загасити пожежу і затампонувати 
свердловину. Для ліквідації аварії в 1947 р. на віддалі від кратера були 
пробурені дві похилі свердловини, що відвели на себе потік газу, і лише після 
цього фонтан вдалося загасити. Внаслідок аварії понад 3 млрд. м3 газу було 
викинуто в атмосферу, що становило майже 10 % від усього об’єму газу, що 
знаходився в покладі. Із покладів Угерського родовища з 1946 по 1975 рік 
видобуто 42,2 млрд. м3 газу. До порівняння, зараз із усіх родовищ України 
добувається приблизно 20 млрд. газу в рік. На даний час нижні горизонти 
Угерського та, розміщеного поруч, Більче-Волицького родовищ перетворені у 
підземне сховище газу, одне із найбільших у світі. 

Представлені геоморфосайти мають важливе регіональне значення, тому 
й увійшли до складу згаданого геошляху. Їм притаманна висока динамічність, 
оскільки усі вони є інтенсивно відвідуваними туристичними об’єктами і 
зазнають значного антропогенного навантаження. Тому для них важливо 
забезпечити посилені заходи щодо збереження, зокрема це стосується 
контролю туристичного руху, встановлення додаткової інфраструктури і 
постійного моніторингу за станом об’єктів.  
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GEOMORPHOSITES AS PART OF THE UKRAINIAN-POLISH GEOTOURISTIC 
ROUTE "GEO-CARPATHIANS" 

Y. Zinko, I. Bubniak, R. Hnatiuk, L. Skakun, A. Saletskiy 
As part implementation of a research and educational projects for development of 

transborder (Ukrainian-Polish) geotouristic route "Geo-Karpaty" reasonably basic and additional 
geotouristic objects within Ukrainian and Polish part of the Carpathians. As part of the international 
geotouristic route "Geo-Karpaty" allocated geomorpfosites: Tors of the Kamieniec Castle, Prządki 
Nature Reserve, Lesko Tor – Kmita Tower, Spas (Sokol) rocks, Urych rocks, Dovbush rocks, 
Cherts above the meander of Stryi River. Stryi 
Valley, Zhenets Canyon, Starunia mud volcano, Oil seepages in the Uherce Mineralne, Lake of 
Geologists.  

Key words: geotourism, geotouristic route, "Geo-Carpathians", geotouristic objects, 
geomorphosites. 
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