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УДК 551.4 
 

АЛЬПІЙСЬКИЙ РЕЛЬЄФ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
 

Ярослав Кравчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Під терміном �альпійський рельєф� розуміємо рельєф верхнього 

ярусу гір, притаманний ділянкам сучасного зледеніння або створений під 
час давніх зледенінь. Для альпійського рельєфу характерні чітка 
розчленованість, крутість схилів, наявність гострих гребенів, розвиток 
типових льодовикових форм рельєфу: карів (цирків), карлінгів, трогів. 

Протягом тривалого часу у морфологічних класифікаціях гір 
альпійський рельєф ототожнювався тільки з високими горами. 
Переважно межею поміж високими і середніми горами вважали висоту 
2000 м абсолютної висоти. Деякі автори приймали висоту 1500 м, але 
при цьому А. Пенк відносив її тільки для гір Середньої Європи. І. Щукін 
(1964), аналізуючи терміни �високі гори� і �середні гори�, вважав, що їх 
співставлення може бути тільки для гір однакових широт і приблизно 
однакових кліматичних умов. В ці терміни в геоморфологічній літературі 
вкладаються морфогенетичний смисл (характеристика зовнішніх обрисів 
гір та історія їх формування). 

М. Гвоздецький і Ю. Голубчиков (1987) пропонують для південної 
частини помірного і субтропічного поясів північної півкулі прийняти 
такі висотні границі: низькогір�я � до 1000 м, середньогір�я � до 2000 м, 
високогір�я � більше 2000 м. 

Серед численних морфологічних класифікацій гір заслуговують на 
увагу класифікації М. Подобєдова (1964) і В. Піотровського (1961). 

В. Подобєдов виділяє: 
1) низькі гори (абсолютні висоти до 700-800 м, відносні � 200-500 м, 

крутизна схилів від 5-10°) із переважанням заокруглених вершин; 
2) середньовисотні гори (абсолютні висоти до 700-2000 м, глибина 

розчленування � 500-1000 м на протязі 2 км, крутизна схилів від 
10-25°), які поділяються за зовнішнім виглядом на: а) гори із 
заокругленими формами рельєфу; б) гори з різкими формами 
рельєфу, переважанням крутих схилів і глибоким розчленуванням; 
в) гори з альпійськими формами рельєфу; 

3) високі гори (абсолютні висоти понад 2000 м, відносні � 1000 м і 
більше, крутизна схилів перевищує 25°, з вузькими зубчастими 
гребенями і вершинами, більшість яких піднімаються вище снігової лінії. 
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Подібний поділ пропонує і В. Піотровський, який ділить гори на : 
високі, середньовисотні і низькі. 

До високих гір відносяться гори, які мають абсолютні висоти 
більше 2000-2500-3000 м і відносні висоти більше 1000 м на 2 км 
протяжності. Високі гори діляться на два підтипи: а) високі гори з 
альпійським рельєфом і б) високі гори з ерозійним рельєфом. 

Середньовисотні гори мають абсолютні висоти від 700 до 2000 м і 
відносні � від 350 до 1000 м на 2 км протяжності. Середньовисотні гори 
діляться на три підтипи: а) середньовисотні гори з альпійськими 
формами рельєфу; б) скелястими (кутастими) формами рельєфу; в) з 
округлими плавно окресленими формами рельєфу. 

Низькі гори мають абсолютні висоти до 700-800 м і в окремих 
вузлах і вершинах � до 1000-1200 м. Глибина розчленування � від 150 до 
450 м на 2 км протяжності. Переважаюча крутість схилів � 5-10º, 
місцями значно зростає. 

Наведені морфологічні класифікації також пов�язані з 
кліматичними зонами � характер рельєфу для певних гіпсометричних 
рівнів буде істотно відрізнятися на різних широтах. Не можна 
погодитися із запропонованим В. Піотровським (1961) рядом: високі, 
середні, низькі гори, який характеризує їх морфологічний вік � від 
молодих високих до гір зрілих, а потім низьких зруйнованих процесами 
денудації. 

У більшості гір однієї складчастості (віку) зустрічаємо ділянки 
різних морфологічних типів гір. Так, наприклад, в Українських Карпатах 
чергуються низькогірні і середньогірні масиви, що пов�язано із 
структурно-літологічними особливостями, а також дещо відмінною 
інтенсивністю неотектонічних рухів. 

Отже, із аналізу більшості морфологічних класифікацій 
напрошується висновок, що в Українських Карпатах домінують 
середньовисотні і низькі гори. Середньовисотні масиви домінують у 
Полонинсько-Чорногірських Карпатах (Полонинський хребет, 
Свидівець, Чорногора, Гринява і Лосева), Рахівсько-Чивчинському 
масиві, Скибових і Привододільних Горганах, низькогірні � у 
Вододільно-Верховинських Карпатах, крайових низькогір�ях, Покутсько-
Буковинських Карпатах і Верхньо-Дністерських Бескидах. Із 
перерахованих регіонів Українських Карпат тільки в Чорногорі маємо 
декілька вершин, які перевищують 2 000 м, що за більшістю 
морфологічних класифікацій потрібно віднести їх до високогір�я. 
Важливим показником є також відносні висоти. Глибина розчленування 
для високогір�я повинна перевищувати 1 000 м на 2 км протяжності. 
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Аналізуючи рельєф Горган, С. Рудницький (1905) з посиланням на 
класифікацію А. Пенка стверджував, що відносні висоти до 1000 м у 
районі хребтів Сивулянського та Ігровця є межею між середніми і 
високими горами. При визначенні високогірного рельєфу, крім значного 
розчленування, великих абсолютних та відносних висот, крутих схилів з 
вузькими гребенями і піками, часто вказують на те, що цей тип рельєфу 
піднімається вище снігової лінії з покритими льодом і снігом 
вершинами. У такому випадку терміни рельєф альпійський і 
високогірний характеризують однаковий тип гір. 

Зокрема, І.С. Щукін (1980) високогірний рельєф, високі гори 
визначає як �морфогенетичний тип рельєфу гір, які піднімаються вище 
кліматичної снігової границі і несуть сліди сучасного і давнього 
зледеніння (льодовикові цирки, гострі вершини, троги, �вічні сніги� і 
льодовики).�1 

Загальноприйнятих абсолютних висот для високогірного рельєфу 
немає, вони коливаються залежно від географічної широти і положення 
снігової границі. Щодо альпійського рельєфу, то він зустрічається в 
горах різної висоти. Так, в Українських Карпатах з типовим 
середньогірним і низькогірним рельєфом, фрагменти альпійського 
рельєфу збереглися у середньогірних масивах: Мармароському, 
Свидовці, Чорногорі і Горганах. Цей рельєф є реліктом епохи 
плейстоценових зледенінь, коли снігова лінія в Українських Карпатах 
опустилася (Є.Ромер (1906); Іванов, 1956) до 1450-1500 м. 

У масиві Чорногори зосереджені максимальні абсолютні висоти 
Українських Карпат. Альпійський рельєф зосереджений у 
привододільній частині хребтів поміж г. Говерлою � 2061 м і г. Піп-Іван 
(Чорна Гора) � 2020 м. Відносні висоти на північно-східних схилах 
коливаються в межах 400-500 м, місцями досягають 1000 м і більше. 

У Чорногірському масиві зосереджені всі вершини Українських 
Карпат, висота яких перевищує 2000 м (Петрос � 2020 м, Говерла � 2061 
м, Ребра � 2001 м, Гутин Томнатик � 2016 м, Бребенескул � 2035 м, Піп 
Іван або Чорна Гора � 2020 м). 

В структурному відношенні найвища частина Чорногори  
приурочена до Яловичорської або Говерлянської підзони (більш 
дрібного покриву) Чорногірського покриву (Круглов, 1986). Вздовж 
крутих пригребеневих північно-східних схилів фіксується лінія насуву 
цієї підзони на Скупівську підзону, яка в свою чергу насунена на 
Кросненську зону. 

Панівне становище в будові Яловичорського (Говерлянського) 
                                                
1 Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. � М., 1980. � С.89. 
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покриву належить відкладам чорногірської світи верхньої крейди 
(коньяк-датський яруси), яка складена товстошаруватими масивними 
пісковиками з пластами тонкоритмічного флішу. Вперше світа була 
виділена К. Паулем і Є. Тітце у 1872 р. під назвою чорногірських 
пісковиків. 

У Скупівському покриві також домінують масивні пісковики з 
прошарком алевролітів і аргілітів і пакети тонкоритмічного флішу у 
нижній частині розрізу. Верхня частина світи представлена грубим 
піщано-глинистим флішем, який нагадує відклади стрийської світи 
Скибової зони (Круглов, 1971). 

Відклади нижньої крейди у Чорногірському покриві представлені 
шипотською світою (апт-альб). В її будові беруть участь переважно 
чорні аргіліти з рідкими прошарками мергелів і пісковиків. 

Давньольодовиковий  рельєф Чорногори ділять на три групи 
(Свідерський, 1938). Основними формами альпійського рельєфу є 
льодовикові кари і долини. На формування їх  кожній групі великий 
вплив мали структурно-літологічні особливості окремих ділянок, через 
що льодовикові кари і долини відрізняються морфометричними 
показниками: абсолютними і відносними висотами, шириною і 
довжиною, крутизною стінок, мезо- і мікрорельєфом днищ карів і долин і 
т.п. 

До першої групи відносять льодовикові долини, кари і �нижні 
котли� у верхів�ях Заросляцького Пруту (потоки Заросляк, Брескулець, 
Арендаж). До другої групи належать долини Пруту Данцерського, 
Гаджини і Кізі. Третю групу складають верхів�я Дземброні і Погорільця. 

 В першій групі крайнім північно-західним каром є 
Малоговерлянський, який розміщений на північ-північно-східному схилі 
Говерли. Абсолютна (усереднена) висота днища кару біля 1520 м, тилова 
стінка кару висотою 330 м і крутизною 35º з невеликими нівальними 
нішами і численними ерозійними борознами.∗  

Борти кару більш похилі (22-25°), висоти їх над днищем � 80-100 м, 
численні осипи і мікроформи снігового роз�їдання. Вирівняне днище 
кару  шириною біля 150 м вкрите численними слабо обкатаними 
брилами пісковика, місцями заболочене. Ригель висотою 12 м замикає 
днище кару, нижче нього розміщене торфовище довжиною біля 300 м і 
шириною 50-75 м. На уступі до �нижнього котла� зафіксовано вал 
стадіальної морени дугоподібної форми. Нижче невеликого за розмірами 
ерозійно-льодовикового �нижнього котла� на лівобережжі потоку 
                                                
∗  Морфометричні показники при характеристиці льодовикових форм рельєфу приводяться за даними 
досліджень геоморфологічної партії НДС Львівського університету за 1965-1967 р.р. 
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простежуються  два вали бокової морени довжиною 250 і 300, в будові 
яких домінують валуни пісковиків і конгломератів чорногірської світи, а 
також більш дрібний матеріал пісковиків шипотської і скупівської світ. 

Заросляцький кар, один з найбільших у цій групі, розміщений між 
Говерлою і Брескулом і орієнтований з південного заходу на північний 
схід. Абсолютна висота днища кару біля 1630 м, висота тилової стінки 
над днищем � 150 м, крутизна � 30°. Днище кару шириною біля 250 м 
заболочене, у північно-східному напрямку звужується до 125-135 м (в 
районі ригеля). Нижче ригеля простежується крутий уступ (30°) від кару 
до нижньої ерозійно-льодовикової улоговини висотою  75-80 м. 

Поміж двома витоками Заросляцького Пруту простежується 
моренний вал висотою до 15 м. Ще один моренний вал простежується 
північно-східніше водоспаду довжиною 230-250 м і висотою 10-12 м. На 
бортах кару зустрічаються нівальні ніші на абсолютній висоті до 1775 м. 

У �нижньому котлі� збереглися один вал бокової і два великих 
вали стадіальних морен. Відносна висота валів 9-13 м, довжина валу 
бокової морени біля 350 м. Обидва вали стадіальної морени перетинає 
Прут Заросляцький, врізаючись на 7-9 м. 

Брескульський кар розміщений між вершинами Брескул і 
Пожижевська і за розмірами значно менший від двох попередніх. Днище 
кару розміщене на висоті біля 1540 м і має ширину 100 м, вкрите 
великими і дрібнішими брилами � продукт розмиву морени. Ригель 
висотою 13 м і шириною 60-75 м має дугоподібну форму і перекритий 
моренними відкладами. 

Висота тилової стінки над днищем кару біля 135 м, крутизна � 30° і 
більше. На тиловій стінці і бортах численні нівальні ніші, максимальні 
розміри яких досягають 50-75 м у поперечнику і глибиною врізу до 30 м. 

Дуже чітко у рельєфі простежується нижній Брескульський 
�котел�, який має дуже круті (37°) і високі (200-250 м) бортові стінки. 
Ширина заболоченого днища нижнього �котла� біля 550-600 м, 
абсолютна висота днища (усереднена) � 1370 м. Вздовж бортів і в 
центральній частині розміщені моренні вали довжиною 250-300 м. 

Арендажський кар розміщений у верхів�ях потоку Арендаж поміж 
вершинами Пожижевська і Данцер. Кар має круту (більше 30°) тилову 
стінку висотою біля 175 м, яка сильно розчленована ерозійними 
промивинами. На бортах кару багато дрібних і великих (до 100 м 
шириною) нівальних ніш, численні дрібні осипища. 

Днище кару розміщене на абсолютній висоті 1540 м, його ширина 
біля 375 м. В його межах простежується два вали бокової і один 
стадіальної морени з максимальною висотою біля 80 м і довжиною 
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(бокові морени) 180-200 м. Складена морена слабо обкатаними, 
великими брилами пісковиків і конгломератів (0,7-2,5 м діаметром) у 
суглинистому заповнювачі. 

Ерозійно-льодовикова улоговина (�нижній котел�) Арендажського 
кару невелика за розмірами, має порівняно похилі борти і тилову стінку, 
вздовж бортів простежується декілька валів бокових морен. 

Друга група льодовикових долин північно-східних схилів 
Чорногори (Пруту Данцерського, Гаджини і Кізі) повязана з більш 
масивною ділянкою хребта, більшими абсолютними висотами, 
характеризується значним врізуванням у вододільний хребет і 
відсуванням вододілу на південний захід. Долини цієї ділянки, 
незважаючи на перетин більш широкої смуги чорногірських пісковиків, 
відзначаються значно більшою шириною, численними бічними 
розгалуженнями. Глибше врізування і розширення долин Пруту 
Данцерського, Гаджини і Кізі в глиб цоколю Чорногори, на думку 
Б.Свідерського (1937), значно змінило їх морфологічний характер як 
збірника льодовикових мас. На північному заході група розпочинається 
Данцерським каром, який розміщений південно-східніше г. Данцер і 
орієнтований у східно-північно-східному напрямку. Тиловою стінкою 
крутизною 34° і висотою 130 м кар прилягає до вододілу, лівим бортом 
до північно-східного схилу г. Данцер. На тиловій стінці і бортах численні 
ерозійні улоговини, нівальні ніші різних розмірів (максимальна ширина 
70-80 м і глибина врізу до 10 м), дрібні осипища. 

Середня абсолютна висота днища кару біля 1680 м, ширина � 500м, 
довжина � 250-300 м. На днищі зустрічаються залишки розмитої 
стадіальної і донної морен. Ригель простежується не дуже чітко і 
припіднятий над днищем на окремих ділянках на 7-9 м. 

Біля південно-східного борта кару на абсолютній висоті 1665 м 
розміщене невелике озеро площею біля 705 м², глибиною 0,7-0,8 м. 

Туркульський кар найбільший за площею у басейні Данцерського 
Пруту і має форму амфітеатру. Абсолютна усереднена висота днища 
кару біля 1720-1740 м, ширина � 600-650 м, довжина � 500 м. Порівняно 
вирівняне днище кару вкрите брилами пісковика діаметром 1-2,5 м і 
накопиченнями суглинисто-щебнистого матеріалу � залишки розмитої 
стадіальної морени. 

У південно-східній частині кару на висоті біля 1700 м розміщене 
Несамовите озеро площею біля 3000 м². 

Крутим уступом висотою 50-60 м кар обривається до �нижнього 
котла�, днище якого є на висоті 1580-1600 м і який є спільним для 
Туркульського і Данцерського карів. Тут простежуються декілька валів 
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бокової і стадіальної морен. 
Два крайніх південно-східних кари у верхів�ях Данцерського Пруту 

відокремлені один від одного і від Туркульського  кару скелястими 
каровими гребенями (Козли Великі і Козли Малі). Кар під Шпицями має 
продовгасту форму і орієнтований з південного заходу на північний схід. 
Усереднена абсолютна висота днища кару біля 1720 м, ширина днища � 
300 м. На днищі численні вали стадіальної морени висотою 6-8 м, які 
складені слабо обкатаними брилами пісковиків і конгломератів 
чорногірської світи. Розділені кари скелястими гребенями висотою 75-
100 м над днищем. 

Висота тилової стінки кару під Шпицями � 130 м, у кру поміж 
Великими і Малими Козлами � 150 м, їх крутизна � 30-37°. Кар між 
Великими і Малими Козлами має більшу ширину (400 м), але значно 
коротший. 

Днища обидвох карів уступом висотою 50-60 м обриваються до 
�нижнього котла�, в якому простежується декілька валів бокової морени. 

На абсолютній висоті 1325-1340 м розміщений ще один �котел� 
шириною до 500 м, який є ніби продовженням нижніх котлів 
Зарослянських карів. На днищі цієї улоговини шириною більше 500 м 
простежується вал бокової морени довжиною до 400 м. Висота тилової 
стінки біля 130 м, крутизна � 37о. 

У найширшій пригребеневій улоговині басейну Гаджини 
(протяжність від хребта з вершиною Шпиці � 1863 м до хребта 
Кедровати � Погорілка біля 2,4 км) розміщено декілька великих карів 
(цирків), днища яких фіксуються на абсолютних висотах від 1680 до 
1750 м і утворюють величезний амфітеатр. Надзвичайно круті, часто 
урвищні, уступи біля пригребеневої частини головного хребта (г. Ребра, 
2001 м), а також відрогу Шпиці коливаються межах 80-200 м. Високим 
порогом (100-200 м) у центральній частині басейну кари обриваються до 
нижньої ерозійно-льодовикової улоговини, яка розміщена на абсолютних 
висотах 1400-1420 м. В усіх карах зустрічаються сильно розмиті вали 
бокових і стадіальних морен. 

У верхній частині басейну Кізі між хребтами Кедровати � 
Погорілка і Розшибеником шириною до 1,7 км також утворюють 
великий амфітеатр, днище якого розміщене на абсолютній висоті біля 
1780 м. На цій висоті під вододільним хребтом розміщені торфовища  
(максимальні висоти торфовищ у Чорногорі). У центральній частині 
амфітеатру 60�метровий поріг відділяє його днище від нижнього 
�котла�, днище якого (1720 м) також заторфоване. Найнища ерозійно-
льодовикова улоговина розміщена на абсолютних висотах 1480�1500 м. 
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На всіх рівнях зустрічаються вали бокових і стадіальних морен. Дещо 
інший характер льодовикових долин характерний для басейну 
Дземброні, де розміщено п�ять добре морфологічно виражених карів. Як 
відзначає Б.Свідерський (1937), долини першої групи і долина Кізі 
відзначаються перевагою довжини над шириною, у басейні Пруту 
Данцерського і Гаджини довжина і ширина приблизно рівні, а  в басейні 
Дземброні ширина привододільних ділянок долин з льодовиковими 
формами рельєфу у 2,5 рази ширша від довжини. Морфологічні 
характеристики карів для басейнів Дземброні і Погорільця є типовими � 
приблизно однакова довжина і ширина. Для карів у басейні Пруту і 
Бистреця характерна надзвичайно велика довжина. Більшість авторів 
пояснюють це дещо відмінними структурно-літологічними 
особливостями цих ділянок.  

Нівальною і льодовиковою денудацією сильно знищені 
привододільні ділянки силів у карах долини Кізі, на північний захід і 
південний схід від г. Дземброні, у карі під г. Попом Іваном (Чорна гора). 
Тилові і бокові стінки карів на цих ділянках мають урвищний вигляд. На 
схилах г. Піп Іван сліди льодовикової обробки зустрічаються і на 
південних � південно-східних схилах. Добре виражені у рельєфі сліди 
льодовикової діяльності на південно-східних схилах є також у верхів�ях 
долини Бребенескула, що розміщена поміж двома двохтисячними 
вершинами � Бребенескул (2035,8 м) і Гутин-Томнатик (2016,4 м). У 
верхньому цирку на найбільшій абсолютній висоті (1801 м) розміщене 
озеро льодовикового походження Бребенескул, площа якого 0,4 га і 
глибина 2,8 м. 

 
Рис. 1. Бребенескульський кар (фото В.Шушняка) 

У басейні Погорільця на схилах г. Піп Іван заторфована улоговина 
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розміщена на усереднених абсолютних висотах 1650-1680 м. 
Замикається чітко вираженим порогом, днище вистелене моренними і 
флювіогляціальними відкладами. 

 
Рис. 2. Льодовикові форми рельєфу на схилах г. Піп Іван 

 (Чорна Гора)(фото В.Шушняка) 
Льодовики Чорногори залишили сліди не тільки у вигляді 

вироблених форм рельєфу (кари, троги і т.п.), але й форми рельєфу 
пов�язані з їх акумулятивною діяльністю. Моренні і флювіогляціальні 
утворення зустрічаються за межами карів і нижніх ерозійно-гляціальних 
улоговин (�котлів�). 

На північно-східних схилах Чорногори Б. Свідерський (1937) 
виділяв два різновікових моренних комплекси. Більш давній, морени і 
флювіогляціальні тераси на вододілах, і молодший, кий приурочений до 
долин. Найбільш повно вали бокових і рідше стадіальних морен 
молодшого комплексу збереглися на лівобережжі Зарослянського Пруту, 
при злитті Данцерського Пруту з потоками Арендаш і Хомулець, у 
басейнах Дземброні і Кізі. Більш давня морена добре збереглася на 
похилих вододілах, часто заболочених, поміж Прутом і потоками 
Припор і Кременещик. Порівняно добре обкатані валуни зустрічаються 
на абсолютних висотах 1100-1200 м. 

Довжина долинних льодовиків у басейні Пруту досягала 5-6 км. 
Давній кінець його фіксували  за 300-400 м до впадіння в Прут потоку 
Кременещик. П.Цись вважав, що він опускався значно нижче. За даними 
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дослідження геоморфологічної партії Львівського університету в 1965-
1966 рр. скупчення валунів із чорногірських  пісковиків і конгломератів 
зустрічаються за 1,0 � 1,2 км північніше від гирла потоку Кременещик. 

Давніше зледеніння Б.Свідерський відносив до міндельського 
(краківського, окського), а молодше до риського (варшавського � І, 
дніпровського) часу. П.Цись (1955, 1962, 1964) пов�язує моренну 
акумуляцію з ІІІ і IV терасами Пруту і робить висновок про дві стадії 
в�юрмського зледеніння Чорногори. При цьому він зазначає, що сліди 
в�юрмського (варшавське � ІІ) зледеніння виявлені у Татрах і 
Трансільванських Альпах. 

Аналіз палеогеографічної обстановки в плейстоцені свідчить  
(Кравчук, 2005) про найзначніші похолодання клімату в еоплейстоцені 
(міндель), коли покривний льодовик доходив майже до краю Карпат, а 
також у мезоплейстоцені (рис, дніпровське зледеніння), коли льодовик 
покривав найбільші площі України. Через це висновки Б.Свідерського 
(1937) є, на нашу думку, більш прийнятними. Не викликають заперечень 
також висновки Є.Ромера (1906), Б.Свідерського (1937), Б.Іванова (1950) 
про те, що снігова лінія найнижче (1450-1500 м) опускалася в 
еоплейстоцені, а пізніше поступово піднімалася. Отже в�юрмське 
зледеніння у Татрах і Трансільванських Альпах, які мають абсолютні 
висоти на 500-600 м вищі, ніж у Чорногорі, не викликає жодних 
заперечень.  

Гірська група Свидівця сформувалася на своєрідному 
тектонічному вузлі, де стикуються декілька покривів: Дуклянський � 
Близницька і Лужанська підзони, Поркулецький � Білотисенська 
підзона і Чорногірський � Яловичорська (Говерлянська) підзона. 

Форми альпійська рельєфу зосереджені у північній частині гірської 
групи з найбільшими абсолютними висотамии у хребтах Свидовець, 
Апшинець, Урду�Флавантуч. На фоні вирівняних пригребеневих 
поверхонь контрасно виділяються численні куполоподібні вершини: г. 
Унгаряска (1707,8 м), г. Трояска (1702,6 м), г. Догяска (1761,7 м), г. 
Котел (1770,8 м), г. Стіг (1704,3 м), г. Близниця (1881 м) � найвища 
вершина Свидовецького гірського масиву. 

У будові цієї частини Свидовецького масиву домінуюче положення 
займає Близницька підзона Дуклянського покриву. В її будові беруть 
участь відклади шипотської (нижня крейда), яловецької і тростянецької 
світ (верхня крейда), а також досить потужні відклади палеогенового 
флішу. На відміну від Яловичорської (Говерлянської) підзони 
Чорногірського покриву для неї характерний більш глинистий розвиток 
верхньої крейди і досить похилих складок (Круглов, 1986). Переважання 
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тут середньо- і дрібноритмічного флішу з домінуванням аргілітів і 
алевролітів наклало свій відбиток на форми і елементи форм рельєфу, 
зокрема досить широкі і протяжні ділянки поверхні вирівнювання. 

Як і в масиві Чорногори альпійський рельєф у гірському масиві 
Свидівця приурочений до пригребеневої частини найвищих хребтів. 
Основними формами рельєфу, які його характеризують є кари, 
льодовикові долини, скелясті карові гребені, круті скелясті тилові і 
бокові стінкикарів і т.п. 

За даними досліджень геоморфологічної партії Львівського 
університету у 1965-1966 і 1968-1969 роках форми льодовикового 
рельєфу плейстоценових зледенінь, охарактеризовані на північних 
схилах від г. Темпа на Заході до полонини Менчил на сході, а також на 
східних і південно-східних схилах хребта Урду�Флавентуч з найвищою 
вершиною Близниця. 

За обрахунками Є.Ромера (1906) снігова границя у плейстоцені (час 
останнього зледеніння на Свидівці) була на висоті 1437 м (Апшинецькі 
льодовики), 1484 м (Ворожеські льодовики) і 1492 м (Близницькі 
льодовики). Усереднена висота снігової границі � 1450-1475 м. Днища 
карів є на абсолютних висотах 1460-1475 м для північних схилів і 1580-
1600 м � на східних схилах. 

 
Рис. 3. Днище Близницького кару (фото В.Шушняка) 

Льодовикові кари виявлені у західній частині головного хребта 
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(басейн потоку Яблуниця) біля підніжжя вершин Темпа (1634 м), Велика 
Куртяска (1621 м) і Мала Куртяска (1644 м). Виділяється два кари, які 
сильно зруйновані процесами денудації. Більше зберігся західний кар з 
тиловою стінкою висотою 150 м і крутизною біля 40о. На днищі карів 
простежуються ригелі висотою біля 30 м і один спільний висотою 80 м. 
Ще один кар, також сильно зруйнований ерозійними процесами, 
розміщений на північно-західних схилах г. Мала Куртяска. Тилова і 
бокові стінки висотою від 90 до 110-120 м, крутизною до 40о з 
нівальними нішами, ерозійними водориями, дрібними осипищами. В карі 
два ригелі висотою 10-12 м і 50 м. На днищі кару два невеликих озера 
діаметром до 30 м. 

Друга група карів приурочена до підковоподібної воронки у 
верхів�ях потоку Турбатського, яка обмежена хребтом з вершинами 
Татарука (1707,4 м), Трояска (1702,6 м), Унгаряска (1707,8 м), Подпул 
(1629,6 м). 

Ширина днища західного кару у верхів�ях потоку Турбатського 
досягає 500 м. Тилова і бокові стінки висотою 80-90 м і крутизною до 35о 
покриті осипищами. В напрямку до ригеля (висотою до 50 м) тягнуться 
два вали бокової морени. Днище кару вкрите валунами і брилами 
пісковика діаметром до 1�1,5 м. 

На північних схилах г. Унгаряски і Турбатської полонини 
виділяється  ще два кари, днища яких вкриті моренним матеріалом. 
Ерозійні процеси і нівальна обробка згладили стінки карів. Моренний 
матеріал у вигляді окремих горбів простежується в потоці Турбатський 
на протязі 3,5 км. 

До північних схилів Свидовецького і Апшинецького хребтів у 
величезному амфітеатрі поміж відрогами Турбатської полонини на 
заході і полонини Менчул на сході приурочена велика група 
Апшинецьких і Ворожеських карів. Найбільш типовим у цій групі є 
західний Апшинецький кар, який розміщений на північно-східному схилі 
хребта Свидовець.Ширина кару біля 700 м, висота тилової стінки біля 
100 м, поблизу якої розміщене озеро шириною 100-150 м і 
максимальною глибиною біля 3 м. Від східного відділений порівняно 
невисоким пасмом. 

При злитті двох льодовиків утворилися дугоподібні вали 
стадіальної морени. Стадіальний ригель обох карів висотою 35-40 м 
характеризується масивністю, великою крутизною. Добре зберігся також 
вал серединної морени. 

Ворожеські кари відділені від Апшинецьких північним відрогом 
Апшинецького хребта. Найбільш типовим серед них є кар у долині 
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Великої Ворожеської, який має циркоподібний вигляд, круті і скелясті 
бокові і тилову стінки. У центральній частині кару простежується ригель 
з крутим північним уступом висотою до 80 м. Тилова стінка кару досягає 
висоти біля 150 м, крутизною до 45-50о. Біля східної стінки � вал 
бокової морени довжиною до 70 м і висотою 10-15 м. 

Кінцеву морену у Апшинецьких карів зафіксовано на абсолютній 
висоті 1175 м, Ворожеських � 1250 м. Більшість дослідників відзначає, 
що система Апшинецьких і Ворожеських карів з крутими скелястими 
стінками, каровими озерами, нівальними нішами, сніжниками є найбільш 
яскравою ділянкою альпійського рельєфу Свидовецької гірської групи. 

На східних схилах дугоподібного розгалуження Апшинецького 
хребта між г. Котел (1770,9 м) і г. Стіг (1704,3 м) у верхів�ях потоку 
Станіслав розміщені два добре виражених морфологічно кари � Татул і 
Кречунецький. 

 Кар Татул шириною до 400 м, з надзвичайно крутими стінками 
(40-45о) має симетричну напівокруглу форму. На тиловій стінці 
розміщено нівальні ніші діаметром до 60-70 м. Перший ригель 
піднімається над днищем на 7-8 м, за 150 м від нього розміщений 
східчастий другий ригель загальною висотою до 55 м. Вздовж південно-
західного краю кару простежується вал бокової морени довжиною до 150 
м. 

Кар Кречунецький має досить значні роміри � до 700 м у 
поперечнику. Тилова стінка кару крутими уступами піднімається на 150-
180 м над днищем. В карі представлені бокова, серединна і стадіальна 
морени. Чітко виражений у рельєфі уступ ригеля висотою 80 м. Краї 
трогових долин добре простежуються по південно-східному відрозі г. 
Котел і східних схилах г. Стіг на відносних висотах від 20-25 до 50 м. 

На південному асиметричному відрозі хребта Свидовець з 
вершиною Догяска (1761,7 м), зокроема на крутих східних і південно-
східних схилах, знаходиться група Гережеських карів. У всіх карів дуже 
високі скелясті тилові стінки, на яких багато сніжників. У центральній 
частині Великого Гережеського кару розміщене озеро, яке зі сходу 
оконтурюється дугоподібним валом стадіальної морени. Масивний 
ригель кару має висоту 66 м. 

Русло р. Косівської у верхів�ях закладене по дну трогу, довжина 
якого біля 2 км. На меридіональному відрізку хребта Урду-Флавентуч 
від г. Стіг (1704,3 м) до г. Близниці (1881,0 м) виділяють три великі 
гляціальні долини: Драгобратську, Стерешорську і Гропянецьку. 

Драгобратський кар має надзвичайно круті (до 40о) скелясті стінки, 
на яких численні ерозійні водориї і нівальні ніші. На днищі кару � 
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безладне нагромадження моренного матеріалу. За 100 м на схід від 
тилової стінки є озеро овальної форми (50м х 30м). 

У долині Драгобрату за даними досліджень геоморфологічної 
партії Львівського університету у 1965-1968 рр. зафіксовано три 
стадіальних морени (Є.Ромер вказував на п�ять � шість кінцевих морен). 
Моренні вали сильно розмиті, відносні перевищення їх не більше 10 м. 

Кар Штерешира має типову добре морфологічно виражену форму. 
На тиловій стінці крутизною 45о багато нівальних ніш, сніжників. 
Долини Драгобрату і Стерешори розділені вузьким скелястим гребенем. 

У підковоподібному пониженні між східними відрогами г. 
Близниці � Штерешорою і Тростянецьким краєм розміщений 
Гропянецький кар. Довжина його сягає до 1,5 км, ширина � 500-600 м. 
Тилова стінка крутизною 45о і висотою 80 м вкрита сніжниками і 
численними осипами, розчленована ерозійними водориями. 

Моренні утворення сильно розмиті, але добре фіксують три 
зупинки льодовика. 

Є.Ромер (1906) на основі аналізу льодовикових долин Свидівця 
робить висновок про дворазове зледеніння цього масиву. Свої висновки 
він обґрунтовує наявністю трогових долин на схилах хребтів (абсолютні 
висоти 1380-1450 м), які утворилися в період більш давньої льодовикової 
епохи. 

 На території Українських Карпат розміщені північно-західні 
відроги Мармароського масиву. Мармароський масив � це високо 
піднята зона метаморфічного комплексу порід, яка утворилася протягом 
байкальської і герцинської складчастостей. 

Виділяють у межах масиву два покриви � Білопотоцький і 
Діловецький, які на всьому протязі насунені на флішові Карпати. В їх 
будові домінують давні метаморфічні породи діловецької (протерозой-
палеозой) і білопотоцької (верхній протерозой) серій. У діловецькій серії 
переважають зелені аргіліти і кварцити, у білопотоцькій � сланці, 
кварцити, гнейси і амфіболіти (Круглов, 1971, 1986). У відкладах юри, 
тріасу і пермі провідна роль належить вапнякам і доломітам, а також 
пісковикам і конгломератам. 

У рельєфі цим структурам відповідають Рахівські гори і Чивчини із 
бриловим альпійським рельєфом. Максимальна абсолютна висота 1936,2 
м (г. Піп Іван). Вершина складена гнейсами і має пірамідальну форму. 
Відносні висоти досягають 600-1100 м. Переважають глибокі, часто 
ущелиноподібні долини, гострі гребені хребтів з конічними вершинами 
(г. Жербан, 1793,4 м). 

Головний гребінь Чивчинських гір проходить через вершини 
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Будичевська Велика (1677,9 м), Чивчин (1766,1 м), Лостун (1653,5 м), 
Коман (1723,6 м), Гнатася (1766,5 м). Амплітуда відносних висот 500-800 
м. Переважають дуже круті і надзвичайно круті схили (25-35о). Долини 
потоків мають вигляд ущелин у місцях виходу вапняково-доломітових 
товщ. 

На схилах вершини Піп Іван Мармароський є рештки льодовикових 
карів. Погана їх збереженість пояснюється перш за все літологічним 
складом порід (гнейси), які беруть участь в будові вершини. 

На схилах вершини Чивчин краще збереглися форми льодовикого 
рельєфу. У кількох кароподібних заглибинах розміщені невеликі озера. 

Щодо зледеніння Горган, то найбільш правдоподібними є 
висновки Є.Ромера про те, що у плейстоцені тут могли утворитися 
порівняно невеликі фірнові поля, які не могли бути джерелом живлення 
льодовикових язиків. Сліди нівально-льодовикової обробки 
пригребеневих частин схилів збереглися у Скибових Горганах біля 
вершин Грофа, Попадя, Ігровище, Висока, Мала Сивуля, Лопушна 
(Велика Сивуля). 

Форми і елементи альпійського рельєфу утворюють також масиви 
кам�яних розсипів, які вкривають гребені найвищих хребтів Горган. 
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. 
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ALPINE RELIEF OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS 
Yaroslav Kravchuk 

 
 

The analysis is presented concerning the elements of the mid-mountain alpine 
relief, the relicts of which have remained in the massives of Chornogora, Svydovets, 
Marmarosh and Gorgany. 
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УДК 551.79 (477.87)  
 

ПРОБЛЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ 
ЗАКАРПАТТЯ 

 
Олег Адаменко 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
 
В історії вивченості геоморфології і палеогеографії Закарпаття 

можна виділити шість періодів: австрійський (1805 -1887рр.), перший 
угорський (1887-1914), чеський (1914-1939), другий угорський (1939-
1945), радянський (1945-1991) і український (з 1991р.). В цілому по 
регіону опубліковано більше ніж 200 робіт з геології антропогену, 
геоморфології, неотектоніки і палеогеографії. Як правило, вони 
характеризують відносно невеликі ділнки Закарпаття, окремі річкові 
долини або характерні форми рельєфу.  

Із австрійського періоду відмітимо роботи С. Staszic (1805), K. Paul, 
E. Tietze C. (1887), і Joz. Bonkowski (1887), в яких наведені описи 
геологічної будови, корисних копалин та геоморфологічних 
особливостей окремих річкових долин.  

В перший угорський період продовжувались пошуки корисних 
копалин, але в роботах G. Petho (1989) і T. Posevitz (Atlas grologiczny 
Galicyi, 1887 - 1988) уже описані четвертинні відклади (duluvio). 

Чеський період був значно пліднішим у вивченні геоморфології. V. 
Uhlic (1914), M. Limanowski (1914), D. Andrusov (1932) і особливо V. 
Sauer (1929) велику увагу приділяли вивченню річкових терас від Ужа до 
Тиси і Апшиці, але визначити їх вік ще не вдалось. 

Другий угорський період, що співпав з роками другої світової 
війни, характеризувався геологічними дослідженнями для військових 
цілей. В продовж цих двох останніх періодів велику роль зіграли 
польські вчені (Lozinski, 1935; Lomnicki, 1935; Czyzewski, 1937), що 
зосереджували свою увагу на льодовикових формах рельєфу і відкладах, 
лесах, алювії річкових терас, фаун і і флорі. Гірські льодовикові 
утворення вивчали B. Swiderski (1938), S. Pawlowski (1936), E. Rower 
(1906) та ін. Але, не дивлячись на значну кількість опублікованих робіт, 
вивченість геології і геоморфології залишалась слабкою, обмежуючись 
даними лише з окремих ділянок. Після 1945 р. розпочались систематичні 
площинні дослідження, з широким використанням геологозйомочних, 
геофізичних, геоморфологічних робіт (Бондарчук, 1965; Вялов 1949; 
Муратов, 949; Алферьев, 1948; Высоцкий, 1961; Гренчук, 1950; 
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Гофштейн, 1964; Демедюк, 1971;  Ермаков, 1948; Зайцева, Пиотровсая, 
1965; Иванов, 1950; Капанин, Иванова,  1954; Кожевников, 1965; 
Пиотровская, 1964; Раскатов, 1953, 1954, 1966; Цысь, 1951, 1954; 
Швидкий, 1968; Адаменко та ін., 1977, 1979, 1981, 1987).  
Геологозйомочні роботи масштабу 1: 200 000 виконані М.М. Жуковим і 
Г.І. Раскатовим і дали важливий матеріал з геоморфології і геології 
четвертинних відкладів. Розпочались систематичні вивчення 
неотектоніки та вулканізму. Особливо плідно розвивався 
морфоструктурний метод аналізу тектоніки Закарпаття. Радянськими 
геоморфологами виявлені денудаційні рівні, розроблені принципові 
погляди на історію розвитку рельєфу Карпат.  

Н.П. Ермаков (1948) розробив загальне геоморфологічне 
районування, дав описи терас по р. Тисі. Він вважав, що південний схил 
Полонинського хребта відповідає рівню денудації ранньопліоценового 
віку, а гребінь хребта � це передмеотична поверхня, законсервована 
ефузивними покривами. Г.П. Алферьев (1948) систематизував тераси 
кількох рівнів і співставив їх з альпійською схемою льодовикових етапів. 
П.М. Цись (1951, 1954) виділив Полонинський пенеплен 
ранньосарматського віку, а Підполонинську поверхню денудації відніс 
до пліоцену. Він виконав співставлення денудаційних рівнів 
Українських, Польських і Румунських Карпат. Досить детальні 
геоморфологічні дослідження виконані Т.Ю. Піотровською і В.М. 
Зайцевою (1964, 1966), які виділили кілька етапів неотектонічного 
розвитку. Вперше були відібрані проби на спорово � пилковий аналіз, 
який виконали В.П. Грищук і Н.О. Рибакова. Неотектонічні дослідження 
І.Д. Гофштейна (1964) і А.В. Кожевникова (1965) були продовжені Ю.М. 
Швидким (1968), О.М. Адаменком, Р.С. Адаменко, Г.Д. Гродецькою, 
Г.М. Афанасьєвим та ін. (1977, 1979, 1981, 1987). 

Після отримання незалежності України в Закарпатті 
продовжувалось довивченння листів геологічної карти масштабу 1: 
200 000, пошуки і розвідка корисних копалин, окремі тематичні 
дослідження з геоморфології і палеогеографії. Характерним для цього 
періоду було розчленування крупних геологічних експедицій на окремі 
приватні геологічні фірми, які діють тут і зараз. 

На основі неотектонічного аналізу, літолого � мінералогічних 
досліджень, а також зібраної вперше нами мікротеріофауни викопних 
гризунів із алювію високих і середніх терас р. Тиси та її притоків ми 
провели реставрацію історії розвитку сучасної річкової мережі 
(Адаменко та ін., 1981, 1987). Більшість річок Закарпаття витікають з 
вершин Полонинського хребта та інших скибово � блокових орогенічних 
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морфоструктур і спочатку мають північно � західну або південно � 
східну орієнтацію своїх долин. Потім ріки пересікають карпатські хребти 
антецедентними долинами і вириваються у передгір�я. Тут можна бачити 
найбільш древні алювіальні відклади на горі Скридей (IX надзаплавна 
тераса) відносною висотою 260 м, а потім і більш молоді утворення VIII і 
VII терас. Ці три найбільш древні свідки розвитку долини р. Тиси 
відповідають потужній товщині так званого Копанського алювію, що 
формувався в умовах неотектонічного опускання протягом пізнього 
пліоцену � еоплейстоцену. Цей вік ми визначили ще у 1975 р., коли 
вперше була знайдена фауна гризунів хапровського і таманського 
комплексів (Адаменко, Гродецька, 1987).  

Цікавими є умови формування Копанської тераси. У розрізах 
Сосновий гай, Онок, Нижні Ремети можна спостерігати характерну для 
алювію потужної ріки діагональну шаруватість. Виходячи з умов 
залягання, характерного для пліоцену червоноколірного, строкатого 
літолого � мінералогічного типу � це алювій крупної передгірської ріки, 
або кількох гірських річок , що зливались у передгір�ях, утворюючи 
конус виносу. Клімат того періоду був достатньо теплим і вологим, що і 
сприяло червоноколірному вивітрюванню. Накопичення Копанського 
алювію не було безперервним. Навпаки, в його розрізах можна 
спостерігати численні розмиви, стратиграфічні неузгодження, вкладання 
більш молодих руслових товщ у древні. Тобто � це алювій багатоетапної 
еволюції р.Тиси на фоні загального неотектонічного опускання, яке 
супроводжувалось численними зупинками і підняттями. Більш молоді 
тераси, починаючи з VI надзаплавної, відносяться до четвертинного 
періоду. В ранньому плейстоцені Закарпаття утворились VI (60 - 80 м) і 
V (50 � 60 м) надзаплавні тераси та покривні субаеральні відклади з 
горизонтами викопних ґрунтів і лесовидних суглинків. VI тераса 
співставляється з михайлівською терасою Дністра та нагорнською і 
слободзейською терасами Дунаю і Пруту (за фауною молюсків і 
мікромамалій � Адаменко, Гродецька, 1987). V тераса відмічена тільки в 
долині р. Тиси � біля Хустських воріт, а ткож вище м. Рахова. На основі 
співставлення їх алювію з колкотовською терасою р. Дністер, що вміщує 
тираспольську фауну, вона датується другою половиною раннього 
плейстоцену. Значна вивітреність алювію, збагачення його 
гідроокислами заліза, змішаний каолініт � гідрослюдистий, з невеликою 
приміссю монтморілоніта склад глинистого заповнювача � свідчать про 
помірний і вологий клімат раннього плейстоцену.  

В середньому плейстоцені на території Закарпаття відбулось 
утворення алювіальних відкладів IV (40 � 60 м) і  III (20 � 30 м) 
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надзаплавних терас в долині р. Тиси та її притоків,  40 � 60 � метрових 
терас в гірській частині, льодовикових і флювіогляціальних відкладів у 
високогір�ї, а також субаеральних покривних порід з горизонтальними 
похованих  грунтів та лесів. IV тераса прослідковується в долині р. Тиси 
біля м. Хуст, а також у долинах рр. Тереблі, Тересви, Ріки, Боржави і 
Латориці. На основі мікротеріофауни, знайденої в алювії IV тераси біля 
р. Данилове, Р.С. Адаменко  (Адаменко та ін., 1977) визначила 
дніпровський вік цих відкладів. В той час на території Закарпаття 
простягались тундрово � степові і напівпустельні ландшафти, які зовсім 
відсутні тепер.  Це характерно для перигляціальних зон.  

III тераса розповсюджена обмежено і вивчалась нами лише в районі 
с. Ганчево, а також між містами Свалява та Мукачеве.  

У пізньому плейстоцені сформувались II і I надзаплавні тераси. 
Алювій їх представлений косошаруватими галечниками, гравієм, 
пісками, суглинками з лінзами намулів і глин загальною потужністю від 
3 до 15 м. У деяких розрізах, особливо в зонах неотектонічних опускань, 
алювій збільшує свою потужність до 30 м, а його фації замість руслових 
заміщаються старичними і заплавними. Пізньоплейстоценовий вік цих 
терас підтвержуєьться знахідками фауни крупних ссавців 
верхньопалеолітичного комплексу (Адаменко, Гродецька, 1987). 

В голоцені утворилось 2-3 рівня заплави.  
Таким чином, терасовий комплекс вивчено достатньо детально. 

Залишаються не зовсім чіткими взаємовідносини алювію терас з 
горизонтами викопних ґрунтів і лесів на міжрічкових теренах і високих 
терасах. Тому необхідні більш детальні дослідження з використанням 
сучасних літологічних і палеонтологічних та геохронологічних методів.  
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PROBLEMS OF GEOMORPHOLOGY AND PALEOGEOGRAPHY 
OF TRANS-CARPATHIANS 

Oleg Adamenko 
 

Thew stages of geomorphological and paleogeographical studies of Trans-
Carpathians have been defined. The issues of the structure of river valleys as well as 
of the histiry of their formation have been analysed. 
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ТЕРАСОВИЙ КОМПЛЕКС   
ТА ПЕРЕБУДОВА ГІДРОМЕРЕЖІ ДОЛИНИ  

ВЕРХНЬОГО ПРУТУ В ПЛІОЦЕНІ ТА ПЛЕЙСТОЦЕНІ 
 

Володимир Клапчук 
Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 
 

Долина верхнього Пруту перетинає північно-східні схили 
Українських Карпат та центральну частину Передкарпатської рівнини. 
На заході межа проходить по вододілу басейну р.Прут з басейном 
р.Бистриця Надвiрнянська, на пiвночi � з р.Днiстер, на пiвднi � з р.Тиса, 
на сходi � з р.Черемош. Дослiджуваний район включає в себе басейн 
р.Прут вiд витоку до м.Коломия.  

В геоморфологічному плані дослiджувана територiя входить до 
складу Полонинсько-Чорногiрської (район альпiйського i 
середньогiрного рельєфу гiрських груп Свидiвця i Чорногори), 
Вододiльно-Верховинської (Ворохта-Путильське давньотерасове 
низькогiр�я), Зовнiшньо-Карпатської (район середньовисотних Скибових 
Горган з кам�яними розсипами i глибокими поперечними долинами та 
район низькогiрного рельєфу краєвих хребтiв i Верхньо-Днiстровських 
Бескид) i Передкарпатської (Пiвденно-Покутська скульптурна височина; 
Коломийсько-Чернiвецька акумулятивна рiвнина; Пiвнiчно-Покутський 
район з давнiм височинно-долинним рельєфом; структурне низькогiр�я 
Рунгурської Слободи) областей [13,14]. 

Терасовий комплекс. Матеріали про терасовий комплекс долини 
р. Прут викладені в працях М.Ломніцького [16], Г.Тейссейра [18], 
Б.Свідерського [17], К.І.Геренчука [4], П.М.Цися [13-15], М.С.Кожуриної 
[8-10], І.Д.Гофштейна [6-7], П.Ф.Гожика [5], Я.С.Кравчука [11,12], 
М.Ф.Веклича [1] та інших. 

Оскільки долина верхнього Пруту розташована в горах та 
передгір�ї, кожна з них має свої особливості. Для долини характерні 
звуження та розширення, де терасовий комплекс, відповідно, неповний 
та повний, різні похили русла, неоднакова висота терас тощо. Для 
повнішого вивчення терасового комплексу долини верхнього Пруту було 
вибрано 4 поперечники, кожен з яких складався з декількох геолого-
геоморфологічних профілів. На поперечниках встановлювались 
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параметри терас, вивчались терасові відклади і т.п. Нижче наводимо 
опис терас та терасових розрізів (табл. 1). 

       Таблиця 1 
Морфометричні показники терасового комплексу долини верхнього Пруту. 

Гірська 
частина 

Передгірна 
частина 

Долина пра-
Пруту 

Долина верх-
нього Пруту 

Терас
и 

Вік 

H, м D, м H, м D, м H, м D, м H, м D, м 
Н.З. hl 0,6 15 0,7 27 � � 0,7 19,7 
В.З. hl 2,7 18 2,4 74 � � 2,6 41,6 

I df-pc 5,8 92 5,5 39 � � 5,7 68,0 
II vt-bg 11,2 65 10,0 80 � � 10,6 72,0 
III pl-ud 21,1 164 15,9 193 � � 18,4 178,6 
IV kd-ts 26,8 117 20,0 246 � � 23,4 176,6 
V zv-dn 37,4 105 24,6 478 � � 32,0 260,1 
VI lb-tl 48,2 68 33,2 889 � � 43,2 341,8 
VII mr-sl 61,3 105 46,0 1215 � � 55,7 508,8 
VIII sh-pr 82,4 63 67,8 1523 � � 76,1 688,7 
IX kr-il 100,4 64 85,2 1064 � � 94,9 427,4 
X bv-br 121,6 136 99,2 408 � � 114,9 217,4 
XI bd-sv 137,0 80 116,5 450 � � 131,1 186,0 
XII jr-kz 162,1 93 125,5 447 � � 146,4 244,7 
XIII st-aj 176,0 49 � � 140,5 461 163,1 200,9 
XIV lm-os 209,0 54 � � 158,0 133 187,2 88,0 
XV iv-sg 267,4 104 � � 184,3 115 223,4 109,8 
XVI zn-bl 305,0 79 � � 219,4 151 250,5 125,0 
XVII in-od 329,3 79 � � 298,0 157 313,6 118,0 

 
Низька заплава висотою 0.7 м та шириною площадки 20 м 

простежується повсюди. Складена алювієм сірого кольору різного 
механічного складу. 

Висока заплава висотою 2.6 м (1.5-4.0 м) та шириною 42 м (4-270 
м) простежується повсюди. Складена алювієм сірого кольору різного 
механічного складу. Знизу, як правило, залягають крупні валуни, вище 
розміри валунів зменшуються, ще вище � гравій та галька, які 
перешаровані піском. Останні � середньо- та крупнозернисті кварцові, в 
деяких місцях залягають у вигляді лінз. Цоколь заплав знаходиться 
нижче русла ріки на глибині 2-7 метрів. 

I надзаплавна тераса (НЗТ). Висота тераси коливається від 3 до 8 м 
(сер. � 5,7), ширина � 68 м (6-252). Має широке розповсюдження. 
Найповнішим є розріз цієї тераси, що описаний в ур. Облаз: hl � 0.0-1.2 � 
сiрий лiсовий грунт легкосуглинистий, на глибинi 0.5 м � вуглинки 
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дерев, ще нижче � супiсок; df-pč � 1.2-3.5 � алювiй (валуни, гравiй з 
пiщаним наповнювачем) сiрого кольору. Вік алювію визначає цю терасу 
як дофiнiвсько-причорноморську (df-pč). 

II НЗТ зустрічається фрагментарно в горах та повсюди � в 
передгір�ях. Висота тераси 11 м (8-13), ширина площадки � 72 м (11-
190). Найтиповішим є розріз в смт.Делятин: hl � 0.0-1.2 � сiрий лiсовий 
грунт з незначним вмiстом гравiю; bg � 1.2-1.4 � сiрувато-бурий супiсок; 
vt � 1.4-2.9 � валунно-галечниковий матерiал з незначним вмiстом 
бурувато-сiрої глини. Цоколь пiднятий над урiзом води на 6-8 м. Вік 
тераси � витачiвсько-бузький (vt-bg). 

III НЗТ висотою 12-27 (середня � 18 м) та шириною 179 м 
зустрічається фрагментарно в горах та повсюди � в передгір�ях. З 
декількох описаних розрізів цієї тераси найповнішим є розріз в 
с.Микуличин: hl � 0.0-0.6 � сiрий лiсовий грунт, до глибини 0.3 м 
проникають коренi рослин, структура горiхувата; pč � 0.6-1.2 � 
жовтувато-палевий суглинок; df � 1.2-2.0 � ембрiональний, червонувато-
жовтий грунт; bg � 2.0-2.8 � червонувато-палевий суглинок; vt � 2.8-3.4 � 
буроземовидний грунт з незначним вмiстом гравiю; ud � 3.4-3.7 � 
червонувато-бурий палевий суглинок; pl � 3.7-4.5 � гравiйно-галечникова 
товща жовтувато-сiрого кольору iз значним вмiстом середньозернистого 
пiску. Цей розріз пiдтверджує думку про те, що це є прилуцько-удайська 
(pl-ud) тераса. 

Таке ж розповсюдження має IV НЗТ. Її висота 23 (16-31), ширина 
площадки � 177 м (38-348). Описано та розчленовано 3 розрізи. 
Наведемо опис розрізу в м.Яремче: hl � 0.0-1.2 � сiрий лiсовий грунт з 
вмiстом гальки, задернований; vt � 1.2-2.1 � умовно подiляється на два 
горизонти (верхнiй � гумусово-елювiальний � темно-сiрий лiсовий грунт 
з горiхувато-грудкуватою структурою з вмiстом гальки; нижнiй � 
iлювiальний � сiрувато-бурий грунт з незначним вмiстом гальки); ud � 
2.1-2.2 � cвiтло-сiрий лесовидний суглинок; pl � 2.2-3.0 � ciрувато-бурий 
лiсовий грунт; ts � 3.0-7.0 � гравiй i галечники сiрого кольору. Отже, час 
формування цiєї тераси � кайдацько-тясминський (kd-ts). 

Майже повсюди в передгір�ях та фрагментарно � в горах 
зістрічається V НЗТ висотою 32 (21-45) та шириною площадки 260 м (12-
1135). Ось розріз в околицях м.Коломия: hl � 0.0-0.7 � дерновий грунт; ud 
� 0.7-1.2 � бурувато-сiрi суглинки; pl � 1.2-1.8 � бурий лiсовий грунт з 
незначним вмiстом гальки; dn � 1.8-2.7 � свiтло-палевий лес; zv � 2.7-4.6 
� буруватий алювiй рiзного складу, на глибинi 3.0-3.3 м � ембрiональнi 
грунти. Будова розрізу датує цю терасу як завадiвсько-днiпровську (zv-
dn). 
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VI НЗТ. Зустрічається фрагментарно в передгір�ях та майже 
повсюди � в горах. Її висота 43 (30-54), ширина площадки � 342 м (30-
2040). В передгір�ях саме ця та наступні VII-IX НЗТ мають значно ширші 
площадки, ніж нижчі та вищі. Описано 5 розрізів цієї тераси, серед яких і 
розріз в м. Яремче: hl � 0.0-0.05 � бурий лiсовий грунт, некарбонатний; 
zv � 0.05-3.5 � три верстви яскраво-бурих грунтiв, мiж якими проверстки 
супiскiв i пiску бурувато-сiрого кольору; lb-tl � 3.5-5.0 � зверху (3.5-4.5) 
тилiгульський галечник iз значним вмiстом суглинку та 
середньозернистого пiску кольору, внизу (4.5-5.0) � лубенський алювiй з 
меншим вмiстом пiску. Це лубенсько-тилiгульська (lb-tl) тераса. 

Чітким уступом вищеописана тераса переходить в наступну, вищу, 
висота якої 56 (39-68), ширина площадки � 509 м (59-3610). Розріз в 
с.Добротів: hl � 0.0-0.4 � дерново-пiдзолистий грунт з горiхуватою 
структурою, iнодi з вкрапленнями оксиду залiза, зверху (5 см) � дернина; 
pč � 0.4-0.5 � свiтло-палевий лес; df � 0.5-0.9 � свiтло-сiрий грунт, злегка 
оглеєний; bg � 0.9-1.0 � свiтло-палевий лес; vt � 1.0-2.8 � два грунти 
(верхнiй � 1.0-2.1 � бурий грунт, сильно оглеєний, слiди сильного 
озалiзнення, структура призматична; нижнiй � 2.1-2.8 � бурий грунт iз 
слiдами оглеєння, перехiд поступовий); ud � 2.8-3.0 � бурий суглинок; pl 
� 3.0-3.7 � бурий грунт iз слiдами озалiзнення, важкосуглинистий, 
структура дрiбногорiхувата; ts � 3.7-4.6 � свiтлувато-бурий легкий 
суглинок; kd � 4.6-7.8 � три грунти: верхнiй � 4.6-5.3 � свiтло-бурий 
грунт з дрiбногорiхуватою структурою; середнiй � 5.3-6.1 � темно-бурий 
грунт з кротовинами, подекуди слiди оглеєння та озалiзнення; нижнiй � 
6.1-7.8 � бурий грунт з дрiбногорiхуватою структурою, суглинистий; zv � 
7.8-9.1 � коричнювато-бурий грунт, суглинистий, структура 
дрiбнозерниста, в нижнiй частинi оглеєння; tl � 9.1-10.0 � сильно 
оглеєний червонувато-сiрий суглинок; lb � 10.0-10.4 � червонувато-
бурий грунт, оглеєний; sl � 10.4-10.6 � дрiбна галька та гравiй з 
суглинистим наповнювачем; mr � 10.6-11.0 � валунно-галечниковий 
матерiал, оглеєний. Ця тераса  � мартоношсько-сульська (mr-sl). 

Менше розповсюдження має VIII НЗТ висотою 76 (54-89) та 
шириною � 689 м (40-2890). Описаний розріз в смт.Делятин підтверджує 
її вік як широкинсько-приазовський: hl � 0.0-0.4 � свiтло-сiрий грунт з 
оглеєним iлювiальним горизонтом; zv � 0.4-2.2 � три грунти: верхнiй � 
0.4-0.8 � червону-вато-бурий оглеєний важкий суглинок з сизим 
iлювiальним горизонтом, структура горiхувато-призматична; середнiй � 
0.8-1.4 � червонувато-бурий грунт з призматичною структурою, знизу 
сизуватий iлювiальний горизонт; нижнiй � 1.4-2.2 � червоно-бурий 
суглинок верствуватий, посерединi � сизий проверсток, структура 
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грудкувата, перехiд рiзкий; tl � 2.2-2.5 � лесовидний суглинок сiрого 
кольору; lb � 2.5- 3.7 � три грунти: верхнiй � темно-сiрий грунт 
(суглинок) з горiхуватою структурою; середнiй � бурувато-сiрий з 
горiхуватою структурою та включенням гальки; нижнiй � свiтлувато-
сiрий грунт з горiхуватою структурою, щiльніший, нiж попереднiй; sl � 
3.7-4.2 � свiтло-сiрий лесовидний суглинок iз слiдами оксидiв Fe та Mn; 
mr � 4.2-7.7 � три грунти: верхнiй � 4.2-5.2 � бурувато-коричневий грунт 
iз слiдами оглеєння, структура рiхувата, оглеєння по всьому профiлю, 
новоутворення � оксиди Fe та Mn; середнiй � 5.2-6.0 � коричневий грунт, 
оглеєний, iз значним вмістом оксидiв Fe та Mn, в нижнiй частинi � 
галька; нижнiй � 6.0-7.7 � сизувато-бурувато-коричневий грунт з 
горiхувато-рiхуватою структурою і нальотом оксидiв Fe та Mn; sh-pr � 
7.7-8.2 � галька i гравiй бурого кольору.  

Фрагментарно зустрічається IX НЗТ висотою 95 (76-108) та 
шириною 427 (30-3560) метрів. Найповнішим є розріз в с.Саджавка: hl � 
0.0-0.3 � бурий лiсовий грунт з призматичною структурою; hl (il) � 0.3-
1.0 � iлювiальний горизонт бурого лiсового грунту, злегка оглеєний в 
нижнiй частинi, слiди озалiзнення; vt � 1.0-1.4 � буроземовидний грунт з 
грудкуватою структурою; pl � 1.4-1.9 � коричнювато-бурi грунти, злегка 
оглеєнi; ts � 1.9-2.0 � бурий суглинок; kd � 2.0-2.7 � бурий грунт з 
грудкуватою структурою, в нижнiй частинi � галька та гравiй; dn � 2.7-
3.8 � бурий суглинок з гравiєм; zv � 3.8-4.4 � червонувато-коричневий 
грунт з горiхуватою структурою; lb � 4.4-5.0 � червонувато-коричневий 
грунт; sl � 5.0-5.1 � червонувато-бурий суглинок; mr � 5.1-5.8 � 
червонувато-коричневий грунт з призматичною структурою; sh � 5.8-6.4 
� бурий грунт з горiхуватою структурою, iнодi щебінь; il � 6.4-7.1 � 
дрiбний алювiй; kr � 7.1-8.2 � крупновалунний матерiал з iржаво-бурим 
суглинистим наповнювачем. Тераса датується як крижанiвсько-
iллiчiвську (kr-il). 

X НЗТ. Повсюди розповсюджена в горах та значно рідше � в 
передгір�ях. Її висота 115 (89-138), ширина площадки � 218 (52-700) 
метрів. Фрагментарне розповсюдження тераси в передгір�ях зумовлене 
тим, що вона була розмита лівими притоками Пруту на Прут-
Бистрицькому та Прут-Дністровському межиріччях, як і наступні, вищі 
рівні. Площадка цієї, XI та XII НЗТ виділені автором на відомому у науці 
�рівні Лоєвої�. Описані розрізи неповні, з них випадає ряд горизонтів. 
Найхарактернішим є розріз в смт. Делятин: hl � 0.0-0.3 � бурий лiсовий 
грунт, малогумусований з незначною кiлькiстю гравiю; zv � 0.3-1.0 � 
червонувато-бурий грунт iз значними слiдами озалiзнення; il � 1.0-1.7 � 
червонувато-бурий суглинок з незначною кiлькiстю щебеню; kr � 1.7-2.6 
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� червонувато-бурий грунт, сильно озалiзнений та оглеєний, в нижнiй 
частині � значний вмiст щебеню; bv-br � 2.6-3.4 � iржаво-бурого кольору 
алювiальна товща. Час утворення тераси � берегiвсько-березанський (bv-
br). 

Плавним переходом в передгір�ях та різким � у горах X НЗТ 
переходить в XI, висота якої 131 м (103-149, ширина площадки � 186 
метрів (50-760). Тераса зустрічається фрагментарно, особливо, між 
селами Добротів і Саджавка. Типовим на цій ділянці р.Прут є розріз біля 
с.Турка: hl � 0.0-0.8 � чорноземи опiдзоленi з призматичною структурою, 
є включення вапнякових журавчикiв; mr � 0.8-1.5 � червонувато-
коричневi грунти iз слiдами озалiзнення; bv � 1.5-2.3 � червонi грунти з 
горiхувато-рiхуватою структурою, знизу слiди оглеєння; bd-sv � 2.3-3.7 � 
iржаво-бурi алювiальнi верстви, зверху дрiбнiший, а знизу � крупнiший 
матерiал. Ймовірно, це богданiвсько-сiверська (bd-sv) тераса р.Прут. 

Найвищою в передгір�ях є XII НЗТ, а вищі терасові рівні 
простежуються по напрямку Делятин � Білі Ослави � Лючки � Стопчатів 
� Коломия, де автором виявлено пра-долину Пруту, та в горах вище 
Делятина. Відносна висота тераси 146 м (110-170), ширина площадки � 
245 (30-1050). Цей рівень є найвищою ділянкою Прут-Бистрицького 
межиріччя, по якій, очевидно, Бистриця Надвірнянська стікала в Прут. 
Нижче опис розрізу в с.Молодятин: hl � 0.0-0.7 � дерновий грунт, 
глинистий, з рiхуватою структурою, щебнистий; bg � 0.7-1.2 � сiрувато-
бурий суглинистий лес; bv � 1.2-2.1 (справа � до 3.6) � коричнювато-
червоний грунт з призматичною структурою, слiди озалiзнення та 
оксидiв марганцю, зустрiчається щебiнь; sv � 2.1 (3.6)-3.7(5.5) � похилий 
шар бурих суглинкiв; bd � 3.7(5.5)-5.2 (6.3) � коричнювато-червоний 
грунт iз слiдами оглеєння та озалiзнення, вмiст гальки, щебеню; jr-kz � 
5.2(6.3)-7.9(8.3) � червонувато-бурий алювiй. Найвищий рiвень 
терасованої долини р.Прут нижче Делятина датується яркiвсько-
кизил�ярським (jr-kz) часом. 

XIII НЗТ. Зустрічається повсюди в горах та фрагментарно � у пра-
долині Пруту, де досягає ширини 500-600 метрів. Висота тераси досягає 
163 м над сучасним урізом русла (128-190 м), ширина � 201 (20-675 м). 
Найповнішим є розріз в м.Яремче: hl � 0.0-0.15 � бурий лiсовий грунт з 
вмiстом щебеню; jr � 0.15-0.5 � коричнювато-червоний грунт, злегка 
оглеєний, слiди оксидiв залiза і марганцю; st-aj � 0.5-1.6 � пiщано-
глинистий алювiй iржаво-червоно-бурого кольору. Сформована тераса в 
севастопольсько-айдарський (st-aj) час. 

Значне розповсюдження має XIV НЗТ, яка розташована на висоті 
187 м (138-221), ширина площадки � 88 м (20-325). На високих терасах 
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дуже чітко простежується падіння висот терас в напрямку «гори � 
передгір�я». Описані розрізи малопотужні, з них випадають всі 
плейстоценові та частина пліоценових горизонтів. Ось розріз в с.Білі 
Ослави: hl � 0.0-0.2 � бурий лiсовий грунт, щебнистий; st � 0.2-0.8 � 
коричнево-червоний суглинок з незначним вмiстом гравiю в середнiй 
частинi та значним вмiстом � у верхнiй та нижнiй; lm-os � 0.8-2.0 � 
iржаво-бурий алювiй. Характетистика розрiзу пiдтверджує думку, що 
вищеописана тераса � любимiвсько-оскольська (lm-os). 

XV НЗТ. Має досить широке розповсюдження, особливо, в пра-
долині. Її висота 223 м (159-288), ширина площадки � 110 м (18-250). 
Перехід від нижчої тераси крутий і досить значна різниця у висотах: 68 
метрів � у горах та 26 � у пра-долині. Найпотужнішим є розріз в 
с.Стопчатів: hl � 0.0-0.3 � бурий лiсовий грунт, задернований; st � 0.3-
1.25 � коричнево-червоний грунт, щебнистий, в нижнiй частинi слiди 
озалiзнення; os � 1.25-1.8 � червонувато-бурий середнiй суглинок, 
щебнистий; lm � 1.8-3.3 � червонувато-бурий грунт, щебнистий, слiди 
оглеєння та озалiзнення; iv-sg � бурого кольору алювiальна товща, в 
основному валуни, галька та гравiй, наповнювачем є суглинок та, рiдше, 
пiщаний матерiал. Очевидно, що ця тераса iванкiвсько-салгiрського (iv-
sg) віку. 

Наступний терасовий рівень простежується фрагментарно в горах 
та повсюди � в пра-долині. Ця і вища XVII тераси повністю вкриті лісом 
і слабо відслонюються, тому вкрай рідко зустрічаються розрізи. Висота 
тераси 250 м (208-318), ширина площадки � 125 м (24-300). Опис розрізу 
в с.Дора: hl � 0,0-0.2 � бурий лiсовий, скелетний грунт, зверху � темно-
сiрий проверсток; zn-bl � 0.2-1.7 � червоно-бурий алювiй, у складi якого 
переважають брили і валуни, мiж якими глинисто-пiщаний матерiал. 
Формування тераси відбувалось в знаменсько-бельбецький (zn-bl) час. 

XVII НЗТ зустрічається фрагментарно в горах та майже повсюди � 
у пра-долині Пруту. Відносна висота тераси 314 (280-343), ширина � 118 
м (35-200). Нижче � розріз цієї тераси в с.Дора: hl � 0.0-0.2 � бурий 
лiсовий скелетний грунт з незначним вмiстом (у верхнiй частинi � 
значний) бiлого пiску; in-od (?) � 0.2-1.65 � вишнево-бурий алювiй з 
округлими та кутастими пiсковиками, що зцементованi глинистим 
матерiалом бурого кольору. Iз всiх описаних вище терас ця є 
найдавнiшою i визначення вiку її формування є проблематичним. 
Очевидно, що це є границя мiж плiоценом i мiоценом, швидше всього, � 
раннiй плiоцен, а тераса � iнгулецько-одеського (in-od) вiку. 

Перебудова рiчкової мережi i рiчковi тераси. До раннього 
мiоцену розвиток геосинклiнального флiшового басейну завершився, 
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пульсацiйний режим поступово згасав в сторону добротiвського моря, � 
наступав початок карпатської фази складчатостi i її розвиток з 
пiвденного заходу на пiвнiчний схiд [2]. Саме цi процеси, на нашу думку, 
i поклали початок закладцi рiчкової мережi. Вiдносно первинного 
вигляду рiчкової мережi iснують думки деяких вчених [3, 6, 7]. 
Враховуючи це, на нашу думку, ситуацiя складалась дещо iнакше. Для 
цього наведемо геоморфологiчну характеристику вододiльних дiлянок 
Пруту з Чорним Черемошем та Чорною Тисою. Для першого вододiлу 
характерна мiжгiрна сiдловина на висоті 930 м н.р.м. в околицях 
с.Кривопiлля. В сторону Чорного Черемоша i Пруту вiд цiєї сiдловини 
протiкають їхнi притоки, вiдповiдно, Iльця та Арджелуша. Долини цих 
рiк нi в якому разi не можуть бути їхнiми, � це досить широкi (до 3-5 км), 
виробленi долини, терасованi (дуже знищенi сучасними процесами). До 
впадiння р.Iльця в Ч.Черемош остання має пiвнiчний � пiвнiчно-захiдний 
напрям русла, а нижче � рiзко (пiд кутом 900) повертає на схiд. Напрями 
течiй р. Арджелуша та Iльця дiаметрально протилежнi. З 
вищенаведеного можна заключити, що пра-Чорний Черемош в околицях 
смт.Верховина протiкав в пiвнiчно-захiдному напрямi i в околицях 
смт.Ворохта впадав в пра-Прут. На це наштовхує ще i те, що при 
сучаснiй водоносностi Прута вiн не змiг би виробити таку долину. Десь в 
серединi раннього плiоцену р.Ч.Черемош була перехоплена лiвою 
притокою Бiлого Черемошу i повернула в сторону сiл Криворiвня та 
Устерiки. Досить широкi (як для гiрської дiлянки) терасовi площадки 
XVII, XVI та XV (100-250 м) та рiзке їх звуження в XIV i нижчих терас 
(20-40 м) наводить на думку, що перехоплення Ч.Черемошу вiдбулось в 
перiод формування любимiвсько-оскольської (lm-os) XIV НЗТ р.Прут � 
близько 4.6-4.7 млн. рокiв тому (рис. 1). 

Вододiл рiк Прут та Чорна Тиса понижується в околицях сiл 
Стебний та Поляниця, досягаючи 900 м н.р.м. Крiм цього, в околицях 
першого р.Ч.Тиса рiзко повертає на пiвденний захiд, протiкаючи до того 
в схiдному напрямi. Притоки Пруту (Прутець Яблунецький) та Ч.Тиси 
(Стебний) беруть свiй початок на вiддалi 0.7-0.8 км i течуть дiаметрально 
протилежно. Цi факти теж наводять на думку, що р.Ч.Тиса несла вiд 
с.Стебний свої води i далi на схiд по сучаснiй долинi р.Прутець 
Яблунецький i в околицях с.Татарів впадала в пра-Прут. Це, в свою 
чергу, веде до того, що головний карпатський вододiл проходив дещо  
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пiвденнiше. В той час, коли р.Ч.Черемош була перехоплена, очевидно, 
була перехоплена i Чорна Тиса. 

Цiкавою була перебудова рiчкової мережi в околицях смт.Делятин 
в севастопольсько-айдарський етап (рис. 2). Як вже зазначалось, р.Прут в 
цьому мiсцi повертала рiзко на пiвденний захiд, а потiм на пiвнiчний 
схiд, обходячи з пiвдня антиклiналь Слободи Рунгурської. Починаючи з 
околиць м.Коломия, р.Прут тече в самостiйно виробленiй долинi. Тут 
р.Прут приймала велику лiву притоку � Бистрицю Надвiрнянську, яка 
при виходi з гiр повертала на пiвденний схiд i текла паралельно з ним, 
вiдхиляючись все бiльше на пiвдень. Пiсля опускання осi антиклiналi 
Слободи Рунгурської р.Прут змiнила напрям русла на пiвнiчно-схiдний i 
в околицях смт. Ланчин з'єдналась з р.Бистриця Надвiрнянська. Пра-
долину Пруту по напряму Делятин � Березiв � Яблунiв � Коломия 
успадкували рiки Ослава та Лючка. Ця перебудова вiдбулась в яркiвсько-
кизил'ярський час (3.0-3.1 млн. рокiв тому) (рис. 3). 

Дещо пiзнiше (2.8-2.9 млн. рокiв тому), тобто, в богданівсько-
сіверський етап, внаслiдок тих же рухiв земної кори та опускання 
Станiславської улоговини, р.Бистриця Надвiрнянська вiдокремилась вiд 
Пруту i понесла свої води на пiвнiчний схiд до Днiстра. Що ж стосується 
впадiння р.Прут в р.Днiстер [7-9], то це не виключається, як i те, що цiєю 
притокою могла б бути i Бистриця Надвiрнянська, яка, описуючи дугу, 
подiбно Пруту в околицях сiл Березiв i Яблунiв, текла на пiвнiчний схiд 
до Днiстра. Другий варiант є бiльш сприйнятнiшим, враховуючи те, що 
долина р.Прут успадкувала нижче м.Коломия Передкарпатський розлом 
i виробила там терасовий комплекс з 17 надзаплавних терас. 
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TERRACE COMPLEX AND RECONSTRUCTION OF HYDRONET OF 
THE UPPER PRUT VALLEY IN PLIOCENE AND PLEISTOCENE 

V. Klapchuk  
 

The investigation of the terrace complex of the upper Prut valley has been 
realized and two levels of the adjacent flat and 17 terraces have been defined. The 
terraces altitude above water level decrease from the mountains center to the 
mountains foots, which is caused first of all by activities of the neotectonic 
movement. In Pliocene 9 terraces and in Pleistocene 8 terraces were formed.  

In the middle of Pliocene (Lyubymivsko-Oskolsky stages) during formation 
of the XIV terrace of the Prut river the rivers interception took place. In this time 
the rivers Chorna Tysa and Chorny Cheremosh were intercepted accordingly by the 
river Stebny and the left tributary of the Bily Cheremosh river.  
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At Sevastopolsko-Aydarsky time, when the XII terrace was created, the Prut 
river turned its stream to the North-East, to the direction of the villages Dobrotiv-
Sadgavka and left the old valley at the territory of Delyatin-Lyuchky-Stopchativ-
Kolomyya.  

During the formation of the XI (Bohdanivsko-Siverska) and X (Berehivsko-
Berezanska) terraces the river Bystrytsa Nadvirnyanska at the territory of villages 
Lanchyn and Sadjavka separated from the Prut river and directed to Dniester having 
destroyed up following the stream the XII, XI and X terraces of the Prut.  

At Yarkivsko-Kyzylyarsky time Prut probably also entered Dniester, than at 
Bohdanivsko-Siversky time it separated from it when the river Bystrytsya 
Nadvirnyanska separated from Prut. 
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НАЙВИЩІ ВЕРШИНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ  
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Прикарпатський національний університет 

 імені Василя Стефаника 
 

Останнім часом значно доступнішими стали картографічні 
матеріали як вітчизняного виробництва так і закордонних видань. Це 
створило можливість проаналізувати гіпсометричні особливості 
території, порівняти їх з даними, які подані у різних джерелах. 
Елементарні порівняння навіть найновіших видань [1,3,7,8] дають 
підстави зробити висновок про те, що у багатьох друкованих джерелах є 
багато неточностей. Особливо це стосується відміток висот в 
Українських Карпатах, які утверджуються як другий за значенням 
рекреаційний регіон держави. Для  туристів особливо цікавими є 
найвищі точки  масивів, хребтів тощо. Тому не викликає сумніву 
необхідність узагальнення даних літературних та картографічних 
джерела і впорядкування інформації про найвищі вершини Карпатської 
складчастої споруди в межах України. 

Насамперед звернемо увагу на важливість визначення певної логіки 
відбору вершин, яка у багатьох публікаціях є зовсім незрозумілою. Ми, 
перш за все, пропонуємо таблицю всіх вершин Українських Карпат з 
висотами 1700 м і вище, які впорядковані за абсолютною висотою 
(перевищення від 0,5 м, як прийнято у математиці, закруглено до 
більшого числа). 

 
Таблиця 1 

Вершини Українських Карпат з висотами 1700 м і вище 
 

Місцезнаходження у межах: № 

з/п 

Назви 

вершин 

Висота, 
м морфоструктури одиниці політико-

адміністративного 
поділу 

1 2 3 4 5 

1 Говерла 2061 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 
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2 Бребенескул 2036 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

3 Піп Іван (Чорна 
гора) 

2028 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

4 Петрос 2020 Чорногора Закарпатська область 

5 Гутин 
Томнатик 

2016 Чорногора Закарпатська область 

6 Ребра 2001 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

7 Менчул 1998 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

8 Піп Іван 
Мармароський 

1938 Рахівські гори Закарпатська область та 
Румунія  

9 Туркул 1933 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

10 Брескул 1911 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

11 Смотрич 1898 Чорногора Івано-Франківська 
область 

12 Близниця 1881 Свидовець Закарпатська область 

13 Дземброня 1878 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

14 Стримческа 1872 Свидовець Закарпатська область 

15 Шпиці 1863 Чорногора Івано-Франківська 
область 

16 Данціж 1848 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

17 Сивуля Велика 
(Лопушна) 

1836 Горгани Івано-Франківська 
область 

18 Пожижевська 1822 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

19 Сивуля Мала 1818 Горгани Івано-Франківська 
область 
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20 Міка-Маре 1815 Рахівські гори Закарпатська область та 
Румунія  

21 Ігровець 1804 Горгани Івано-Франківська 
область 

22 Висока 1804 Горгани Івано-Франківська 
область 

23 Ниинишка 1802 Рахівські гори Закарпатська область та 
Румунія 

24 Щербан 1793 Рахівські гори Закарпатська область та 
Румунія 

25 Братківська 1788 Привододільні 
Горгани 

Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

26 Гомул 1788 Чорногора Івано-Франківська 
область 

27 Петрос 1781 Рахівські гори Закарпатська область 

28 Шурин 1773 Чорногора Івано-Франківська 
область 

29 Котел 1771 Свидовець Закарпатська область 

30 Гнатася 1767 Чивчини Івано-Франківська 
область та Румунія 

31 Чивчин 1766 Чивчини Івано-Франківська  
область  

32 Драгобрат 1763 Свидовець Закарпатська область 

33 Герешаска 1763 Свидовець Закарпатська область 

34 Догяска 1762 Свидовець Закарпатська область 

35 Гропа 1759 Привододільні 
Горгани 

Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

36 Довбушанка 1754 Горгани Івано-Франківська 
область  

37 Стеавул 1752 Рахівські гори Закарпатська область та 
Румунія  

38 Палениця 1750 Чивчини Івано-Франківська 
область та Румунія  
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39 Грофа 1748 Горгани Івано-Франківська 
область 

40 Стайки 1743 Чорногора Івано-Франківська 
область 

41 Попадя 1741 Горгани Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

42 Пареньки 1736 Горгани Івано-Франківська 
область 

43 Ведмежик 1736 Горгани Івано-Франківська 
область 

44 Команова 1734 Чивчини Івано-Франківська 
область  

45 Берлібашка 1734 Рахівські гори Закарпатська область 

46 Васкуль 1731 Чорногора Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

47 Берлібашка  1730 Рахівські гори Закарпатська область 

48 Шешул 1728 Чорногора Закарпатська область 

49 Коман 1724 Чивчини Івано-Франківська 
область та Румунія 

50 Молода 1723 Горгани Івано-Франківська 
область 

51 Чорна Клива  1719 Привододільні 
Горгани 

Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

52 Стримба  1719 Привододільні 
Горгани 

Закарпатська область 

53 Мезопотоки 1713 Рахівські гори Закарпатська область та 
Румунія 

54 Унгаряска  1708 Свидовець Закарпатська область 

55 Татарука 1707 Свидовець Закарпатська область 

56 Стіг 1707 Свидовець Закарпатська область 
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57 Негрова 1707 Привододільні 
Горгани 

Закарпатська область 

58 Дурня 1705 Привододільні 
Горгани 

Івано-Франківська та 
Закарпатська області 

59 Трояска  1703 Свидовець Закарпатська область 

60 Петрос 1702 Горгани Івано-Франківська 
область 

  
У другій таблиці ми подаємо вершини найвищі у межах 

геоморфологічних областей, підобластей та районів Українських Карпат. 
Найбільшою проблемою у підготовці даних для неї є різні підходи до 
геоморфологічного районування у різних джерелах [4,5,6,7,8]. Особливо 
це стосується розмежування Запрутських Горган, Покутських Карпат, та 
Ворохто-Путильського низькогір�я. У цьому випадку ми виходили з 
позиції, що Запрутські Горгани займають південно-східну окраїну 
гірського масиву між Прутом (г. Малева � 846 м в околицях Делятина) і 
витоками лівих приток Черемошу. Відповідно на північному сході вони 
прилягають до Покутських Карпат, а на півдні обмежені Верховинським 
зниженням. Майже посередині масиву безперервною смугою 
простягається гірське пасмо з найбільшими вершинами � Рокита Велика 
� 1111 м, Лисина Космацька � 1465 м, Грегіт � 1472 м, Гига � 1462 м, 
Чорний Грунь � 1387 м, Ігрець � 1310 м. Найвищі точки Запрутських 
Горган розміщені на відрогах цього видовженого пасма � Горді (1478 м), 
Ротило (1481 та 1482 м), Біла Кобила (1477 м). Між правими притоками 
Пруту простягається група нижчих хребтів, серед яких виділяються 
вершини Ворохтянська � 1326 м, Горді Доброкиївська � 1357 м, Клині � 
1426 м, Китулівка � 1383 м. Найвищі вершини масиву є типово 
горганськими з кам�яними розсипами у привершинних частинах. 
Покутсько-Буковинські Карпати простягаються з північного заходу 

на південний схід від верхів�їв Лючки до кордону з Румунією біля 
витоків Сучави. На відміну від Бескидів та Горган в їхній основі лежить 
внутрішня зона Передкарпатського прогину.  
Частина масиву до долини Черемошу � Покутські Карпати. Вони 

представлені невисокими � здебільшого до 700�800 м хребтами, які 
розділені широкими поздовжніми долинами. Найвищі точки мають 
висоти 939 м � Сокільський хребет, 1059 м � Буковець-Річка, 1221 м � 
Писаний Камінь.  
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Хребти Буковинських Карпат піднімаються до 1377 м � гора Лунгул, 
(найвища точка усіх Покутсько-Буковинських Карпат), 1365 м � гора 
Осередок 1313 м � г. Мегура. 
Найбільш детально ми подали висоти антиклінальних масивів, які 

становлять значний пізнавальний інтерес для туристів. У межах 
рівнинних та улоговинних (Березне�Ліпшанська, Ясинська улоговини) 
районах Карпат ми приділили значно менше уваги. 

 
Таблиця 2 

Найвищі вершин геоморфологічних таксонів Українських Карпат  

Одиниці геоморфологічної 
регіоналізації 

Підобласть Район 

Вершина Висота, 
м 

Місцезнаходження  
у межах одиниці 
політико-адмініст-
ративного поділу 

Передкарпатська передгірна 
височина 

Клева 870 Івано-Франківська 
область 

Зовнішні Карпати Сивуля 
Велика 
(Лопушна) 

1836 Івано-Франківська 
область 

Верхньодніст-
ровські 
Бескиди 

Магура 
Лімнянська 

1022 Львівська область 

Сколівські 
Бескиди 

Магура 1363 Львівська область 

Скибові 
(Бескид-
сько-Горга-
нські) 
Карпати 

Горгани Сивуля 
Велика 
(Лопушна) 

1836 Івано-Франківська 
область 

Покутські 
Карпати 

Писаний 
Камінь 

1221 Івано-Франківська 
область 

Покутсько-
Буковинські 
Карпати Буковинські 

Карпати 
Лунгул 1377 Чернівецька 

область 

Вододільно-Верховинські 
Карпати 

Братківська 1788 Івано-Франківська 
та Закарпатська 
області 

 Стрийсько- 
Санська 
верховина 

Високі 1243 Львівська область 

 Верховинський 
вододільний 
хребет 

Пікуй 1408 Львівська та 
Закарпатська 
області 
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 Воловецько-
Міжгірська 
верховина 

Смерек 1422 Закарпатська 
область 

 Привододільні 
Горгани 

Братківська 1788 Івано-Франківська 
та Закарпатська 
області 

 Ворохто-
Путильським 
низькогір'я 

Довга 1371 Івано-Франківська 
область 

Полонинсько-Чорногірські 
Карпати 

Говерла 2061 Івано-Франківська 
та Закарпатська 
області 

Полонина Рівна Рівна 1482 Закарпатська 
область 

Полонин-
ський 
хребет Полонина 

Боржава 
Стій 1681 Закарпатська 

область 

 Полонина 
Красна 

Сигланський 1563 Закарпатська 
область 

Свидовець Близниця 1881 Закарпатська 
область 

Свидовець-
ко-Чорно-
гірський 
масив Чорногора Говерла 2061 Івано-Франківська 

та Закарпатська 
області 

Гори Гриняви Мигалева 
(Галя 
Михайлова) 

1605 Івано-Франківська 
область 

Гринявсько-
Буковинські 
полонини 

Буковинська 
Полонина 

Яровиця 1574 Чернівецька 
область 

Рахівсько-Чивчинські гори Піп Іван 
Мармарось-
кий 

1938 Закарпатська 
область та Румунія  

 Рахівські гори 
(Гуцульські 
Альпи) 

Піп Іван 
Мармарось-
кий 

1938 Закарпатська 
область та Румунія  
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 Чивчини Гнатася 1767 Івано-Франківська 
область та Румунія 

Вулканічні Карпати Бужора 1086 Закарпатська 
область 

Закарпатська рівнина Дарола 753 Закарпатська 
область 
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THE HIGHEST OF TOPS OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS 
AND THEIR GEOMORPHOLOGICAL AREAS 

Yosyp Hiletskyy 
 

In article on the basis of processing a cartographical material the ranged table 
of mountain tops of the Ukrainian Carpathian mountains which height exceeds 1700 
m is made. At the second to the table names and heights of the highest points of the 
main geomorphological regions of this highland are ordered within the limits of 
Ukraine. 
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ГРИНЯВСЬКІ ГОРИ ЯК ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ РАЙОН 
ПОЛОНИНСЬКО-ЧОРНОГІРСЬКИХ КАРПАТ 

 
Йосип Гілецький 

Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника 

 
Геоморфологічні дослідження Українських Карпат тривають уже 

понад півтора століття. Їх здійснювали австрійські, польські, українські, 
російські та інші науковці у ході численних експедицій, а також 
аналізуючи матеріали буріння, картографічний матеріал тощо. Особливо 
великий внесок у вивчення геоморфології Карпат зробили у минулому 
такі вчені як Г.Тейсейр, Я.Чижевський, О.В�ялов, В.Бондарчук, П.Цись. 
Серед сучасних вчених, які активно досліджують геоморфологічні 
особливості Карпатського регіону � І.Гофштейн, Я.Кравчук, І.Ковальчук, 
Р. Сливка, Г. Рудько. Особливо багато наукових праць присвячено 
проблемам геоморфології Передкарпаття, Скибових та Покутсько-
Буковинських, Полонинсько-Чорногірських Карпат. Інші геоморфоло-
гічні регіони досить детально вивчені у геологічному та 
палеогеографічному, комплексному фізико-географічному та еколого-
біологічному аспектах. Одним з регіонів Карпат, якому недостатньо 
приділена увага геоморфологами є гори Гриняви.  

Ось що можна довідатись про цей масив Полонинсько-
Чорногірських Карпат із фундаментальної колективної монографії: 
«Головний гребінь Гринявської групи вздовж черемоського межиріччя 
фіксується вершинами: Крета, Зміїнська, Розтоцька (1525 м), Скупова 
(1580 м), Баба Людова (1586 м), Пневі (1585 м), Листовата (1525 
м), Гостин (1585 м). 

Віссю групи Лосової є хребет Максимець�Лосова. Абсолютні ви-
соти � до 1345 м (г. Максимець), 1429 м (г. Лосова). Найвища 
вершина � г. Яровець (1580 м). 

Давні консеквентні долини Чорного і Білого Черемошів місцями 
мають вигляд глибоких ущелин. В розширеннях долин добре виявлено 
п'ять терас. Деякі притоки набувають поздовжнього характеру вздовж 
м'яких зон черемоської світи.» [6, с. 58].  

У 2005 р. нами здійснене ознайомлювальне експедиційне 
дослідження у район Гринявських гір з метою розробки плану 
подальшого геоморфологічного та еколого-географічного вивчення 



 48

цього масиву. Впродовж року тривало опрацювання картографічного 
матеріалу, літературних джерел, визначення оптимального маршруту 
наступного експедиційного дослідження. На основі цих матеріалів 
можна зробити певні висновки щодо загальних особливостей 
Гринявських гір. 

Отже гори Гриняви, які отримали наукову назву від одного з 
найбільших населених пунктів, що лежить у підніжжі центральної 
частини масиву, належать до області Полонинсько-Чорногірських 
Карпат. Відокремлені від інших геоморфологічних районів з півночі, 
заходу і сходу передусім долинами Чорного і Білого Черемошів, гори 
Гриняви  простяглися на 66 км.  

Головний вододільний хребет масиву, який можна було б у 
північній частині назвати хребтом Скупової простягається від долини 
Чорного Черемошу поблизу села Красник до річки Тікач � лівої притоки 
Білого Черемошу в околицях села Гринява. Загальна протяжність хребта 
Скупової близько 21 км.  Найвищі вершини у цій частині Гринявських 
гір � Ростицька � 1514 м та Скупова � 1579 м. Цей хребет майже 
симетричний � західні схили відносно полого опускаються  до Чорного 
Черемошу, а східні � до витоків Жаб�євського потоку, Чорної та Білої 
річки. Підніжжя східного схилу межує з Ворохто-Путильським 
низькогір�ям, яке займає значну частину простору між Верховиною, 
Криворівнею на Чорному та Яблуницею, Довгополем на Білому 
Черемошах. Хребет Скупої можна розглядати як своєрідне продовження 
хребта Кострича Чорногірського масиву. 

Далі вододіл впродовж близько 12 км тягнеться на південний захід 
зниженою, сильно розчленованою річковими потоками частиною 
масиву, де виділяються вершина Лудова (Баба Людова) � 1484 м та 
хребет Ватонарка. По обидві сторони від Лудової простягаються 
видовжені хребти які є своєрідним продовженням Чорногірських хребтів 
Скорушного та Стайки-Явірник. Очевидно від урочища Лудове Велике з 
вершиною Лудовець � 1322 м тягнулася складка хребта типово 
гринявського простягання, яка зараз простежується вершинами Рижа � 
1253 м, Комарничний � 1223 м, Ябзубейка � 1287 м, Борзолева � 1386 м, 
Гостовець � 1249 м. Більші висоти, напевне, мав ще один паралельний 
хребет, фрагменти якого виражені по лінії Лудова, Луковець � 1176 м, 
Озеринський � 1452 м, Старий � 1322 м, Мунчелик � 1452 м, Шкурихів � 
1440, Гостів � 1582 м. Зараз складки цих двох хребтів порізані 
паралельними витоками річки Пробійна та Гостівцем. Тому вони 
піднімаються окремими вершинами над пологими видовженими 
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відрогами головного вододільного хребта Гринявських гір, який на 
цьому відтинку має назву Пнев�є (Пневе).   

Хребет Пнев�є простягається на 33 км від гирла Шиберного на 
Чорному Черемоші до початку Білого Черемошу при злитті Перкалаби і 
Сарати. Долина потоку Прелука, що впадає у Чорний Черемош та 
Москотина (права притока Перкалаби) відділяють Гринявські гори від 
видовженого відрога Чивчинського масиву � хребта Прелучний.  

Саме на хребті Пнев�є розміщені найвищі вершини Гринявських 
гір: Мигалева (Галя Михайлова) � 1605 м, Масний Присліп � 1581 м, 
Капілаш � 1582 м, Тарниця � 1553 м, Гаїччина � 1572 м, Пневі � 1586 м, 
Гостів � 1582 м. Хребет Пнев�є коротким крутим західним схилом 
опускається до долини Чорного Черемошу. Схил цей неглибоко 
розчленований короткими притоками Чорного Черемошу. 

Отже в цілому рельєф Гринявських гір має ерозійний характер. В 
окремих місцях породи черемоської світи виходять на поверхню у 
вигляді оголених стрімких скель та брил. Найбільше вони характерні для 
північно-західних схилів вододільного хребта, що примикає до Скупової 
(урочища Стовпні та Угорське). 

Більшість гребеневої частини головного хребта та відрогів 
Гринявських гір представлена досить розлогими полонинами, які 
поступово стають практично безлюдними, оскільки тваринництво 
згортається у підсобних господарствах селян. За зовнішнім виглядом 
вони нагадують полонини Боржави та Красної. Тому доречно було б 
називати масив Полонина Гриніва.  

З іншої сторони це надзвичайно мальовничий у природному плані 
регіон, який має значні перспективи для розвитку індустрії відпочинку. 
Крім неповторно красивих урочищ тут є цікаві соціально-культрні 
об�єкти, місця історичних подій.   
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MOUNTAINS GRINJAVSKIE AS GEOMORPHOLOGICAL AREA 

POLONINSKO-CHERNOGORSKIH OF CARPATHIANS 
Yosyp Hiletskyy 

 
In article on the basis of processing the literature, a cartographical material, 

forwarding researches the characteristic of mountains Grinjavskih as 
geomorphological area of the Ukrainian Carpathian mountains is given. The basic 
attention is inverted on the hypsometric characteristic of mountain region. 
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ГЕОМОРФОЛОГІЧНА РЕҐІОНАЛІЗАЦІЯ  
ПОЛОНИНСЬКО-ЧОРНОГІРСЬКИХ КАРПАТ 

 
Ярослав Кравчук, Мирослав Іваник 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Геоморфологічна область Полонинсько-Чорногірського брилового 
середньогір�я сформувалася на Внутрішній флішовій зоні покривів 
(Чорногірський, Дуклянський, Поркулецький, Рахівський, Магурський) 
крейдового і палеогенового флішу. Орографічно вона відповідає 
найвищій смузі гір Українських Карпат, через що П. Цись (1968) назвав 
її їх �орографічною віссю�.  Середні абсолютні висоти коливаються у 
межах 1400-1600 м, максимальні ― 1800-2000 м. Найвищі вершини 
зосереджені у масиві Чорногори, серед яких шість мають висоту понад 
2000 м (Говерла ― 2061 м, Бребенескул ― 2035, 8 м, Піп Іван ― 2020,5 
м, Петрос ― 2020,2 м, Гутен Томнатик ― 2016 м, Ребра ― 2001,1 м). 

Для Полонинсько-Чорногірських Карпат характерні досить значні 
відносні висоти (500-1100 м), глибокі поперечні долини, добре збережені 
рештки поверхонь вирівнювання, форми давньольодовикового рельєфу. 

З добре вираженою морфологічною поясністю тісно пов�язаний 
специфічний розвиток сучасних морфодинамічних процесів (Кравчук, 
1982, 2005). У найвищому субальпійському поясі (1400-2000 м) 
переважають процеси масового зміщення уламкового матеріалу, а також 
прояви гравітаційних, нівальних і лавинних процесів. Із середнім 
лісовим поясом (від 900-1000 до 1400-1500 м) пов�язані процеси 
поверхневої і лінійної ерозії, дефлюкційні та гравітаційні. Для нижнього 
ярусу терасованих річкових долин (500-600 м до 900-1000 м) характерні 
підмивання і розмивання берегів, а також значне нагромадження 
продуктів розмиву, зносу і селевих потоків. 

У геоморфологічній області Полонинсько-Чорногірських Карпат 
виділяємо дві підобласті Полонинського хребта і Свидовецько � 
Чорногірсь- кого гірського масиву.  

Полонинський хребет, який простягається з північного заходу на 
південний схід майже на 150 км, сформувався на трьох покривах ― 
Дуклянському, Поркулецькому і Магурському. 

За особливістю відкладів і деяких структурних відмінностей у 
Дуклянському покриві виділяють (Круглов та ін., 1986) три підзони 
(Стужицьку, Лужанську і Близницьку), у Покулецькому � чотири  
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підзони (Чорноголовську, Тур�єполянську, Лисичевську і 
Білотисенську). Всі структурно-літологічні особливості знаходять своє 
відображення у рельєфі. 

У межах геоморфологічної підобласті Полонинського хребта 
виділяють три геоморфологічних райони: Полонини Рівної (Руни), 
Полонини Боржави і Полонини Красної. 

 

Таблиця 1 

Схема геоморфологічної реґіоналізації Полонинсько-Чорногірських 
Карпат 

Підобласть Район Підрайон 
 
1.1. Стужицько-Стинківський 
1.2. Велико-Рожданівський 

 
1. Полонини Рівної 

1.3. Шипотський 
2.1. Стійсько-Великоверхський 2. Полонини Боржави 
2.2. Толянсько-
Паленогруньський 

3.1. Бовцарського Верху 
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3. Полонини Красної 
3.2. Манчул-Краснянський 
 
4.1. Свидовецько-
Апшинецький 

 
4. Свидовецького гірського 
масиву 

4.2. Косівсько-Шопурський 
5.1. Кострице-Кукільський 
5.2. Говерлянський 

5. Чорногірського 
гірського масиву 

5.3. Білотисенський 
6.1. Скупової-Пневе 

 
Б.
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ць
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-
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 м
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6. Горської групи Гриняви 
і Лосової 6.2. Максимця � Путилі-

Яровиці 
 
Геоморфологічний район Полонини Рівної (Руни) займає 

межиріччя рік Ужа і Латориці. До нього включають також на 
правобережжі р. Уж невеликі масиви Стужиці, Стинки, Настажа і 
Ужської Горнатини, які продовжуються на території Словаччини і за 
геолого-геоморфологічними особливостями відносяться до іншого 
геоморфологічного реґіону. До цього району віднесений також 
меридіонального напрямку хребет між ущелиноподібними ділянками 
долин рік Латориці і Вічі. 
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Рис. 1. Геоморфологічна регіоналізація Полонинсько-Чорногірських Карпат 

 
На рельєф реґіону значний вплив має досить складна геологічна 

будова. У південно-західній частині вузьким клином із північного заходу 
заходить Магурський покрив, у будові якого беруть участь піщано-
глинисті відклади палеогену. Для покриву характерні (Круглов, 1986) 
північно-східні (на Поркулецьку і Дуклянську підзони) і південно-західні 
(на зону П�єнінських стрімчаків) насуви. 

Система поздовжніх насувів Поркулецького покриву розбита 
поперечними розломами на окремі блоки, які нерівномірно насунені на 
Дуклянську зону. Приурочені розломи до річкових долин Латориці, 
Великої і Малої Піні, Туриці, Лютої, які на значному протязі мають 
ущелиноподібну форму. Ці блоки виділяють як окремі підзони 
Поркулецького покриву. 

Своєрідну будову має в районі Стужицька підзона Дуклянського 
покриву, на яку припадає більше половини геоморфологічного району 
Полонини Рівної. У цій підзоні зустрічаються брахісинкліналі, які не 
характерні для карпатського стилю тектоніки (Круглов, 1986). На цих 
брахісинкліналях сформувалися морфоструктури Полонини Руни з 
найбільшою абсолютною висотою для цього реґіону (1479,7 м), а також 
розміщена південно-східніше Виженська морфоструктура (1052,7 м). 
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Важливим елементом морфоскульптури є добре збережені залишки 
давніх поверхонь вирівнювання. Більшість дослідників (С. Рудницький, 
1925; І. Гофштейн, 1964; М. Демедюк, 1981) виділяють у межах 
Полонинського хребта декілька поверхонь вирівнювання. П. Цись (1952, 
1968) відстоював думку про єдину поверхню вирівнювання ― 
�полонинський пенеплен�. Морфологічно виділяються два денудаційних 
рівні: перший на абсолютних висотах 1000-1400 м, відносних ― 800-
1100 м і другий ― відповідно 900-1000 м і 500-600 м. 

У долинах головних рік (Уж, с. Великий Березний) нараховують до 
п�яти-шести терас. Більшість річкових долин (рр. Люта, Туриця, Шипот, 
Латориця і Віча) мають ущелиноподібний вигляд), фрагментами 
зустрічаються переважно тільки перша (1-3 м) і друга (5-8 м) тераси. 

Значну площу у північній ― північно-західній частині району 
займають Ужанський національний парк (39 159 га), а також 
орнітологічний заказник �Соколові скелі�(606 га) і Тур�є-Полянський 
загальнозоологічний заказник (2163 га), які розміщені південно-східніше 
полонини Руни. 

У межах геоморфологічного району Полонини Рівної (Руни) 
виділяється три підрайони: Стужицько-Стинківський, Велико-Рожданів-
ський і Шипотський.  

Стужицько-Стинківський підрайон розміщений на правобережжі 
р. Уж. Абсолютні висоти поступово зростають з півдня на північ від 500-
600 до 800-900 м. Найвищі вершини ― г. Припор (819,7 м) на кордоні із 
Словаччиною, а також розміщена південно-східніше г. Голаня (987,1 м). 
У будові масиву домінує Дуклянський покрив з переважанням 
крейдового флішу, а на півдні ― Магурський з піщано-глинистим 
палеогеновим флішем. 

Велико-Рожданівський підрайон розміщений між долиною р. Уж на 
північному заході і долиною р. Туриці на південному сході. Південна 
межа проходить по долині р. Тур�ї (Турянська поздовжня долина 
Вулканічних Карпат), на північному сході межує із Вододільно-
Верховинською областю (зона Кросно). Територія розчленована 
долинами рік Уж, Люта, Туриця на окремі масиви. Максимальні 
абсолютні висоти зосереджені у центральній частині на хребтах Яворник 
(1017 м), Великий Рожданів (г. Рогатець, 1001,2 м), а також у північно-
західній частині ― (урочище Чертеж, г. Студниця 1033, 2 м). 

Значне розчленування поперечними і поздовжніми відрізками 
долин, різкі перепади відносних висот, ущелиноподібні долини 
обумовлені складними співвідношеннями між Магурським, 
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Поркулецьким і Дуклянським покривами. Найбільшу крутизну мають 
переважно пригребеневі і придолинні ділянки схилів (до 25о і більше).  

Північно-західна межа Шипотського підрайону на значному 
протязі проходить по долині р. Туриці і північно-західніше хребта 
Лаутанська Голиця продовжується до верхів�їв р. Лютої. На південному 
сході обмежений долиною р. Вічі. Це найбільш підвищена частина 
району. Максимальні висоти зосереджені на хр. Лаутанська Голиця (1374 
м), масиві полонини Руни (1479 м), хребті Гостра Гора (1405 м). У 
південно-східному напрямку абсолютні висоти зменшуються: на 
межиріччі рр. Шипот і Велика Піня (г. Широкий Верх, 1101,9 м), на 
межиріччі рр. Великої  і Малої Піні (г. Великий Вижень, 1052,7 м), на 
межиріччі рр. Латориці і Вічі (г. Бозево, 1095 м; г. Великий Погар, 964,3 
м). Відповідно відбувається спад і відносних висот ― від 800-1000 м до 
600-700 м і менше. 

Поперечними ущелиноподібними долинами (Шипоту, Великої і 
Малої Піні, Лавториці, Вічі) підрайон розділений на окремі масиви, які 
можна віднести до таксономічних одиниць нижчого порядку.  

Геоморфологічний район полонини Боржави розміщений на 
межиріччі рік Вічі і Ріки. Тут зосереджені максимальні висоти 
Полонинського хребта. У північно-східній частині району розміщений 
монолітний хребет протяжністю понад 40 км, який розпочинається на 
лівобережжі р. Вічі вершиною Томнатик (1343,8 м) і закінчується на 
правобережжі р. Ріки хребтом Палений Грунь (1038,5 м). Максимальні 
висоти зосереджені у північно-західній частині хребта Полонина 
Боржава (г. Великий Верх, 1598 м), а також у південно-західному 
відгалуженні з найвищою вершиною г. Стій (1681,5 м). Хребет має тут 
найбільшу ширину, зокрема і залишків найдавнішої пригребеневої 
вирівняної поверхні (до 300-400 м). У південно-східному напрямку 
хребет поступово звужується і відбувається спад абсолютних висот (г. 
Магура-Жиде, 1516,8; г. Граб, 1378 м; г. Кук, 1361 м; г. Волосянка, 
1233,5 м). 

Від основного хребта відходять численні відгалуження, переважно 
південного і південно-західного напрямків. Велика густота 
горизонтального розчленування численними притоками Тереблі, 
Боржави, Вічі сприяла формуванню невеликих відокремлених масивів, а 
також невеликих хребтів, які мають �карпатське� (ПнЗх ― ПдСх) і 
широтне простягання. 

Таке розчленування рельєфу, а також форма хребтів пов�язані із 
структурно-літологічними особливостями. На межиріччі рік Боржави і 
Ріки виклинюються Стружицька підзона Дуклянського покриву і 
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появляється звужена Лужанська підзона. Для останньої характерні вузькі 
луски шипотської і поркулецької світ і розвиток більш піщаних фацій 
верхньокрейдових відкладів (Круглов, 1986).  

У південно-західній частині району домінує Лисечевська підзона 
Поркулецького покриву з численними поперечними розломами, які 
досить часто співпадають з річковими долинами. 

У межах геоморфологічного району полонини Боржави є 
загальнозоологічні заказники: Річанський площею 2408 га (верхів�я 
потоку Бронька), Потік Оса площею 500 га, а також лісовий заказник 
Росішний площею 461 га (північно-західніше гори Стій). 

У межах геоморфологічного району полонини Боржави 
виділяються два підрайони: Стійсько-Великоверхський і Толянсько-
Паленогруньський. 

Стійсько-Великоверхський підрайон розміщений поміж долиною р. 
Вічі на північному заході і долинами р.р. Кушниці і її притоки Васкової 
на південному сході. У підрайоні зосереджені максимальні абсолютні і 
відносні висоти (відповідно 1300 і 1680 м і 700-1100 м) Полонинського 
хребта. Від найвищого хребта Полонина Боржава у південному і 
південно-західному напрямках відходять розгалуження. На межиріччі рік 
Вічі і Боржави таке відгалуження простежується від г. Стій  до г. Іволово 
(1415,4 м), яке тут роздвоюється на південно-західний (до г. Магури, 
1088,6 м) і південний (до г. Шавини, 956,4 м) напрямки. 

На межиріччі р.р. Боржави і Кушниці майже у меридіональному 
напрямку від хребта Полонини Боржави простежуються відгалуження з 
вершинами Великий Ожинянець (1142 м), Леневець (1078 м), Кичера 
Росушка (977 м), Серновець (865 м), Кобила (774 м). 

Пригребеневі поверхні на всіх межиріччях фіксують рівень 
Підполонинської поверхні вирівнювання. 

У долинах рік Вічі, Боржави та Ріки фрагментами простежуються 
три-чотири тераси з відносними висотами 1,5 � 3 м, 5 � 9 м, 15 � 20 м, 30 
� 40 м. Долини рік Вічі і Ріки на значному протязі мають 
ущелиноподібний характер.  

Толянсько-Паленогруньський підрайон займає південно-східну 
частину району Полонини Боржави поміж долинами р. Кушниці на 
північному заході і р. Ріки на південному сході. Для південно-східного 
продовження хребта Полонина Боржава з вершинами Ополонок, 
Камінна, Кук, Волосянка, Коритище характерим є добре виражена 
асиметрія (значно крутіші і коротші північно-східні схили). Від вершини 
Кук у південному напрямку відходить хребет Толяний. 
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У південній � південно-західній частині реґіону значне поздовжнє і 
поперечне розчленування створило невеликі масиви з куполоподібними 
вершинами, по яких можна простежити домінуючий �карпатський� 
(ПнЗх � ПдСх) напрямок основної морфоструктури. Такі смуги 
фіксуються вершинами Тис (835 м), Ясеннє (880,8 м), Ястрабле (878 м), 
Ясиневка (1004,6 м). 

Геоморфологічний район полонини Красної займає південно-
східну частину Полонинського хребта поміж долинами рр. Ріки і 
Тересви. Як і в попередніх двох районах максимальні абсолютні висоти 
зосереджені у північній частині. На межиріччі рік Тереблі і Тересви 
розміщений хребет Красна з короткими і крутими північно-східними 
схилами до долин рр. Мокрянки і Брадольця з вершинами Топас (1548,7 
м), Сигланський (1563,8 м), Гропа (1495,6 м), Климова (1492 м). 
Продовженням хребта Красна у північно-західному напрямку на 
межиріччі рр. Тереблі і Ріки є невеликі масиви і хребти з вершинами 
Тапеш (1326,5 м), Мерша (1319,7 м). 

Сформувалася ця частина району на структурах Близницької 
підзони Дуклянського покриву, для якого характерним є переважання 
відкладів верхньої крейди і потужних товщ палеогену у великих 
складках (Круглов, 1986). Розміщена південніше Лужанська підзона 
цього ж покриву має невелику ширину (5 � 7 км) з домінуванням вузьких 
лусок, в будові яких беруть участь відклади шипотської світи нижньої 
крейди і піщанисті фації верхньокрейдових відкладів. 

У південній частині району простежується смуга невеликих хребтів 
і окремих вершин, які сильно розчленовані верхів�ями Малої і Великої 
Угольок, Лужанки і Терешула (Терешова) та їх притоками. На межиріччі 
р.р. Тереблі і Тересви ― це масив Манчула (1501 м), Іванів Зеар (1068,9 
м), Полонинка-Гора (1047 м), Мала Кобила (1032 м) та ін. 

Рельєф цієї частини району сформувався на структурах 
Лисичевської (між долинами рік Ріки і Терешула) і Білотисенської 
(межиріччя рік Терешула-Терешови і Тересви) підзон Поркулецького 
покриву. У південно-східній частині реґіону розміщена Терешовська 
брахісинклінальна складка (єдина у Білотисенській підзоні, Круглов, 
1986), у будові якої беруть участь відклади нижньої і верхньої крейди, і 
на якій сформувався гірський масив з вершинами Полонина-Гора, 
Перехрестя та ін. 

На вузькому межиріччі рік Тереблі і Ріки до Лисичевської підзони 
Поркулецького масиву приурочена південна частина хребта Бовцарський 
Верх з максимальною абсолютною висотою 1134,9 м (г. Лак). 
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Значну площу в межах району займає Угольсько-
Широколужанський масив Карпатського біосферного заповідника (5 616 
га). 

Долиною р. Тереблі геоморфологічний район полонини Красної 
розділений на два підрайони: Бовцарського Верху і Манчул-
Краснянський. 

Підрайон Бовцарського Верху займає вузьке межиріччя Тереблі і 
Ріки з типовим структурно-бриловим рельєфом, який чітко окреслюється 
вузькими, крутосхиловими долинами рік. На привододільних частинах 
хребтів Бовцарський Верх, Мерша, Тапеш добре простежуються 
фрагменти поверхонь вирівнювання з відносними висотами 700 - 1000 м. 

Численними короткими притоками Тереблі і Ріки межиріччя 
сильно розчленоване і розбите на окремі мікроблоки. Більшість цих 
потоків є селенебезпечними. 

Манчул-Краснянський підрайон займає межиріччя рік Тереблі і 
Тересви, притоки яких широтного, меридіонального і �карпатського� 
(ПнЗх � ПдСх) напрямів сильно його розчленували. На хребті Красна, 
масиві Манчул та ін. добре простежуються фрагменти найдавнішої 
поверхні вирівнювання. Переважна більшість долин має V-подібну, іноді 
ущелиноподібну, форму з дуже крутими схилами (25 � 28о). Глибина 
вертикального розчленування (по відношенню до головних рік і їх 
приток першого порядку) коливається від 500 до 1000 м. 

Незважаючи на велику густоту горизонтального розчленування, по 
всіх гребенях і вершинах межиріч добре простежується рівень давньої 
поверхні вирівнювання.  

Гірський масив Свидівця у Полонинсько-Чорногірській 
геоморфологічній області займає межиріччя рік Тересви і Чорної Тиси. У 
структурно-літологічному відношенні район приурочений до Лужанської 
і Близницької підзон Дуклянського покриву, Білотисенської підзони 
Поркулецького покриву, а також Яловичорської (Говерлянської) підзони 
Чорногірського покриву. 

Максимальні абсолютні висоти зосереджені у північній частині на 
хребтах Свидовець, Апшинець і Урду-Флавантуч (г. Унгаряска, 1707,8; г. 
Догяска,1761,7; г. Котел, 1770,8; г. Близниця, 1881 м). Для цієї ділянки 
Свидовецького масиву характерна добра збереженість форм рельєфу 
плейстоценових зледенінь ― кари, скелясті карові гребені, льодовикові 
долини, бокові і кінцеві морени тощо. 

Ще однією характерною особливістю цього району є добра 
збереженість давньої поверхні вирівнювання, яка у головному хребті 
простежується на середніх абсолютних висотах 1600-1800 м, а на 
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південних відрогах ― 1200-1600 м. Надзвичайно чітко ця поверхня 
фіксується на межиріччях Чорної Тиси ― Косівської (хребет Урду з 
вершинами Переслуп � 1452 м, Стара � 1472 м, Терентин � 1388 м), 
Косівської ― Середньої (урочище Веденеська Полонина � 1453,6 м, г. 
Манчул Малий � 1379,5 м, г. Менчул � 1291 м), Середньої ― Малої 
Шопурки (г. Плеска � 1391,7 м, г. Курпень � 1406,3 м, г. Опреша � 1480,8 
м, г. Плешка � 1213,7 м), Малої Шопурки ― Тересви (масив Апецької  з 
вершинами Апецька, 1512 м і Красний Грунь � 1386 м). 

Щодо кількості поверхонь вирівнювання у гірському масиві 
Свидівця та їх віку є різні трактування. Є. Ромер (1909), Г. Раскатов 
(1957), П. Цись (1957) підтримували ідею єдиної �Полонинської� 
поверхні. І. Гофштейн (1964, 1995) поверхню вирівнювання розміщену 
на південь від головного Свидовецького пасма назвав поверхнею 
�Урду�, окремо виділяючи Підполонинську поверхню, а також підняті 
ділянки вище згаданих поверхонь. 

При аналізі рельєфу гірського масиву Свидівця чітко 
простежуються відміни у морфології та генезисі північної і південної 
частин. Це дає підстави виділити тут два геоморфологічних підрайони: 
Свидовецько�Апшинецький і Косівсько�Шопурський. 

Свидовецько�Апшинецький підрайон включає найбільш підвищену 
північну частину масиву з хребтами Свидовець, Апшинець, Урду-
Флавантуч та їх відроги. Головними елементами морфоскульптури цих 
хребтів є добре збережені форми рельєфу льодовикової денудації і 
акумуляції. 

У пригребеневій частині хребтів добре простежуються фрагменти 
найвищої поверхні вирівнювання з усередненими абсолютними 
висотами 1650 � 1850 м. 

Значну площу (6580 га) у підрайоні займає Свидовецький масив 
Карпатського біосферного заповідника.  

Косівсько-Шопурський підрайон займає південну частину масиву і 
складається з паралельних меридіонального напрямку пасм, які розділені 
долинами рік Чорної Тиси, Косівської, Середньої, Малої Шопурки і 
Тересви. Домінуючими формами рельєфу у підрайоні є добре збережені 
на межиріччях поверхні вирівнювання. 

Геоморфологічний район Чорногірського масиву, розміщений 
на межиріччі Тиси ― Чорного Черемошу, сформувався на найбільш 
складній у структурно-літологічному відношенні ділянці Внутрішнього 
флішового антиклінорію. Найбільш потужно представлений 
Чорногірський покрив (Скупівська і Яловичорська � Говерлянська 
підзони). Дуклянський покрив простежується вузькою смугою 
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Близницької підзони, яка перекрита насувом Білотисенської підзони 
Поркулецького покриву. У масиві г. Петрос Білотисенський покрив 
повністю перекрив Близницький, утворивши тектонічний напівостанець, 
де амплітуда горизонтального переміщення склала 8 км (Круглов, 1986). 
У південно-західній частині району простежується Рахівський покрив з 
максимальною шириною 7 км біля м. Рахова. Амплітуда його 
переміщення на Поркулецький покрив складає біля 10 км (Круглов, 
1986). 

Таке структурно-літологічне різноманіття наклало свій відбиток на 
рельєф Чорногірського масиву. Головний хребет Чорногори з вершинами 
Говерла, Ребра, Бребенескул, Чорно Гора, Піп Іван Чорногірський 
приурочений до Яловичерської (Говерлянської) підзони, в будові якої 
беруть участь пісковики чорногірської світи. Північно-східніше 
простежуються ще дві смуги хребтів, які приурочені до потужних 
монокліналей, які по прямих лініях насунені одна на одну. Домінуюче 
положення належить тут Скупівському покриву, складеному крейдово-
палеогеновим флішем  і насуненому на зону Кросно. Абсолютні висоти 
досить різко падають у північно-східному напрямку. У першій смузі 
північно-східних хребтів з північного заходу на південний схід 
простежуються хребти Козимерський (г. Велика Козмеська, 1571,7 м), 
Маришевський (1567,3 м), Скоружний (1552,3 м). Друга смуга хребтів на 
лівобережжі Пруту фіксується вершиною Кукіль (1539,4 м), а на 
правобережжі ― Костриця (1585,9 м), Кострич (1544,4 м). Північно-
східні схили цих хребтів дуже круто обриваються до Ворохта-
Путильської поздовжньої долини. Цей уступ співпадає з лінією насуву 
Скупівської підзони Чорногірського покриву на кросненські відклади. 

На південь і південний захід від головного хребта у басейні Білої 
Тиси найбільшу площу охоплює Білотисенська підзона Поркулецького 
покриву. У її будові бере участь потужна товща аргілітів, алевролітів і 
пісковиків, а також мергелів і конгломератів білотисенської і буркутської 
світ. Такий характер відкладів сприяв інтенсивному розчленуванню 
території численними притоками Білої Тиси, переважно меридіонального 
напрямку, які поділили правобережжя і лівобережжя на окремі невеликі 
масиви блокового типу. 

Серед них, поміж головним хребтом Чорногори і долиною Білої 
Тиси, виділяються масиви: Штев�єри (1242,4 м) ― межиріччя Чорної 
Тиси і Паулека, Сеглина � Млаки (1435,9 м � 1186,4 м) ― межиріччя 
Паулека � Богдана, Менчиля � Переслипа (1588,2 м � 1155,3 м) ― 
межиріччя Богдана � Говерли (Озірного), Бребенескула (1227 м � 1458 м) 
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― межиріччя Говерли (Бребенескула) ― Бальзатула, Вихода (1471 м) ― 
межиріччя Бальзатула � Шибеного (притока Чорного Черемошу).  

Поміж Мармароським кристалічним масивом і долиною Білої Тиси 
розміщені гірські масиви блокового типу, які сформувалися переважно 
на Рахівському покриві, у будові якого переважає тонкошаруватий 
трикомпонентний фліш неокома (Круглов, 1986). 

Найбільшими серед них є масиви Манчула (1385,5 м), який 
розміщений між долиною Тиси і потоком Квасний, а також Перехрестя 
(1317,3 м), що займає межиріччя Шаула і верхів�їв Білої Тиси. Поміж 
цими двома масивами, на межиріччі потоків Квасного і Шаула є 
невеликий хребет Довгий (1124 м) меридіонального напрямку. 

Особливості рельєфу Чорногірського геоморфологічного району 
дають підстави вділити тут три підрайони. Вперше такий поділ був 
зроблений П. Цисем (1956), який виділив підрайони головного 
вододільного хребта Петрос � Говерла � Піп Іван з реліктами 
Полонинського пенеплену і льодовиково-денудаційними формами, 
середньогірних хребтів північно-східного краю групи з розвинутою 
моренною акумуляцією у долинах рік і середньогірного рельєфу 
південно-західного краю Чорногірської групи. 

Пропонуємо дати цим підрайонам власні назви, які характеризують 
морфогенетичні особливості підрайонів і пов�язані також із сучасним 
структурно-літологічним поділом (з півночі на південь): Кострице � 
Кукільський, Говерлянський і Білотисенський.  

Значну площу у Говерлянському і частково у Білотисенському 
підрайонах (басейн Тиси) займає Чорногірський масив Карпатського 
біосферного заповідника. У басейнах Пруту і Чорного Черемошу 
(Говерлянський і Кострице-Кукільський підрайони) розміщена південна 
частина Карпатського національного парку. 

Геоморфологічний район гірської групи Гриняви – Лосової є 
продовженням Чорногірського масиву і розміщений поміж долиною 
Чорного Черемошу і державним кордоном з Румунією. 

Північно-східна частина району пов�язана із Скупівською підзоною 
Чорногірського покриву, у будові якої переважають масивні пісковики з 
прошарками алевролітів і аргілітів. Скупівська підзона перекриває 
кросненські відклади і вздовж лінії насуву добре простежується 
орографічний уступ до Ворохта � Путильського низькогір�я (зона 
Кросно). На межиріччі Чорного і Білого Черемошів з цією зоною 
пов�язаний хребет Скупової, який з північного заходу на південний схід 
фіксується вершинами Зміїнська (1356 м), Ростицька (1513,7 м), Скупова 
(1579,3 м), Сторубець (1052,4 м). На правобережжі Білого Черемошу 
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продовженням цього хребта є хребет Максимця (1345 м), Лосової (1428 
м). Північно-східніше простежується ще одне сильно розчленоване 
притоками Путили пасмо, що сформувалося на одній із складок 
Скупівського покриву і фіксується вершинами Буракова (1265 м), 
Боргенія (1144,5 м), Демен (1100,3 м). 

Яловичорська (Говерлянська) підзона на межиріччі Чорного і 
Білого Черемошів представлена невеликими масивами з вершинами 
Людова (1463,5 м), Комарнични (1215 м), Гостовець (1248.9 м). На 
правобережжі Білого Черемошу Яловичорська підзона розширюється і 
на її структурах сформувався хребет звивистого простягання ― гори 
Путилі з максимальною абсолютною висотою (1403,5 м). 

До досить широкої Білотисенської підзони Поркулецького покриву 
приурочений найдовший хребет межиріччя обох Черемошів, який має 
чіткий карпатський (ПнЗх � ПдСх) напрям і фіксується абсолютними 
висотами 1534,9 м, 1605,2 м, 1580,6 м (г. Мясни Приступ), 1543 м (г. 
Стефунць Великий), 1586 м (хребет Пневе). Від головного хребта у 
північно-східному напрямку відходять відроги значної протяжності, які 
розділені долинами Луківця, Озірного, Мозирного, Гримотного Малого і 
Великого, Гостівця, Срибника та ін.У рельєфі найбільш виразно 
простежуються хребти Ватонарка, Озірнянський (1553 м � г. Торниця), 
Чоралу (1461,8 м) � Мунчелика (1451,8 м), Ризоватого (1481,8 м), 
Огленди (1463 м). Південно-західні схили хребта мають короткі відроги і 
круто обриваються до долини Чорного Черемошу.  

На правобережжі Білого Черемошу продовженням цього хребта є 
масив Млаковатої (1416 м) ― Яровиці (1567,4 м). 

Геоморфологічний район гірської групи Гриняви і Лосової є 
перспективним для розширення природно-заповідного фонду. На 
сьогодні тут є Черемоський реґіональний ландшафтний парк у верхів�ях 
Білого Черемошу, який охоплює частину масиву Яровиці. 

Долиною р. Білого Черемошу район ділиться на два підрайони: 
Скупової -Пневе і Максимця � Путилі � Яровиці. 
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GEOMORPHOLOGICAL REGIONALIZATION OF THE POLONYNIAN 
AND CHORNOHORIAN CARPATHIANS 

By Yaroslav Kravchuk, Myroslav Ivanyk 
 

A regionalization of the Polonynian and Chornohorian Carpathians based on 
their morphology and structure and with regard for the morphosculptural specificity 
is proposed by the authors. 

Within each geomorphologic region, subregions, districts and subdistricts are 
singled out. 
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УДК 551.4  
 

СОЦІАЛЬНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ � НОВИЙ АСПЕКТ У 
РОЗУМІННІ СТОСУНКІВ МІЖ ЛЮДИНОЮ ТА РЕЛЬЄФОМ 

ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ1 
 

Володимир Стецюк 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
Іркутський геоморфологічний семінар проводиться регулярно з 

інтервалом у два роки і збирає геоморфологів та фахівців різних гілок 
фізичної географії з усіх обширів колишнього СРСР. Він проводиться під 
патронатом Геоморфологічної комісії Російської Академії наук і упродовж 
останніх десятиліть має статус наукових читань пам'яті визначного 
сибірського геолога та геоморфолога, академіка Н.А Флоренсова. Багато у 
чому своїй успішній роботі і популярності Семінар завдячує творчим і 
організаційним зусиллям учня і послідовника Н.А. Флоренсова, Голови 
Асоціації російських геоморфологів Г.Ф. Уфімцева, який працює в Інституті 
земної кори Сибірського відділення російської  Академії наук. 

 
Актуальність. Останніми десятиліттями на теренах нових 

незалежних держав інтенсивного розвитку набувають новітні прикладні 
напрямки географічної науки. Так, спостерігається деяка зміна 
орієнтирів в об′єкті вивчення соціальної географії, яка, зазвичай, 
вважається гілкою соціально-економічної географії і вивчає просторові 
процеси і форми організації життя людей, перш за усе з точки зору умов 
праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості і відтворення життя 
людини (Географічний енциклопедичний словник �, 1988, с. 286). 
Проте, як зазначає Ю. Сімонов (Рельеф и человек, 2004), у Словнику 
загальногеографічних термінів (1976, т. 2, с. 251) існує посилання на 
працю К Хаттінгтона та Ф. Карлсона (1931), у якій стверджується, що 
соціальна географія має справу із аспектами навколишнього середовища, 
яке оточує людину і її діяльність. Більше того, зазначені автори 
вважають усю географію наукою, яка досліджує стосунки між людиною 
та навколишнім середовищем, а соціальна географія встановлює 
соціальний бік цих стосунків. Тим самим географія у цілому та соціальна 
географія зокрема визнаються наукою про екологію людини. 

На тлі зазначених міркувань і висновків є вагомі підстави для 
                                                
1 - за мотивами Матеріалів Іркутського геоморфологічного семінару 2004 року (Рельеф и человек. Материалы 
Иркутского геоморфологического семинара, Чтений памяти Н.А. Флоренсова, сентябрь, 2004 г. Иркутск, 
2004.- 178 с.) 
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встановлення ролі окремих компонентів довкілля, які активно 
використовує людина, у розвитку і перебігу господарської діяльності, а 
також трактування їх як частини екосистеми людини. Зокрема, в 
екологічній геоморфології, яка вивчає взаємостосунки і результати 
взаємодії геоморфологічних систем будь-якого рангу з системою екології 
людини, вже складаються окремі напрямки дослідження ролі рельєфу та 
геоморфологічних процесів, здатні бути поясненими як духовна функція 
рельєфу (Стецюк, Ткаченко, 2004). Дослідження саме соціальних 
результатів взаємодії людини та рельєфу, тобто, таких, які відносяться до 
суспільства, пов′язаних із життям і стосунками людей у суспільстві, 
складають предмет соціальної геоморфології. Остання, на думку Ю. 
Сімонова (Рельеф и человек, 2004), розглядає найбільш загальні 
закономірності взаємних стосунків людського суспільства та 
геоморфологічних систем. Очевидно, таке дослідження варто проводити 
у категоріях народів, етносів, можливо культур, тобто, найбільших і 
довготривалих людських спільнот. 

У контекст зазначеного органічно вписуються погляди традиційного 
Іркутського геоморфологічного семінару, читань пам′яті Н.А. 
Флоренсова, який відбувся у вересні 2004 року і цілком був присвячений 
тематиці стосунків рельєфу і людини:1  

«Весь набор характеристик, которым отвечают места 
расселения человека, людей с разными потребностями, спецификой 
занятий, религий, традиций, спецификой питания и 
психофизического  состояния, был определен следующими словами: 
безопасность, доступность, ресурсы, здоровье, привлекательность 
(Рельеф среды �, 2002). Но поскольку люди разные, то они 
неодинаково реагируют на различные геоморфологические условия, 
и, в первую очередь, на безопасность и доступность. Так, люди, 
живущие в горах, зачастую пренебрегают грозящими им 
опасностями, в том числе и геоморфологическими (расчлененный 
рельеф, крутые склоны, катастрофический характер многих 
эндогенных и экзогенных процессов).  Достаточно вспомнить о 
трагической судьбе Помпеи и Геркуланума. Но люди по-прежнему 
густо заселяют опасные склоны и окрестности неспокойного 
Везувия. �. 

Ф. Ратцель (1902) полагал, что во-первых, жители 
малоплодородных равнин и суровых гор « � побуждены к связи с 

                                                
1 подається мовою оригіналу 
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другими народами, к смешению с ними» (стр. 395), и, во-вторых, 
Западная Европа и Восточная Азия, имеющие «многочисленное 
строение» (в основном обусловленное сложным рельефом � 
сочетанием гор и межгорных равнин), предопределены к 
самостоятельному развитию, но при этом сильно влияют на 
окружающие страны и народы. Таким образом, признается роль 
природных особенностей территории и рельефа, в частности, в 
распределении и поведении народов, этносов, культур. Позднее в 
советской географии этот принцип географического детерминизма 
подвергался незаслуженной критике, но сейчас и этнографы, и 
социологи, и культурологи, и географы возвращаются к признанию 
этого принципа в оценке природных условий жизни человеческого 
общества. 

Несомненно, рельеф (точнее геоморфологическая часть 
окружающей среды) влияет на характер, психофизическое 
состояние и поведение человека.» (Рельеф  и человек, стор. 4,5). 

Із цих та багатьох інших дефініцій, які наводяться у публікаціях 
останніх десятиліть, вимальовуються нові прикладні напрямки 
геоморфології � антропогенна, екологічна та естетична. Їхнє формування 
активно відбувається на пострадянських теренах, саме вони складають 
зміст соціальної геоморфології. Вона, на думку учасників Іркутського 
геоморфологічного семінару, читань пам′яті Н.А. Флоренсова �Рельєф і 
людина� (2004), містить, коло завдань, які здатні бути дослідженими 
соціальною геоморфологією. 

Дослідження взаємозв`язків між геоморфологічними системами 
(великими типами рельєфу) та соціально-економічними й культурними 
спільнотами у минулому і сьогоденні. 

Дослідження матеріальних і духовно-етичних наслідків таких 
стосунків. 

Аналіз змін зазначених стосунків у географічному (геоморфоло-
гічному) просторі та в історичні часи. 

Розроблення комплексних методів вивчення поставленої проблеми. 
Встановлення внеску геоморфології, у першу чергу соціальної, в 

оптимізацію наслідків взаємодії людини та геоморфологічної частини 
навколишнього середовища. 

Зважаючи на висловлені погляди, автори заголовної доповіді 
Семінару (Іркутськ, 2004) вбачають такі співвідношення окремих гілок 
екологічної науки під кутом зору встановлення статусу соціальної 
геоморфології (рис.). 
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Аналіз і обговорення даних. Таке бачення змісту соціальної 

геоморфології визначилося, на наш погляд, унаслідок поступового 
утвердження в геоморфології головних постулатів екологічної 
геоморфології, висловлених у відомій монографії (6) і щодалі все більш 
обґрунтованих новітніми результатами еколого-геоморфологічних 
досліджень, у тому числі, в Україні. Розглянемо ці твердження під кутом 
зору можливості їхньої трактовки як таких, що відображають соціальну 
суть геоморфології. 

1. Рельєф виступає чинником, що визначає геоморфологічні умови 
ведення господарства та міру геоморфологічної небезпеки, яка чатує 
на людину при цивільному та промисловому будівництві, 
гірничодобувному, гідротехнічному, сільськогосподарському, шляховому, 
лісовому, рекреаційному та інших видах господарського використання 
природних ресурсів. В Україні ілюстраціями цього постулату виступають 
результати досліджень Ковальчука, 1993; Ковальчука, 1997; Стецюка, 
1997, 1998; Стецюка, Сілецького, 2000; Адаменка, Ковальчука, Рудька, 
2000, Стецюка, Ткаченко, 2004, Стецюка, Редька, 2004 та ін.). Зокрема, 
сформовано загальні принципи і методи регіонального еколого-
геоморфологічного аналізу та проведено еколого-геоморфологічні 
дослідження річкових басейнів Українського Передкарпаття (Ковальчук, 
1993, 1997), оцінювалася сучасна геодинаміка Карпат, Кримських гір та 
Кавказу (Рудько, 1996). Встановлювалися особливості еколого-
геоморфологічних ситуацій у різних морфокліматичних зонах (в 
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українському Причорномор`ї, Європейському Заполяр′ї, Якутії, 
Алтайському і Красноярському краях � Стецюк, 1998), оцінювалися роль 
і місце рельєфу та сучасних геоморфологічних процесів в екосистемі 
великого (Стецюк, Романчук, Щур та ін. 2001) та малого (Колтун, 2002) 
міста. Розроблено нові методи еколого-геоморфологічного та 
ландшафтно-екологічного оцінювання значно змінених господарською 
діяльністю регіонів України (басейну Дністра � Симоновська, 1999, 
басейну Західного Бугу � Курганевич, 2001, Розточчя і прилеглої 
території � Петровська, 2001, середньої частини басейну Сіверського 
Дінця � Кисельов, 2002, Приазов′я � Гурова, 2002, середніх і великих 
урбосистем Волинської області � Лепкий, 2003, центральної частини 
Придніпровської височини � Ткаченко, 2005, Закарпатття � Габчак, 
2005). 

2. Рельєф визначає розподіл земельних ресурсів на земній поверхні 
та значною мірою їхні генетичні типи. У переліку генетичних типів 
грунтів України відзначено грунти, сформовані не тільки на відкладах, 
які супроводжують процес формування форм рельєфу земної поверхні 
різних генетичних типів, різного віку та зовнішніх (морфологічних) 
ознак, але й грунти, які пристосовані у своєму поширенні до відповідних 
форм рельєфу. Такими є грунтові відміни, сформовані на: а) давніх 
алювіальних та льодовикових відкладах і морені, які у залежності від 
міри природного зволоження, що усталилося після формування цих 
відкладів, є дерново-підзолистими піщаними або дерново-підзолистими 
оглеєними; б) алювії, водно-льодовикових відкладах і морені у тих 
зниженнях рельєфу поміж моренними пасмами, які їх розділяють, у 
області поширення давніх материкових зледенінь; в) лесових породах, 
сформованих у позальодовиковій зоні давніх материкових зледенінь 
(опідзолені чорноземи, типові чорноземи, чорноземи звичайні, 
чорноземи південні); г) важких глинах, наприклад, у передгір`ї або 
місцях поширення балтських глин, де відбувалися процеси інтенсивного 
делювіального знесення в етапи активізації формування гірських країн 
Криму і Карпат; д) елювії щільних порід, як то у межах Тарханкутської 
височини, з численними локальними підняттями і відповідною 
посиленою денудацією, чи у передгірному Криму, на Донецькому кряжі 
та Приазовській височині; е) алювії широких вироблених заплав і 
низьких терас � лучно-чорноземні; є) алювіальних і делювіальних 
відкладах днищ добре розроблених річкових долин і при підніжжях їхніх 
корінних схилів � лучні грунти; ж) делювіальних відкладах підвищених 
передгірних рівнин � підзолисті буроземні; з) теренах гірських областей 
� бурі гірсько-лісові та коричневі гірські щебенюваті грунти. 
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3. Рельєф визначає стан ресурсів життєзабезпечення, яке впливає 
на формування (та деградацію) грунтів, їхню родючість, 
вологонасичення, на розподіл та стан поверхневих вод, на поширення та 
стан рослинного покриву та мисливсько-промислових угідь, на 
гідрогеологічні умови. Цей постулат тісно пов`язаний з високим рівнем 
господарського освоєння теренів України, завдяки чому екологічна 
геоморфологія у нашій державі має ознаки харизматичності (7). Вони 
визначаються наступними положеннями: а) наявністю визначних 
геоморфологічних феноменів, де відбувалося формування етнічних 
відмін мешканців українських теренів; б) гіпертрофований розвиток 
певних галузей господарської діяльності і відповідних надзвичайно 
масштабних змін довкілля держави, що зумовлено об`єктивними і 
суб`єктивними чинниками; в) природні причини загострення екологічної 
ситуації щодо рельєфу та сучасних геоморфологічних процесів. 

4. Рельєф є чинником, який впливає на глобальні процеси (у тому 
числі на урбанізацію суходолу Землі та на зміни клімату).Завдяки 
сприятливим морфологічним рисам  рельєфу, наявності різновікових 
геоморфологічних систем щільність населення України і рівень 
урбанізації є схожими із показниками, властивими найбільш зручним для 
мешкання теренам Європи � рівнинам Північної Європи і приморським 
зонам Середземномор`я.  

Зазначені особливості рельєфу земної поверхні виявилися 
визначальним для формування певних соціально-геоморфологічних 
аспектів поширення сприятливих особливостей клімату щодо 
розміщення населення України. Так, при аналізі карти щільності 
населення Європи виявляється, що смуга найбільшої щільності має 
виразну пристосованість до напрямку переважаючого руху вологих 
теплих повітряних мас Північної Атлантики із району туманного 
Альбіону через рівнини Північної Франції, терени Бельгії Нідерландів, 
Люксембургу, Німеччини, Польщі, міжгірські улоговини Австрії Чехії, 
Словаччини у напрямку України та Білорусі. Відповідними показниками 
характеризується і рівень урбанізації цих теренів, тобто, від майже 80% у 
зазначених країнах Західної Європи до майже 70% в Україні. Ця смуга 
високої щільності населення і високої урбанізації при оглядовому аналізі 
виявляється пристосованою до своєрідного коридору рівнин Західної і 
Східної Європи, обмеженого �стінами� гір Скандінавського півострова і 
гірських споруд Південної Європи (Альпи, Карпати, Балкани, Кримські, 
Кавказькі), по якому атлантичне повітря завдяки рівнинності рельєфу 
земної поверхні легко долає тисячокілометрові відстані і формує 
сприятливі кліматичні у мови у зазначеній смузі високої щільності 
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населення Європи. 
Тому очевидним є екологічний статус цього положення, яке 

стосується глобальної ролі рельєфу як екологічного чинника (принаймні 
у межах одного із найбільш заселених у світі регіонів � Європи). 

5. Рельєф  є чинником, який визначає стан середовища мешкання 
людини, його санітарно-гігієнічні умови, умови комфортності 
мешкання. 

Значно змінений режим перебігу сучасних геоморфологічних 
процесів на теренах України, створення у багатьох випадках 
антропогенного рельєфу, який значно впливає на зміни в інших 
складниках довкілля, дійсно значно погіршує стан середовища мешкання 
людини, а конкретно, з огляду на такі причини: а) відбувається розвиток 
підтоплення інтенсивно освоєних регіонів, які мають відповідні 
властивості рельєфу і сприятливу геологічну будову (Степовий Крим, 
Північне Причорномор′я, зони впливу великих водосховищ, 
магістральних каналів, численних ставків, зрошувані території тощо); б) 
катастрофічна переробка берегів великих водосховищ і виведення із 
використання значних площ цінних сільськогосподарських угідь; в) 
поширення процесів просідання лесових порід на зрошуваних землях і 
формування сучасних подів, які виводять із господарського 
використання угіддя або погіршують родючість грунтів; г) великі 
масштаби розорювання схилів, що за умов значного розчленування 
викликає інтенсивний площинний змив і деградацію родючих грунтів; д) 
зсуви і повені у гірських районах, де безладне використання лісових 
ресурсів спричинює інтенсивне стікання опадів та їхню посилену 
інфільтрацію крізь порушений грунтовий і рослинний покрив, зсувні 
процеси на автошляхах Гірського Криму і Карпат як наслідок 
неврахування стійкості схилів; е) просідання земної поверхні над 
гірничими виробками і порушення режиму водоносних горизонтів, що, у 
свою чергу, сприяє розвитку несприятливих геоморфологічних процесів 
(техногенному карсту, суфозії, обвалюванню та осипанню тощо); є) 
техногенні катастрофи у Києві (1961 р.), Дніпропетровську (1998), 
постійні зсувні процеси у Чернівцях як наслідки недбалого ставлення до 
використання природного і штучного рельєфу і нехтування проектними 
розрахунками; ж) спотворення естетичних властивостей рельєфу 
численними териконами, відвалами, відкритими формами розробки 
корисних копалин; з) конструювання новітніх ландшафтно-
архітектурних систем, чужих українському довкіллю і українській 
ментальності, у великих містах. 

6. Рельєф є чинником, який формує просторове та візуальне 
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середовище місцезнаходження людини (різноманітність ландшафтів 
та їхню естетику). 

Йдеться не просто про різноманітність ландшафтів (наприклад, 
українського лісостепу), яка стала причиною формування саме у цій зоні 
основних рис етнічного українця, а різноманітність генетичних типів 
рельєфу як основу відповідного формування ландшафтних рис, серед 
яких українському етносу досить комфортно і він не бажає працювати і 
мешкати на інших теренах. 

Критерії оцінки естетики рельєфу земної поверхні на прикладі 
теренів України і конкретні приклади втілення у природному рельєфі 
естетичних рис рельєфу вже висвітлювалися у нашій праці (8). 

7. Рельєф є потужним ресурсом рекреаційного та лікувального 
характеру. 

Естетичні і рекреаційні властивості рельєфу земної поверхні 
парагентично пов′язані між собою, оскільки однією із найголовніших 
властивостей рельєфу земної поверхні, що сприяє рекреації, є його 
привабливість, яка, у свою чергу, представлена різноманітністю 
ландшафтних і пейзажних видноколів, які, визначають і моделюють 
особливості геологічних та геоморфологічних рис певної території. 
Рекреаційний аспект рельєфу України дуже тісно пов′язаний із такими ж 
аспектами інших складників довкілля. Зазвичай, при оцінюванні 
можливостей використати геоморфологічні феномени у процесі 
розроблення туристичних маршрутів значна частка припадає на 
унікальність феноменів геологічних. І у цьому немає нічого 
незвичайного, адже унікальні естетичні і рекреаційні риси 
геоморфологічних явищ формуються на тлі взаємодії ендогенних та 
екзогенних чинників формування рельєфу. Саме специфіка і 
переважання впливу чинників геологічного характеру створюють 
притягальну силу таємничості карстових порожнин, химерність 
екзотичних форм вулканічних утворень, відслонення складних складок 
гірських порід в урвищах, загадкові комбінації розломів, добре видимих 
у штучних (кар′єри) або природних уступах (стінки глибоких ярів, 
урвища долин гірських річок тощо), несподівані геометричні форми 
окремості магматичних порід у відслоненнях кар′єрів і у природних 
умовах. Чимала частка повноти використання геолого-геоморфологічних 
феноменів з рекреаційною метою визначається інформованістю 
рекреантів, але часто про визначні рекреаційні ресурси 
геоморфологічного характеру відомо лише вузькому колу фахівців та ще 
вужчому � аматорів. 

Таким чином, у рамках рекреаційної геоморфології добре 
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окреслюється предмет її вивчення, яким є �рельєф, який має особливі 
властивості і відносини, що виявляються у системі �рельєф � 
рекреація� (13). 

8. Рельєф є об`єктом релігійно-культового, ритуального 
сприйняття світу (поклоніння).  

Ця властивість рельєфу не так виразна в Україні, більшість теренів 
якої складають рівнини. Однак, навіть на загальному рівнинному тлі 
подекуди рельєф України набуває небаченої виразності і саме у таких 
місцях виникають визначні етнокультурні феномени, де реалізується 
релігійно-культове, ритуальне сприйняття світу. 

Так, символом руйнівних геоморфологічних процесів для етнічного 
українця стала боротьба текучої води і каменю � дніпровські та бузькі 
пороги � природне явище унікальне для рівнини, тобто для миролюбної і 
спокійної природи Краю, яке  може ідентифікуватися як боротьба вогню 
і води. У трактуванні прихильників індоарійських джерел зазначена 
боротьба, зокрема, відображена поєднанням синього та жовтого 
кольорів. 

Спробуймо знайти об`єкт релігійно-культового, ритуального 
сприйняття світу (поклоніння), будь-то звичайна сільська церква чи 
відомий усій конфесії заклад, на кшталт монастиря або Лаври, які б не 
використовували у своєму розташуванні визначні для певного місця 
морфологічні особливості рельєфу! 

Окрім згаданих визначних феноменів, щільно заселені українські 
землі і значна тривалість історичного розвитку теренів України 
обумовили повсюдну роль морфологічних, генетичних та 
палеогеографічних особливостей розвитку рельєфу України як об`єкта 
релігійно-культового, ритуального сприйняття навколишнього світу 
етнічним українцем. 

Висновки. Соціальний аспект екологічної геоморфології є 
незаперечним з огляду на постулати, які характеризують взаємостосунки 
і результати взаємодії геоморфологічних систем будь-якого рангу з 
системою екології людини. Такими постулатами є усвідомлені 
положення про роль рельєфу і геоморфологічних процесів, яка визначає 
геоморфологічні умови ведення господарства та міру геоморфологічної 
небезпеки; розподіл земельних ресурсів; стан ресурсів 
життєзабезпечення; стан середовища мешкання людини;впливає на 
глобальні процеси; формує просторове та візуальне середовище 
місцезнаходження людини; є ресурсом рекреаційного та лікувального 
характеру; є об`єктом релігійно-культового, ритуального сприйняття 
світу (поклоніння). Зазначені положення у даний час отримують 
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невпинне підтвердження новітніми результатами еколого-
геоморфологічних досліджень, значна частка яких здійснюється в 
Україні. Унаслідок цього складаються окремі напрямки дослідження 
екологічної ролі рельєфу та геоморфологічних процесів, які здатні 
окреслити властивості рельєфу і закономірності вияву і розвитку 
геоморфологічних процесів як соціальну та духовну функцію рельєфу. 
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SOCIAL GEOMORPHOLOGY IS A NEW ASPECT IN UNDERSTANDING 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN A HUMAN AND THE RELIEF OF THE 
SURFACE OF THE EARTH 

Volodymyr Stetsuk 
 

The content of social geomorphology has been defined as well as its links 
with other fields of geomorphology and geography. The assumptions that reflect the 
social essence of geomorphology have been analysed. 
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УДК 913.1 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
И НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Л.Б. Вампилова 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург 
 

Постановка проблемы и ее важность 
Историческая география (ИГ) как междисциплинарное научное 

направление  в современных условиях занимает значительное место в 
исследованиях, посвященных проблемам взаимодействия общества и 
природы. Ее востребованность в 60 � 70-е годы XX века была связана с 
масштабными антропогенными преобразованиями ландшафтов. Именно 
ИГ  с ее комплексом методов позволяла выявить изменения, 
преобразования, трансформацию, деградацию природных комплексов, 
происходивших за историческое время. Было создано более 20 
классификаций антропогенно-измененных ландшафтов. Заслуга в 
развитии этого направления принадлежит многим исследователям: Л.С. 
Бергу, С.В. Калеснику, Ю.Г. Саушкину, Н.А. Солнцеву, А. Г.  Исаченко, 
Ф.Н. Милькову, В.С.Жекулину и многим другим. 

В последнее десятилетие историческая география оказалась 
востребованной по разным причинам: в связи с выбором перспективных 
направлений социально-экономического развития регионов, созданием 
экологического каркаса территории, разработкой программ развития 
туризма, оценкой природного и культурного наследия и др. Состояние 
исторической географии сегодня можно представить по разному: с одной 
стороны это направление развивается, его уровень высок, имеется много 
региональных работ разного плана, появилось несколько совершенно 
новых ветвей � геокультурная, экологическая, гуманистическая; с другой 
стороны, в науке вообще, в том числе в географической, создаются 
новые направления, где используются основные теоретические 
положения исторической географии и ее методы (можно сказать, что 
наблюдается «растаскивание багажа» науки без ссылки на историческую 
географию). Сложившаяся ситуация требует углубленной оценки 
методов, пересмотра существующих методик, приемов, технологий, 
принципов и создания новой методологии исследования. 

 Столь  важное для практики научное направление часто не находит 
отражения в учебных планах географических факультетов университетов 
и педагогических институтов. На сегодняшний день в Северо-Западном 
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регионе России курс исторической географии читается в Санкт-
Петербургском государственном и Ленинградском государственном 
университете имени А.С. Пушкина.   

Исходные предпосылки 
В современной исторической географии выделяется от  шести  до 

восьми   различных направлений (Жекулин, Максаковский), которые 
изучают природу ( историческая физическая география, историческое 
ландшафтоведение), общество и хозяйство (историческая политическая 
география, историческая социальная и экономическая география), 
население и этнос( историческая география населения, этногеография, 
учение о культурно-хозяйственных типах) и, наконец, междисципли-
нарное направление � историко-географическое краеведение и страно-
ведение. 

Каждое из перечисленных историко-географических направлений 
коррелирует с соответствующей географической дисциплиной,  
изучающей  современное состояние в рамках названного направления. 
Причем, историческая география всегда изучает отдельные участки 
земной поверхности т.е. регионы, следовательно, должна существовать 
общая концепция ИГ и   интегральный метод   исследования. 

 Перечисленные направления нуждаются в интегральном методе 
исследования, основывающемся на комплексном подходе к 
исследованию взаимосвязи природных и общественных систем, а точнее 
их конкретного проявления в специфике территориальной организации 
общества. Нет направления в географической науке, которое не 
пользовалось бы историко-географическим  подходом. На наш взгляд, 
таким методом является КИГАМР � метод комплексного историко-
географического исследования и моделирования региона, с помощью 
которого анализируется и оценивается состояние ландшафтов прошлого 
и современности в их связи с территориальной организацией и 
функционированием общества. 

Относительно места исторической географии в системе наук, то 
звестны опыты  классификации  наук о Земле, где  есть и историческая 
география. 

Академиком  Б.М. Кедровым создана  линейная   классификация 
наук   по формам  движения материи.  Однако в ней не находится места  
исторической географии. На наш взгляд,  историческая география  будет 
располагаться на линии, соединяющей географическую и социальную 
(экономическую) ветви науки. Система географического знания на 
основе деятельностной концепции представлена Н. К Мукитановым, где 
показано место ИГ в блоке теории общественной географии и  эта 
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отрасль знаний отнесена  к общественно-географическим дисциплинам. 
Историческая география сегодня переживает определенный уровень 
теоретизации и для успешного решения проблемы оптимизации 
взаимодействия общества и природы  место  ИГ должно быть 
определено на  пересечении естественно-географических и общественно-
географических дисциплин. Следует  уточнить объект, предмет 
исследования и структуру ИГ. 

Наряду с линейной классификацией длительный процесс 
формирования и развития географии многие исследователи 
представляют в виде своеобразной модели � древа географии с его 
корнями, стволом, основными ветвями и постоянно разрастающейся 
кроной (�Мир географии� под ред. Г.И.Рычагова). Здесь  место  
исторической географии отведено в центральной части ствола 
географического древа, однако рассматривается  ИГ  в связке с 
палеогеографией как науки, исследующие тенденции  развития 
географических объектов в прошлом.  

Согласно точке зрения В.С.Жекулина, ИГ � это наука о 
взаимоотношениях общества и природы в историческом прошлом. Она 
показывает, как формировалась современная картина мира, изучает 
вопросы изменения ландшафтов в четвертичное время под влиянием 
хозяйственной деятельности населения, как складывается современная 
специфика хозяйства.  Главная ее задача  заключается в анализе 
исторического изменения экологической обстановки на Земле, истории 
освоения территории, использования ресурсов. При решении всех 
указанных вопросов ИГ контактирует с географией современности, 
историей, экономической географией, этнографией и т.д. 

Историческая география изучает процессы формирования 
существующих ныне природно-общественных систем в пределах 
ойкумены в ходе их исторического развития. Основные задачи науки 
сводятся к критерию �одновременности� � параллельно изучается 
изменение природных компонентов, ландшафтов, природопользования, 
населения, экономики, политического устройства, этносов и т.д. � 
реконструкция стадий исторического процесса освоения и заселения для 
различных  территорий, т.е. анализ влияния этих стадий на 
формирование и функционирование  систем в настоящее время.  

Перед исторической географией стоят следующие общие задачи: 
совершенствование теоретических и методологических основ, 
разработка понятийного аппарата, совершенствование методики 
исследования периодизации исторического процесса освоения, 
разработка подходов, принципов, методов и таксономической системы  
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историко-географического районирования, методов оценки ресурсного 
потенциала и др. Прикладное значение метода комплексного историко-
географического анализа региона заключается в его использовании для 
разработки программ социально-экономического развития 
административных единиц; в проведении научных, вузовских и 
школьных краеведческих исследований; выявлении и восстановлении 
культурных ландшафтов; создании экологического каркаса территории и 
построении схем ландшафтного планирования (в обосновании и 
проектировании особо охраняемых природных территорий); разработке 
концепции развития туризма и программы развития экологического 
туризма административных единиц и охраняемых территорий разного 
ранга.  

Цель и задачи статьи: 
Автор стремится показать, что при современном высоком  уровне 
развития исторической географии, ее востребованности обществом, 
наукой и практикой, она должна быть включена в учебные планы  
исторических и географических факультетах вузов. 

Курс исторической географии призван расширять и углублять 
знания студентов-географов  по истории своей страны, раскрыть роль 
географического фактора в историческом процессе, сформировать 
систему представлений об исторических формах взаимодействия 
общества и природы, особенно на региональном и топологическом 
уровне.  

В задачи курса исторической географии входит: 
1) формировать представления об историко-географическом 
пространстве, историческом природопользовании, исторических  
системах расселения, состоянии природной среды на различных 
исторических этапах ее изменения деятельностью человека; 

2) способствовать формированию у студентов системы историко-
географических понятий (историческая география, историко-
географическая система, историко-географическая 
периодизация, этапы освоения территории, историко-
географическое районирование, трассы освоения, ядро освоения 
и др.); 

3) ознакомление студентов с историко-географическими этапами 
освоения территории и преобразования ландшафтов в процессе 
природопользования; 

4) содействовать усвоению историко-географических методов 
исследования, способствующих самостоятельному  проведению 
студентами регионального историко-географического анализа 
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разноранговых объектов и выявлению геоэкологических 
проблем на территории своей «малой родины»; 

5) решению других учебных и научно-прикладных проблем. 
Изложение результатов исследования 
Предмет исследования исторической географии отражает целый 

спектр аспектов пространственно-временной дифференциации 
природно-хозяйственных геосистем и включает: 1) взаимосвязи 
природных условий и процесса хозяйственного освоения региона; 2) 
выявление географических типов освоения в зависимости от природных 
и социально-экономических условий; 3) ретроспективный анализ 
изменения природной среды под влиянием как природных, так и 
антропогенных факторов; 4) восстановление  истории 
природопользования региона; 5) выявление этно-исторических типов 
ландшафта; 6) анализ истории и стадий возникновения экологических 
проблем; 7) установление стадий формирования культурного ландшафта; 
8) историко-географическую периодизацию; 9) подходы и принципы  
историко-географического  районирования. 10) создание историко-
географических моделей развития регионов разного ранга, 
прогнозирование последствий вмешательства в природную среду.  

Научная значимость историко-географических исследований и, в 
частности, комплексного историко-географического анализа и 
моделирования природно-хозяйственных систем региона, заключается в 
следующем: 1) они позволяют определить направленность 
антропогенных изменений, отличить естественные природно-
динамические процессы от антропогенно-спровоцированных; 2) дает 
возможность получить модели природных, антропогенно-
модифицированных и антропогенных геокомплексов, что особенно 
важно для планирования и проведения природоохранных мероприятий; 
3) позволяет выявить характер прежних (старых) вмешательств в 
природную среду, техника которых утрачена с течением времени 
(имеющийся опыт прошлого является  очень ценным для 
рационализации природопользования); 4) дает возможность представить 
совокупность   имеющейся историко-географической информации по 
региону в виде историко-географических моделей, в которых содержатся 
сведения по историческому  природопользованию (что и как делали до 
нас в ландшафте, умение различать результаты этих действий), что 
позволяет   в ретроспективе понять (постигнуть) связку "причина-
следствие", помогает прогнозировать результаты современных и 
будущих вмешательств в природную среду. Историко-географические 
модели позволяют избежать дорогостоящих экспериментов и 
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воспользоваться историческим опытом природопользования при 
решении многих региональных природопользовательских проектов; 5) 
определить черты традиционного этнического природопользования 
(щадящего исторического землепользования, лесопользование и др.) и  
восстановить историю природопользования региона; 6) показать  
влияние разновременных природопользовательских типов на 
современную ландшафтно-экологическую ситуацию, поскольку 
современные ландшафтно-экологические ситуации � это не только 
результат изменений, произошедших под влиянием человека в 
настоящее время, но и продукт прошлых антропогенных 
преобразований; 7) позволяют вскрыть причины экологических кризисов 
прошлого, проследить историю и установить стадии проявления  
экологических проблем.  

Выводы 
Значение исторической географии в системе подготовки 

специалиста � географа и преподавателя географии трудно переоценить. 
Без нее география лишается временной основы, что открывает простор 
для отрыва от реальности. Цель преподавания курса исторической 
географии должна заключаться в том, чтобы показать специфику и 
основные этапы исторического процесса хозяйственного освоения 
региона, охарактеризовать геоэкологическую ситуацию на различных 
исторических этапах, проследить специфику использования природно-
ресурсного потенциала территории и произвести оценку современного 
состояния ландшафтов с учетом особенностей исторического 
природопользования. То состояние ландшафта, которое мы имеем на 
сегодняшний день, всегда связано с историей использования природных 
ресурсов.  

Студенты, освоившие историко-географические  методы 
исследования, «не потеряются в обширном фактическом материале», 
собранном по региону, будут вооружены методической базой для  
реконструирования измененных ландшафтов, выявления времени 
становления антропогенного фактора в антропизации природных 
комплексов.  
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THE PRESENT-DAY CONCEPT OF THE COMPLEX  
HISTORICAL-GEOGRAPHIC ANALYSIS OF THE REGION 

L. Vampilova 
 
The paper deals with the analysis of history and main approaches of historical-
geographic analysis of region. The present-day concept of the complex historical-
geographic analysis and modelling of natural-economical systems in Karelia region 
(Russian Federation) has been formulated.  The main tasks and methods of present 
historical-geographic investigations of the region are considered.     
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 Природні лімносистеми не є характерним елементом географічних 
ландшафтів Українських Карпат. Перевагою тут користуються 
антропогенні ставки і водосховища, які споруджуються у значній 
кількості в передгірсько-рівнинній частині. Власне для гірської частини 
Карпат характерні небагаточисельні озера різного рівня складності, 
розмірності і генезису, що знаходяться на різних висотних рівнях. 
Найбільша кількість озер знаходиться в Закарпатській області. Тут їх 
налічується 137, сумарною площею водного зеркала 3,69 км² [8]. Однак 
більшість із них має тимчасовий характер і заповнюється водою лише в 
періоди сніготанення чи дощів, а постійних озер налічується лише 32. 
 Утворенню карпатських озер сприяли сприятливі геолого-
геоморфологічні умови, масштаби давньогірського зледеніння, локальні 
тектонічні рухи і підвищена зволоженість регіону, зумовлена фізико-
географічними чинниками. Формування озерних улоговин відбувалося в 
неодинакових геоморфологічних умовах ендогенного (вулканічного) та 
екзогенного (льодовикового, карстового, флювіального) рельєфо-
творення, що і вплинуло на їх генезис, морфологію і морфометричні 
показники. 
 Відомості про поширення озер в Східних (Українських) Карпатах 
починають з�являтися ще з кінця ХVІІІ століття [1,6,9]. Проте ці 
відомості носять розрізнений характер, а озера пов�язуються з вивченням 
певних типів і форм рельєфу, морфодинамічних процесів, водних 
ресурсів і біорізноманіття регіону (Г.Запалович, 1880; Т.Посевич, 1893; 
Г.Генсіровський, 1906; С.Павловський, 1915; Г.В.Козій, 1932; 
Б.Свідерський,1937; К.В.Примак, 1957; Г.П.Міллер, 1964; Ю.О.Деєв, 
1965; Г.А.Василевський, 1973; О.Іванець, 2002 тощо). Лімнологічні 
дослідження льодовикових (карових) озер Чорногори були проведені в 
1959-61 роках Г.П.Міллером, де основна увага акцентувалась на 
морфометричних, гідрологічний і гідрохімічних особливостях озер [6,7]. 
Дослідження озерного морфолітогенезу в Українських Карпатах не 
проводились. В статті робиться спроба узагальнити розрізнену 
інформацію про карпатські озера.  
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 В гірській частині Українських Карпат переважають невеликі і 
неглибокі озера. Площа озер змінюється від декількох квадратних метрів 
до 7га (табл. 1). Найбільшим по площі в Українських Карпатах є озеро 
Синевир (�Морське Око�). а найвисокогірнішим � озеро Бребенескул, 
яке розміщене на висоті 1801 м над р.м.  
 За генезисом рядом дослідників виділяються такі типи озерних 
улоговин � льодовикові (карові), вулканічні (кратерні, кальдерні, 
загатно-лавові), завальні (загатно-завальні), карстові, заплавні і 
антропогенні. 
 Льодовикові (карові) озера поширені переважно в днищах карів, 
цирків і амфітеатрів давніх фірнових полів, що утворилися в процесі 
зледеніння, масивів Чорногори і Свидовця на абсолютних висотах вище 
1450 м. Всього в Чорногірському масиві налічується близько 20 
льодовикових озер [6], проте тільки шість із них (Бребенескул, Брескул, 
Верхнє, Нижнє, Марічейка, Несамовите) мають площу більшу 0,1 га 
(табл. 1). 

Специфічні умови гірських областей обумовили формування таких 
льодовикових форм рельєфу як троги, кари, цирки, ніші, а розпад 
льодовиків став потужним імпульсом до озероутворення в межах їх 
днищ. Як правило, в кінці язиків льодовика, що поступово тане, 
утворюються озерні улоговини, підгачені моренними відкладами, 
розміри яких будуть залежити від величини льодовика. За походженням 
озерних чаш всі карпатські льодовикові озера Г.М.Міллер (1964) 
відносить до карових, а залежно від характеру руху і танення льодовика 
поділяє їх на такі  три групи: 1) озера, западини яких вироблені в 
корінних породах; 2) озера, западини яких із зовнішнього боку закриті 
мореною і 3) озера, розміщені серед стадіальних морен [6,7]. Озерні 
улоговини першої групи сформовані при переважанні ерозійної 
діяльністі льодовика. Це озера з видовженою формою улоговини, 
відносно більшими глибинами та з переважанням високих (2-3 м) 
корінних берегів (рис.1). Озерні водойми другої групи сформувалися 
внаслідок заповнення  талими льодовиковими і сніговими водами днищ 
карів, які були закриті із зовнішнього боку моренними відкладами, а 
третьої групи � серед древніх фірнових басейнів у мілких замкнутих 
пониженнях. Озерні улоговини їх неправильної овальної форми, мілкі, 
плоскодонні. Дно льодовикових карпатських озер переважно кам�янисте, 
вкрите валунами та мулом світло-сірого кольору [6]. Вода в озерах 
слабомінералізована. Живляться озера поверхневим стоком, 
атмосферними опадами, грунтовими водами, а деякі з них � підземними 
джерелами (Марічейка). 
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Таблиця 1 
Морфометричні показники карпатських озер [2, 3, 4] 

Озеро 
Площа 
водного 
дзеркала, 

га 

Дов-
жина, 
м 

Ши-
рина, 
м 

Макси-
мальна 
гли-
бина, м 

Абсолю-
тна 
висота 
озера, м 

Орогра-
фічний 
масив, 
хребет  

1 2 3 4 5 6 7 
Апшинець 1,2 126 100 3,3 1487 Свидовець 

Бребенескул  
0,4 134 25-40 2,8 1801 Чорногора 

Брескул 0,1 37 12 1,2 1750 Чорногора 
Верхнє 0,24 105 26 0,3 1628 Чорногора 

0,7 95 95 4,5 1460 Ворожеська 
1,2 0,2 76 28 1,9 1445 

Свидовець 

Ворочівське 
1,2 

0,4 50х50 50х50 ? 700 Вулканіч-
ний 

Герашаська  1,2 125 110 1,2 1577 Свидовець 
Драгобрат-
ське  

0,1 55 21 1,2 1600 Свидовець 

Липовецьке 0,18 45 43 ? 500 Вулканіч-
ний 

Марічейка 1,0 - - 0,8 1510 Чорногора 
Несамовите 0,3 88 45 1,5 1750 Чорногора 
Нижнє 0,2 70 29 2,0 1515 Чорногора 
Озірце 1,2 - - 9,5  1000 Горгани 

Синевир 
7 - - 24 989 Горгани 

Синє 
2 - - - 600 Вулканіч-

ний 
 
 Форма озерної улоговини льодовикового генезису змінюється від 

овально-видовженої до округло-прямокутної в залежності від форм 
рельєфу, в яких вони розміщені. Для льодовикових озер характерні як 
високі корінні береги з стрімкими схилами крутизною 45-50°, так і 
низькі акумулятивні торфянисті. Льодовикові озера Українськх Карпат 
поступово замулюються, заболочуються, заростають і щезають, 
перетворюючись в осоково-сфагнові болота.   

Завальні озера Карпат утворилися в результаті обвалів і зсувів на 
стрімких скелястих схилах, що перекрили долини гірських потоків. 
Давньозсувний рельєф характерний для низькогір�я і середньогір�я 
Карпат.  Зсуви,  як   правило,   приурочені   до   верхів�їв   ярів  і  балок  з 
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а) 

 

       б)                              

 
Рис.1. Батиметричні карти озер: а) Верхнє, б) Бребенескул 

(Міллер Г.П., 1964) 
Умовні позначення: 1 � чорногірські масивні пісковики і конгломерати;  
                                   2 � валуни;   3 � озерний мул 
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постійним водотоком, а також до нижніх більш крутих частин схилів. 
Характерні такі озера для Внутрішніх Горган (Синевир, Озірце); 
розміщуються на абсолютних висотах  біля 1000 м. Улоговини завальних 
озер видовженої форми, вода в озерах прісна, озера стічні. 

Найбільшим  по площі високогірним озером завального походження 
є озеро Синевир, яке утворилося в післяльодовиковий період внаслідок 
обвалу скель і перекриття гірського потоку � витоку р.Тереблі на 
абсолютній висоті 987 м. Улоговина озера видовженої форми з 
невеликим острівцем посередині.  

В межах Вулканічних Карпат на абсолютних висотах 500-700 м 
зустрічаються озера вулканічного походження (Липовецьке, Нанківське, 
Ворочівське, Синє). Озера мають округлу форму улоговини. Деякі з них 
заповнюють два бокові кратери, утворюючи подвійну улоговину 
правильної круглої форми діаметром по 50 м кожна (озеро Ворочівське). 
Живляться озера підземними водами (Липовецьке) та підводними 
сірчаними джерелами (Синє). Береги озер низькі кам�янисті, вкриті 
чагарниками, та торфянисті, порослі очеретом.   

  Карстові озера поширине в районах виходів карстуючихся порід 
Передкарпаття і Закарпаття. Форми соляного карсту характерні для 
Солотвинської улоговини. Соляний карст � досить рідке явище. Сіль, що 
залягає на невеликих глибинах, вимивається грунтовими водами. На 
місці вимитої солі часто утворюються порожними, які згодлом 
провалюються. Провалля, здебільшого мають форму лійок, на місці яких 
утворюються озера. Це невеликі озерця округлої форми. Проте для 
Солотвинської улоговини типовими є й озера антропогенного 
походження, які утворилися внаслідок завалів давніх вироблених 
соляних шахт. Такі озера � це лійки правильної конічної форми над 
виробленими камерами соляних шахт з глибинами 10-12 м і діаметром 
20-30 м.  

В заплавах великих рік зустрічаються озера� стариці. 
 Отже, для  Українських Карпат характерні небагаточисельні 

невеликі і неглибокі озера. Розміщення озерних груп  тісно пов�язане з 
географією льодовикових, гравітаційних, вулканічних, карстових і 
флювіальних форм рельєфу Характер геоструктур визначає загальний 
тип рельєфу, який впливає на розміщення і морфологію озерних 
улоговин. За генезисом виділяються такі типи озерних улоговин � 
льодовикові (карові), вулканічні (кратерні, кальдерні, загатно-лавові), 
завальні (завально-загатні), карстові, заплавні і антропогенні. Певному 
генетичному типу озерних улоговин характерні �свої� висотні рівні � 
озера вулканічного походження розміщуються на висотах з абсолютними 
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відмітками 500-700 м, завального � 900-1000 м, а льодовикового � вище 
1450 м. Форми озерних улоговин змінюються від правильної круглої 
(вулканічні) до неправильної прямокутної (льодовикові), що залежить 
від форм рельєфу, в яких вони розміщені. Для озер характерні як високі 
корінні береги з стрімкими схилами, так і низькі акумулятивні 
торфянисті. Більшість озер стічні. 

Найбільшим по площі в Українських Карпатах є озеро Синевир 
(�Морське Око�). а найвисокогірнішим � озеро Бребенескул. Дуже малі 
карпатські озера поступово замулюються, заболочуються, заростають і 
щезають, перетворюючись в осоково-сфагнові болота.   
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PECULIARITIES OF LAKE SPREADING OF THE UKRAINIAN 
CARPATHIANS  

Nadiya Karpenko 
 

Non large and non deep lakes of different genesis (blocked, glacial (car), volcanic, 
karst, fluvial ones) are spread in the Ukrainian Carpathians. The largest on them by 
area is Synevyr Lake (7 hectares), and the highest one is Brebeneskul Lake (1801 
meters). 
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Багатовіковий вплив людини на поверхню Землі спричинив 

утворення і розвиток антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних 
процесів і відкладів, різноманіття яких вимагає впорядкування. 
Проблеми, які виникають  у разі класифікацій антропогенних форм, ми 
вже частково розглядали [2]. Зараз проаналізуємо найвідоміші 
класифікації відкладів і процесів. 

Результати антропогенного морфогенезу � антропогенні відклади, 
якими, власне, і складені антропогенні форми рельєфу � класифікують за 
матеріалом і місцем, де вони утворились чи знаходяться. Зокрема, Л.Л 
.Розанов називає техногенно перевідкладені ґрунти технолітами і 
відносить до них відклади териконів, відвалів, валів, дамб, насипів доріг, 
намивних і насипних терас, засипаних від�ємних форм. Технолітіти � це 
техногенно змінені ґрунти, перетворені механізмами, спорудами, 
хімічними речовинами, штучними фізичними полями без зміни 
загального характеру напластування на місці свого залягання. 
Технолітоїди � техногенно утворені ґрунти, з яких складаються 
рельєфоїди; сюди належать бетони, залізо- і склобетони, керамічні, 
полімерні і композитні матеріали, скло [7]. 

Найдетальніші класифікації належать Ф.В. Котлову. У інженерно-
геологічній класифікації антропогенних відкладів у він запропонував 
поділ цих геологічних тіл на 3 групи, 7 генетичних комплексів, 19 класів 
і 35 видів [3]. До субаеральної групи належать насипні і намивні 
комплекси; до субаквальної � відклади штучних водойм, підводні штучні 
ґрунти і змінені під впливом антропогенних факторів ґрунти штучних 
водойм; до субтеральної � ґрунти, штучно перетворені у природному 
заляганні, а також комплекс принесених у ґрунтові масиви різних 
матеріалів, будівельних елементів, предметів господарства, матеріальні 
залишки воєн.  

Ф.В. Котлов також поділив антропогенні відклади за ступенем 
однорідності і просторової витриманості речовинного складу на відносно 
однорідні (субаквальні, намивні відклади), середньої однорідності 
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(відвали, незворотньо меліоровані ґрунти, штучні покриття поверхні 
землі), досить неоднорідні (різні звалища, залишки споруд). Особливо 
важливою є оцінка міцності цих ґрунтів. Зокрема, до міцних належать 
шлаки і металічний лом, намивні ґрунти тощо, до середньо міцних � 
ґрунтові відвали, терикони, підводні ґрунтові споруди, до неміцних � 
різні звалища [3].  

За своєю структурою наведені класифікації атропогенних відкладів 
належать до 1-4-рівневих ієрархічних. Таксони мають назви лише у 
класифікації Ф.В. Котлова 1977 р. (група, генетичний комплекс, клас, 
вид), оскільки вона єдина має багато рівнів.  

Подані вище класифікації відображають загальну тенденцію, а саме 
надання провідної ролі таким ознакам класифікації антропогенних 
відкладів, як спосіб утворення, особливості складу, міцність. Ці ознаки 
важливі для подальшого освоєння території (різних видів будівництва 
насамперед), тому не дивно, що їхня сутність геологічна. Адже 
нормативні документи вишукувальних, будівельних та експлуатаційних 
робіт складені з першочерговим урахуванням геологічної інформації. 

З точки зору геоморфології важливою є кореляція тих чи інших 
відкладів з формами рельєфу. Такий взаємозв�язок прослідковуємо у тих 
класифікаціях, де автори наводять перелік об�єктів, створених за 
допомогою антропогенних відкладів, наприклад, Л.Л. Розанов при 
характеристиці технолітів. Проте загалом це швидше винятки, ніж 
правила. 

Інша ситуація з класифікацією антропогенних рельєфотвірних 
процесів. Ми можемо спостерігати за ними, проте механізм їхнього 
перебігу далеко не завжди нам відомий, тоді як опис, принаймні, 
морфології створених ними форм рельєфу й рельєфотвірних відкладів не 
складає труднощів. Проте, як зазначає В.П. Палієнко, класифікація 
рельєфотвірних процесів та режимів належить до найважливіших 
напрямків синтезу знань про сучасний геоморфогенез, важлива роль в 
якому належить саме антропогенним (техногенним) процесам, що 
найбільш часто проявляються в межах урбанізованих територій [5]. 
Зрозуміло, що такі процеси впливають на форми рельєфу, на породи і 
фізико-географічну ситуацію. Тому проблеми при розгляді питання 
антропогенного впливу на рельєфотвірні процеси починаються вже з 
назви: у геоморфології вони антропогенні геоморфологічні, інженерно-
геоморфологічні, фахівці інших галузей називають їх геологічними 
(інженерно-геологічними), фізико-географічними. Назва здебільшого 
залежить від спеціалізації дослідника. 

Як і форми рельєфу, геоморфологічні процеси можна 



 90

класифікувати за генезисом, віком та низкою кількісних показників 
(інтенсивність, площа охоплення тощо). Для антропогенних 
геоморфологічних процесів найчастіше створюють класифікації за 
ступенем антропогенного втручання у природний процес.  

Традиційно антропогенні геоморфологічні процеси поділяють на 
власне антропогенні і природно-антропогенні. Ф.В. Котлов називає 
природно-антропогенними процесами  природні геологічні процеси і 
явища, які змінені людиною, але виникають незалежно від її діяльності. 
Тоді як антропогенні процеси � абсолютно самостійна і відокремлена 
категорія геологічних процесів і явищ, виникнення, прояв і розвиток 
яких пов�язані з інженерно-господарською і культурно-побутовою 
діяльністю людини (слід зазначити, що геологічними автор називає і ті 
процеси, які змінюють склад та властивості порід, тобто власне 
геологічні, і ті, що впливають на зміни рельєфу, тобто геоморфологічні 
процеси). Антропогенні геологічні рельєфотвірні процеси і явища 
поділяються на 5 груп (антропогенний літогенез, процеси, викликані 
змінами термічного режиму порід і підземних вод, режиму підземних 
вод, напруженого стану порід в масиві, поверхневої гідросфери), 17 
класів і 92 види [4]. 

С.П. Горшков вважає, що всі зміни земної кори, більш-менш за 
своєю енергетикою еквівалентні витраченій людиною енергії, слід 
розглядати як антропогенні. Серед антропогенних розрізняють процеси-
заходи, повністю керовані людиною, і процеси-наслідки. Якщо перевага 
природного енергетичного вкладу над людським величезна, то процес 
буде природно-антропогенним [1].  

Л.Л. Розанов поділяє процеси на техногенні, що розвинулись під 
безпосереднім геоморфологічним впливом, і техноплагенні � процеси і 
явища, що розвинулись під впливом технологічного поштовху [7]. 

Е.Т. Палієнко поділяє всі процеси залежно від впливу 
господарської діяльності людини на природні, антропогенні і природно-
антропогенні. Природні проходять переважно під дією ендогенного і 
екзогенного факторів, але їхня швидкість може бути  змінена діями 
людини (вивітрювання, ерозія, абразія тощо). Антропогенні процеси і 
явища виникають лише під впливом господарської діяльності і пов�язані 
з такими змінами рельєфу і порід, які не можуть виникнути без впливу 
людини. Це переважно гірничопромислові і інженерно-будівельні 
процеси (зсуви, обвали на схилах кар�єрів, суфозія, просадки у лесових 
ґрунтах). Природно-антропогенні процеси викликає, на думку 
Е.Т.Палієнка, в основному сільськогосподарська діяльність, але їх 
перебіг � як у екзогенних, а людина є лише поштовхом до прояву. Сюди 
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належать пришвидшена ерозія й акумуляція, суфозійно-просадкові 
явища, заболочення, зсуви при підрізанні природних схилів [6].  

Наведені класифікації процесів, як і класифікації відкладів, мають 
вертикальну ієрархію, та за винятком класифікації Ф.В. Котлова, 
однорівневі.  

Критерієм віднесення певного процесу до антропогенних виступає 
кількісне (енергетичне, швидкісне тощо) переважання наслідків 
антропогенного впливу над результатом дії природних чинників. Проте 
виникає питання, як саме визначати енергетику процесів, і головне, яка 
різниця у перебігу процесів, викликаних природними чинниками, 
антропогенним поштовхом і антропогенним впливом. Якщо різниці 
немає, то немає підстав відносити процеси до різних категорій, тим 
більше, будувати на цьому критерії класифікації.  

З нашої точки зору, найбільшою проблемою на сьогодні є 
визначення межі між природними і природно-антропогенними 
(природними й антропогенними), природно-антропогенними й 
антропогенними, оскільки механізми їхньої дії залишаються такими 
самими. За великим рахунком, до антропогенних процесів треба 
відносити оранку та інші сільськогосподарські дії, процеси будівництва 
чи видобування корисних копалин як такі, а це неминуче веде до чужої 
для геоморфології сфери питань. Тому доречно вживати термін 
�антропогенні геоморфологічні процеси� у значенні змінених чи 
активізованих людиною природних процесів. Таким чином, для них 
можна застосувати загальноприйняту генетичну класифікацію 
геоморфологічних процесів. 
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PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF ANTHROPOGENIC SEDIMENTS 
AND GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES 

Oksana Koltoun 
 

The analysis of classification of anthropogenic sediments and 
geomorphological processes acconnting for the features and structure is presented. 
The classification is mostly structured in a monolevel manner and in a vertical 
hierarchy. It must be admitted that in sediments classification geological features 
predominates.  
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Гірськолижний відпочинок та пішохідний туризм є одними з 

найбільш популярних форм туристичної активності у гірських регіонах 
України. 

 Зростаюча популярність відпочинку в горах призводить до 
значного збільшення кількості відпочиваючих. Поруч з класичними 
господарськими впливами, активні види туризму стають основними 
причинами деградації гірських схилів.  

Зростання навантаження на природне середовище та слабо 
розвинену інженерну інфраструктуру актуалізує необхідність 
проведення спеціальних досліджень для оцінки впливу рекреаційних 
навантажень на природні комплекси.  

У групі інструментальних методів польових геоморфологічних 
досліджень досить поширеним є фотографічний метод. Він ґрунтується 
на властивостях фотознімків, що дозволяють з великою точністю 
визначати місцерозташування, зовнішній вигляд і розміри форм рельєфу 
[6]. 

Фотографії зазвичай використовують в якості ілюстрацій до тексту. 
Однак, за умови використання системи масштабних лінійок, фотознімки 
дають змогу проводити додаткові геоморфологічні спостереження, а 
саме: 

• дати повну і точну морфологічну характеристику рельєфу; 
• наситити характеристику рельєфу морфометричними даними; 
• виділяти не тільки окремі форми рельєфу, але також цілі 
морфологічні комплекси; 
• аналізувати зміни рельефу; 
• проводити та повторювати геоморфологічні дослідження фото 
зображень у будь-який час, звертаючи увагу на нові аспекти 
проблеми. 
Для комплексного виконання завдань дослідження рекреаційних 

територій рекомендується здійснювати фотофіксацію однієї і тієї ж 
місцевості в різних планах та з різних боків, що дозволить якнайповніше 
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передати характер зовнішніх особливостей форм рельєфу, 
закономірності їх поєднань та розповсюдження. 

Загальні плани найчастіше використовують при фотофіксації 
гірськолижних трас та відкритих, панорамних ділянок пішохідних стежок. 
При  їх виконанні, поруч з прагненням максимального насичення 
фотозображень геоморфологічною інформацією, керуються загальними 
правилами композиції. Типовою помилкою є розташування лінії 
горизонту посередині кадру [1, 4]. При такому розташуванні горизонту на 
фотознімках важко визначити на якій половині знаходиться інформаційно 
важливий центр. Оптимальним є проходження лінії на відстані третини 
висоти від верхньої або нижньої межі кадру. 

У зимовий період гірськолижну трасу фотографують вранці або 
ввечері, коли косі промені сонця створюють подовжені тіні. У цьому 
випадку загальні  плани схилових сегментів траси добре ілюструють 
амплітуду змін снігового покриву, конфігурацію, параметри снігових 
мікроформ та їх комплексів [2]. Зауважимо, що як гірськолижні траси так 
і комплекс стежок можуть мати декілька перепадів, що обумовлює 
потребу у фотофіксації кожного. 

Наслідки рекреаційних навантажень на території гірськолижних 
спусків та пішохідних стежок добре помітні у  весняно-осінній період: на 
ранніх стадіях вони фіксуються станом грунтово-рослинного покриву, на 
завершальних � у складових геолого-геоморфологічного середовища [5]. 
Залежність рослинного покриву від геолого-геоморфологічних умов 
служить основою непрямого дешифрування за характером рослинності. 
Це пов'язано з тим, що в заглибленнях рельєфу скупчуються грунтові 
води, обумовлюючи появу більш вологолюбивої рослинності, яка добре 
читається на фотознімках загальних планів завдяки своїй формі, кольору 
та світловим властивостям.  

Для кожної з частин гірськолижної траси чи типу пішохідної 
стежки характерний свій набір форм трансформацій снігового покриву, 
виникнення нових та розвиток існуючих різнотипових мікроформ 
рельєфу, які є об�єктами середньопланової фотофіксації. Характерні 
особливості мікрорельєфу передаються завдяки  грі світла та тіні, що 
відкидається додатніми формами на прилеглі пониження; по змінах 
рослинного покриву; вологості грунту тощо.  

Кваліфікований дослідник, що користується фотографічним 
методом, повинен зважати на природні відбивачі, які здатні повністю 
змінити розподіл денного освітлення. Наприклад, при фотофіксації  
одиничних мезо- та мікроформ рельєфу гірськолижних трас, великі 
снігові поверхні можуть дещо підсвітити зображення в кадрі, згладити 
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контури предметів та додати зображенню надмірну блакить. Натомість 
пісок, з властивим йому забарвленням - від білого до жовтого, є 
розсіюючим, малоефективним відбивачем. Він забезпечує підсвічування 
тіней форм мікрорельєфу пішохідних стежок  при будь-якому 
верхньому освітленні. 

Для виділення ділянок з різними видами стежок, середньопланові 
фотозображення мають нести інформацію про  матеріал основи (бровки) 
ступені (корені, кам`янисті виходи, ґрунт), цілісність ступенів 
(нормальна, часткова), локалізація відшліфованих ділянок в межах 
ступені, наявність акумулятивного матеріалу, виходи кореневої системи 
дерев чи геологічного субстрату зі сторони схилу, наявність та 
розташування акумулятивно-експозиційного валу, розвиток ерозійних 
процесів тощо [3]. 

Прагнучи відобразити морфометричні та морфологічні властивості 
форм рельєфу, їх взаємне розташування, різнорангові форми рельєфу та 
локальні відслонення  фотографують з різних боків. З метою унаочнення 
масштабу фотозображення, в кадрі поміщають геологічний молоток чи 
вимірювальну лінійку. Найдоцільніше, на нашу думку, використовувати 
систему різнокольорових мірних лінійок. Основною вимогою є 
відповідність кольору мірної лінійки до загальноприйнятих кольорів 
якісного фону, що використовуються для позначення певних типів 
екзогенних процесів на геоморфологічних картах. Для прикладу: 
обвально-осипні процеси � темно-червоний колір, лінійний розмив � 
оранжевий, площинний змив � світло-зелений, суфозія � голубий тощо. 
Контури мезо- та мікроформ позначаються рожевими лінійками, а їх 
параметри  � рожевими з білими мірними позначками. 

При детальних планах мікроформ рельєфу  інформаційне 
навантаження  мірних лінійок дещо змінюється � вони акцентують увагу 
на особливостях порід (шаруватості, розмірах, формах уламків тощо), 
характері їх залягання та ін. Часто серйозним недоліком фотознімка є 
чітке зображення всіх деталей, що потрапили в об'єктив. Уникнути цього 
можна завдяки укрупненню головних елементів композиції, тонального 
контрасту об'єкту зйомки та фону, відсутності різкості при зображенні 
другорядних і фонових елементів, яскравості кольорів та розташуванню 
мірних лінійок. 

Оскільки, динаміку рельефоутворюючих процесів передають 
різночасові фотознімки досліджуваної ділянки рельєфу, визначальним з 
яких є базовий, важливо забезпечити якість передачі максимальної 
кількості характеристик форми рельєфу, що мають, чи можуть мати 
значення для аналізу. Тому доцільно врахувати, що з двох однакових 
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фотознімків динаміку краще передає той, де рух відбувається справа 
наліво. Зазвичай цей ефект пояснюють таким чином: зір людини 
натренований читанням, і він звично розглядає текст або малюнок в 
напрямі зліва направо. Якщо рух на знімку розвивається саме в цьому 
напрямі, то його швидкість ніби знижується у зв'язку з паралельним 
рухом очей. Внаслідок цього знижується ефект динамічності 
фотозображення. І навпаки, рух, направлений в кадрі назустріч звичному 
оглядовому руху погляду, тобто справа наліво, оцінюється як такий, що 
має велику швидкість. Підсиленню ефекту динамічності сприяє 
діагональна композиція елементів зображення. 

Основною особливістю фотозйомки в гірській місцевості є велика 
кількість ультрафіолетових променів у складі сонячного світла, а також 
високі контрасти гірських пейзажів (одночасно присутні темні скелі, 
хвойні дерева і снігові вершини). При зйомці таких сюжетів прагнуть 
вибирати моменти, коли загальний контраст знижується, що буває при 
набіганні тіні від хмар тільки на гірські вершини, тоді як основний пейзаж 
продовжує освітлювати сонцем при легкій, напівпрозорій хмарності. 

Ще однією особливістю є те, що фотофіксація гірськолижних трас 
чи пішохідних стежок у горах обмежена часовими та кліматичними 
чинниками. Зйомка у години, близькі до полудня � не найвдаліша з точки 
зору високих контрастів і часто приводить до певної синяви у 
зображенні в результаті надлишку цих променів в сонячному світлі при 
його високому положенні. На таких фотографіях зелень дерев, трави і 
чагарників набуває неприродного синьо-зеленого відтінку. У зв'язку з тим, 
що північні схили гір мало освітлюються прямим сонячним світлом, а 
висвічуються тільки розсіяним світловим потоком від яскравого синього 
неба, ця синява стає ще відчутнішою. 

Останнім часом кількість та якість приладів для фотофіксації  
суттєво зросла, як і можливості для опрацювання та аналізу фотознімків, в 
тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. Поряд з 
цим, існує проблема відповідності зібраних даних вимогам щодо повноти, 
достовірності та інформаційності � не завжди як поточні так і різночасові 
фотозображення здатні відобразити реальний стан морфодинамічних 
процесів. Тому в контексті морфодинамічних досліджень рекреаційних 
територій важливо вдосконалити та систематизувати саме процес збору 
фотографічної інформації. Це можливо, зокрема, за рахунок 
стандартизації використання засобів відображення масштабу (мірних 
лінійок, їх кольору тощо); нових форм навчання (створення 
мініфотолабораторій, проведення спеціалізованих лекцій чи факультатив-
них занять фахівцями фотосправи); надання студентам інформації про 
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особливості тих чи інших прийомів фотозйомки, ознайомлення з 
можливостями програмного забезпечення та межами цих можливостей.  
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PHOTOFIKSATION OF THE FUNCTIONING  SKI-TRAILS AND PATHS 
Igor Gnatjak 

 
   Tourism is one of the most recent forms of anthropopression in the 
mountains. Some of the  ski-trails and paths get degraded as a result of being 
trampled down by tourists either in a concentrated or a dissipated way. The 
concentrated trampling down causes linear erosion where the erosion gullies appear. 
The morphodynamik of the surfaces on the ski-trails and paths has been examined 
by mens of photos. 
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УДК 551.4 
 

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕРХНІХ І СХИЛОВИХ 
СУБГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ОПІЛЛЯ  

(район Перемишлян) 
 

Павло Горішний 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Субгоризонтальні поверхні (тобто, близькі до горизонтальних),  які 

ще називають власне поверхнями, поділяють на три основні види: 
вершинні поверхні, схилові сходинки, днища. У геоморфології вивчають, 
як правило, їх  будову, походження і вік. Морфологічний аналіз 
субгоризонтальних поверхонь часто є складовою таких досліджень і 
рідко виступає окремим завданням. Вивчення цих поверхонь особливо 
важливе на рівнинах, де їх роль у структурі рельєфу є визначальною. 
 Субгоризонтальні елементи поділяють за різними критеріями. За 
розміщенням по вертикалі розрізняють верхні (вершинні поверхні), 
схилові (схилові сходинки) і нижні (днища). Перші два види впоперек 
простягання завжди обмежуються випуклими перегинами, а по 
простяганню � відповідно, випуклими і ввігнутими перегинами. Третій 
вид (нижні) обмежені тільки ввігнутими перегинами.  
Верхні і схилові субгоризонтальні елементи за характером контакту зі 
схилами бувають трьох видів: 1) обмежені зі всіх сторін випуклими 
перегинами (власне вершинні поверхні); 2) обмежені з однієї сторони по 
простяганню ввігнутими перегинами; 3) обмежені з двох сторін по 
простяганню ввігнутими перегинами. Також ці поверхні розділяють на: 
1) розміщені на головних вододілах і 2) розміщені на другорядних 
(бічних) вододілах. 

 Морфологічний (у т.ч. морфометричний) аналіз субгоризотальних 
поверхонь не дуже поширений у геоморфологічних дослідженнях. Такий 
аналіз стосується, переважно, гіпсометричного розподілу вершинних 
поверхонь, виділення поверхонь вирівнювання, визначення їх деформації 
на межирічних просторах [5, 6]. 
 На території Західного Поділля (у т.ч. Опілля) дослідження 
субгоризонтальних поверхонь (поверхонь вирівнювання) проводили 
польські та українські науковці. Я.Чижевський і А.Ціргофер [7] у 
верхів�ях р. Ікви виділили поверхні з відносними висотами 32-40, 60 (50-
66), 88, 98, 112, 124, 160, 180 м. 
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А.Ян [8] провів дослідження на одному з відтинків Гологірського 
уступу, де виділив різновисотні поверхні і схили, які між ними 
знаходяться. Відносні висоти поверхонь складають 30-40, 55-60, 75-85 м.  
 В іншій своїй роботі А.Ян [9], узагальнюючи дані про поверхні 
Північного Поділля виділяє три вирівняні поверхні. Найнижча поверхня 
з відносною висотою 30 м і абсолютною 260-270 м. Друга поверхня має 
відносну висоту 40-45 м і абсолютну � 295-310 м. Третя поверхня з 
такою висотою: відносна � 60-65 м, абсолютна � 295-310 м. Єдина по-
верхня висотою 30 м у східній частині досліджуваної території поділена 
на дві: 30 і 40-45 м. 
 А.Богуцьким і Й.Свинком [1] на основі польових і картографічних 
досліджень на північному краї Подільської височини виділено три 
антропогенові денудаційні поверхні вирівнювання: нижню, середню і 
верхню. Цими авторами вивчено склад порід, якими збудовані поверхні 
та визначено їх вік. 
  Нижня денудаційна поверхня має абсолютні відмітки від 245-255 м 
(у північно-східній частині уступу) до 260-270 м (у південно-західній). 
Абсолютні позначки середньої денудаційної поверхні вирівнювання 
коливаються в межах від 260-280 до 300-320 м. Верхня денудаційна 
поверхня розміщена у привершинній частині Північно-Подільського 
уступу. Її висоти складають від 290-300 до 340-360 м. Над Північно-
Подільським уступом розміщена поверхня Гологоро-Кременецької гря-
ди, абсолютні відмітки якої коливаються у межах 300-310 до 450-470 м. 
 Вищенаведені дослідження (за винятком А.Богуцького і Й.Свинка) 
проведені на інших (ніж автор цієї статті) ділянках Північно-
Подільського уступу. 
Метою цієї статті є морфологічний аналіз верхніх і схилових 
субгоризонтальних поверхонь північної частини Опілля за абсолютною 
висотою, типом, районами, переважаючим напрямом простягання. Для 
вирішення цієї мети вирішувались такі послідовні завдання: 

1) побудова карти точкових і лінійних елементів рельєфу [3]; 
2) виділення субгоризонтальних поверхонь; 
3) визначення кількісних і якісних характеристик поверхонь 
(абсолютна висота, площа, морфологічний тип, переважаючий 
напрям простягання та ін.); 
4) побудова карти гіпсометричних рівнів субгоризонтальних 
поверхонь; 
5) районування досліджуваної території; 
6) побудова гістограм розподілу абсолютних висот субгоризотальних 
поверхонь за окремими районами і вцілому; 
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7) побудова гістограм розподілу субгоризотальних поверхонь за 
типом і напрямом простягання. 

 Виділивши субгоризонтальні поверхні на топографічних картах 
масштабу 1:25 000 [2, 4], ми провели їх оцінку за абсолютною висотою, 
типом (вершинні поверхні, схилові сходинки з одним і двома ввігнутими 
перегинами), районами, переважаючим напрямом простягання (рис. 1). 
Використано програму Microsoft Excel для створення бази даних та їх 
кількісної (статистичної) обробки. Усього на цій території виділено 115 
субгоризонтальних поверхонь (крім днищ). Загалом, ці поверхні мають 
абсолютну висоту від 295 до 463 м. Побудовані гістограми розподілу 
абсолютних висот з кроком 5 м виявили закономірності їх вертикального 
розміщення.  

Загальна крива розподілу має злегка лівоасиметричний чітко 
виражений мономодальний характер, різко зменшуючись до країв 
графіка (рис. 2). Найбільша частка площ субгоризонтальних поверхонь 
припадає на діапазон 380-410 м (64,72% загальної площі поверхонь).  

Для виявлення просторових відмінностей субгоризонтальних 
поверхонь на досліджуваній території виділено п�ять районів, межі яких 
переважно збігаються з долинами річок (Гнилої Липи та її приток, 
Золотої Липи): 1) Перемишлянський; 2) Борщівський; 3) Липовецький; 4) 
Вишнівчицький; 5) Гологірський. 

Найвищі субгоризонтальні поверхні, звичайно, розміщені у 
Гологірському районі (8 з 9 поверхонь з висотою понад 420 м). Ще одна 
поверхня � у Борщівському районі. У східній частині досліджуваної 
території поверхні краще збережені (їх більше) і мають невеликий 
діапазон висот (напр., розподіл Липовецького району). Найнижчі  висоти 
мають поверхні Перемишлянського району. Причин декілька: район 
захоплює не все межиріччя, низький базис ерозії Гнилої Липи, прохідна 
долина в напрямку на с. Затемне. Найрізноманітніший за висотними 
рівнями поверхні у Гологірському районі (починаючи від найнижчих 
295-300 м і до найвищих). 
 Верхні субгоризонтальні поверхні (вершинні поверхні) як елементи 
морфологічної тріади часто відсутні і замінені гребенями і (або) 
вершинними точками � пологовипуклі вододільні поверхні з крутістю, 
яка не дає змоги їх віднести до субгоринтальних поверхонь. 

За площею субгоризонтальних поверхонь переважають три райони: 
Липовецький � 28,57%, Вишнівчицький � 26,47%, Гологірський � 
24,73%. Значно меншу площу поверхонь мають Борщівський (12,62%) і  
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Рис. 1. Гіпсометричні рівні верхніх і схилових субгоризонтальних поверхонь 
північної частини Опілля (фрагмент): 
1�8 � верхні і схилові субгоризонтальні поверхні різних гіпсометричних 
рівнів; 9 � лінійні елементи рельєфу (а � чіткі, б � менш чіткі); 10 � вершинні 
точки (а � гострі, б � округлі); 11 � днища; 12 � межі морфологічних районів. 
Морфологічні райони: І � Перемишлянський; ІІ � Борщівський; ІІІ � 
Липовецький; IV � Вишнівчицький; V � Гологірський. 
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Рис. 2. Гістограма розподілу площ субгоризонтальних поверхонь за 
висотними рівнями північної частини Опілля (район Перемишлян) 
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Рис. 3. Гістограма розподілу площ субгоризонтальних поверхонь 
Перемишлянського район 
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Перемишлянський райони (7,63%). Типи розподілу висот окремих 
районів суттєво відрізняються. Перемишлянський район (правобережжя 
Гнилої Липи) характеризується полімодальним розподілом висот з двома 
виразними максимумами: 310-315 і 375-380 м (рис. 3). Поверхні 
знаходяться в інтервалі від 300 до 400 м. Для Борщівського району (рис. 
4) загалом властивий добре виражений лівоасиметричний модальний 
розподіл з максимумами висот 370-420 м. Діапазон сугоризонтальних 
поверхонь � 295-425 м. Липовецький район (рис. 5) має невеликий 
загальний діапазон висот � 345-410 м, до того ж на висоти 380-410 м 
припадає 95,77% загальної площі поверхонь (максимум � 18,1% � 390-
395 м). Вишнівчицький (Лонівський) район (рис. 6) характеризується 
загалом чітко вираженим мономодальним правоасиметричним 
розподілом висот з максимумом висоти 380-385 м (15,71%). Загальний 
діапазон висот � 360-420 м. У Гологірському районі (рис. 7) 
спостерігається полімодальний розподіл висот. В узагальненому вигляді 
� це лівоасиметричний розподіл з максимумом 405-410 м (10,62%). 
Загальний діапазон висот � 300-465 м. 

За типом субгоризонтальних поверхонь переважають вершинні 
поверхні (65,4 %). Схилові сходинки (з одним ввігнутим перегином) 
займають 31,82% від площі усіх поверхонь, а схилові сходинки (з двома 
ввігнутими перегинами) � 3,14% (рис. 8).  

Вершинні поверхні мають подібний до загального тип розподілу 
висоти, дещо зміщений до більших висот (градації від 380 до 410 м 
мають кожна понад 10%, максимум � 14,6%  � 390-395 м). 

Схилові сходинки (з одним ввігнутим перегином) мають 
полімодальний тип розподілу, хоча його головні риси є подібними до 
розподілу вершинних поверхонь. Переважаюча частина припадає на 
діапазон 360-420 м, де кожна з градацій має понад 4% з двома 
максимумами � 380-385 і 410-415 м. Локальний максимум знаходиться в 
інтервалі 310-315 м (3,31%). 

Розподіл схилових сходинок з двома ввігнутими перегинами має 
тільки три інтервали: 345-360, 400-410, 430-445 м з вираженим 
максимумом другого інтервалу (50,08%). 

За напрямом простягання переважають (рис. 9) поверхні 
діагонального (ПнЗх-ПдСх) напрямку (59,91%). Значно менший відсоток 
мають поверхні напрямку Зх-Сх (13,13%), ПнЗхЗх-ПдСхСх (12,64%), 
ПнСхСх-ПдЗхЗх (8,98%); три напрями (ПнСх-ПдЗх, ПнПнЗх-ПдПдСх, 
ПнПнСх-ПдПдЗх) � незначне поширення (відповідно, 2,01; 1,44; 1,90%). 
Зазначимо, що чітко визначений напрям простягання має менша частина 
субгоризонтальних поверхонь. 
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Рис. 4. Гістограма розподілу площ субгоризонтальних поверхонь 
Борщівського району 
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Рис. 5. Гістограма розподілу площ субгоризонтальних поверхонь 
Липовецького району 
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Рис. 6. Гістограма розподілу субгоризонтальних поверхонь Вишнівчицького 
району 
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Рис. 7. Гістограма розподілу площ субгоризонтальних поверхонь 
Гологірського району 
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Рис. 8. Частка площ (у процентах) різних типів верхніх і схилових 
субгоризонтальних поверхонь 
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Рис. 9. Частка площ (у процентах) субгоризонтальних поверхонь залежно від 
напрямку їхнього простягання 
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Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що субгоризонтальні 
поверхні цієї території належать до різних гіпсометричних рівнів, яких 
загалом є більше 10. Найбільша площа субгоризонтальних поверхонь 
припадає на інтервал 380-410 м (64,7% загальної площі поверхонь). 
Територіальний (за районами) розподіл цих рівнів неоднорідний. Райони 
суттєво відрізняються висотою, площею та кількістю субгоризонтальних 
поверхонь. Найрізноманітнішим є Гологірський район. Загалом, зі сходу 
на захід спостерігається загальне зменшення кількості і висоти 
вершинних поверхонь, що відповідає переважаючому у цьому напрямку 
переходу від платоподібних до округлогорбистих поверхонь (тобто 
збільшується морфологічна зрілість рельєфу). 

Порівнюючи власні результати досліджень гіпсометричних рівнів 
субгоризонтальних поверхонь з даними А.Богуцького і Й.Свинка можна 
зробити висновок про те, що між ними існує зв�язок. Це в більшій мірі 
стосується середньої (300-320 м), а також частково верхньої (340-360 м) 
денудаційної поверхні вирівнювання, виділених цими авторами. 
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE UPPER AND SLOPE 
SUBHORIZONTAL SURFACES OPILLYA (Peremyshlyany region) 

Pavlo Horishnyy 
 
It is allocated subhorizontal surfaces (watershed surfaces, flat) and it is grouped on 
elevation levels. It is created a database of 115 surfaces in program Microsoft Excel. 
Histograms of  distribution of  surfaces heights are made, their types, direction of 
stretch and the area are analysed. 
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АВТОМАТИЗОВАНА ЕКОЛОГІЧНА  
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛЬЄФУ 

 
Олександр Мкртчян  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Рельєф земної поверхні є одним з найважливіших факторів 
геопросторової диференціації екологічних умов. Рельєф, зокрема його 
морфометричні характеристики, широко використовується при складанні 
ґрунтових карт в якості основи для проведення меж ґрунтових ареалів, 
зокрема при картуванні ґрунтів методом пластики рельєфу [3]. Цифрові 
моделі рельєфу (ЦМР) відіграють центральну роль в кількісному 
моделюванні розподілу місцезростань рослин та їхніх угруповань. 
Морфометричні показники, насамперед крутизна схилів, мають важливе 
значення при виділенні та класифікації типів земель [5, 6]. Рельєф як 
потужний екологічний чинник є предметом вивчення екологічної 
геоморфології [1]. 

Важливим інструментом геоморфологічного аналізу є обрахунок 
морфометричних показників (ухили поверхні, горизонтальне та 
вертикальне розчленування, перевищення над базисом ерозії тощо). 
Можливості морфометричного аналізу різко розширились із 
поширенням технологій та методів геоінформаційного аналізу. Так, 
найпростіші фокальні оператори ГІС дозволяють легко обраховувати за 
представленим растровою матрицею ЦМР скалярним полем 
перевищення похідне векторне поле падіння схилів (яке розкладається на 
скалярні поля крутизни та експозиції), та друге похідне векторне поле 
кривизни поверхні (розкладається на поля планової та профільної 
кривизни). Більш складні оператори дозволяють обраховувати такі 
показники, як довжина ліній стоку та дренажна площа (площа, з якої 
надходить стік на одиницю довжини замикаючого контуру), а також 
автоматично виділяти руслові водотоки, тальвеги та вододіли (басейни). 

Просторові шари крутизни та експозиції схилів можуть 
використовуватись для обрахунку величини надходження сонячної 
радіації на схили різної крутизни та експозиції на певний момент або за 
певний проміжок часу. У [10] показано можливість використання такої 
інформації при картуванні розподілу та рясності світлолюбних рослин. 

Морфометричні показники широко застосовуються у моделях 
розрахунку інтенсивності та поширення ерозійних моделей. Так, відома 
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модель розрахунку обсягів поширення площинного та мікрострумкового 
змиву RUSLE включає в якості факторів (змінних) показники крутизни 
схилів та дренажної площі (площі, з якої надходить стік на одиницю 
довжини замикаючого контуру). 

Західними дослідниками розроблено ряд показників (індексів), які 
характеризують рельєф з екологічної точки зору, дозволяючи визначати 
зумовлені положенням у рельєфі ландшафтно-екологічні 
характеристики. Найбільш відомим таким індексом є складений 
топографічний індекс (СТІ, топографічний індекс вологості), 
запропонований І. Муром та П. Гесслером, який розраховується за 
формулою  

)tan/ln( βcACTI= , 
де Aс � дренажна площа, з якої надходить стік на одиницю замикаючого 
контуру, ß � ухил поверхні [11]. Цей індекс відображає врівноважену 
величину надходження вологи внаслідок її латерального перерозподілу 
на схилах [7] та відбиває положення у ландшафтній катені: невеликі його 
значення характерні для елювіальних та транселювіальних 
місцеположень, які характеризуються переважанням процесів виносу 
вологи, більші значення � для акумулятивних та супераквальних 
місцеположень, для яких характерне накопичення вологи. Оскільки 
процеси перерозподілу вологи тісно впливають на хід ґрунтотворних 
процесів, індекс СТІ тісно корелює з рядом ґрунтових характеристик [7]. 

Екологічні характеристики можуть використовуватись в якості 
критерію (основи) при класифікації рельєфу. Територіальні одиниці, 
отримані в ході таких класифікацій, характеризуватимуться екологічною 
однорідністю (однорідністю екологічних умов), проте можуть бути 
різнорідними у відношенні генезису. В [4] нами обґрунтоване 
використання принципу екологічної однорідності як керівного при 
виділенні територіальних одиниць, що є об�єктами картування та оцінки 
природних умов. Тут же запропоноване поняття морфотопу як виділеної 
за ознаками морфології земної поверхні та достатньою мірою екологічно 
однорідної територіальної одиниці, яку, виходячи з характеристик 
території, цілей дослідження, наявних даних та можливостей їх збору та 
обробки, недоцільно поділяти за геоморфогенно зумовленими 
внутрішніми відмінностями у природних умовах на дрібніші 
територіальні складові. 

Сучасні геоінформаційні технології дозволяють реалізовувати 
методи автоматизованої класифікації рельєфу. Їхніми перевагами є 
швидкість, повна об�єктивність та відтворюваність результатів, 
прозорість у застосуванні класифікаційних критеріїв. Критеріями 
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автоматизованих класифікацій рельєфу, як правило, є кількісні 
показники, обраховані за ЦМР. На Заході такі методи класифікації 
рельєфу почали використовуватись вже у 70-х роках [13]. Останнім 
часом вони почали використовуватись ландшафтознавцями для 
виділення ландшафтних одиниць на основі топографічних 
(морфометричних) параметрів [2, 14]. 

При автоматизованій екологічній класифікації рельєфу в якості 
критеріїв використовуються кількісні показники, які характеризують 
вплив рельєфу на біоекологічні та соціогосподарські умови. Нами 
розроблено та реалізовано методику автоматизованої екологічної 
класифікації рельєфу для ділянки долини верхньої течії р. Дністер. 
Розміри ділянки складали 4,5 на 2 км, абсолютні висоти в її межах � 370-
670 м. Для даної ділянки нами шляхом інтерполяції гіпсометричних 
шарів топокарти за допомогою функції TOPOGRID програмного пакету 
Arc/Info створено ЦМР, горизонтальна детальність (розмір піксели) якої 
складає 10 м., а середня похибка значень � 1,75 м. 

В якості основних екологічних факторів, що регулюються 
рельєфом, нами враховувались перерозподіл сонячної радіації в 
залежності від експозиції та нахилу поверхні, перерозподіл вологи по 
схилах, та ерозійний потенціал, що характеризує енергію схилових 
потоків, які є агентами знесення та перевідкладання твердого матеріалу. 

Для розрахунку розподілу показника, який характеризує 
перерозподіл сонячної радіації, використовувався алгоритм, розроблений 
Л. Кумаром із співавторами, та реалізований у формі макропрограми 
shortwave.aml середовища Arc/Info. Він дозволяє розрахувати 
інтегральну величину надходження короткохвильової сонячної радіації 
за довільний період, з урахуванням ефектів затінення та атмосферного 
поглинання радіації при низькій висоті сонця над горизонтом, але без 
урахування поглинання хмарами та довгохвильової радіації. Нами 
обрахована величина надходження радіації за найбільш важливий в 
екологічному відношенні період з 1 березня по 15 жовтня (рис. 1). 
Гістограма розподілу радіації характеризується вираженою асиметрією: 
мінімальна величина надходження радіації на найбільш затіненні круті 
схили північної експозиції складає 35% від її надходження на вершинні 
поверхні та 38% від середньої величини для території; в той же час 
максимальна величина для схилів південної експозиції перевищує ці 
величини, відповідно, усього на 10 та 17 %. Величина радіації, яка 
надходить на плоске днище долини Дністра, на 3-5% менша від радіації, 
що надходить на плоскі вершинні поверхні, через вплив ефектів 
затінення прилеглими схилами. 
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Рис. 1. Максимальна величина надходження прямої сонячної радіації на 
поверхні різної крутизни та експозиції за період від 1 березня по 15 жовтня, 

ГДж/м2. 
 

Для відображення перерозподілу вологи на схилах використано 
складений топографічний індекс (див. вище). На нашій ділянці значення 
цього індексу коливались від 0-1 на випуклих гребенях хребтів до 5-10 в 
нижніх частинах днищ долин водотоків. Статистичний розподіл індексу 
� близький до нормального, із середнім значенням близько 3 (рис. 2). 

Для визначення ерозійного потенціалу рельєфу використовувалась 
формула з вдосконаленого Універсального рівняння втрат ґрунту: 

LS  =  (m+1)  [ As / a0 ]
m  [ sin ß / b0 ]

n,  
де As  � дренажна площа, ß � крутизна схилу, m та n � стандартні 
параметри, a0  = 22.1м � довжина і b0 = 0.09 = sin (5.16û) � нахил поверхні 
стандартних ділянок, на яких визначались параметри моделі [12] [9]. Для 
визначення реальних обсягів змиву величина LS повинна бути 
помноженою на значення змінних, що характеризують інші фактори 
ерозії (опади, ґрунт, рослинність тощо) 

У межах нашої ділянки значення даного індексу коливалось від 0-1 
на вершинних поверхнях та плоских ділянках терас та днищ долин до 50 
і більше на крутих нижніх ділянках схилів, а також у водозбірних лійках 
та на схилах ярів (рис. 3). 
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Рис 2. Розподіл значень складеного топографічного індексу (СТІ) в межах 
дослідної ділянки. 
 

Для екологічної класифікації рельєфу та виділення територіальних 
одиниць на основі охарактеризованих показників нами використано 
методику ітераційного кластерного аналізу, який виділяє класи на основі 
аналізу природних груп (кластерів) даних у просторі даних показників. 
Екологічні показники були доповнені абсолютною висотою, яка, 
зокрема, впливає на температурні характеристики та додатково 
допомагає диференціювати низинні місцеположення в днищах долин та 
місцеположення на вершинних поверхнях, які можуть мати подібний 
радіаційний режим та близькі значення CTI та LS через малі значення ß 
(крутизни схилів). Для отримання кращих результатів при класифікації 
всі показники були стандартизовані шляхом віднімання середнього 
значення та наступного ділення на величину стандартного відхилення. З 
аналізу було вилучено заплаву Дністра, диференціація рельєфу якої не 
відображається даною ЦМР із достатньою точністю. 

Класифікація даних здійснена шляхом послідовного застосування 
функцій ISOCLUSTER та MLCLASSIFY програмного пакету Arc/Info. 
Алгоритм, використаний в першій з цих функцій, базується на методиці 
мігруючих середніх, яка полягає у віднесенні кожного елементу 
(місцеположення, піксели) до класу з найближчим до нього положенням 
центроїду в багатовимірному просторі атрибутів (показників, що 
використовуються в класифікації), з наступним перерахунком положення  
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Рис. 3. Значення ерозійного потенціалу рельєфу (LS) дослідної ділянки. 
 
центроїдів усіх класів. Кількість класів, на які розбиваються дані, при 
цьому задається довільно, що дає можливість класифікувати дані з 
різною ступінню детальності та відстежувати зміни в розбивці території 
на класи в залежності від обраної детальності класифікації. 

Нами була послідовно здійснена розбивка території на 12, 8, 6 та 4 
класи. В кожному випадку процедура включала 100 ітерацій. 
Найбільш детальна класифікація, як і очікувалось, була одержана при 
розбивці території на 12 класів. При цьому клас 1 відповідає днищам 
долин річок, клас 2 � низьким терасам та включає також виположені 
ділянки нижніх частин схилів долин, клас 3 � пологим та спадистим 
нижнім ділянкам схилів "теплих" експозицій, клас 4 � спадистим та 
крутим нижнім ділянкам схилів переважно "холодних" експозицій, класи 
5 та 6 � в основному крутим схилам балок, відповідно, "теплих" та 
"холодних" експозицій, клас 7 � спадистим пригребеневим схилам, клас 
8 � найбільш крутим ділянкам балочних схилів, клас 9 � плоским 
вершинним поверхням та структурним ступеням, клас 10 � спадистим 
середнім ділянкам схилів, клас 11 � крутим пригребеневим схилам 
"теплих" експозицій, клас 12 � крутим ділянкам схилів у вершинах 
балок. Не знайшли належного відображення днища малих ерозійних 
форм (ярів, балок). 

При розбивці на 8 класів площа класу 1 суттєво розширилась та 
включила також прилеглі до днищ долин виположені ділянки схилів. 
Також розширилась площа класу 2. Клас 3 включає пологі та спадисті 
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нижні ділянки схилів, клас 4 � круті нижні частини схилів балок, класи 5 
та 8 � круті верхні та середні частини схилів, відповідно, "холодних" та 
"теплих" експозицій, клас 6 � спадисті нижні ділянки схилів "теплих" 
експозицій, клас 7 � вершинні поверхні та пологі привершинні схили. В 
таблиці 1 наведені середні значення декількох морфометричних та 
похідних показників для виділених класів. Фрагмент отриманої карти 
показаний на рис. 4. 

Таблиця 1 
Середні значення ландшафтно-екологічних показників для виділених 

класів рельєфу 

 

 
Рис. 4. Фрагмент карти, отриманої шляхом автоматизованої класифікації 

рельєфу. 
Автоматизовані екологічні класифікації рельєфу є новим 

Клас 
 

Середня 
крутизна, º 

Середнє 
значення LS 

Середнє надто-
дження сонячної 
радіації, МДж/м2 

Середнє 
значення 

CTI 
1 9.54 21.03 4045,8 3.52 
2 7.92 4.95 4364,9 3.67 
3 14.56 11.00 3863,2 3.12 
4 24.59 24.91 3183,6 2.87 
5 19.07 13.69 3603,0 2.63 
6 14.34 12.87 4636,9 2.98 
7 8.36 8.16 4509,1 2.86 
8 20.96 21.63 4623,2 3.39 
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актуальним напрямком еколого-геоморфологічних досліджень. Вони 
можуть найти широке практичне використання в оцінках рельєфу при 
типізації земель, плануванні природоохоронної діяльності, в ґрунтовому 
та геоботанічному картуванні, в гідрологічних та мікрокліматичних 
дослідженнях. 

 
 

Список літератури 
1. Адаменко О. М., Рудько Г. І., Ковальчук І. П. Екологічна геоморфологія. 
Підручник. �Івано-Фанківськ: Факел, 2000. �411 с. 
2. Круглов І. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового 
шару педоморфологічних одиниць басейну верхнього Дністра // Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. геогр. � 2004. � Вип. 31. �С. 312-320. 
3. Метод пластики рельефа в тематическом картографировании / Под ред. И. 
Н. Степанова �Пущино, 1987. �187 с. 
4. Мкртчян О. Морфотопи як територіальні одиниці картування та оцінки 
природних умов // Наук. записки Тернопільського національного педагог. ун-
ту. Сер. геогр. �2004. �№ 3. -С. 181-187. 
5. Фридланд В. М. Структура почвенного покрова. �М.: Мысль, 1972. �423 с. 
6. Christian C.S., Stewart, G.A., Perry R.A. Land research in Northern Australia // 
Australian Geographer. �1960. �Iss.7(6). �P. 217-231. 
7. Gessler P. E., Chadwick O. A., Chamran F., Althouse L., Holmes K. Modeling 
soil-landscape and ecosystem propereties using terrain attributes // Soil Science 
Society of America Journal. �2000. �Iss. 64. �P. 2046-2056. 
8. Kumar, L., Skidmore, A.K. and Knowles, E. Modelling topographic variation in 
solar radiation in a GIS environment // International Journal for Geographical 
Information Science. �1997. �Vol. 11(5). �P. 475-497. 
9. Mitasova H., Hofierka J., Zlocha M., Iverson R. Modeling topographic potential 
for erosion and deposition using GIS // Int. J. of Geographical Information Science. 
� 1996. � Vol. 10(5). � P. 629-641. 
10. Mkrtchyan A. Spatial interpolation of field data on plant abundance // 
Commarmot B., Hamor F. D. (eds.) Natural Forests in the Temperate Zone of 
Europe � Values and Utilisation. Proceedings of international conference 13-17 
October 2003. �Birmensdorf, Swiss: Federal Research Institute WSL; Rakhiv: 
Carpathian Biosphere Reserve. �P. 314-321. 
11. Moore I.D., Gessler P. E., Nielsen G. A., Peterson G. A. Soil attribute prediction 
using terrain analysis // Soil Science Society of America Journal. � 1993. � Vol. 57. 
�P. 443-452. 
12. Renard K. G., Foster G. R., Weesies G. A. et al. Predicting soil erosion by 
water. a guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation 
(RUSLE) // USDA Agricultural Handbook N. 703. � Washington D.C.: US 
Department of Agriculture, 1997. 



 117

13. Speight, J.G. A parametric approach to landform regions // Progress in 
Geomorphology. Institute of British Geographers special publ. � 1974. �No.7. �
P.213-230. 
14. Syssouev V. Modelling geosystem differentiation // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
геогр. � 2004. � Вип. 31. �С. 340-349. 
 
 

AUTOMATIC ECOLOGICAL RELIEF CLASSIFICATION 
O. Mkrtchian 

 
The paper considers the methods of automatic ecological relief classification 

using topographical parameters derived from detailed DEM and analytical 
capabilities of modern GIS. To classify the terrain of study area we used three 
parameters: direct solar radiation influx calculated for surfaces with different slope 
and aspect, the CTI index which correlates with redistribution of water on slopes, 
and erosion potential calculated with the expression from RUSLE equation. The 
ISOCLUSTER iterative algorithm was used to divide the area into user-defined 
number of classes. The derived terrain classes are characterized by different 
ecological conditions and socioeconomical values. 
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ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА ТА АНТРОПОГЕННА ЗУМОВЛЕНІСТЬ 

ЕРОЗІЙНО-АКУМУЛЯТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ВЕРХНІЙ 
ЧАСТИНІ ДОЛИНИ ДНІСТРА 

 
Іван Ковальчук, Яків Каганов, Андрій Михнович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
  

Вступ. Верхній відтинок Дністра розташований у різних за 
морфологією рельєфу, ландшафтами, кліматичними умовами і 
гідрологічним режимом частинах Карпато-Подільського регіону � 
гірській, передгірській і рівнинній. Звісно, що ці чинники накладають 
суттєвий відбиток на режим стоку води і наносів, розвиток ерозійно-
акумулятивних процесів, ризик прояву інших процесів і явищ, які 
можуть суттєво погіршувати умови життєдіяльності людини, негативно 
впливати на природно-ресурсний потенціал долинних систем, 
господарські об�єкти, і життєво важливі комунікації. Тому дослідження 
проблем формування стоку, впливу на ці процеси гідрологічних, 
геоморфологічних та антропогенних чинників залишаються 
актуальними. У зв�язку з цим, у статті зробимо акцент на аналізі 
здатності русла Дністра пропускати паводки різного забезпечення через 
окремі його відтинки, а також характеристику умов затоплення 
заплавного комплексу в цих ситуаціях.    

Оцінка здатності русла Дністра пропускати паводки різного 
забезпечення. Гідрологічний режим, геолого-морфологічна будова 
річкової долини, гідравлічні та руслові параметри, рівень господарського 
втручання визначають ерозійно-акумулятивні переформування 
поперечного та поздовжнього профілів розрахункової ділянки водотоку. 
Інформація про похил дна та водної поверхні, площу живого перетину та 
ширину водного потоку, коефіцієнт шорсткості річища та інші 
параметри заплави дає можливість оцінити пропускну здатність русла та 
режим затоплення прибережної (заплавної) території паводками 
відповідної розрахункової забезпеченості. 

Основні гідрологічні характеристики для досліджуваних 
гідростворів і пікетів на ріці Дністер (від смт. Стрілки до смт. Журавно) 
подані у таблицях 1 та 2, які побудовані на основі аналізу та 
інтерпретації створеної нами бази гідрологічних даних (щоденні витрати 
за 50 років). 
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У межах Дністра від смт. Стрілки до смт. Журавно можна виділити 
декілька характерних (тестових) ділянок долини з відповідними 
гідрологічними і морфометричними особливостями. 

Тестові ділянки № 1 � 2 від смт. Стрілки до с. Торчиновичі (табл.1) 
мають значне падіння відміток дна, русло тут сформоване у гравійно-
галькових відкладах, воно досить глибоке. 

У межах першої ділянки розташований державний водомірний пост 
в Стрілках. Починаючи від с. Верхній Лужок простежується однобічна 
(ліва) обернена заплава, а із с. Спас � двобічна заплава. Аналіз 
результатів знімань 1997 і 1985 років, виконаних фахівцями 
Львівдіпроводгоспу, свідчить про чітку тенденцію до зниження відміток 
дна русла у зв�язку із багаторічним функціонуванням гравійного кар�єру 
нижче с. Торчиновичі (рис. 1) і проявом регресивної донної ерозії. 
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Рис. 1. Суміщений поздовжній профіль русла Дністра на відтинку Спас � 
Торчиновичі. 
 

Про вплив експлуатації руслових кар�єрів на стан русла свідчать 
ерозійні процеси, інтенсивність яких відображає інший суміщений 
поздовжній профіль русла, на якому наведені відмітки дна річки за 
результатами знімань 1985 р. і 1989 р. Зауважимо, що в межах ділянок 1�
2 Дністер практично не виходить з берегів при високих витратах (1% 
забезпеченості). 

Дністер в межах тестової ділянки №3 тече в майже неодамбо-
ваному руслі, але із значно меншим похилом. Цю ділянку ріки можна 
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вважати перехідною між передгірською частиною та рівнинною, на якій 
повеневі і паводкові води часто виходять на заплаву. 

Тестові ділянки Дністра № 4, 5 і 6 характеризуються меншим 
поздовжнім падінням відміток дна, ніж на попередніх відтинках. Русло 
тут здебільшого одамбоване з обох берегів. 

Якщо у структурі ерозійно-акумулятивних процесів на верхніх 
ділянках переважають ерозійні, то на ділянках 4�6 в основному 
проявляються процеси акумуляції наносів. Про це свідчать поздовжні 
профілі, на яких спостерігається нерівномірне зменшення відміток дна, а 
також простежується його локальне підвищення. 

Тестовій ділянці № 7 властивий типово рівнинний характер річки з 
поздовжнім похилом водної поверхні 0,08�. 

Тестова ділянка № 8 розташована значно нижче за течією від 
попередніх і характеризується плавнішим зниженням відміток дна 
річища. 

Пропускну здатність русла характеризують за допомогою витрат 
води при відповідних рівнях (криві витрат) та гідравлічного опору 
(коефіцієнти Шезі та шорсткості). Ці параметри відображають умови 
наповнення русла та виходу води на заплаву, хоч процес виходу 
річкового потоку на заплаву лімітується та оцінюється також багатьма 
іншими гідравлічними і морфометричними показниками. 

Найбільш об�єктивну оцінку пропускної здатності дають криві 
витрат в розрахункових створах. На тестових ділянках № 1 і 2 криві 
витрат побудовані за даними державних та відомчих водомірних постів 
(рис. 2). Ці криві, а також криві витрат для найхарактерніших за 
водністю років побудовані нами для основних створів усіх тестових 
ділянок. 

Гідроморфологічну будову річкової долини та процес стоку води 
добре ілюструють топографічні характеристики, які представлені 
графіками залежності площі поперечного перетину ω(h) та ширини русла 
B(h) від глибини потоку. У більшості випадків (коли повеневі води 
проходять в руслі) форма графіків наближається до параболічної. При 
наявності заплав графіки залежності ω(h) та B(h) мають у верхній частині 
відтинки з тенденцією наближення до горизонтальної поверхні. 
Особливо це стосується графіків залежності B(h). 

Витрата річкового потоку може бути виражена рівнянням Шезі: 
Q = ωC HJ  (1.1), 

де С � коефіцієнт Шезі, Н = 
B

ω  - середня глибина, J  � похил водної 

поверхні. 
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Крива витрат Q = f(H) для ріки Дністер (Чайковичі)
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Рис. 2. Крива витрат для тестової ділянки Дністра поблизу с. Чайковичі 
(пунктиром позначені витрати 1%, 5% і 10% забезпечення) 
 

Коефіцієнт С можна визначити за формулою Маннінга: 
С = 6

11
H

n
 (1.2), 

де n - коефіцієнт шорсткості. Тоді 
3

52
1

BH
n

J
Q =  (1.3), 

У табл.1.2 визначені величини Q, B, J, ω , H, 
n

J 2
1

, а також середні  

швидкості потоку 
ω
Q

V =  при витратах 1%, 5%, 10% забезпечення. 

Таблиця 1 
Гідрологічні та експлуатаційні параметри р. Дністер 

Гідрологічна 
характеристика Ліва заплава Права заплава ∆Z (±), м 

Тестова 
ділянка 

Створ, 
ПК, 
відміт-
ка 

дна, м 

Р% 
за-
без-
пе-
чен
ня 

Рі-
вень 
води, 
м 

Ви- 
тра-
та, 
м3/с 

Відмі-
тки 
гребе-
ня 

дамби 
Z дл. 

Відмі
-тки 
брівк
и, 

Z бл. 

Відмі-
тка 
гребе-
нядам
би, 

Z дпр. 

Відмі
-тка 
брів- 
ки, 

Zбпр
. 

Ліва 
(б �
брівк
а) 

Пра-
ва 

(б � 
брівк
а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 1  
Стрілки 
� 
Спас 

239 
1334+0
10 
404,84 
235 
1329+1
20 
386,32 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

410,8
9 
409,6
0 
409,2
0 
390,9
0 

840 
340 
282 

� 
 
 
� 

407,4
9 
 
 
388,4
2 

� 
 
 
� 

409,9
3 
 
 
389,4
7 

-3,44 
б 
 
 
-3,48 
б 

-1,45 
б 
 
 
-1,43 
б 

№ 2 
Спас � 
Торчи-
новичі 

230 
1323+5
60 
367,65 
ств.24 
1319+8
10 
358,00 
225 
1317+8
70 
347,88 
ств.17 
1316+3
35 
344,2 
220 
1313+2
00 
326,85 
ств.5 
1310+4
60 
319,2 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

371,2
5 
370,6
3 
369,7
5 
361,9 
361,2 
360,8 
352,8
0 
352,0
0 
351,5
0 
348,1 
347,7 
346,8 
330,9 
330,0 
329,5 
323,6 
322,7 
322,1 

946 
411 
300 
946 
482 
326 
946 
441 
326 
946 
482 
326 
946 
457 
326 
860 
480 
320 

� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 

370,6
5 
 
 
360,0 
 
 
353,5
0 
 
 
353,1 
 
 
336,3 
 
 
328,5 

� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 

369,5
5 
 
 
361,0 
 
 
351,5
8 
 
 
351,3
3 
 
 
336,1
4 
 
 
328,9 

-0,60 
б 
 
 
-1,40 
б 
 
 
+0,70 
б 
 
 
+5,0 
б 
 
 
+5,4 
б 
 
 
+4,9 
б 

-1,70 
б 
 
 
-0,9б 
 
 
-1,22 
б 
 
 
+3,23 
б 
 
 
+9,24 
б 
 
 
+5,3 
б 

№ 3 
Самбір 
� 
Ралівка 

205 
1296+3
20 
285,09 
197 
1287+5
30 
275,90 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

291,3
1 
290,3
9 
289,9
3 
283,3
0 
282,0
5 
281,4 

113
2 
600 
435 
115
4 
613 
442 

� 
 
 
� 

288,2
9 
 
 
280,7
8 

� 
 
 
� 

288,5
9 
 
 
280,7
0 

-3,07 
б 
 
 
-2,54 
б 

-2,72 
б 
 
 
-2,66 
б 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 4 
Ралівка 
� 
Долобів 

193 
1283+0
80 
270,5 
187 
1277+4
50 
265,93 
182 
1272+4
40 
262,22 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

280,0
0 
278,8
9 
278,2 
276,2
0 
274,1
0 
273,2
0 
271,8
0 
270,7 
270,1
0 

115
7 
614 
444 
116
0 
616 
445 
118
1 
627 
453 

� 
 
 

278,83 
 
 

271,62 

278,6
6 
 
 
274,1
3 
 
 
268,1
2 

� 
 
 

278,04 
 
 

272,12 

277,1
0 
 
 
272,4
3 
 
 
268,3
2 

-1,34 
б 
 
 
+0,13 
 
 
-0,18 

-2,90 
б 
 
 
-0,16 
 
 
+0,32 

№ 5 
Долобів 
� 
Монаст
и-рець 

176 
1267+1
00 
257,44 
172 
1262+6
90 
257,05 
166 
1256+3
50 
254,79 
161 
1251+8
80 
252,7 
155 
1246+1
30 
251,52 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

269,0 
267,5 
267,0 
268,2 
266,5 
266,1 
265,1 
 
263,5 
263,8 
262,0 
261,5 
261,2 
260,1
5 
259,9 

145
9 
775 
626 
147
3 
782 
632 
149
6 
 
641 
151
8 
806 
651 
153
3 
814 
657 

268,79 
 
 

� 
 
 
264,98 
 
 
263,2 
 
 
261,72 

266,3
4 
 
 
262,8
5 
 
 
262,4
8 
 
 
259,1 
 
 
258,5
2 

268,89 
 
 
269,68 
 
 
269,79 
 
 
263,5 
 
 
260,8 

269,3
4 
 
 
263,2
5 
 
 
256,9
9 
 
 
253,5 
 
 
258,2
5 

-0,21 
 
 

� 
 
 
-0,12 
 
 
-0,50 
 
 
+0,52 

-0,11 
 
 
+1,48 
 
 
-0,31 
 
 
-0,30 
 
 
-0,28 

№ 6 
Липиці 
� 
Устя 

149 
1239+8
95 
249,32 
145 
1235+6
20 
248,35 
144 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

260,4 
258,8 
258,0 
258,1 
 
256,6 
257,5 
 
256,1 

218
3 
125
2 
932 
218
4 
 
934 

259,43 
 
 
258,44 
 
 
257,88 
 
 

257,7
4 
 
 
255,4
7 
 
 
255,0

259,57 
 
 
257,66 
 
 
257,73 
 
 

258,3
3 
 
 
253,6
6 
 
 
253,2

-1,0 
 
 
+0,04 
 
 
+0,38 
 
 

-0,8 
 
 
-0,44 
 
 
+0,23 
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1234+7
45 
247,5 
143 
1233+5
30 
248,25 
140 
1230+3
20 
246,81 
136 
1226+2
30 
247,8 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

257,6 
 
255,9 
257,5 
 
255,6 
256,4 
254,5
5 
253,8 

218
5 
 
937 
 
 
 
223
4 
 
960 
231
3 
132
6 
992 

257,41 
 
 

� 
 
 
255,48 

2 
 
 
254,3
7 
 
 
253,8
3 
 
 
252,0
0 

256,86 
 
 
255,48 
 
 
255,99 

3 
 
 
255,8
6 
 
 
259,8
3 
 
 
249,2 

-0,19 
 
 

� 
 
 
-0,92 

-0,74 
 
 
-2,02 
 
 
-0,91 

№ 7 
Розвадів 
� 
Залісці 

130 
1221+1
60 
246,8 
125 
1216+0
54 
243,81 
120 
1211+2
60 
242,77 
115 
1200+8
20 
242,16 
105 
1196+6
90 
239,53 
102 
1193+4
42 
236,32 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

255,6 
254,2
2 
253,7 
253,4 
 
251,8 
253,0 
 
251,2 
252,6 
 
250,6 
249,2 
 
247,4 
247,2
5 
 
245,3
5 

247
4 
141
9 
106
1 
248
3 
 
106
5 
255
0 
 
107
2 
252
5 
 
107
3 
256
1 
 
110
1 
280
0 
 
125

256,6 
 
 
255,11 
 
 

� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 

251,9 
 
 
249,0
3 
 
 
249,4
7 
 
 
247,0
6 
 
 
246,0
5 
 
 
243,7
7 

� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 

251,6 
 
 
250,7
4 
 
 
249,4
0 
 
 
249,9
7 
 
 
244,0
3 
 
 
243,3
0 

+1,0 
 
 
+1,71 
 
 
-3,53 
б 
 
 
-5,54 
 
 
-3,15 
б 
 
 
-3,48 
б 

� 
 
 

� 
 

 
-3,60 
б 
 
 
-2,63 
 
 
-5,17 
б 
 
 
-3,95 
б 
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0 
№ 8 
Голешів 
� 
Журав-
но 

89 
1181+4
00 
234,47 

194
1 

242,3
3 

 � 241,1
5 

� 241,3
8 

-1,18 
б 

-0,95 
б 

 84 
1176+7
10 
233,69 

1% 
5% 
10% 

242,3
3 
241,2
3 
240,7 

331
3 
190
0 
142
5 

� 240,3
6 

� 239,7
9 

-1,97 
б 

-2,54 
б 

 
 Як видно з таблиці 1, заплавний комплекс долини Дністра має 
великий потенціал затоплення паводковими водами 1% забезпечення. 
 

Таблиця 2 
Основні гідравлічні параметри водного потоку 

Ширина, м 

Створ, 
ПК 

Z 
Q, 
м3/
с 

Вм Вр В
п J, � 

ω , 
м2 B

H

ω
=

 

n

J 2
1

 
n ω

Q
v =

 

L  = 

2

1

2

1

yH

V

 

Вп/ 
Вл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
239 
1334+
0,10 

410,89 
409,20 
409,50 
(1969) 
408,45 
(1977) 
409,60 
(5%) 

840 
282 
350 
140 
340 

225 
95 
97 
85 
95 

� � 0,002
07 

410 
260 
290 
200 
300 

2,1
8 
2,7
4 
2,9
9 
2,3
5 
3,1
6 

0,9
3 

0,0
49 

1,71 
1,08 
1,21 
0,7 
1,13 

29,4 � 

230 
1323+
500 

371,25 
(1%) 
369,75 
(10%) 
371,6 
(1980) 
370,63 
(5%) 

946 
300 
117
5 
411 

565 
160 
580 
405 

202 
� 

210 

36
3 
� 

37
0 

0,003
39 

670 
150 
920 
495 

1,1
9 
0,9
4 
1,5
9 
1,2
1 

1,2
7 

0,0
46 

1,41 
2,0 
1,28 
0,83 

 1,8 
� 

1,7
6 

Ств.24 
1319+
810 

361,9 
(1%) 
361,2 

946 
482 
326 

152 
102 
82 

� � 0,003
28 

220 
145 
125 

1,4
5 
1,4

3,4
0 

0,0
17 

4,3 
3,32 
2,61 

 � 
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(5%) 
360,8 
(10%) 

2 
1,5
2 

Ств.17 
1316+
335 

348,1 
(1%) 
347,7 
(5%) 
346,8 
(10%) 

946 
482 
326 

130 
123 
105 

� � 0,004
69 

315 
270 
115 

2,4
2 
2,2
0 
1,5
7 

1,4
7 

0,0
45 

3,0 
1,79 
1,98 

 � 

Ств.5 
1310+
460 

323,6 
(1%) 
322,7 
(5%) 
322,1 
(10%) 

946 
482 
326 

100 
90 
70 

� � 0,003
59 

185 
147 
115 

1,8
5 
1,6
3 
1,5
1 

3,1
5 

0,0
19 

5,11 
3,28 
2,83 

 � 

205 
1296+
320 

291,31 
(1%) 
289,93 
(10%) 
290,42 
(1997) 
290,39 
(5%) 

113
2 
435 
525 
600 

125
0 
150 
450 
450 

260 
� 
� 

99
0 
� 

0,001
78 

115
0 
300 
520 
520 

0,9
2 
2,0
0 
1,1
6 

1,0
5 

0,0
4 

0,98
4 
1,45 
1,01 

 3,8
1 

197 283,3 
(1%) 
281,4 
(10%) 
281,5 
(1997) 
280,3 
(1989) 
282,05(5%
) 

115
4 
442 
470 
330 
613 

175
0 
580 
700 
100 
135
0 

230 
� 
� 
� 

15
20 

� 
� 
� 

0,000
742 

810
0 
400 
450 
160 
575 

1,2 
0,6
9 
0,6
4 
1,6
0 
0,4
2 

0,4
9 

0,0
56 

0,55
0 
1,11 
1,04 
2,06 
1,06 

 6,6
1 

193 
1283+
080 

280 (1%) 
278,2 
(10%) 
278,85 
(5%) 

115
7 
444 
614 

153
0 
420 
450 

430 
� 

10
50 
� 

0,000
804 

165
0 
520 
800 

1,0
7 
1,2
4 
1,7
8 

0,6
9 

0,0
42 

0,74 
0,85
4 
0,77 

 2,1
9 

187 
1277+
450 

276,2 
(1%) 
273,2 
(10%) 
274,10 
(5%) 

116
0 
445 
616 

350
5 
100 
120 

105 
� 

34
00 
� 

0,000
771 

350
0 
275 
350 

1,0 
2,7
5 
2,9 

0,3
3 

0,0
8 

0,4 
1,62 
1,76 

 � 

182 271,8 118 192 29 16 0,000 615 3,2 0,8 0,0 1,92  5,6
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1272+
440 

(1%) 
270,1 
(10%) 
270,7 
(5%) 

1 
453 
627 

180 
185 

29 3 
15
1 

599 330 
440 

0 
1,8
3 
2,3
8 

8 28 1,37 
1,43 

2 
5,2
1 

176 
1267+
100 

269 (1%) 
267 (10%) 
267,5 
(5%) 

145
9 
626 
775 

240 
162 
235 

35 
35 

20
5 
19
8 

0,000
244 

104
7 
348 
700 

4,3
6 
2,1
5 
2,9
7 

0,5
2 

0,0
3 

1,39 
1,80 
1,11 

 5,8
6 
5,6
6 

172 
1262+
810 

268,2 
(1%) 
266,1 
(10%) 
266,5 
(5%) 

147
3 
632 
782 

710 
405 
465 

42 
42 

66
8 
36
3 

0,000
363 

225
5 
920 
120
0 

3,1
8 
2,2
7 
2,5
8 

0,3
6 

0,0
52 

0,65
3 
0,68
7 
0,65 

 15,
90 
8,6
4 

155 
1246+
130 

261,2 
(1%) 
259 (10%) 
260,15 
(5%) 

153
3 
657 
814 

194 
68 
190 

32 
32 

16
2 
36 

0,000
452 

610 
371 
400 

3,1
4 
5,4
6 
2,1
1 

1,1
3 

0,0
19 

2,91 
1,77 
2,03 

 5,0
6 
1,1
3 

149 
1239+
895 

260,4 
(1%) 
258 (10%) 
258,8 
(5%) 

218
3 
932 
125
2 

234 
229 
232 

45 
45 

18
9 
18
4 

0,000
513 

115
0 
584 
760 

4,9
1 
2,5
5 
3,2
7 

0,6
6 

0,0
34 

1,90 
1,60 
1,65 

 4,2 
4,0
9 

136 
1226+
230 

256,4 
(1%) 
253,8 
(10%) 
254,55 
(5%) 

231
3 
992 
132
6 

136 
129 
135 

� � 0,000
251 

850 
505 
600 

6,2
5 
3,9
1 
4,4
3 

0,8
1 

0,0
20 

2,72 
1,96 
2,21 

 � 

130 
1221+
160 

255,6 
(1%) 
253,7 
(10%) 
254,22 
(5%) 

247
4 
106
1 
141
9 

310 
290 
295 

43 
43 

26
7 
24
7 

0,000
354 

143
0 
900 
103
0 

4,6
1 
3,1
0 
3,4
9 

0,6
3 

0,0
30 

1,67 
1,18 
1,37 

 6,2
1 
5,7
4 

 
Отримані дані можуть використовуватися в якості інформаційної 

бази при техніко-економічному обґрунтуванні протипаводкових заходів 
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та розробці конкретних проектів будівництва захисних дамб обвалування 
русла Дністра. 

Умови затоплення заплави при паводках різного забезпечення. 
Оцінюючи пропускну здатність русла, можна робити висновки про 
динаміку рівнів і відповідно наповнення водотоку, а також про 
ймовірність затоплення прибережної (заплавної) території повеневими 
водами певного забезпечення (табл. 3). 

Виконані розрахунки свідчать, що на ділянках річки № 1�2 
паводкова витрата 1% забезпечення переважно проходить в руслі. В 
окремих створах ширина затоплення становить до 500 м. 

Ділянка № 2 перебуває у смузі впливу гравійного кар�єру. Дно 
річки тут значно заглиблене і тому виходу повеневих вод з русла на 
заплаву не відбувається. 

Частково затоплюється прилегла до русла територія в межах  
ділянки річки № 3 поблизу гідропостів Самбір і Ралівка (табл. 2). 
Верхня і нижня частини ділянки № 1 Дністра принципово відрізняються 
динамікою затоплення заплави. У гідростворі с. Кружики затоплюється 
лівобережна заплава. У гідростворі с. Гординя русло захищене дамбами з 
обох берегів. Гребінь лівої дамби перевищує рівень 1% витрати лише на 
13 см, гребінь правої розташований нижче на 16 см. Таким чином, при  
катастрофічному паводку 1% забезпечення (табл. 2), можливе 
затоплення обох заплав. Значно вищою є ймовірність затоплення обох 
заплав при катастрофічному паводку у створі с. Долобів. 

Досить широкими є заплави на ділянках № 5 і 6. Русло тут 
одамбоване з обох берегів, але практично по всій довжині гребінь 
лівосторонньої і правосторонньої дамб перебуває на різних відмітках. 
Таким чином, створюється аварійна ситуація по всій довжині ділянок. 
Підтвердженням цього є прориви правобережної дамби під час паводку 
1997 р. на ПК 1261+500, 1261+800, 1353+60 та лівобережної дамби на 
ПК 1259+500. У районі ПК 1236 правобережна дамба не пропускає 
навіть витрату 10% забезпеченості. 

У межах тестової ділянки № 7 дамби обвалування існують лише на 
окремих відтинках. Можна виділити таку особливість � у місцях 
підвищення відміток дна ріки відбувається зниження відміток брівок. 
Паводок 1997 р. проходив в основному у межах брівок обох берегів. 
Аналогічна ситуація має місце на ділянці № 8, але найвищий паводок 
1941 р. виходив на заплаву. 
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Таблиця 3  
Характеристики затоплення заплави Дністра паводковими водами  

1% забезпечення 
 

Лівобережна заплава Правобережна заплава 
Створ, ПК Z1% L, 

км 
Ω , 
км2 

Тип і стан об�єкту L, 
км 

Ω , 
км2 

Характер 
використання 

1 2 3 4 5 6 7 8 
197 
ПК1287+53
0 

283,3 7,5 Заплава р. 
Стривігор 

2,0  

196 282,3 7,5 � 1,5  
195 281,6 8,0 � 1,5  
194 280,8 8,0 � 1,0  
193 280,0 6,0 � 1,5  
192 279,4 8,0 � 1,5  
191 278,6 8,0 � 2,5  
190 277,8 8,5 � 1,7  
189 277,4 8,5 � 1,6  
188 276,9 8,5 � 1,0  
187 
ПК1277+85
0 

275,2 8,0 � 1,5  

186 
ПК1271+50
0 

275,4 7,0 Заплава р. 
Стривігор і 
Дністер 

3,7 

 
 
 
 
 
 
16 

 

185 274,4 10,0 � 4,0 Мережа 
каналів 

184 273,7 9,0 � 5,0 � 
183 
ПК1273+51
0 

272,7 9,0 

 
 
 
 
 
 
 
80 

� 6,0 � 

182 271,8 5,2 � 5,7 � 
181 271,4 3,8 � 5,7 � 
180 270,8 3,0 � 6,0 � 
179 270,1 3,0 Мережа каналів 7,0 � 
178 269,6 2,5 � 7,0 � 
176 
ПК1267+10
0 

269,0 1,0 

 
 
24 

� 7,0 

 
 
 
 
45 

� 

175 
ПК1268+38
0 

268,8 1,0 � 7,0 с. Чайковичі 

174 268,6 0,6 � 6,7 

7,0 

� 
173 268,5 0,3 

 
 
 
5,3 
 � 9,0  � 
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1 2 3 5 6 8 
172 268,2 0,9 � 8,0 Мережа 

каналів 
171 267,5 1,1 � 7,5 � 
170 
ПК1260+50
0 

267,1 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� 6,0 � 

169 266,6 1,1 � 6,0 � 
168 
ПК1258+47
0 

266,3 1,1 � 5,5 

 
42 

с. Подільці 

167 265,6 1,5 � 6,0  
166 265,1 1,2 � 5,0  
165 264,8 1,4 � 6,0  
164 264,6 1,0 � 5,0 с. Сусолів 
163 264,4 0,8 � 5,0  
162 
ПК1252+67
0 

264,1 1,0 

 
 
 
8,0 

� 4,7  

161 
ПК1251+88
0 

263,8 3,0 Заплава р. 
Бистриця, мережа 
каналів 

3,0 

 
 
 
35 

с. Мости 

160 263,6  �  Заплава  
Бистриці 

159 263,1  �  � 
158 262,6  �  � 
157 262,2  �  � 
156 261,7  �  � 
155 261,2  

 
 
12,0 

�  

 
 
30,
0 

� 
154 261,1 2,0 Заплава р. 

Верещиця 
 � 

153 260,9 2,0 �  � 
152 260,7 1,5 �  � 
151 260,6 1,0 с. Повергів  � 
150 260,5 2,0 

 
 
 
10,0 

  

 
 
25,
0 

� 



 131

149 260,4 2,5  с. Липиці   Заплава 
Тисьмениці 

148 259,8 2,5 с. Повергів 3,5 с. Гірське 
147 259,3 0,4 с. Колодруби 4,0 � 
146 258,6 0,8 � 2,5 � 
145 258,1 2,0 Мережа каналів 1,5  
144 257,5 2,0 � 1,5 с. Раделичі 
143 257,6 2,0 � 2,0 Мережа 

каналів 
142 257,5 1,5 

 

� 2,0 

 

� 
 Отже, головними чинниками затоплення заплави Дністра є 
паводко-повеневий режим функціонування річки, велика висота підняття 
рівня води в річищі, яка періодично перевищує його глибину, зменшення 
похилу річища та зміна його морфології від гірської і передгірської 
частини до рівнинної, а також антропогенна діяльність (забір алювію з 
русла і заплави, будівництво дамб обвалування русла і окремих 
поселень, русловипрямлювальні та осушувально-меліоративні роботи). 
 Висновки. Отримані результати досліджень дозволяють 
стверджувати: 
1. Гідроморфологічні параметри заплавно-руслового комплексу та 
антропогенна діяльність в його межах є основними чинниками, які 
визначають спроможність русла верхньої частини Дністра пропускати 
паводкові води різного забезпечення. 

2. Заплавно-русловий комплекс верхньої частини долини Дністра 
характеризується доволі високим потенціалом затоплення 
паводковими водами. Найменшим він є на тестових відтинках № 1 і 2, 
а найбільшим � на відтинках № 5 і 6). 

  
 

HYDRO-MORPHOLOGICAL AND MAN-MADE CAUSES OF THE 
EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES IN THE UPPER PART  

OF DNISTER RIVER VALLEY  
Ivan Kovalchuk, Yakiv Kaganov, Andriy Mykhnovych 

 
 The paper deals with assessment of different factors impact upon flood 
discharges ability of the Upper Dnister river channel. The main results of this 
parameter evaluation have been presented in the paper. The main factors of flood 
water discharges capacity are considered within the different sectors of the river 
bed.  
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 імені Василя Стефаника 
 

Останні десятиріччя  відзначаються значною інтенсивністю 
розвитку карсту. Збільшення площ закарстованих масивів (від локальних 
до регіональних), особливо у місцях експлуатації родовищ порід, що 
карстуються, де спостерігалась значна зміна гідрогеологічних умов 
довкілля, що часто призводить до порушення функціонування 
природних систем, сприяє розвитку процесів і явищ, які є небезпечними 
для людини, господарства, недостатнє врахування якої зумовлює 
зниження ефективності земель. Вивченням карсту у межах Івано-
Франківської області займались Рудько Г. (1989), основні праці якого 
присвячені галогенному карсту; Радецький Д. (1983), проводить 
загальний опис карсту Західного регіону України; частково і узагальнено 
висвітлює карст Дублянський (1981). Аналіз літературних джерел дає 
можливість виділити завдання, які на сьогодні можуть вважатися 
перспективними у подальших дослідженнях карсту області: а) 
визначення ступеня закарстованості території; б) детальне дослідження 
морфології та генезису карстових утворень; в) обгрунтування охорони 
карсту Івано-Франківщини. Вирішення цих завдань дасть змогу залучити 
закарстовані землі для господарського використання. Визначенню 
основних чинників, що впливають на розвиток, поширення та 
інтенсивність карсту у межах Івано-Франківської області і присвячена 
дана стаття. Об�єктом досліджень був карстовий рельєф, 
репрезентований взаємопов�язаними між собою поверхневими та 
підземними формами. 

Дослідження карсту базувалось на морфогенетичному, 
спелеогенетичному підходах. У межах області виявлений сульфатний, 
галогенний, карбонатний карст. Серед них поширені такі типи карсту: 
покритий, задернований, голий, броньований. Найпоширенішим типом 
карсту є покритий, рідше трапляється задернований та голий.  

Найсприятливішими для сучасного розвитку сульфатного карсту, у 
межах області, є такі природні умови: неглибоке залягання (до 30 м) та 
вихід на денну поверхню гіпсоангідритів, переважно часткова 
обводненість сульфатної товщі, горизонтальний та вертикальний рух 
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агресивних підземних вод, значна тріщинуватість цих порід. Сульфатна 
товща поділена на два горизонти: верхній � гіпсовий, нижній � 
ангідритовий (рис. 1). При цьому виявлено, що найбільш закарстованими 
є крупнокристалічні гіпси верхнього горизонту, що відзначаються 
підвищеною концентрацією літологічних і тектонічних тріщин, а також 
тріщин вивітрювання. Співвідношення ангідриту і гіпсу у сульфатній 
товщі визначається потужністю покривних відкладів, чим глибше 
залягає гіпсоангідритова товща, тим більший у ній вміст ангідриту, а 
вміст гіпсу менший і, навпаки. Сульфатна товща залягає 
субгоризонтально з похилом на південь та південний схід, що співпадає з 
загальним похилом усієї території. У межах Івано-Франківської області 
обводненість порід тираської світи неоднакова і залежить від потужності 
покривних відкладів, фільтраційних властивостей покривних та 
підстильних порід, умов дренування, зокрема сульфатної товщі, 
припіднятості чи опущеності залягання блоків гіпсоангідритових порід, 
їх похилу. Найсприятливіші гідрогеологічні умови для розвитку карсту 
спостерігаються у місцях малопотужних небронюючих покривних 
відкладів, при сприятливих фільтраційних властивостях як покривних, 
так і підстильних порід, частковому дренуванні сульфатної товщі, а 
також їх похилому заляганні. Основними водотривами виступають 
підстильні мергелисті верстви крейди та літотамнієві вапняки нижнього 
бадену, а у покривних відкладах � потужні глини верхнього та ратинські 
вапняки середнього бадену, які сповільнюють розвиток карсту. Серед 
природних чинників, що впливають на розвиток карсту є тріщинуватість. 
Порівняння особливостей орієнтації розміщення лінійно витягнутих 
карстових форм з орієнтацією тріщин міоценових порід дало змогу 
стверджувати, що тріщинуватість у сульфатних породах зумовила 
виразну спрямованість їхнього планового розміщення, яка чітко 
виявлена на аерофотознімках. Мережа лінеаментів, зафіксована у 
карстовому рельєфі, відображає тріщинну структуру сульфатної товщі. 

Розміщення карстових форм на території області, а саме у північній 
частині зумовлене виходом і неглибоким заляганням до поверхні 
гіпсоангідритових порід тираської світи неогену (рис. 2). 

Із неоднорідністю природних умов пов�язана морфологічна і 
генетична різноманітність як поверхневих так і підземних карстових 
форм. До типових поверхневих карстових форм відносяться карстові 
лійки просочувально-корозійного (карстово-суфозійного), гравітаційного 
(провального) та корозійного (поверхневого вилуговування) 
походження. Найпоширенішими є карстово суфозійні  
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Рис.1 Геологічні умови розвитку карсту ділянки �Ганусівка� (за даними
Укрзахідгеологія з доповненнями автора). 
Умовні позначення: 1 � напрямок тріщинуватості гіпсів, 2 � ізогіпси
покрівлі гіпсів, 3 � зона максимальної закарстованості гіпсів, 4 � ділянки
найбільш монолітного гіпсу, 5 � карстові лійки. 
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лійки, що характеризують покритий тип карсту. Найбільша концентрація 
цих форм (110 86 шт/км²) виявлена у Чортівецькому підрайоні 
Тлумацького карстового району, що зумовлено відсутністю бронюючого 
горизонту та близьким заляганням до поверхні (на глибині до 15 м) 
гіпсоангідритової товщі [2]. Лійки поверхневого вилуговування 
найчастіше трапляються у Придністерському карстовому районі 16  
шт/км², приурочені вони до голого та задернованого типів карсту. Лійки 
провального типу зустрічаються у Тлумацькому, Тисменицькому 
районах. Серед поверхневих  форм переважають лійки, що мають 5-25 
метрів у діаметрі, круглі й овальні у плані. Найбільш закарстованими у 
межах області є такі ділянки як: Ганусівка-Ямниця � 86 шт/км², Тлумач-
Городенківська улоговина � 110 шт/км². До середньозакарстованих слід 
віднести такі, як: Миловання, Чернелиця. Тут густота карстових лійок 
становить від 40 до 80 шт/км². Слабозакарстованими (до 40 шт/км²) 
ділянками � Гвоздецьк, Тисмениця тощо. Карстові лійки, які розміщені 
на схилах мають асиметричну будову. За генезисом тут переважають 
карстово-суфозійні, провальні та форми поверхневого вилуговування. 
Найпоширеніші серед них є карстово-суфозійні. При порівнянні карти 
ступеня закарстованості з картосхемою густоти ерозійного 
розчленування, виявлено, що сильнозакарстованими територіям 
відповідають ерозійно помірнорозчленовані (1,0 � 1,4 км/км², середньо-
закарстованим � слаборозчленовані (0,5-0,9 км/км²) і слабозакарстованим 
� середньорозчленовані (1,5-1,9 км/км²) ділянки. Розміщення лійок за 
абсолютними висотами таке: 350-360 м � ділянка �Чернелиця�, 250-270 м 
�Жабокруки�. У межах Тисменицького карстового району виявлені 
гіпсові пасма, які приурочені до схилів ріки Ворона. Серед підземних 
карстових форм території дослідження виділяють природні (ерозійно-
корозійні) та штучні (антропогенно-модифіковані). Формування 
карстових печер відбувалось внаслідок висхідного руху артезіанських 
вод в умовах глибокого залягання сульфатної товщі, яка знаходилась 
значно глибше рівня дренажу (у пліоцені) печери. Значний вплив на 
формування печер мали цикли піднять і стабілізації території, а також 
врізання річкової мережі та зниження рівня підземних вод.  

В межах району досліджень виділяють два відмінні процеси: 
природний і антропогений. Вплив антропогенного чинника проявляється 
у ліквідації окремих карстових форм � з одного боку, та їх розвитку з 
іншого.  
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Умовні позначення:

Нерозчленовані четвертинні відклади. Суглинки піски, галечники, глини, торф (в розрізі)

Косівська світа
Коломийський горизонт. Глини аргілітоподібні, сірі, темно-сірі, вапнисті з прошарками 
пісків і пісковиків.
Прутський горизонт. Глини сірі і зеленувато-сірі, аргіліто-подібні з прошарками пісків 
і пісковиків

Вербовецький горизонт. Глини аргілітоподібні, зеленувато-сірі, темно-сірі, піщанисті  з 
прошарками пісковиків.

 Тираська світа 
Дністерський горизонт. Гіпси, гіпсоангідрити, ангідрити.

Опільська світа.
Баранівсьекий горизонт. Пісковики глауконітово-кварцеві, глини, мергелі.

Туронський ярус. Вапняки.

Сеноманський ярус. Вапняки піщані, піски.

Келовейсько-оксфордський ярус. Нижнівська свита. Вапняки, доломіти, ангідрити, аргіліти.

Зегенсько-Емський ярус. Дністерський горизонт. Пісковики, алевроліти, аргіліти.

Межа між різновіковими утвореннями
Розломи Свердловини.

Тектоерозійні зони
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Розвиток галогенного карсту пов�язаний із видобутком солей на 
ділянках Стебник, Калуш, Долина, Болехів [1]. У межах Івано-
Франківщини галогенні породи простягаються з південного сходу на 
північний захід у вигляді окремих пластово-лінзових або лінзоподібних 
покладів загальною шириною до 40 км, потужністю до 600 м. Розвиток 
карсту в галогенних породах суттєво відрізняється від розвитку його в 
карбонатних і сульфатних породах, що пов�язано, здебільшого, з 
розробкою соляних родовищ [3]. У процесі розробки соляних родовищ 
змінюються гідрогеологічні умови покладу, відкриваються шляхи до 
проникнення агресивних вод до гірничих виробок, що призводить до 
вилуговування солей, ослаблення стійкості міжкамерних ціликів, обвал і 
просідання поверхні над порожнинами і, відповідно, утворення мульд, 
просадочних блюдець, провалів, лійок. Найбільш поширені є карстово-
суфозійні лійки, які зустрічаються у руднику �Калуш�. За час розробки 
Калуш-Голинського родовища калійних солей тут утворились підземні 
порожнини загальним об�ємом 3 млн. м3. Притік прісних вод з ріки 
Сивка, починаючи з 1976 р. зумовив некероване затоплення 
Центрального рудного поля, а з 1984 р. процес затоплення охопив і 
Північне каїнітове поле[1]. У відпрацьовані пустоти (1987 р.) потрапило 
близько 160 тис. м3 підземних вод, а на початку 1989р. � 185 тис. м3 [3]. 
Неконтрольоване природне затоплення прісними водами гірничих 
виробок створило аварійну ситуацію у всьому районі, почався активний 
розмив і розчинення міжкамерних останців з утворенням на поверхні 
провальних блюдець. На південно-західній околиці м. Калуш утворилося 
біле озеро площею 22 га. В результаті постало питання відселення 
жителів 207 домовласників у районі вулиць Вітовського і Мостиська, та 
107 у житловому масиві �Хотинь�. У червні 1987 р. в м. Калуші мав 
місце техногенний зсув при утворенні мульди просідання на вулиці 
Пархоменка, а на весні 1997 р. тут відбулася його повторна 
активізація.[1]. З 1988р. розпочато кероване затоплення насиченими 
розсолами відпрепацьованих пустот об�ємом 1, 14 млн. м3  Центрального 
поля, а з лютого 1989 р. � Північного каїнітового поля. Закачування 
розсолів закінчено в липні 1990 р.[3].   

Карбонатний карст найбільш характерний для верхньокрейдяних 
(вапняків і мергелів) та міоценових вапнякових відкладів Волино-
Подільської окраїни Східноевропейської платформи [3]. 
Верхньокрейдяні відклади поширені майже на всій території Івано-
Франківської області. Залягають вони трансгресивно на розмитій 
поверхні  палеозою та юри і перекриті неогеновими і четвертинними 
відкладами незначної потужності. На окремих ділянках карбонати 
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виходять безпосередньо на денну поверхню. Природні відслонення 
трапляються у значній кількості на вододілах (сс. Ганусівка 
(Тисменицький район), Вікняни (Тлумацький район тощо) та в руслах 
рік (р. Дністер). Згадані відклади аналогічно до гіпсоангідритів мають 
моноклінальне залягання з нахилом на південний захід. Води 
гідрокарбонатні з мінералізацією 1,5-2,0 г/л. Карстові явища незначні і 
пов�язані з зонами максимального розвитку карбонатних порід. 

Отже, найбільш уражена карстом є рівнина територія Івано-
Франківської області. Тут найбільш  поширенні сульфатний та 
галогенний карт. Їхній розвиток зумовлений природно-історичними та 
антропогенно-зумовленими чинниками. Обидва процеси проявляються у 
прискорені розвитку з одного боку (утворення мульд, лійок) та його 
призупиненні з другого боку (кольматаж форм, закачування розсолів). 
Додатковий вплив на активізацію карсту мають господарське 
використання території, прокладання доріг, будівництво споруд тощо.  
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Українські Карпати є одним із найбільш вивчених у 

геоморфологічному відношенні регіоном України. 200-літня історія 
досліджень цього регіону почалася з праць С. Сташіца (1805), Р. Зубера, 
В. Тейсейра, К. Толвінського, продовжилася у роботах Г. Величка, С. 
Рудницького, В. Боднарчука, М. Муратова, П. Цися, К. Геренчука, І. 
Гофштейна, А. Яна, Р. Сливки та ін. і завершується на даний час 
монографією Я. Кравчука (2005). Вивчалась геологічна будова і 
розроблялась стратиграфічна схема, виявлялись тектонічні структури та 
їхня кінематика, описувався рельєф, історія його розвитку, тектонічна 
обумовленість, поверхні вирівнювання, встановлювались особливості 
річкових долин, особливості їхнього закладання, досліджувались річкові 
перехоплення та терасові комплекси. Проте деякі аспекти стратиграфії, 
успадкованості долин, проявів тектоніки в рельєфі залишаються до кінця 
не вивченими. Поява методів автоматизованого аналізу, зокрема ГІС-
аналізу, дозволяє здійснювати дослідження якісно іншими способами і 
доповнити загальну картину вивченості Українських Карпат.  

Одним із методів геоморфологічного аналізу є аналіз обрисів форм 
і комплексів форм рельєфу в плані. Аналіз планової побудови дає 
можливість вияляти закономірності поширення форм рельєфу, їхню 
орієнтацію, особливості простягання, тип розчленування, границі між 
різними морфологічними типами. Такі морфологічні характеристики 
стають основою для літолого-структурних інтерпретацій та виявлення 
зв�язку рельєфу із тектонікою регіону. Морфологічні особливості 
читаються на топографічних, гіпсометричних, спеціальних 
морфологічних картах, відображаються умовними знаками на 
геоморфологічних картах, простежуються на аерофото- і космознімках, а 
в останній час аналізуються дякуючи рельєфній виразності на 
тривимірних моделях у геоінформаційних програмах.  

На основі ГІС-технологій була побудована 3d-модель рельєфу 
Українських Карпат у масштабі 1:1 000 000 (при збільшенні на екрані без 
втрати роздільної здатності 1:200 000). Отримано вигляд рельєфу із 
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кольоровим поділом абсолютним висот, об�ємними формами та світло-
тіньовою передачею урвистих відрізків долин. У результаті стали 
видимими такі риси рельєфу, які до того часу чітко не виділялися, 
набули більшої виразності гірські хребти і врізи долин рік. Добре 
відобразилися видовжені та стіжкові гори Бескид, Горган і Покутсько-
Буковинських Карпат. До найменших деталей виділились початкові 
долинні форми гірської споруди, хоча деякі форми стали більш 
узагальнені, не читабельні, такі зокрема, як куполовидні вершини 
Полонинсько-Чорногірського хребта. Принцип побудови 3d-моделей 
рельєфу, що базується на нерегулярній тріангуляційній мережі (ТІN), а 
також дрібний масштаб дослідження не дозволив відобразити 
останцевоподібні вершини цього хребта, накладені на гірські ланцюги. 
Проте, з другої сторони, відтворено обриси гребеневої його поверхні, що 
дало можливість простежити конфігурацію і простягання привершинних 
ділянок масиву Окремі гірські ланцюги набули таких форм, які до того не 
були добре виражені, як, наприклад, масив Свидівець (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Гребеневий вододіл масиву Свидівець 
на тривимірній моделі рельєфу 

 
Для покращення результатів дослідження у геоінформаційних 

програмах застосовано систему фільтрів, що дають можливість 
акцентувати лінійні елементи рельєфу, а також спосіб зміни джерела 
освітлення, при зміні якого почергово підкреслюються поздовжні чи 
поперечні елементи розчленування. Використано способи зміни висоти 
та кута огляду моделі, які дозволяють генералізувати зображення і 
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виявляти регіональні закономірності, або, збільшуючи модель, 
деталізувати загальний вигляд.   

Виходячи із названих особливостей відображення рельєфу, було 
проаналізовано такі морфологічні його характеристики, як типи 
розчленування і малюнок гідромережі в плані. Малюнок гідромережі є 
достовірним індикатором морфології і генезису сучасного рельєфу, 
тектоніки й неотектоніки, типу та інтенсивності поверхневого стоку. 
Зазначимо, що на особливості річкової мережі регіону вказували різні 
автори, зокрема І.Гофштейн (1964, 1995), Д.Свидницький (1964), П. Цись 
(1963),  Я. Кравчук (2005).  

Аналізуючи тривимірну модель рельєфу Українських Карпат, 
встановлено такі типи розчленування їхньої поверхні, які співпадають із 
морфоструктурами І порядку: улоговинне паралельно-поздовжнє 
(Скибові Карпати); улоговинно-поздовжнє поперечно-долинне 
(Вододільно-Верховинські Карпати); середньодолинне поперечне 
(Полонинсько-Чорногірські Карпати); великодолинне поздовжньо-
поперечне (Солотвинська улоговина); ерозійне відцентрове (Вулканічні 
Карпати);  дрібнодолинне відцентрове (Мармароський масив). 

Характер розчленування рельєфу зароджувався і переформовувався 
на кожній з трьох фаз орогенезу Карпатської гірсько-складчастої 
споруди. Утворення річкової мережі починалося ще у першу фазу 
складчастості � пізньоолігоценово-нижньоміоценову. Про існування 
такої давньої мережі можуть лише вказувати широкі фрагменти 
западинно-улоговинних форм в межах регіону. Такі фрагменти 
проявляються у вигляді западинно-улоговинних форм  у крайовій зоні 
гірської споруди (долина Стрия, Мізунки-Свічі, Бистриці-Солотвинської, 
Прута). 

Наступна фаза складчастості (середньоміоценова) зумовлює 
формування лусок Скибових Карпат, локальні піднесення Горган і 
Внутрішньої зони Карпат, відкладання корелятних відкладів у прогинах. 
Карпатська споруда виступає як острівна країна всередині спочатку 
тортонського, а потім сарматського морських басейнів. У низів�ях 
деяких поперечих рік формуються дельти (Сирет, Пістинка) [8].  

Починаючи з нижнього пліоцену формувались поздовжні долини 
Скибової і частково Вододільно-Верховинської морфоструктури. На 
даний час вони виявляються широкими улоговинними зниженнями 
поміж гірськими хребтами, що простягаються у північно-західному�
південно-східному напрямі. Сліди пліоценових поздовжніх водостоків 
виявлено в багатьох випадках (пра-Сян, пра-Дністер, пра-Ріка, пра-
Теребля, пра-Тересва, Ясиня-Черемоська долина). Одночасно з 



 143

названими поздовжними долинами існували й поперечні [9]. Планова 
побудова долин на тривимірній моделі показує, що це могли бути такі 
ріки, як Уж, Боржава, Ріка, Тересва (нагадаємо, Вулканічних Карпат ще 
не було на той час), на північно-східному макросхилі � Стрий, Лімниця, 
Бистриця-Надвірнянська, частково Сирет. Саме ці ріки починали 
заповнювати знесеним карпатським матеріалом Закарпатський й 
Передкарпатський прогини і формувати потужну товщу молас. Вони 
простежуються у вигляді лопастеподібних долинних розширень у 
крайовій смузі Карпатської споруди.   

На тривимірній моделі видно, що вузькі й широкі долинні 
улоговини простягаються майже поміж кожним гірським ланцюгом 
Скибових і Вододільно-Верховинських Карпат. Вважаємо, що на їхнє 
формування у більшій мірі вплинув тектонічний фактор, ніж 
літологічний. Горизонтальні стискання з боку Східно-Європейської 
платформи [6] стали поштовхом до видавлювання стійких порід у 
хребтах і прогинання податливих порід, у яких закладались поздовжні 
долин.  Крім того, геодинамічні GPS-спостереження вказують на 
існування тектонічних розтягів у північно-західному і південно-східному 
напрямі, центром яких є морфоструктура Горган. У центральній частині 
Українських Карпат поперек до осі їхнього простягання відбувся також 
скид, про що свідчать дослідження рівнів ерозійного врізу М.Жукова 
(1961) і нижньої ерозійної поверхні А.Яна (1992) [4]. Звідси можна 
припустити, що активізація такого скидо-розтягу могла вплинути на 
поздовжнє простягання долинної мережі. Нижньопліоценові піднесення 
Горган сформували поперечний вододіл, що розділяв північно-західні і 
південно-східні басейни долин.  Не слід також применшувати роль 
літологічного фактору, оскільки узгодження долин із податливими 
палеогеновими породами, пришвидшувало денудацію схилів і призвело 
до формування широких розлогих улоговин. Подальші 
нижньоплейстоценові інтенсивні піднесення у Зовнішніх Карпатах та 
прогинання у Передкарпатті вплинули на перебудову долинної мережі і 
їхній поперечний до осі Карпат стік та глибокий вріз. Поперечні долини 
у Скибових Карпатах, перетинаючи гірські хребти, мають круті врізи та 
різкі обриси. Лише на виході з гір їм властиві широкі днища. Винятки 
становлять деякі перетини поперечних і поздовжніх долин або вузли 
тектонічних зон, у яких зустрічаються широкі западиноподібні 
зниження. Проте основним виступає паралельно-поздовжній тип 
розчленування Скибових Карпат і його виразно передає 3d-модель 
рельєфу. 
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Малюнок гідромережі в плані цього регіону є здебільшого 
смугастий. Проте зустрічаються локальні ділянки із пір�ястим 
малюнком, як, наприклад, у масиві г.Парашки; хребтах Зелемянка; 
Аршиця; у масиві г.Скупової (межиріччя Білого і Чорного Черемошу); 
басейн Прутця-Чемеговського (права притока Прута) (рис.2а). 
Відцентровий малюнок формує г.Біла Кобила на межиріччі Ільця та 
Бережниці (притоки Білого Черемошу). Решітчастий малюнок 
утворюють субсеквентні притоки на межиріччі Дністра � Стрия (в районі 
с.Топільниця); Мізунки � Свічі (район с.Вишкова); в басейні р.Зелениця 
(правої притоки Бистриці-Надвірнянської) (рис.2б). На формування цих 
локальних типів малюнку гідромережі  вплинули  такі  фактори,  як  
піднесення купольних структур, вузли перетину розломних зон, 
літологічний склад порід. В цілому,  дотримуємся тієї думки, що коли  на              

 

              
а                                                                 б 

Рис.2. Пір�ястий (а) і решітчастий (б) малюнок гідромережі  
у басейні Прута 

 
гідромережу більший вплив мають тектонічні структури, то її малюнок є 
впорядкованим: кільцевий, доцентровий, відцентровий, смугастий, 
решітчастий; коли впливають у більшій мірі літологічні особливості � 
малюнок безсистемний: деревовидний, пір�ястий, хаотичний.  

Вододільно-Верховинська морфоструктура є перехідною зоною 
між Скибовою й Полонинсько-Чорногірською морфоструктурами і, як у 
будь-якій перехідній зоні, тут виражені елементи розчленування однієї й 
другої морфоструктур. Це зона впливу насувів зі сторони Полонинсько-
Чорногірської морфоструктури, а також глибинного Ужокського 
розлому, що трасує вздовж простягання дану структуру. Названі 
особливості  впливають на її планові обриси. У західній частині 
(Сянсько-Дністерська верховина, Воловецька верховина) більше 
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виражені поздовжні улоговини. Інтенсивне руйнування податливих 
порід кросненської зони і слабий виніс їх за межі басейнів, зумовлює 
характерний вигляд цієї частини регіону: гірські хребти ніби �плавають� 
у відкладах своєї руйнації. У східній частині на поздовжнє простягання 
широких улоговин накладаються поперечні вузькі різковрізані системи 
долин, решітчастого, деревовидного, іноді безсистемного плану. Ріки, 
перепилюючи гірські хребти по зонах поперечних розломів, 
прокладають шлях в напрямі до крайових прогинів. Таким чином, 
виділяємо у даній морфоструктурі у рівній мірі поздовжнє улоговинне і 
поперечне долинне розчленування. 

 Ще одна давня пліоценова поздовжня долина � Верховинська, 
закладалась на межі Вододільно-Верховинської і Полонинсько-
Чорногірської морфоструктур у зоні Ужокського глибинного розлому, 
для якого характерні горизонтальні зміщення глибинних мас [1]. Це 
частково пояснює розлогі обриси цієї улоговини. Зображення на 
тривимірній моделі рельєфу дає змогу визначити зону стоку 
Верховинської пра-долини у західному напрямі: від р.Сливки 
(субширотної лівобережної притоки Латориці) тягнуться вузькі 
прямолінійні врізи долин у південно-західному напрямі (притоки 
Жданівки, Шипота, Тур�ї), що надалі зливаються з р.Уж. Власне широка 
давня долина Ужа могла стати тією рікою, яка транспортувала 
карпатський матеріал Центральної зони і відкладала його у прогині. На 
думку інших авторів  Верховинські пра-долини зливалися з системами 
долин пра-Сяну [7]. В першому випадку на шляху стоку рік лежить 
Карпатський вододіл, у другому � вузькі прямі долини малих рік. 
Модель рельєфу також показує, що у північно-західному напрямі 
гіпсометричний рівень, на якому лежать долини � притоки Стрия і Сяну 
є значно вищим, наж у долин � приток Ужа й Латориці. Тому стік 
давньої ріки міг проходити саме у південно-західному напрямі.     

Цікавими є локальні віялоподібні малюнки гідромережі, що 
зустрічаються як у Скибових, так і у Вододільно-Верховинських 
Карпатах (рис.3). Такий малюнок проявився на 3d-моделі рельєфу у 
басейні рік Бистриці-Надвірнянської (біля с.Бистриця), Чорної Тиси (смт 
Ясиня), у верхів�ях р.Лючки (с.Берців), Пістинки (с.Космач-Шепіт), 
Тереблі (с.Колочава). Зважаючи на неактивну тектонічну позицію 
Вододільно-Верховинської  морфоструктури  [6]  у  середньоміоценову  
фазу складчастості на фоні  навколишніх піднять, вважаємо, що тут 
могли існувати замкнуті лагуни. Сюди імовірно впадали деякі ріки, 
утворюючи дельти. Це бути рівнинні ріки, які на той час мали похил з 
північного  сходу  на  південний захід (сучасні  Бистриця-Надвірнянська,   
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Рис. 3. Віялоподібний малюнок гідромережі у верхів�ї  

Бистриці-Надвірнянської 
 

 Лючка, Пістинка), а також з південного заходу на північний схід 
(теперішні Чорна Тиса, Теребля), оскільки віялоподібні малюнки 
широким фронтом напрямлені в сторону Центральної смуги низькогір�їв. 
Наступні тектонічні рухи у Горганах на початку пліоцену перебудували 
напрям стоку долинної мережі на поздовжній.  
Нижньо- і верхньоплейстоценові піднесення Полонинсько-Чорногірської 
морфоструктури остаточно сформували поперечну до осі Карпат річкову 
мережу. Мережа рік на південно-західному їхньому макросхилі імовірно 
була швидше закладена, ніж у Скибових Карпатах, оскільки 
відзначається більш глибоким врізом на короткому проміжку,. Долини 
тут прорізають стійкі крейдові породи, тому мають вужчі днища, ніж у 
«скибових» долин.  Характерним є  дугоподібне простяганя основних 
гірських ланцюгів, на яке у великій мірі вплинули горизонтальні 
зміщення та насуви з боку Паннонської плити у північно-східному 
напрямі, виявлені за GPS-спостереженнями. Зустрічаються фрагменти 
поздовжніх долин у вигляді дугоподібних смуг чи кільцеподібних 
улоговин. Поперечні ріки (Латориця, Боржава, Ріка, Теребля, Тересва) у 
середніх і верхніх течіях мають коліноподібні вигини. Деякі ріки, такі як 
Чорна Тиса, окремі відтинки Тереблі, Тересви характеризуються 
прямолінійним простяганням, оскільки на їхню будову більше вплинув 
тектонічний фактор, ніж літологічний. Зони дислокацій, у яких вони 
закладені, продовжують бути активними і по сьогодні. Дані сучасних 
геофізичних спостережень підтвержують, для прикладу, наявність зони 
розтягів по р.Чорна Тиса [5]. 

У долинах Полонинсько-Чорногірської морфоструктури локальні 
доцентрові чи відцентрові малюнки басейну в плані зустрічаються 
частіше, ніж у Скибовій морфоструктурі. Так, відцентрове закладання 
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долин спостерігаємо в окремо стоячих горах на межиріччі Тереблі � 
Тересви (г.Менчул, 1501), Тересви � Малої Шопурки (біля с.Дубове), 
Ріки � Тереблі (поблизу смт Міжгір�я) (рис. 4а). Доцентровий малюнок 
утворює р.Латориця з притоками Пиною, Вічою, Дусиною, що 
зливаються у Свалявській улоговині; верхів�я Боржави з притоками 
поміж відрогами г.Стій; потік Бруницький, права притока Ріки (рис. 4б).  

                                                                                           

                      
                                            а                                              б 

Рис. 4. Відцентровий (г. Манчул, а) і доцентровий  
(верхів�я р.Боржави, б) малюнки гідромережі 

 
Виразний кільцевий малюнок проявляється на межиріччі Тур�ї � 
Лютянки в басейні Ужа (кільцеві фрагменти успадковує р.Лютянка на 
різних відрізках),  а також на межиріччі Жданівки � Латориці, в межах 
хребта Велика Гранка. Припускаємо, що вони пов�язані із тектонічними 
структурами округлого  типу (рис. 5).   

 
Рис. 5. Кільцевий малюнок гідромережі у басейні р.Уж 

 
У верхньому пліоцені перед високо амплітудним піднесенням 

Полонинсько-Чорногірської морфоструктури відбулася вулканічна 
діяльність в межах Вигорлат-Гутинського хребта. Після того і до нашого 
часу схили хребта руйнуються водними потоками відцентрового 
характеру розчленування. Зважаючи на незначну площу поширення цієї 
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системи, річкова мережа не започаткувала яких-небудь великих 
долинних систем. Характерні малі долинно-балкові форми, що 
утворюють ерозійний тип розчленування. Суцільність масиву 
порушують �транзитні� ріки, що течуть у південно-західному напрямі і 
впадають в Тису. Аналізуючи тривимірну модель рельєфу, завбачуємо, 
що в період вулканізму гідромережа імовірно була змінена. Ріки, що до 
того текли у меридіональному напрямі, зливаючись у передгір�ї з Тисою, 
отримали коліноподібні вигини, обминаючи вулканічні куполи. Так 
змінила течію Тур�я і стала впадати в Уж; Латориця, Боржава змінили 
свій напрям з південного на південно-західний. Меридіональні 
пліоценові відрізки цих долин перекрились вулканічними осадами і їх 
місцезнаходження залишається на рівні здогадок. Плейстоценові 
підняття Полонинсько-Чорногірської морфоструктури активізували 
ерозійну діяльність цих рік, які заклали нові долини у зниженнях між 
вулканічними масивами та розширили їх на даний час. У 
середньоплейстоценовий період спокою на південно-західному 
мезосхилі Вигорлат-Гутинсього хребта виконувала свою акумулятивну 
діяльність р. Тиса. Її долина видима на тривимірній моделі як звивиста 
однорідна смуга. Імовірно вигини співпадають із великими меандрами 
рівнинної ріки. Верхньоплейстоценові підняття в горах зумовили її 
відступання в бік Паннонської западини. На північно-східному мезосхилі 
у плейстоцені, після утворення вулканічного масиву, формувалася давня 
Цирок-Боржавська долина [2]. Зараз вона проявляється у вигляді 
поздовжніх улоговин вздовж лінії Закарпатського розлому, які 
успадкували середня течія Ужа, його притока Тур�я, притоки Латориці 
Пина і Дусина, середній  відтинок Боржави. Її розлогі обриси зумовлені 
скидо-розтягами у місці проходження Закарпатського глибинного 
розлому, виявлені за геодинамічними спостереження [3]. 

Найнижчою за гіпсометричним положенням Карпатською 
структурою є Солотвинська улоговина. На 3d-моделі вона проявляється 
як широка однорідна смуга в межах заплави і терас, а також як 
відокремлені масиви з дрібним розчленуванням в районі горбогір�їв. 
Єдність фундаменту та густе долинне розчленування дозволяють 
віднести її до гірської споруди Карпат. Морфологічні обриси більш 
вказують на окремий від Карпат розвиток цієї морфоструктури. Це 
пояснюємо тим, що разом із вулканічною діяльністю і підняттям 
Вулканічного хребта у пліоцені піднімалась і Солотвинська западина. 
Проте в подальші періоди вона не була активною або зазнавала 
незначних опускань, що вплинуло на характер її розчленування і низький 
гіпсометричний рівень у даний час. 
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Подібним в плані до Вигорлат-Гутинського є відцентровий 
малюнок гідромережі Мармароського масиву, який спостерігаємо на 3d-
моделі рельєфу. Переважають малі і середні долини рік, тому визначаємо 
тут дрібнодолинний тип розчленування. Структури масиву почали 
підніматись ще у тріас-крейдовому періоді. Пізніше знову 
активізувались у неогеновий час. Високо підняті стійкі кристалічні 
породи ріки не зуміли перепиляти, тому вони в основному беруть тут 
свій початок (Білий Черемош) або обминають (Біла Тиса). Більш 
монолітний Рахівський масив має виразне відцентрове розчленування, 
тоді як для дислокованого по розломах гірському хребту Чивчин 
властивий шаховий малюнок. 

Отже, побудувавши тривимірну модель рельєфу Карпатської 
гірської споруди, було отримано суттєво інший вигляд планової 
структури масиву, ніж на картах чи космознімках. Це дало можливість 
здійснити аналіз типів розчленування і малюнку гідромережі та ув�язати 
їх з історико-тектонічною обстановкою регіону. Внаслідок чергувань 
періодів тектонічної активності чи спокою, гідромережа Українських 
Карпат перебудовувалась не один раз. Початком закладання річкових 
систем вважаємо пізньоолігоценовий-нижньоміоценовий час, періодом 
найактивнішого формування � верхньоплейстоценовий. В різні історичні 
періоди існували великі поздовжні долини, змінювали напрям своєї течії 
поперечні ріки, впадаючи як у внутрішні лагуни, так і у зовнішні 
басейни. У сучасний період незначну тектонічну активність 
підтверджують геофізичні й геодинамічні спостереження, які вказують 
на ряд поздовжніх і поперечних розтягів. На прояви тектонічних рухів 
активно реагує гідромережа, що добре виявляється на тривимірній 
моделі рельєфу.  
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HISTORIC-TEKTONICAL FEATURES OF FORMATION OF A 
HYDROGRAPHIC NETWORK OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS  

ON THE BASIS OF THE ANALYSIS  
OF THREE-DIMENSIONAL MODEL OF RELIEF 

Galyna Chupylo 
 

Having constructed three-dimensional model of a relief of the Ukrainian 
Carpathians, have gained the image which essentially differs from cards and 
space pictures. It has enabled to make the analysis figure of a hydronetwork, 
and also to adhere them to historic-tectonical conditions of region. 
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ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ 

ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР 
 

Катерина Москалюк  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
 Своєрідність природи Товтр � виразного орографічного елементу у 
рельєфі Поділля, що є викопним рифом міоценового часу,  завжди 
привертала увагу багатьох дослідників. Встановлення особливостей 
вивчення геології та рельєфу Товтр у різний історичний час представляє 
певні труднощі, оскільки різні частини пасма на протязі тривалого часу 
знаходились у різних країнах � Польщі, Росії, Австро-Угорщині, Румунії 
та досліджувалися за різними методиками.  

 Перші “геогностичні” описи Поділля належать ще до 16 ст. і 
мають лише історичне значення � це праці Матвія Мехова (1518), С. 
Гербштейна (1562),   П. Габріеля Ржончинського (1721), Р. Лядовського 
(1806) [5]. Товтри, зважаючи на морфологічні особливості їх рельєфу � 
зубчасті конусоподібні вершини окремих товтр, їх кільцеподібне 
розташування у плані, перші дослідники вважали формами рельєфу 
вулканічного походження. Відносна близькість гряди до Карпат та 
паралельність напрямків простягання гірської дуги і Товтр служили 
основою для припущень про їх генетичну спорідненість [6]. 
 Власне наукові дослідження Товтр розпочалися з першої 
половини 19 ст. Протягом першої половини 19 ст. � 20 ст. публікуються 
праці, присвячені вивченню загальних рис геологічної будови Поділля та 
основних морфологічних особливостей рельєфу Товтрового пасма. 
 Загальні відомості щодо морфології рельєфу Товтр подано у працях 
Гізицького �Подорож по Медоборських горах� (1809) та �Природничі 
дослідження в Галичині в Королівстві Польському, на Волині та Поділлі. 
Геогностична карта� (1845). Автор описав долини подільських річок 
Смотрича та Збруча, згадав про карстові явища на Товтрах, зокрема, про 
скельні печери на берегах річок Тернави та Студениці [1]. 
 Серед робіт цього часу також слід виділити праці Е.Ейхвальда 
(1830) та Ф.Дюбуа-де-Монпере (1867), які стосуються визначення віку 
порід, що складають пасмо, та їх приналежності до певного геологічного 
періоду. Зокрема, Е.Ейхвальд серед неогенових відкладів виділив 
морські та прісноводні формації та визначив їх вік як міоценовий. 
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Ф.Дюбуа-де-Монпере описував Товтри як гряду серпулевих вапняків та 
помилково відносив їх до четвертинних утворень [4]. 
 Вперше правильно визначив час та особливості утворення Товтр 
геолог Н.П.Барбот-де-Марні у 1867 р., вказавши на їх органічне 
походження. Товтрову гряду дослідник вважав викопними �атолами�, 
визначивши вік рифових вапняків і пов�язаних з ними порід як другий 
середземноморський (так на Поділлі часто називають відклади 
баденського ярусу). 
 Початок детального вивчення Товтр пов�язаний з іменем геолога         
А.О. Михальського. Його праці �К вопросу о геологической природе 
Толтр� (1895) та �Медоборы (Толтры) в Бессарабии� (1902) не втратили 
свого значення і сьогодні. Дослідником встановлено наявність двох 
стратиграфічних комплексів рифових відкладів � другий 
середземноморський та сарматський, зроблено загальні описи 
морфології Товтр. Природа сарматських утворень була правильно 
визначена як серпулево-моховаткова, проте основними 
рифоутворюючими організмами баденію були помилково визначені 
корали [4]. 
 Вказана помилка була виправлена у праці В.Д. Ласкарева �Общая 
геологическая карта Европейской России. Лист 17-й� (1914), у якій 
дослідник правильно визначив водоростеву природу Головного пасма 
Товтр. В.Ласкаревим було описано морфологічні особливості Товтр та 
виділено у їх рельєфі дві зони: центральну припідняту зону, яка 
складається з окремих паралельних пасм (Головний Товтровий кряж) та 
прикряжеві зони, які формують бічні товтрові форми різноманітних 
обрисів і простягання. Серед бічних товтрових форм автор розрізняє три 
різновиди: вузькі витягнуті кряжі з кам�яними розсипами на вершинах, 
невисокі пологі пагорби, практично непомітні у рельєфі, та пагорби, які 
за розташуванням у плані нагадують атоли [5]. Питання походження 
�атолоподібних� форм бічних товтр залишилось відкритим і 
дослідником не розглядалось. 

Важливим внеском у визначенні меж рифових утворень Поділля 
стала праця Р.Р. Виржиковського � Новая гряда сарматских рифовых 
известняков в Подолии� (1928), написана на основі польових досліджень 
в долині річки Кам�янки у 1926 р. Дослідником була виявлена друга 
рифова зона середньосарматських побудов по лінії Летичів-Кам�янка-
Кишинів. Питання утворення середньосарматського рифу саме поблизу 
Кам�янки та формування його у меридіональному напрямку ще 
потребують уточнення. 
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 Значний внесок у вивчення геологічної будови та морфології 
рельєфу північної частини Товтр до долини річки Збруч зробили 
польські дослідники  В. Тейсейр, Ф. Беняш, А. Ломніцкий та ін. 
Фундаментальні дослідження на Поділлі проводив В.Тейсейр, який у 
тексті до зошита восьмого �Геологічного Атласу Галіції� (1900) описав 
загальні риси геологічної будови Товтр та виділив етапи формування їх 
сучасного рельєфу. На основі співвідношення морфологічних 
особливостей рельєфу та геологічної будови автор поділяє Товтри на ряд 
пасем, тобто проводить перше районування гряди. Значну увагу В. 
Тейсейр приділяє дослідженню умов виникнення Товтр та історії їх 
розвитку у працях �Палеоморфологія Поділля� (1894); �Про характер 
викопної фауни Медоборів� (1900). Дослідник також вказує на карстові 
явища та процеси в межах Товтрового пасма � воронкоподібні впадини 
на вершинах та на пологих схилах Товтр. Проте ці дані носять лише 
загальний характер і залишають невирішеним питання про 
приуроченість певних карстових форм до мезоформ рельєфу Товтрового 
пасма. У працях В.Тейсеєра зібрано великий фактичний матеріал, проте 
умовність його стратиграфічної схеми утруднює використання 
отриманих ним висновків у сучасних дослідженнях. 
 Північну частину Товтр досліджували українські вчені, зокрема, 
С.Рудницький та П.Тутковський. У роботі С. Рудницького �Знадоби до 
морфології Подільського сточища Дністра� (1912) подано детальний 
опис морфологічних особливостей Товтрової гряди � перелічено найвищі 
висоти Головного кряжу, зазначено напрямки простягання його окремих 
пасм, відмічено характерну асиметрію схилів, а також описано бічні 
товтрові форми поблизу с. Вікно. С. Рудницький також звертає увагу на 
карстові явища на Товтрах, виділяючи дрібні карстові форми на поверхні 
рифових вапняків та крупні карстові лійки. Утворення карстових озер-
вікнин у підніжжі Головного пасма він пояснює як результат вимивання 
гіпсових гнізд. С.Рудницький на основі ґрунтовного аналізу уточнює та 
деталізує поділ Товтр, здійснений В.Тейсейром. Дослідник окреслює 
нову проблему � походження поперечних товтрових долин [6]. 
Регіоналізація Товтр, проведена С.Рудницьким, повинна враховуватись і 
бути доповнена сучасними дослідженнями, оскільки морфологічні 
особливості Товтрової гряди зумовлені тектонічними особливостями 
території.  

Роботи П.Тутковського присвячені вивченню неогенових та 
четвертинних відкладів Поділля. У 1929 р. надруковано науково-
популярний нарис �Краєвиди України� � це навчальний посібник для 
студентів природничих спеціальностей. Наголошуючи на морське 
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походження Товтр, автор помилково вважає основними 
рифоутворюючими організмами корали та називає бічні товтри атолами. 
Проте цінність даної праці полягає у тому, що автор розглядає не лише 
геологічну будову Товтр, а описує їх комплексно, враховуючи 
особливості рельєфу, рослинності та клімату. 
 Таким чином, протягом другої половини 19 ст. � першої половини 
20 ст. у дослідженні Товтр були вирішені наступні питання: 
- визначено походження Товтр � риф міоценових морів; 
- встановлено наявність двох стратиграфічних комплексів рифових 
відкладів � другий середземноморський (баденський) та сарматський, 
що формують сучасний рельєф пасма; 

- доведено, що організмами-рифобудівниками протягом верхнього 
баденію були літотамнії, а нижнього сармату � моховатки та серпули; 

- описано загальні риси геологічної будови Поділля та складено перші 
геологічні карти даного регіону; 

- виділено основні орографічні складові Товтр � Головний Товтровий 
кряж та групи бічних форм товтр і здійснено їх класифікацію; 

- відмічено основні морфологічні особливості Товтр � форму пасм та 
напрямок їх простягання, асиметричну будову схилів; 

- в загальних рисах описано межі поширення рифових утворень 
Поділля � Товтри та Кам�янецький риф; 

- описано карстові процеси та їх форми в межах Товтр � мікроформи на 
відкритих вапняках, карстові лійки на поверхні схилів та вершинах 
Товтрового кряжу та озерця-вікнини поблизу Товтр; 

- проведено першу регіоналізацію Товтр за рисами їх геологічної 
будови та морфологічними особливостями рельєфу. 
Другий етап дослідження Товтр починається з 50-х рр. 20 ст. � у 

цей час урізноманітнюється спектр наукових досліджень. Поруч з 
вивченням геоморфологічної будови Товтр проводиться вивчення 
взаємозв�язку Товтрової зони з тектонічними особливостями Поділля, 
детально досліджуються карстові процеси на території Товтрового 
кряжу та розробляються методики геологічних досліджень викопних 
органогенних побудов. 

У 1949 р. вийшла праця К.І. Геренчука  �Подільські Товтри 
(геоморфологічний нарис)�, в якій дослідник зазначає, що 
геоморфологічна будова Товтрового кряжу знаходиться у закономірному 
зв�язку з тектонічними особливостями території Поділля. На значення 
власне тектонічних чинників у формуванні рельєфу Товтрового пасма не 
зверталась увага у роботах попереднього періоду дослідження Товтр. К.І. 
Геренчук за морфологічними особливостями виділяє Головний 
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Товтровий кряж та бічні форми товтр. Відокремлені від основного пасма 
товтрові форми, автор поділяє на �власне товтри� (вузькі, 
гостровершинні з зубчастими і крутими гребенями пагорби) і �могилки� 
(невисокі з пологими вершинами пагорби). Таким чином,                 К. 
Геренчук узагальнює класифікацію бічних форм Товтр, запропоновану          
В. Ласкаревим. Слідом за В.Тейсеєром та С.Рудницьким, К.Геренчук 
здійснює регіоналізацію Товтр, відзначаючи відмінності між 
центральною частиною Товтр та його Галіційськими та Бессарабськими 
флангами [3]. 
 К.І. Геренчук детально зупиняється на генезисі сучасного рельєфу 
Товтр та особливостях формування гідросітки Поділля у роботах 
�Геоморфологія Поділля�(1950) та �Про асиметрію річкових долин 
Подільського плато�(1950). Характерні морфологічні риси Товтр � 
наявність вирівняної вершинної поверхні Головного Товтрового кряжу 
та асиметрію схилів Товтр, К. Геренчук пояснює наслідком денудації 
Товтр під час континентального етапу їх розвитку. Проте цей висновок є 
суперечливим і потребує уточнення. 

Вагомим внеском у дослідження природи Товтрової гряди стала 
праця І.К. Королюк � Подільські Товтри та умови їх утворення� (1952), у 
якій описується ділянка Товтр від р. Збруч до м. Кам�янець-
Подільського.                   І.К. Королюк, аналізуючи  умови формування 
Товтрової гряди, детально розглядає питання тектонічного походження 
Товтр та характеризує палеогеографічні умови території розташування 
Товтр. Основна частина зазначеної роботи присвячена вивченню 
стратиграфії міоценових відкладів смуги Товтр та літологічної 
характеристики основних типів порід. Автор на основі детального 
петрографічного аналізу карбонатних порід розробила їх класифікацію, 
виділивши: біогермні вапняки, які утворюються за рахунок цілих 
скелетних решток  угрупувань організмів; тафогермні � утворені за 
рахунок захоронення цілих, але не перенесених скелетних решток; 
органогенно-уламкові та хемогенні вапняки [4]. 

І.Королюк також детально охарактеризувала морфологічні 
особливості рельєфу Товтр, окремо розглядаючи морфологію 
сарматських та баденських рифових утворень. Зокрема, відзначено 
масивну будову та переважаючий північно-західний напрямок 
простягання баденських рифів та хаотичність нагромадження 
сарматських органогенних форм. І. Королюк вперше вказала на 
необхідність розрізняти поняття �рифова зона�, яка простягається по 
лінії Підкамінь � Збараж � Гусятин � Кам�янець-Подільський � 
Штефанешти, та поняття �Головна рифова гряда�, яка завершується біля 
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с. Кульчієвці поблизу м.Кам�янець-Подільського. Межі рифової зони та 
рифової гряди Товтр досі залишаються точно не окресленими. 

Поряд з численними працями, присвяченими вивченню 
тектонічних особливостей території Волино-Поділля � І.Чебаненко 
�Розломна тектоніка України� (1966), І.Гофштейн �Неотектоніка 
Західного Волино-Поділля� (1979), А.Медведєв �Геология и 
нефтегазоносность Волыно-Подольской плиты� (1980), Т.Знаменська 
�Блоковая тектоника Волыно-Подолии� (1985) та ін. � виходить ряд 
публікацій, які стосуються взаємозв�язку саме Товтрової смуги з 
тектонічними особливостями регіону. 
 У 1962 р. виходить стаття В.Є. Хаіна �Рифи і тектоніка�, у якій 
проведено кореляцію рифоутворення з тектонічним режимом території. 
В.Хаін відзначає, що особливо крупні побудови бар�єрного типу 
виникають вздовж зовнішнього краю передових прогинів. До даного 
типу побудов автор відносить і Товтри, які розташовані вздовж лінії 
ступінчастого опускання фундаменту Руської платформи в напрямку 
Передкарпатського прогину. 
 Цікаві відомості про взаємозалежність морфології рельєфу Товтр та 
неотектоніки Поділля представлені у статті А.Г. Андреєва і В.І. Гука 
�Новые данные о морфологии и неотектонике Подольской рифогенной 
зоны� (1970). У роботі проаналізовано морфологічні особливості 
рельєфу Товтрової смуги. Зокрема, відзначено наявність вирівняної 
вершинної поверхні Головного Товтрового кряжу та асиметричну будову 
його схилів, подано таблицю висот окремих пасем та виділено основні 
гіпсометричні рівні. Автори допускають, що однорівневість вершин 
рифової гряди зумовлена положенням рівня моря у ранньому сарматі, а 
різницю амплітуд висот Головного кряжу на сусідніх ділянках можна 
пояснити тектонічними блоковими зміщеннями. Отже, на основі аналізу 
морфологічних особливостей рельєфу Товтр дослідники висловлюють 
припущення про формування і подальший розвиток рифової гряди Товтр 
в умовах блокових тектонічних порушень. 
 На основі детальних геологічних та геофізичних досліджень 
Поділля вийшли статті А.П. Медведєва, С.П. Яськіва � Про 
Теребовлянський розлом у межах Волино-Поділля� (1971) та О.Є. 
Шевченка �Про розподіл фацій та історію тектонічних рухів у зоні 
рифового пасма Поідлля� (1974). На основі аналізу статей можна 
зробити висновки, що рифове пасмо приурочене до активної тектонічної 
зони Теребовлянського розлому. В межах зони різноспрямовані та 
диференційовані рухи блоків земної кори зумовили розподіл фацій та 
створили специфічні умови для рифоутворення в пізньому баденії-
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ранньому сарматі. Автори підтримали тезу, висловлену А.Г. Андреєвим і 
В.І. Гуком (1970), про різновисотність положення сучасної поверхні 
Головного Товтрового кряжу внаслідок блокових переміщень. 
 Т.О. Знаменською були проведені детальні дослідження залежності 
приуроченості Товтр від тектонічного режиму Волино-Поділля, 
результати яких викладено у працях: �О тектонической природе 
Толтровой гряды� (1973), �Товтровий кряж та його місце у структурі 
Південно-Західної окраїни Східно-Європейської платформи� (1976) та 
�Блоковая тектоника Волыно-Подолии� (1985). Дослідниця, розглядаючи 
підходи до питання структурної приуроченості Товтрової гряди, робить 
важливий висновок про те, що рифові фації можуть бути використані як 
фації-свідки певних тектонічних структур. На прикладі Товтр автор 
відзначає, що у межах платформи рифи фіксують зони розломів, які 
розділяли блоки з різним режимом тектонічного тривалого розвитку.  

Протягом 40-х � 70-х рр. 20 ст. виходить ряд праць, присвячених 
вивченню літологічних особливостей відкладів Товтрової гряди та 
систематиці рифоутворюючих організмів.  
 Палеогеографічні умови виникнення рифової смуги Товтр досить 
детально розглядаються у праці А. І. Равиковича �Сучасні та викопні 
рифи� (1954), описано основні рифоутворюючі та супроводжуючі рифи 
організми, проведено їх класифікацію. В.П. Маслов, В.М. Утробін у 
праці �Поширення червоних водоростей Української ССР та їх зв�язок з 
трансгресіями моря� (1958) вперше визначили видовий склад 
багрянкових водоростей, які утворюють літотамнієві вапняки міоцену на 
Поділлі. Дослідники пов�язують значне поширення колоній багряних 
водоростей з великими трансгресіями середньоміоценового морського 
басейну. 

 Оскільки Товтри є екзотичною формацією рельєфу � викопним 
бар�єрним рифом, то неможливо обійти увагою літературу, присвячену 
вивченню викопних органогенних побудов. Починаючи з 50-х рр.. 20 ст., 
розроблено методичні посібники з геологічної зйомки в районах 
розвитку викопних органогенних побудов. Це роботи Королюк І.К. 
�Геологическая съемка в районах развития отложений с органогенными 
постройками� (1982),      Лучініна В.А �Ископаемые известковые 
водоросли (морфология, систематика, методы изучения)� (1987), 
Королюк І.К. і Михайлова М.В. �Сравнительная характеристика 
биогермных образований�, Кузнецов В.Г. �Геология рифов и их 
нефтегазоносность� (1978). Запропоновані методики комплексного 
геологічного дослідження викопних органогенних побудов дозволили 
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вирішити багато питань з стратиграфії та палеонтології неогенових 
відкладів у межах досліджуваної території [2,7].  
 Проблематика карстових процесів у межах Товтрового пасма 
вперше детально розроблялась А.Д Кучеруком. У праці �Карстові явища 
на території Подільських Товтр� (1954) автор описує морфологію 
поверхневого і підземного карсту, відзначає залежність формування 
поверхневих карстових форм від рельєфу Товтрового пасма та його 
модифікацію лесовими товщами і рослинністю. Зокрема, відзначено що 
для крутих схилів Товтр характерні невеликі каррові борозди, для 
широких горизонтальних вершинних поверхонь та схилів Товтр � 
карстові блюдця та лійки, а також описано ряд печер в межах Товтр. А.Д. 
Кучерук пропонує виділити Товтри в окремий карстовий район 
Подільської карстової області. Проте вивчення карсту в межах Товтрової 
зони є досить загальним, зокрема не з�ясовано особливості формування 
карстових форм на окремих ділянках Товтр, а опис окремих підземних 
карстових форм є досить схематичним. 
 Дослідження геологічної будови Волино-Подільської плити значно 
поглибилось внаслідок активної розвідки корисних копалин. У 1971 р. 
опубліковано звіт Михайлова В.А. �Прогнозно-геологічна оцінка 
вапняків Товтрової гряди як сировини для різних видів промисловості�. 
У звіті детально розглянуто геологічну будову Товтрового пасма, 
складено літолого-фаціальні великомасштабні карти та профілі. У 1970-
их рр. опубліковано серію звітів Львівської геологорозвідувальної 
експедиції по ряду родовищ вапняків на Товтровому пасмі (Глибочок, 
Галущинці та ін.). 

Таким чином, протягом 40-х � 80-х рр. 20 ст. у дослідженні Товтр 
були вирішені наступні питання: 
- встановлено місцеположення Товтрової рифової зони у структурі 
Східно-Європейської платформи - Товтрова рифова гряда приурочена 
до окраїни Східно-Європейської платформи і повністю розташована 
на платформенній основі; 

- прямолінійне простягання Товтрової гряди обумовлене 
Теребовлянським розломом, який розділяє блоки з різним режимом 
тектонічного розвитку. Зміщення блоків вздовж розлому обумовили 
структурні виступи на дні міоценового моря і створили сприятливі 
умови для поселення і розвитку організмів-рифобудівників; 

- формування рифової гряди протікало в умовах блокових тектонічних 
порушень з загальною тенденцією відносного ступінчастого зниження 
до півдня, що підтверджується різновисотним положенням сучасної 
поверхні Головного Товтрового кряжу; 
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- в загальних рисах описано палеогеографічні умови формування 
Товтр;   

- розроблено методики геологічної зйомки в районах розвитку 
викопних органогенних побудов; 

- наведено детальну літологічну характеристику основних типів порід 
Товтрового кряжу; 

- складено великомасштабні літолого-фаціальні карти верхнього 
баденію та нижнього сармату на територію Подільських Товтр; 

- введено у вжиток поняття �рифова зона і �Головна рифова гряда� та 
визначено відмінності між ними; 

- детально вивчено морфологічні особливості рельєфу Товтр; 
- зроблено спроби регіоналізації Товтрового пасма з врахуванням 
тектонічних особливостей Поділля; 

- розглянуто залежність розвитку карстових процесів від рельєфу, 
рослинності та господарського використання Товтр; 

- розвідано та почато експлуатацію ряду родовищ рифових вапняків для 
різних видів промисловості. 
Сучасний період дослідження Товтр починається з 90-х рр. 20 ст. 

і відзначається детальними дослідженнями геоморфологічної будови 
окремих частин Товтр.  

У праці  І.Каплуна, Д.Ковалишин �До питання формування рельєфу 
і ландшафтів Подільських Товтр� (1998) утворення характерних 
морфологічних рис Товтр пояснено з позиції аналогії до формування і 
розвитку сучасних бар�єрних рифів. Автори вважають, що 
одновисотність Головного пасма Товтр виникла внаслідок морської 
абразії і підтримують думку К.І. Геренчука, про подальше вирівнювання 
поверхні Товтр під час континентальної денудації. Дослідники 
відзначають, що сучасні річкові долини могли успадкувати проходи, які 
виникли при формуванні рифу напроти впадіння річок в сарматське море 
з материка. Це питання залишається дискусійним. 

Проблемами морфології рельєфу Товтрової гряди займається також 
Й.Свинко. У статті �Розривні тектонічні порушення Товтрової гряди і їх 
відображення у сучасному рельєфі� (1998) автор аналізує системи 
тріщинуватості вапняків Товтр. На основі численних польових 
спостережень та обробки статистичних даних дослідник наводить 
напрямки простягання основних систем тріщин, які співпадають з 
напрямками простягання відомих розломів кристалічного фундаменту 
Подільської плити, що вказує на тісний генетичний зв�язок між ними. Й. 
Свинко на основі морфологічних особливостей рельєфу складає таблицю 
окремих блоків Товтрової гряди, які корелюються з блоками, виділеними 
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А. Андреєвим та В. Гуком (1970), а також практично співпадають з 
окремими пасмами, які були виділені ще В. Тейсеєром (1900) та С. Руд-
ницьким (1912).  

У цей період також публікуються праці, присвячені вивченню 
антропогенного впливу в межах Товтр. Зокрема це роботи І.Каплуна 
�Антропогенні ландшафти Подільських Товтр� (1999), Г.Денисика 
�Антропогенний карст Поділля � та ін. Питання ландшафтного 
районування Товарового пасма розглядалось також П.Штойком та 
І.Рутинським. Зокрема, на ландшафтній карті Тернопільської області 
(2000) Товтри розглядаються як окремий ландшафт. 

Таким чином, протягом сучасного періоду дослідження Товтр 
вирішувались такі питання: 
- деталізації районування Товтрової гряди, зокрема ландшафтної 
регіоналізації; 

- уточнюються питання походження рельєфу Товтр та його характерних 
морфологічних рис; 

- робляться перші спроби оцінки антропогенної трансформації 
ландшафтів Товтр. 
Підсумовуючи викладене, в історії дослідження Товтрової гряди 

можна виділити наступні періоди: 
1) поч. 16 ст. � сер. 19 ст. � Товтри вперше згадуються при описі 
рельєфу Поділля, проводяться спроби визначення походження 
Товтрової гряди; 

2) кін. 19 ст. � 50-ті рр. 20 ст. � протягом якого нагромаджуються 
основні відомості про геологічну будову та походження Товтрової 
гряди, описується рельєф та робляться перші спроби регіоналізації 
Товтр. 

3) у 50-х � 80-х рр. 20 ст.  урізноманітнюється спектр наукових 
досліджень Товтр. Поруч з вивченням особливостей їх 
геоморфологічної будови, виходить ряд публікацій, присвячених 
взаємозв�язку Товтрової смуги з тектонічними особливостями 
Поділля, встановлюються палеогеографічні умови виникнення 
рифу та основні етапи формування його рельєфу. Розроблено 
методики геологічних досліджень викопних органогенних побудов. 

4) Сучасний період (з 90-х рр. 20 ст.) характеризується детальними 
дослідженнями геологічної, геоморфологічної та ландшафтної 
будови окремих частин Товтрової гряди. Актуальними стають 
питання природоохоронної оцінки рельєфу та оптимізації 
природокористування у межах Товтр. 
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Незважаючи на великий обсяг праць, присвячених вивченню 
геології та геоморфології Подільських Товтр, залишається ще багато 
питань, які  потребують уточнення та вирішення: 
- встановлення точних меж Товтрової рифової зони; 
- пояснення причин походження основних морфологічних 
особливостей Товар. Зокрема, вирівняної вершинної поверхні 
Головного пасма Товтр та асиметрії схилів; 

- встановлення закономірності розташування бічних форм Товтр та 
виникнення атолоподібного розташування окремих товтрових 
ланцюгів; 

- з�ясування особливостей походження та морфології річкових долин, 
які перетинають Товтровий кряж; 

- вивчення закономірностей модифікації поверхні рельєфу Товтрового 
рифу лесовими товщами; 

- проблематика відображення у рельєфі різних рифових тіл; 
- дослідження особливостей розвитку карстових процесів та поширення 
карстових форм на території Подільських Товтр; 

- регіоналізація всього пасма Подільських Товтр з наступним 
визначенням особливостей природокористування в межах кожного 
району та шляхів його оптимізації. 
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THE HISTORY OF THE GEOMORPHOLOGY SCIENTIFIC  
RESEARCH AT THE TOVTRY RANG  

Katherine Moskalyuk  
  

The rocky limestone hills of the Tovtry rise in a scenic ridge above the 
surrounding plains of Podillya region. The Tovtry range is the remains of the barrier 
reef, which existed at the coastal waters of Sarmatsk sea 15-20 mln. years ago. The 
hills and ridges of fossil reef are preserved on the surface of earth in their primeval 
state with characteristic features and forms, and that is why the area is a unique 
memory of the geological past. The main periods of the scientific research are 
described at the article. 
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ОРОГРАФІЧНІ І ГІДРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ 

 
Діана Кричевська, Віталій Брусак 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
 

Ужанський національний природний парк (НПП), створений у 1999 
році на площі 39159 га, знаходиться у Великоберезнянському районі 
Закарпатської області у межах басейну р.Уж. Це один із �наймолодших� 
і порівняно слабо досліджених національних парків Українських Карпат. 
Через закритий прикордонний режим, що діяв у радянський період, 
доступ природодослідників на правобережжя сучасного НПП був 
обмежений. Основні публікації по території національного парку, 
головним чином, присвячені дослідженням флори (С.М.Стойко і 
Л.О.Тасєнкевич) і рослинності (Р.Ю.Шеляг-Сосонко, С.Ю.Попович і 
П.М.Устименко), фауни і тваринного населення (О.Є.Луговий,  
І.Ю.Іванега та ін.). Мало дослідженими залишаються компоненти 
неживої природи � рельєф, грунти, клімат, поверхневі  і підземні води, 
які тільки у загальних рисах охарактеризовні у монографії �Ужанський 
національний природний парк� [3] та окремих публікаціях [1, 4, 7].  Гео-
логічна будова регіону розташування НПП детально охарактеризовано у 
роботі В.В.Даниша [2]. 

Мета даної роботи � охарактеризувати орографічні, гідрографічні 
й гідрологічні особливості території Ужанського НПП. В основу 
роботи покладено результати камеральних і польових досліджень, 
виконаних на території парку в останні роки під час розробки Проекту 
організації території, охорони і рекреаційного використання природних 
комплексів і об�єктів Ужанського НПП.  

Рельєф території Ужанського НПП є досить різноманітним і пред-
ставлений  гірськими хребтами різного простягання (переважно півден-
но-східного), відокремленими вершинами, а також долинами р.Уж та її 
притоків. Найвищою відміткою у парку слід вважати точку з абсолют-
ною висотою 1251 м н.р.м. на  південному схилі г.Велика Равка (1304 м), 
вершина якої знаходиться на території Польщі. Найвища гірська вер-
шина у парку � г.Кінчик-Буковський  (1250,8 м н.р.м.), знаходиться у пів-
нічно-східній частині НПП на хребті Полонина Буковська на польсько-
українському кордоні. Найнижчою відміткою є місце злиття річок Уліч-
ки та Ужа у с.Забродь, де абсолютна висота становить 208 м н.р.м.  
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Добре прослідковуються відмінності у рельєфі західної та східної 
частин парку, що обумовлено їх розташуванням у різних тектонічних 
зонах � Дуклянській і Кросненській [2, 5]. У східній частині парку гірські  
хребти є менш масивними, зменшуються їх відносні висоти, спостерігає-
ться асиметричність схилів (північні і північно-східні схили є більш 
крутими, у пригребеневій частині обривистими). 

Гірські хребти сформувались в результаті відпрепарування внаслі-
док денудації локальних геологічних структур та їх елементів. У межах 
парку виділяють 4 денудаційні рівні � полонинський, підполонинський, 
прирічковий верхній і прирічковий нижній [7]. Нижче наводимо характе-
ристику основних хребтів парку з абсолютними висотами більше 1000 м. 

Хребет г.Кременець � г. Велика-Равка � г. Черемха, простягаючись 
із північного заходу на південний схід вздовж українсько-польського 
кордону, є фрагментом Головного Європейського вододілу між 
басейнами Тиси та Вісли. На заході хребет продовжується вздовж 
словацько-польського кордону. Загальна протяжність хребта у парку 
становить біля 13 км. Він складається з трьох основних відтинків: 
г.Кременець � г.Велика-Равка, г.Велика-Равка � г.Велика Семенова та 
г.Каньчова � г.Черемха, в межах яких абсолютні  висоти гребеня хребта і 
найвищих вершин  сягають понад 1000 м. Нижчі абсолютні висоти (950-
980 м н.р.м.) характерні для гребеня хребта біля г.Хрести (рис.1). Вздовж 
усього гребеня хребта нараховується 11 вершин, 9 сідловин, гребінь 
вузький (особливо у північно-західній частині), а від г.Семенова він 
поступово розширюється і виположується. Від основного хребта в пів-
денно-східному, південному і південно-західному напрямках відходять 
наступні паралельні відроги: хребет від г.Кременець (1221 м н.р.м.), де 
стикуються кордони трьох держав; хр. Ясінний; хребет від г.Мала 
Семенова (1071 м н.р.м.); хр.Кам�яний; хр.Хрести; хребет від г.Каньчова 
(1115,8 м н.р.м.), а також декілька відрогів від г. Волкове Бердо (1123 м 
н.р.м.), найдовшим з яких є хребет, що фіксується вершинами г.Черемха 
(1131 м н.р.м.) і г.Бескидець (930,4 м н.р.м.).    

Хребет Полонина Буковська простягається вздовж польсько-
українського кордону у північно-східній частині парку і є продовженням 
південного відрогу хребта з вершиною г.Халіч (1333 м н.р.м.), що 
знаходиться в Бещадському національному парку. Хребет на території 
України починається Буковським перевалом (1100 м н.р.м.) і 
простягається до підніжжя г.Розсипанець Стінський. Довжина хребта 
становить біля 6 км, на ньому знаходиться найвища вершина парку � 
г.Кінчик-Буковський (1251м н.р.м.). Гребінь хребта вузький, 
асиметричний зі скельними виходами, з північно-східної сторони 



 165

місцями обривистий. Головні відроги хребта відходять від вершин 
Кінчик Буковський і Стінська (1212 м н.р.м). 

Фрагмент Вододільного хребта простягається з північного заходу 
на південний схід вздовж кордону між Закарпатською та Львівською 
областями. Він є вододілом між басейнами Тиси та Дністра. Загальна 
протяжність хребта в межах парку становить біля 12,5 км, гребінь хребта 
відносно широкий і виположений. На півночі хребет починається Ужоць-
ким перевалом, а на півдні у межах парку завершується г.Старостіна 
(1226,4 м н.р.м.). Хребет складається з двох основних відтинків, в межах 
яких абсолютні висоти вершин та гребенів перевищують 1000 м н.р.м.  
Перший відтинок фіксується вершинами � г.Перейба (1018,1 м н.р.м.) і 
г.Блишня (1040,2 м н.р.м.) та характеризується крутими західними й 
більш пологими східними схилами. Від г.Блишня гребінь хребта повер-
тає на захід і характеризується  нижчими висотами (950- 970 м н.р.м.). 
Другий відтинок хребта є більш масивним, основними його вершинами є 
г.Дрогобицький Камінь (1186 м н.р.м.) та г.Старостіна. Від Вододільного 
хребта у межах парку відходять кілька коротких відрогів. 

Хребет Стінка є східним відрогом вододільного хребта між басей-
нами річок Улічки та Ужа, який простягається вздовж українсько-слова-
цького кордону. Хребет починається від г.Стінська (1092,8 м н.р.м.) і 
простягається на схід, розділяючи басейни р.Стужиці та р.Домашин. Гре-
бінь хребта з висотою більше 1000 м н.р.м. простягається на 4 км, далі до 
долини р.Стужиця він стає ступінчастим, знижуючись до 600 м н.р.м. і 
нижче. Біля г.Стінська південно-східні схили характеризуються ви-
ходами на поверхню масивних пісковиків і гравелітів, які утворюють 
скелі висотою 15-25 м. 

Хребет Явірник  знаходиться у південно-західній частині парку на 
вододілі басейну р.Уж. Найвища вершина хребта � г. Явірник  (1017 м 
н.р.м.). В південно-східній частині на протязі 4 км хребет є дещо вищим 
(абсолютні висоти сягають вище 900 м н.р.м.). Від виположеного гребеня 
відходять  численні відроги, переважно у північно-східному напрямку. 

Хребет з вершинами Студниця і Холопець (961 м н.р.м) є межиріч-
чям річок Лісковець і Вишка та річок Люта і Тихий. Північно-східний 
відтинок хребта є фрагментом вододілу басейнів річок Уж і Люта. Гре-
бінь хребта вузький і скелястий з численними вершинами, висоти яких 
вище 1000 м н.р.м. Найвищими вершинами є г.Студниця (1033,2 м н.р.м.) 
та безіменна (1062 м н.р.м.) на південно-східному відтинку гребеня 
хребта біля витоків р.Тихий (рис.1).  

Хребет Голаня розташований у західній частині парку. 
Протяжність гребеня хребта в межах висот 800-987 м н.р.м. становить 
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3,5 км. Найвища безіменна вершина (987 м н.р.м.) знаходиться у 
північно-західній частині  хребта. Від гребеня хребта у північно-
східному і південно-західному напрямках відходять численні паралельні 
відроги. Південно-східний відріг хребта, що знижується до річки Уж, 
ускладнений скельними виходами масивних пісковиків висотою до 10-15 
м. 

Гірські перевали. Гірські хребти Ужанського НПП розмежовуються 
гірськими перевалами. Найвідоміші з них: Бескид (730 м н.р.м.), 
Буковський (1100 м н.р.м.) і Ужоцький (852 або 889 м н.р.м.). 

Відокремлені гірські вершини. В Ужанському  НПП виділяються 
гірські вершини, які  відокремлені від оточуючих хребтів долинами річок 
або низькими сідловинами. Найвищими серед них є г. Плішка (1066,5 м 
н.р.м.), г.Красія (1036,2, м н.р.м.), г.Ополонек (1026,6 м н.р.м.), г.Менчул 
(1008 м н.р.м.). Виразно у рельєфі місцевості також виділяються на 
лівобережжі Ужа г.Стожок (993,4 м н.р.м.) і г.Вежа  (878,2 м н.р.м.), на 
правобережжі � г.Княгиниця  (640,5 м н.р.м.) і г.Вежа (876,2 м н.р.м.). 

Долини річок. Найбільші пониження у рельєфі на території Ужан-
ського НПП приурочені до долин річок, серед яких найбільшими є 
долини р. Уж  і р.Стужиця. Серед інших річкових долин в Ужанському 
НПП за величиною виділяються долини потоків Лубні, Тихого, Гусного, 
Мошки (Бистрого) і Лісковця. У долинах зазначених річок розвинуті ті-
льки перша і друга надзаплавні тераси, а ширина русла складає в 
середньому 5-10 до 15 м. Морфометричні характеристики річок Ужансь-
кого НПП наведено у таблиці 1.  

Долина р.Уж є головною віссю парку, ширина якої закономірно 
розширюється від витоків до впадіння р.Улічки. Ширина русла річки у 
межах парку складає від 5-10 до 30 м, а у районі залізничної станції 
�Пороги� має порожистий характер. Південніше с.Жорнава та західніше 
с.Сіль долина річки, прорізаючи масивні пісковики лютської світи 
(палеоцен) та щільні пісковики і аргіліти верхньоберезнянської підсвіти 
(верхня крейда), має вигляд ущелини. Південніше від с. Забродь долина 
Ужа розширюється до 1,5-2,5 км. У долині добре виражена двостороння 
заплава завширшки 50-150 м і перша надзаплавна тераса шириною від 
10-20 м до 100-120 м. Фрагменти другої надзаплавної тераси найбільш 
чітко простежуються на лівобережжі Ужа в районі с.Жорнава і с. Луг, а 
фрагменти третьої � на ліво- і правобережжі в околицях с. Луг. Перша 
надзаплавна тераса акумулятивна, а всі вищі тераси � цокольні.  

Долина р.Стужиця (на різних картах річка також має назву Уг і Ка-
м�янистий) є другою за величиною у межах парку і бере свій початок у 
Словаччині.  Ширина русла річки складає 5-20 м, а заплави від 5 до 40 м. 
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В долині річки добре розвинуті перша і друга надзаплавні тераси, фраг-
ментарно виражена третя надзаплавна тераса. У результаті польових дос-
ліджень, проведених експедиційною групою кафедри геоморфології 
ЛНУ ім.І.Франка в 1993 р., в долині річки Стужиці виділено залишки 
четверної надзаплавної тераси шириною 50-120 м. Перша надзаплавна 
тераса Стужиці акумулятивна, а всі вищі тераси � цокольні.   

Гідрологічні особливості річок. Головна річка УНПП � р.Уж почи-
нається на схилах Вододільного хребта і має два витоки (Уж і Ужок), які 
беруть початок відповідно на висотах 1250 і 1000 м н.р.м. У межах 
Закарпаття довжина р.Уж становить 107 км (загальна довжина 133 км), а 
площа водозбору � 2010 кв.км (загальна площа водозбору � 2750 кв.км). 
Середній ухил русла річки становить 7,2%, коефіцієнт звививості � 1,62. 
Ширина ріки досягає  15-20 м, глибина � до 1,5 м. [5]. В межах парку (до 
смт.Великий Березний і с.Жорнава) довжина р.Уж становить відповідно 
55 і 33 км, площа водозбірного басейну � 653 і 286 км2, густота річкової 
сітки у басейні складає 1,4 км/ км кв. [6].  

Особливість водного режиму у басейні Ужа полягає у накопиченні 
твердих опадів у взимку та значної кількості опадів улітку. Тому у 
басейні р.Уж періодично бувають небезпечні повені та паводки. В серед-
ньому за рік спостерігається 5-7, а іноді 10-12 паводків з значними 
руйнуваннями берегів та берегоукріплюючих споруд річок і струмків у 
смт.Великий Березний, селах Лубня, Тихий, Малий Березний, Загорб, 
Забрідь, Верховина Бистра і Стужиця. Інтенсивність зростання рівня 
води може досягати 1-2 м протягом доби. Найбільші дощові паводки на 
р.Уж у пунктах Жорнава і Великий Березний характеризуються наступ-
ними показниками: розхід води відповідно 259 і 389 м3/сек.; шар стоку � 
57,3 і  46,6 мм [6]. 

Під час катастрофічного паводку у березені 2001 року (за даними 
Великоберезнянської райдержадміністрації) в межах Ужанського  НПП 
пошкоджено підпірних стінок загальною довжиною 3,149 км і 9 сільсь-
ких мостів; у с.Ставне зруйновано водозабірні споруди і знищено 9,0 га 
полів з озиминою внаслідок затоплення під час паводку; у с.Ужок 
пошкоджено 1 будівлю; загалом підтоплено 51 дворогосподарство та 
пошкоджено 3,063 км доріг. Загальна вартість збитків від паводку 2001 
року склала  2974,15 тис. грн. 

У стоці річок протягом року виділяються два максимуми та два 
мінімуми. Перший максимум приурочений до періоду весняної (бере-
зень-травень) повені і, як правило, значно перевищує другий, що приуро-
чений до осіннього періоду (листопад-грудень). Триває весняна повінь 
на р.Уж (за даними гідропостів Жорнава і Великий Березний) в серед-
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ньому 7-8 днів, літні паводки тривають в середньому 3-5 днів. Мініма-
льні рівні води спостерігаються на початку осені (в кінці вересня-жовтні) 
та в середині зими (січень-лютий). Літня межень триває (за даними 
гідропостів Жорнава і Великий Березний) в середньому 109-110 днів з 
величиною витрат за межень відповідно 1,88 і 2,72 м3/сек.; зимова 
межень триває відповідно 66-70 днів з витратами 1,88 і 5,28 м3/сек. [6]. 
Середня дата замерзання річок припадає на  27  грудня. 

Найбільші витрати води у р.Уж у створі гідропостів смт.Великий 
Березний і с.Жорнава становлять відповідно: виміряні � 216 і 170 м3/сек., 
розраховані � 552 і 284 м3/сек.; найменші витрати � відповідно по гідро-
постах: влітку 0,64 і 0,24 м3/сек. (виміряний), 0,34 і 0,35 м3/сек. (розра-
хунковий), взимку (по гідропосту у с.Жорнава) � 0,16 м3/сек. (виміря-
ний), 0,10 м3/сек. (розрахунковий). Середні багаторічні значення стоку за 
рік і по сезонам р.Уж (до гідропосту у с.Жорнава) складає: 657 мм (за 
рік) та 280 мм (весна), 117 мм (літо), 105 мм (осінь) і 155 мм (зима) [6].  
 Річка Уж є головною атрактивною водною артерією на території 
НПП, яка має вагоме ландшафтно-естетичне та рекреаційне значення. 
Тому потрібні ефективні заходи щодо оптимізації господарського вико-
ристання русла річки, які повинні враховувати можливості його викорис-
тання для потреб рекреації. З цього приводу слід зазначити, що терміч-
ний режим вод Ужа сприяє його використанню для відпочинку на воді 
тільки у літній період (переважно липень-серпень). За даними 
метеопоста у с.Жорнава середня багаторічна температура води в р.Уж у 
червні, липні і серпні складає відповідно 15,6, 17,8 і 17,5ûС, при цьому 
зафіксовано максимальні значення відповідно по літніх місяцях 20,1, 
20,0 і 19,9ûС. Враховуючи повноводність ріки у весняний час, можна 
пропонувати її використання  для сплаву на байдарках. 

Басейнова структура. Територія Ужанського НПП практично 
повністю (за винятком ділянок у районі сіл Тихий, Сухий, Гусний) 
розташована у межах басейнової системи річки Уж. Протікаючи поблизу 
державного кордону, р.Уж нижче Ужгорода перетинає державний 
кордон із Словаччиною, на території якої впадає у р.Лаборець � праву 
притоку Латориці, і, відповідно, належить до басейнів річок Тиси (її 
права притока) та Дунаю.  

Річка Уж у межах парку за системою А.С.Стралера�
В.П.Філософова (А.С.Стралер, 1952; В.П.Філософов, 1959) є водотоком 
V-го порядку (за підрахунками на топокарті в масштабі 1:100000). 
Порядок головної річки парку змінюється на VI-ий після злиття р.Уж із 
р.Улічкою в районі с.Забродь. Таким чином, у межі парку потрапляє 
майже весь басейн Ужа V-го порядку. Досліджуваний басейн V-го 



Таблиця 1 

Морфометричні характеристики річок Ужанського НПП 
 

Площа басейну, кв.км Назви річок і 
потоків Куди впадає 

Загальна 
довжина 
річки, км 

Довжина 
річки у 
межах 
парку, км 

Ширина 
русла, м 

Падіння, 
м/км 

Ширина 
заплави, м в межах 

України 
за межами 
України 

Кільсть 
ставків у 
долині 
річки, шт 

річка Уж р. Лаборець 133,0 55,0 10-30 6,8 50-150 2010 740 2 
потік Бистрий 
(Мошка) 

р. Уж 9,1 9,1 10-20 54,0 10-50 23,5 − − 

потік Тихий р. Уж 13,4 13,4 8-20 45,5 10-40 31,0 − − 
потік Сухий р. Уж 6,5 6,5 5-10 48,8 5-25 11,5 − − 
річка Лубня р. Уж 6,3 6,3 5-10 54,4 5-20 18,5 − − 
річка Стужиця (Уг, 
Кам�янистий) 

р. Уж 15,8 12,2 5-20 75,1 5-40 72,0 9,4 2 

потік Вишанський р. Уж 8,4 8,4 3-20 32,0 3-85 32,5 − − 
потік 
Домашинський 

р. Уж 6,1 6,1 3-15 58,9 3-30 14,5 − − 

потік Княгинський р. Уж 4,6 4,6 3-15 73.4 3-40 12,0 − − 
потік Стричавський р. Уж 7,3 7,3 3-10 89,9 5-20 14,0 − − 
річка Улічка р. Уж 26,8 3,8 10-25 15,5 20-60 13,0 75,0 − 
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                  Рис.1. Картосхема орографії та гідрографії Ужанського НПП 
Умовні позначення: гребені хребтів: 1 - висотою вище 1000 м н.р.м., 2 - висотою 800 - 1000 м н.р.м., 3- висотою нижче 800 м н.р.м.; 4 
� вершини, 5 � сідловини, 6 � перевали, 7 �річки довжиною менше 10 км, 8 - річки довжиною більше 10 км; 9 - межа Ужанського НПП, 
10 � державний кордон. 



порядку складається з двох порядкоформуючих басейнів IV-го порядку 
(басейни р.Стужиця та р.Уж (верхня частина до злиття з р.Стужиця)) та 
частин басейнів нижчих порядків, що опираються на русло р.Уж.  

Лівобережна частина басейну р. Уж, що опирається на русло ріки 
V-го порядку представлена переважно басейнами першого порядку (14 
водозборів), а також � двома басейнами II-го порядку і одним � III-го 
порядку (басейн р.Вишка). Правобережна частина представлена 
вісьмома басейнами непорядкоформуючих потоків ІІ-го порядку 
(найдовші з них � р.Домашин та р.Стрічавка) та двома басейнами 
непорядкоформуючих потоків І-го порядку.  

Ставки на території парку є штучного походження. Їх основне 
призначення � розведення риби. Два з них розташовані в долині 
р.Стужиця (біля адмінбудинку Новостужицького лісництва), два � у 
долині р.Уж.  

Заболочені ділянки у парку поширені переважно в місцях виходу 
підземних вод. Найбільш відомими верховими болотами є Чорні Млаки 
(на пригребеневому схилі північної експозиції хребта Стінка) та Багна 
(на східному пригребеневому схилі північно-східної експозиції хребта 
Бескидець). 

Виходи мінеральних джерел різного хімічного складу поширені на 
всій території парку. Всі вони приурочені до розривних порушень та до 
зон контактів літологічних порід. Всього на території НПП і прилеглих 
ділянках є 21 джерело мінеральних вод. Найвідоміші з них виявлені у 
селах Сіль (1 свердловина і 2 джерела), Кострино (2 джерела), Стужиця 
(3 джерела), Ужок (3 джерела). Зазначимо, що 2 джерела зазначені у 
довідковій літературі в с.Жорнава знаходяться у с.Стужиця [4]. Дебіти 
джерел змінюються у значних межах � від 0,01 до 3,0 л/сек. Мінеральні 
води переважно відносяться до типу вуглекислих з підвищеним вмістом 
бору. На мінеральних водах у с.Сіль був збудований санаторій 
�Едельвейс�, а на базі мінджерел в с.Ужок ще в середині минулого 
століття були створені місцеві �купелі�. У промисловості мінеральні 
джерела парку не використовуються. 
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THE OROGRAPHIC AND HYDROLOGIC PECULIAR PROPERTIES  
OF THE UZHANSKYI NATIONAL NATURАL PARK 

Diana Krychevska, Vitaliy Drusak 
 

 The specific of the mountain ridges and river valleys main relief forms, 
hydrological regulations of the Uzhanskyi National Naturаl Park are described in 
detail at the article. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Постановка проблеми. За останні роки в геоморфологію активно 
впроваджуються новітні геоінформаційні технології [1, 2, 5, 6 та ін.]. 
Особливо це стосується визначення різних морфометричних та 
морфологічних характеристик рельєфу [3]. 

А. М. Ласточкін (1991) до основних завдань геоморфології, які 
вирішуються за допомогою різних морфометричних прийомів, 
відносить: 1) кількісну оцінку морфологічних характеристик і 
виявлення морфологічних особливостей земної поверхні в цілому, без 
поділу її на складові частини, окремі елементи і форми земної поверхні; 
2) виконання таких перетворень, інтерпретація яких сприятиме точному 
виділенню і фіксації на вторинних побудовах різних за морфологією 
елементів і форм земної поверхні; 3) виділення і фіксація на карті 
окремих елементів і форм рельєфу; 4) цілеспрямоване і послідовне 
виділення або підсилення різних складових змісту вихідних карт; 5) 
визначення просторового положення земної поверхні в цілому, її 
окремих елементів і форм, а також пов�язаної з цими показниками 
складності чи однорідності рельєфу; 6) визначення зустрічності або 
густоти розміщення і розмірів елементів та форм рельєфу; 7) оцінку 
форм і тісноти зв�язку морфометричних показників земної поверхні в 
цілому та окремих її елементів; 8) виділення градацій у класифікаціях 
елементів і форм земної поверхні за морфологічними критеріями. На 
сьогодні вирішення цих завдань можливе із застосуванням ГІС-
технологій, що є вельми актуальним. 

Методика дослідження. Для проведення морфометричного 
аналізу рельєфу басейнової системи р. Коропець апробовано кілька 
модулів ArcGIS версії 9.0. Головними серед них були: 1) Spatial Analyst 
від компанії ESRI та його додаткове розширення Spatial Analyst PLUS, 
розроблений Департаментом природних ресурсів і корисних копалин 
Австралії (автор Рос Сірлі) [8]; 2) ArcHydro у версії 9.0, пристосований 
для аналізу флювіальних систем та просторово-часових взаємозв�язків; 
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3) TauDEM � самостійне програмне забезпечення (окремий модуль), 
створене для аналізу місцевості з використанням цифрової моделі 
рельєфу (ЦМР) Державним університетом Юти (автор Дейвід Г. 
Тарботон) [7]. 

Варто зауважити, що ці ГІС-програмні засоби використовують 
моделі природної гідромережі, тому об�єктами аналізу нами обрані 
різнорангові басейни природних водотоків. Для отримання точніших 
результатів проведено додаткову підготовку ЦМР шляхом видалення 
залишкових псевдопонижень функцією Fill Pits або Fill Sinks. У 
результаті отримана уточнена ЦМР, вектор стоку води по якій чітко 
спрямований до тальвегів, що дозволяє говорити про коректність 
морфометричних і морфологічних характеристик флювіального 
рельєфу. Використавши гідрологічно коректну ЦМР та вищезгадані 
модулі, розраховано такі морфометричні характеристики басейну як 
крутизна, експозиція, кривизна схилів, вертикальне і горизонтальне 
розчленування та ін. 

В основу розрахунку крутизни схилів покладений алгоритм, який 
використовується в модулі Spatial Analyst. Суть методу полягає у 
визначенні максимальної швидкості зміни значення від однієї комірки 
до сусідньої. Концептуально функція крутизни схилів вписує певну 
площину до значень абсолютних висот ділянки розміром 3×3 комірки 
навколо опрацьованої або центральної комірки [8]. 

Експозиція схилів розраховувалася з використанням команди Aspect. 
Вона дорівнює азимуту проекції нормалі схилу на горизонтальну 
площину. 

Такі морфометричні характеристики рельєфу як вертикальне і 
горизонтальне розчленування рельєфу розраховувалася різними 
методами. Першим з них є відомий і загальновизнаний метод 
рівновеликих квадратів. Для побудови мережі рівновеликих квадратів 
використаний модуль розширення Drainagе/ Lineament/Road/Density до 
ArcView GIS, розроблений Аруфом Сарафом [8]. Завданням цього 
методу є визначення густоти лінійних об�єктів на визначеній квадратній 
чи прямокутній площі. 

Визначивши межі та розмір квадрату для просторового аналізу, 
який у нашому випадку склав 1×1 км, за допомогою модуля 
Geoprocessing виконано операцію Іntersect для лінійної теми 
горизонталей, що дозволило присвоїти окремим сегментам ізоліній 
ідентифікаційний номер для кожного окремого квадрату. Наступним 
кроком стало визначення максимальних і мінімальних значень 
горизонталей та їх різниці. Згодом значення різниці абсолютних висот 
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проінтерпольовані шляхом побудови інтерполяційної поверхні методом 
Spline за регулярною мережею значень. Аналогічно побудована карта 
горизонтального розчленування, в якій використовувалися значення 
сумарної довжини потоків. 

Іншим методом є застосування функції Density. Основним 
джерелом даних для проведення аналізу є вузлові точки горизонталей, 
які отримуються за допомогою функції генерації вузлів з присвоєнням 
кожному з них значення абсолютних висот. За допомогою операції 
Merge об�єднано тему вузлових точок горизонталей і точкову тему 
абсолютних висот. Використавши функцію Density із зазначенням поля 
показників абсолютних висот, метод ядрової густоти і радіус пошуку 
значень, побудовано поверхню вертикального розчленування. Подібним 
чином розраховувалися показники горизонтального розчленування з 
використанням опції Line Density з радіусом пошуку 1 км. 

Ще одним варіантом побудови карт показника вертикального 
розчленування є використання функції Raster Calculator. Для виконання 
розрахунку важливо побудувати растрове поле крутизни схилів. 
Використавши вираз: 

ρ
α

arctgah ⋅=∆ , де 

∆h � перевищення висот, м; а � розмір комірки, м; α � крутизна схилу, 
радіани; ρ � стала для переведення радіан у градуси, що розраховується 
як 180/π. Введення цієї сталої зумовлене використанням у модулі Spatial 
Analyst при тригонометричних розрахунках значень у радіанах. 

Аналогічно розраховують такий важливий морфометричних 
показник як довжина схилу. Вираз у цьому випадку набуде такої форми: 

ρ
α

cos

al =
, де 

l � довжина схилу, м; а � розмір комірки, м; α � крутизна схилу, радіани. 
Відповідно значення найменшої модельованої довжини схилу 
безпосередньо залежить від розміру комірки. 

Результати дослідження. Використовуючи запропоновану 
методику, отримано основні морфометричні показники басейнової 
системи р. Коропець. 

Такий морфометричний показник як крутизна схилів 
розподіляється в межах басейну р. Коропець нерівномірно. 
Переважають схили з крутизною     0�1º, 3�5º і 5�10º, а найменша частка 
припадає на схили 15�20º, 20�25º і крутіші. Просторово в 
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досліджуваному басейні значення крутизни розподілені таким чином. У 
верхів�ях басейну, де спостерігається значне розгалуження гідрографічної 
мережі і річка отримує четвертий порядок, переважають пологі схили 
крутизною до 3°. Фоновими є також виположені привододільні ділянки 
з ухилами до 2° і значним рівнем розораності території. 

Після смт. Козова ситуація поступово змінюється. Хоча 
переважаючими надалі залишаються пологі схили, однак дедалі більші 
площі припадають на поверхні крутизною 5�15°, які приурочені до 
східної експозиції схилів (долина р. Коропець) та схилів південних, 
південно-східних експозицій у басейнах його допливів першого 
порядку, що мають довжину до 2 км. Північніше від с. Новосілка у р. 
Коропець під кутом 45° впадає її правий доплив третього порядку � 
потік Масівка. Максимальні значення крутизни на цій ділянці не 
перевищують 5�15° та приурочені до схилів північно-східної експозиції 
(басейн потоку Масівка) і схилів південно-східної експозиції інших 
лівобережних долин. Цікавим для даної ділянки є також той факт, що 
для правобережної частини басейну характерна наявність допливів (в 
основному першого порядку), що впадають під кутом до 50° в напрямку 
течії основної річки. Лівобережна ж частина характеризується повною 
відсутністю постійних водотоків при сильно розвинутій ярково-
балковій мережі, яка спрямована проти напрямку течії основного русла. 
Яри і балки впадають в нього під кутом до 70° зі зміною напрямку 
долин балок з південно-східної на південно-західну у їхній центральній 
частині. Така ситуація спостерігається фактично до с. Вербів. 

Наступні зміни у морфометрії долини р. Коропець проявляються 
на прилеглій до м. Підгайці ділянці. Власне в її межах течія основної 
річки кардинально змінює напрямок (на 100°) на південний захід. 
Згодом, після м. Підгайці, річка робить ще один крутий поворот (на 122º) 
на південь, вертаючись до свого попереднього головного напрямку і 
таким чином утворюючи зигзаг. 

Власне нижче цієї ділянки ситуація з лівобережною і 
правобережною частинами басейнової системи р. Коропець радикально 
змінюється. Площа правобережжя басейну зменшується при суттєвому 
збільшенні густоти ярково-балкової мережі з відповідним збільшенням 
середніх значень крутизни схилів. Максимальні значення крутизни 
схилів становлять 10�15° при фонових 5�10°. Звертає на себе увагу 
зменшення кількості і довжини постійних водотоків, яка в середньому 
складає трохи більше 1 км. Лівобережна частина басейну в цій ділянці 
характеризується збільшенням пологих привододільних площ крутизною 



 177

до 3°, тоді як круті поверхні приурочені до південно-східних схилів 
долин. 

Нижче за течією, після впадіння двох допливів другого порядку (в 
районі м. Монастириська), басейнова система набуває симетричної 
форми з невеликим перекосом з північного заходу на південний схід. 
Однією з особливостей цієї ділянки є наявність серії меандр р. Коропець 
на відтинку від с. Дубенки до смт. Коропець, що утворюють великий 
меандровий �вузол�. Найяскравіше це явище представлене в межах с. 
Велеснів, де одна з меандр описує майже повне коло, створюючи тим 
самим всі умови для її перехоплення та утворення старичної форми. 
Крутизна схилів на цій ділянці зростає до 5�10°, а частка поверхонь 
західної, південно-східної і східної експозиції крутизною понад 15�25° 
зростає. 

Ще одна ділянка є басейном другого порядку безіменного 
допливу, що впадає у р. Коропець за 200 м від впадіння в Дністер. 
Територія представлена вирівняною ділянкою, відділеною виположеним 
вододілом басейну р. Коропця, оточеною схилами крутизною до 10�15°. 
Найбільшу частину ділянки займають площі з пологими схилами. 

Стосовно середніх значень крутизни схилів по басейнах, то варто 
зауважити, що середня з максимальних крутизна схилів для басейнів 
першого порядку складає 3,8°. Найбільше таких схилів зустрічається у 
нижній частині течії; вверх по течії показник поступово зменшується і 
вже на витоках складає 0,07°. 

Деяке зменшення максимальних значень крутизни спостерігається 
у басейнах другого порядку � 2,4°, а для басейнів третього порядку ці 
значення ще менші � до 1,4°, тоді як середнє значення в цілому по 
басейну становить 1,6°. 

При аналізі отриманої за пропонованою методикою карти 
експозиції схилів виявлено значну неоднорідність розподілу цього 
показника по території басейну. У верхній його частині, в межах 
басейну третього порядку, спостерігаються значні відмінності у 
лівобережній та правобережній її частинах. У східній частині басейну 
домінуючими є південні, південно-східні і південно-західні експозиції 
схилів, тоді як у західній частині переважають схили північно-східної і 
північної експозиції. 

На ділянці від смт. Козова до с. Кальне безпосередньо прилеглі до 
основного русла схили правобережної частини мають чітко виражену 
західну і південно-західну експозицію. Експозиції схилів ярів і балок у 
цій частині басейну мають північно-східний і північний напрями на 
лівобережжі та південно-західний і південний напрям на правобережжі. 
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Лівобережна частина басейну на цій ділянці характеризується рівним 
розподілом експозицій північно-східного і південного напрямів в 
залежності від ліво- чи правобережної приналежності схилів долин, що 
безпосередньо прилягають до основної долини р. Коропець. 

Наступна ділянка басейну від с. Кальне до с. Новосілка 
характеризується однорідністю ліво- і правобережної частини басейну. 
Вийнятком є центральна частина цієї території, яка представляє собою 
клин, утворений при впадінні потоку Масівка, в якій схили мають 
східну і північно-східну орієнтацію в долині р. Коропець та південно-
західну і західну � у долині цього потоку. На охарактеризованому фоні 
яскраво виділяються лівобережні (прилеглі до головного русла) схили 
переважно західної і південно-західної експозиції. 

В районі м. Підгайці, де річка робить зигзагоподібний вигин, у 
розподілі експозиції схилів відстежується збільшення частки територій з 
північно-східною і східною експозицією схилів на правобережній частині 
басейну. Для лівобережжя басейну характерне чергування схилів 
північно-східної і південно-західної експозиції. 

Для ділянки від с. Галич до с. Заставці властива почергова і 
рівномірна зміна схилів південних і північно-східних експозицій, 
зумовлена напрямом безпосередньо прилягаючих до основного русла 
долин правобережної частини басейну. Східна частина басейну на 
цьому проміжку характеризується значною строкатістю експозиції 
схилів. 

Вниз за течією до м. Монастириська ситуація дещо змінюється, 
особливо на лівобережжі, де спостерігається чітка диференціація 
експозиції схилів. Переважаючими є північно-східні і південні, 
подекуди східні експозиції схилів, які залежать від приуроченості до 
лівого чи правого берега р. Коропець. 

Від м. Монастириська до смт. Коропець простежується чітка 
відмінність між західною та східною частинами басейну. У західній 
частині басейну переважаючими є схили східної і північно-східної 
експозиції, дещо меншу площу займають схили південної і південно-
східної експозиції. У східній частині басейну спостерігається дещо 
складніша ситуація, яка пов�язана з орієнтацією прилеглих 
безпосередньо до головного русла схилів із західною і південно-
західною експозицією. 

На останньому відтинку басейну бачимо найбільш строкату 
ситуацію з розподілом значень експозиції схилів. Для нього властиве 
невелике переважання схилів північної експозиції у північній частині та 
південних � у південній частині ділянки. 
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Домінуючою за площею експозицією схилів у басейнах першого 
порядку є північна. Такі схили приурочені у більшості випадків до 
західної частини басейну Коропця. Подібна ситуація склалася з 
басейнами другого порядку. За винятком північної частини, практично 
усі басейни цього порядку володіють вище згаданою рисою. Відповідно 
і схили басейнів вищих рангів не міняють середніх значень експозиції. 

Показник вертикального розчленування залежить від крутизни 
схилів. Тому не будемо детально зупинятися на його просторовому 
аналізі. Зазначимо лише, що максимальні його значення складають 10�12 
м на 25×25 м (розмір комірки растрового зображення) та переважно 
приурочені до схилів меандруючої долини Коропця на відтинку від м. 
Монастириська до смт. Коропець. Відповідно ситуація практично не 
змінюється в межах басейнів усіх порядків з найбільшими середніми 
значеннями цього показника 4 м у комірці 25×25 м. 

Висновки. Застосування ГІС-технологій розкриває нові 
можливості в морфометричних дослідженнях, суттєво спрощуючи 
процедуру отримання та збільшуючи точність кінцевих результатів. 
Важливим в цьому питанні є вибір та обґрунтування алгоритму 
побудови карт морфометричних показників рельєфу за допомогою 
модуля Spatial Analyst. Використання вищезгаданого модуля та 
запропонованої методики дозволило побудувати серію електронних 
великомасштабних морфометричних карт (1 : 50 000) крутизни, 
експозиції і кривизни схилів, вертикального і горизонтального 
розчленування та провести поділ території басейну р. Коропець на 
основі морфометричних показників і виділити морфометрично 
однорідні райони і підрайони. Отримані результати слугуватимуть 
інформаційною базою для реалізації програми геоекологічного 
дослідження басейну Коропця. 
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THE USE OF THE MODULE SPATIAL ANALYST FOR 
DETERMINATION OF MORFOMETRICAL CHARACTERISTICS OF 

THE BASIN SYSTEMS 
(ON THE EXAMPLE OF COROPETS RIVER) 

Yevhen Ivanov, Yuriy Andreychuk, Ivan Kovalchuk 
 

By means the module of the Spatial Analyst known GIS-program ArcGIS 
9.0 the morphometrical maps of slope, aspect and curvature of slopes are built, 
vertical and horizontal dispersal on the scale of 1 : 50  000, that allowed to select 
morfometrical homogeneous districts and subdistricts. 
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РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ГРАВІТАЦІЙНОЇ ТЕКТОНІКИ У 
СУЧАСНОМУ РЕЛЬЄФОУТВОРЕННІ КАРПАТ 

 
Володимир Шушняк, Мирослав Іваник  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Процеси гравiтацiйної тектонiки, якi модифiкують рельєф гiр i 

можуть вивчатися за допомогою геоморфологiчних методiв, вiдомi як 
гравiтацiйне вiдсiдання схилiв i розсiдання вершинних поверхонь. Вони 
схожі до зсувних, за Д. Варнсом (1981) � зсувні потоки скельних порiд, 
але, на вiдмiну вiд зсувiв, вирізняються значними масштабами прояву, 
малою швидкiстю перебiгу, порiвняно слабкою реакцiєю на вплив 
зовнiшнiх факторiв. Зсуви � процеси епiзодичнi, а гравiтацiйну 
тектонiку у горах слiд вiднести до постiйнодiючих процесiв. Г.І. Тер-
Степанян (1969) називає їх "глибоким крiпом на схилах". Дiйсно, це 
"крiп" корiнних порiд, "крiп" гiрських територiй. Серед умов розвитку 
процесiв гравiтацiйної тектонiки на схилах С.С. Воскресенський (1971) 
видiляє: 1) глибину розчленування � наявнiсть високих i крутих схилiв; 
2) наявнiсть в основi схилiв порiд, здатних до суттєвих деформацiй пiд 
тиском; 3) перевага мiцних, але водночас крихких, вертикально 
трiщинуватих гiрських порiд. 
Виразний вплив тектогравiтацiйної складової на формування 

рельєфу є властивий для багатьох гiрських країн � Криму, Саянів, 
Памiро-Алаю (Благоволин, Пшенин 1995), Стара-Планіна (Аликсиев 
1987). Однак саме в Карпатах � у Татрах в 1930 році С. Креутзом було 
вперше описано форми рельєфу, якi виникають у результатi цих 
процесiв, тобто на декiлька рокiв швидше вiд класичних їх описiв, 
виконаних в 1934 р. у Загросi (Харрисон, Фокон 1991). У 50�60-х роках 
розгорнулася дискусiя щодо походження так званих "хребтових ровiв" у 
Татрах. Однi дослiдники трактували їх як прояви гравiтацiйної 
тектонiки, а iншi � як перигляцiальнi явища (Baumgart-Kotarba 1967). У 
Словацьких Татрах з гравiтацiйною тектонiкою пов'язують виникнення 
гiгантських детрузивних зсувiв (Nemčok 1972). 
Що стосується Українських  Карпат, то за винятком короткого опису 

у навчальному посiбнику "Геоморфология осевой зоны Карпат" (за ред. 
Ананьева Г.С. 1984), процеси гравiтацiйної тектонiки залишились поза 
увагою у вивченнi геоморфологiчних явищ. 
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Звичайно, ці форми не могли залишитись не помiченими. Б. 
Свiдерський (Swiderski, 1937) видiлив долиноподiбнi зниження на 
привершинних поверхнях Чорногiрського хребта, зокрема, пiд 
вершинами Стайки, Мунчел, Бребенескул. Простягання форм збiгається 
з простяганням гребеня хребта без зв�язку з орiєнтацiєю сучасних 
ерозiйних рівнів, що дало пiдставу Б. Свiдерському трактувати данi 
форми як релiкти долинної мережі так званого «Карпатського 
пенеплену». Цю iдею пiзнiше пiдтримали П.М. Цись (1957), та I.Д. 
Гофштейн (1964 ), i тоді факт (до речi єдиний) наявностi збережених 
фрагментiв доплейстоценових форм рельефу у верхньому ярусi рельєфу 
флiшових Карпат отримав "матерiальне пiдтвердження". Проте подiбнi 
форми значно поширенi в Карпатах. Вони рiзняться за розмiрами, 
асиметрiєю бортiв, ступенем збереження. Наприклад, наведемо опис, 
зроблений Я.С. Кравчуком i Р.О. Сливкою (1968) в Горганах: "Мiж 
вершинами Синяк i Малий Горган прослiдковується гострий скелястий 
гребiнь. Уздовж гребеня (300�400 м) простягується заглиблення, що 
нагадує щiлину глибиною 8�10 м і шириною у верхнiй частинi до 10 м. 
Крутість стiнок у верхнiй частинi перевищує 400. Утворене заглиблення 
пов�язано, мабуть, із розтрiскуванням пiсковикiв, що мають пiвденно-
захiдне падiння (бiля 800 )" (ст/ 94). Як бачимо, вiд "висячих долин" 
Чорногори ця форма вiдрiзняється тiльки морфологiчною свiжiстю, 
тобто є молодшою. Нами в Чорногорi, Свидовцi, Внутрiшнiх Горганах 
зафiксованi подiбнi форми на початковiй стадiї розвитку. Це 
прямолiнiйнi, видовженi до 30 м мiкрозниження, шириною до 1 м i 
глибиною до 0,5 м, з виступами корiнних порiд, якi розбитi 
вертикальними трiщинами. Отже, можна прослiдкувати розвиток 
процесу розсiдання броньованих пiсковиками вершинних поверхонь 
при загальному моноклiнальному заляганнi верств (рис. 1). 
Другий вид геоморфологiчного прояву гравiтацiйної тектонiки в 

Карпатах � утворення схилiв вiдсiдання. Процеси гравiтацiйного 
вiдсiдання схилiв найпоширенiшi у чолових частинах покривiв i лусок. 
Повiльне гравiтацiйне змiщення блокiв масивних порiд відбувається в 
результатi розвантаження надмiрних напруг, якi виникають у 
фронтальних частинах покривiв i лусок при поглибленнi субсеквентних 
(спрямованих уздовж лiнiй насувiв) рiчкових долин. У цьому випадку 
швидкостi гравiтацiйного змiщення резонанснi швидкостям глибинної 
ерозiї рiк при її нормальному розвитку. Якщо активiзацiя глибинної 
ерозiї   збiльшує    гравiтацiйнi    напруги    до    порогових    значень,    
їх  
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розвантаження проходить стрибкоподiбно, що призводить до появи 
гiгантських зсувiв. Прикладом може бути зсув на пiвнiчно-схiдних 
схилах г. Петросул у Чорногорi. 
Вiдсiдання схилiв є передусім причиною активiзацiї екзогенних 

процесiв, але не обов'язково зсувiв. З вiдсiданням часто пов'язане 
поширення схилових кам�яних розсипищ, кам�яних потокiв, біфуркацiя 
русел. Іноді в результатi цього процесу на схилах виникають озера. |Їх 
можна спостерiгати в Горганах � на пiвнiчно-схiдному схилi г.Пiсконя, 
в Бескидах � на пiвнiчному схилi гори Ключ. Гравiтацiйнi рови на 
схилах успадковуються рiчками. 
Приклади кiлькiсної оцiнки швидкостей процесiв гравiтацiйної 

тектонiки нам невiдомi. Можна погодитись зі словами американського 
геолога Д. Варнса (1981), що "важливiсть цих, вiдносно повiльних рухiв, 
тiльки починає усвiдомлюватись (с. 48)". 
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THE ROLE OF THE PROCESSES OF GRAVITATION TECTONICS IN 

MODERN RELIEF FORMATION IN THE CARPATHIANS 
Volodymyr Shushniak, Myroslav Ivanyk 

 
The case-studies of gravitation tectonics influence on the relief of the Ukrainain 
Carpathians are considered. The importance of this processes in the relief 
formation are underlined.  
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РЕЗУЛЬТАТИ СТАЦІОНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ДЕФЛЮКЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІВДЕНННО-ЗАХІДНИХ 

СХИЛАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
 

Ярослав Хомин 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Припущення про повільне сповзання грунту на схилах 

(дефлюкція, кріп) було висунуте В. Пенком (Пенк, 1961) і отримало свій 
подальший розвиток в роботах І.П. Герасимова (1941, 1976). 
Стаціонарні дослідження за розвитком цього процесу почали 
проводитись А. Янгом /Joung, 1963/ в Англії, а також А.П. Дєдковим і 
В.А. Дуглавом (1967) на Руській рівнині. На даний час кількісні 
показники інтенсивності зміщення ґрунтових мас отримані лише для 
окремих районів Руської рівнини /Дєдков та ін.,1977; Мозжерін, 1983; 
Dedkov, 1978; Ламбева і Мозжерін, 1988/, Кавказу (Ажігиров, 1981) В 
цих роботах робиться висновок, що саме це зміщення є однією із 
головних причин денудації території і виступає основним 
постачальником твердого матеріалу в річкову сітку.. 

Для території Українських Карпат дані стаціонарних спостережень 
за кріпом відсутні. Тому для вивчення інтенсивності і динаміки 
розвитку цього процесу  були організовані стаціонарні спостереження 
за повільним зміщенням грунтів на схилах в басейнах річок Боржави і 
Латориці.  

Спостереження проводилися в 9 шурфах, розміщених на трьох 
профілях схилів . Перший профіль знаходиться на ввігнутому схилі 
південно-східної експозиції, крутизною 8-230. Він вкритий деревами і 
чагарником 20-30 літнього віку. Шурфи розміщені у верхній, середній і 
нижній частинах схилу на відстані 5, 40 і 70 м від вододілу. Потужність 
грунтового покриву збільшується вниз по схилу. Другий профіль 
проходить по опукло-ввігнутому лівому схилу р. Боржави. Нижній 
шурф /6/ знаходився на 10 м вище над уступом розмитої третьої 
надзаплавної тераси, на висоті 50 м над урізом води. Схил покритий 
густим природним різнотрав'ям, яке використовується під сінокіс. Третя 
лінія профілю розташована на лівому прямому схилі р. Латориці в 
околицях смт. Чинадієво. Досліджувана частина схилу засаджена 
багаторічними травами і використовується під пасовище.  
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Таблиця 1 
Характеристика пунктів спостереження 

Номера шурфів Характери-
стики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість 
реперів у 
шурфі 

5 6 6 6 5 5 6 6 6 

Експозиція 
схилу 

Пд. 
сх 

Пд.сх Пд. 
сх 

Пд. 
зах 

Пд.зах Пд.зах Зах Зах Зах 

Рослинний 
покрив 

Ліс Ліс Луг Луг Луг Луг Луг Луг Луг 

Крутизна, 
(град) 

23 26 8 25 30 21 20 15 5 

Відстань від 
вододілу,(м) 

10 40 70 50 90 230 120 210 310 

Потужність 
грунту, (см) 

35 40 50 30 25 25 50 60 70 

 
 

 
Рис.1 Схема вимірювання зміщення репера. 

 
 Визначення зміщення здійснювалося за методикою А. Янга 

(Joung, 1963), вдосконаленій нами, що дало можливість довести 
точність вимірювання величини зміщення до 0.01 мм. У досліджуваних 
пунктах  зміщення грунту було відмічено до глибини 90-110 см при 
максимальній швидкості 4.91 мм/рік (шурф 2). Процес зміщення має 
вид хаотичного руху частинок. При цьому вектор зміщення для окремих 
горизонтів направлений під різним кутом до поверхні схилу. Це 
пояснюється різною величиною і напрямом горизонтальної і 
вертикальної складових.  Розглянемо алгоритм розрахунку величини 
зміщення. Трикутник abc (рис.1) утворюється при першому вимірі 
реперів. Через певний період внаслідок зміщення репера на величину х, 
відповідно змінюється відстань с і b. Утворюється новий трикутник aed. 
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Основа а залишається незмінною, оскільки розміщена між нерухомими 
реперами. Для визначення х скористаємось теоремою синусів: 

)sin(2222 iabbaс ×−÷= ; 








 −+=
ab

cba
i

2
arcsin

222

; 

)sin(2222 jaddae ×−+= ; 








 −+=
ad

eda
j

2
arcsin

222
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ji −=ν ; 

)sin(222 ν×−+= bddbx ; 
 

 
Із рис.1  видно, що результуючий вектор зміщення реперів  х   

розкладається на вертикальну  (n) і горизонтальну (m) складові. Для їх 
визначення використаємо формулу Герона: 
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21 hhn −= ;          22 nxm −= ; 
 
Аналіз результатів дослідження та розрахунків дозволяє з'ясувати 

деякі особливості механізму руху  грунтових мас на схилах. Величина 
горизонтальної складової зміщення з глибиною зменшується, особливо 
починаючи з глибини 25-40 см. Показники вертикальної складової 
змінюються в набагато менших межах. Причому, в більшості випадків у 
верхніх горизонтах зафіксовано напрям вектора зміщення вверх до 
поверхні. Починаючи з глибини 40-60 см, вектор зміщення міняє 
напрями вглиб від поверхні схилу і на глибині 60-80 см його величина 
співпадає з горизонтальною складовою, інколи перевищуючи її. Із цього 
можна зробити висновок, що у верхніх горизонтах результуюча 
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зміщення в основному направлена під кутом до поверхні, а з 
віддаленням від неї - вглиб. Такий характер розподілу вектора по 
глибині пояснюється явищем неоднакового набухання і усадки грунту в 
результаті перемінного зволоження і усихання.  

 

 
Рис.2 Середньорічні епюри зміщення ґрунтових мас у шурфах 

 
Окрім різних за напрямком векторів зміщення ґрунтових мас, з 

глибиною  змінюється також і інтенсивність їх руху.  У цьому 
відношенні  зміщення матеріалу умовно можна поділити на  два типи 
епюр. Для першого типу епюр /шурфи 1,3,7,8,9/ максимальна 
інтенсивність зміщення спостерігається до глибини 30-40 см, що 
складає 60-70% маси всього переміщуваного матеріалу. Швидкість 
зміщення  плавно змешується із глибиною. Починаючи з глибини 60-70 
см, швидкість падає до 0.1-0.2 мм/рік, що складає 10-15% загального 
винесення матеріалу. У другому типі епюр (шурфи 2,4,5,6) максимальні 
значення відмічені в проміжку 15-45 см, вверх і вниз від якого 
спостерігається досить різке зменшення швидкості. Максимальна 
швидкість зафіксована в шурфі 2 і склала 4.91 мм/рік на глибині 30 см. 
У обох типах епюр основна маса матеріалу, що виноситься, припадає на 
першу третину ґрунтового розрізу, тобто до глибини 35-40 см.. 
Характер руху грунтових мас в шурфах з епюрами першого типу 
обумовлений зміною гідротермічних показників по глибині грунтових 
горизонтів (вологість і температура), які протягом року викликають 
змінив  об'ємі грунту.  З глибиною вплив цих показнику слабшає і, як 
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наслідок, сповільнюються і зовсім затихають сповзаючі рухи. Крім того, 
з глибиною різко збільшується опір порід на зрушення. Ці 
закономірності властиві і для епюр другого типу. Основною причиною 
зниження швидкості в шарі 0-10 см є збільшення дернового шару. 
Дрібне коріння трав'янистої рослинності створює свого роду сітку, яка 
перешкоджає переміщенню частинок грунту вниз по схилу.  

Підтвердженням залежності швидкості дефлюкції від 
диференціації по профілю грунтових горизонтів гідротермічних 
показників є достатньо високий коефіцієнт парної кореляції 
(r=+0.862±0.13) між варіацією середньорічної вологості грунтових 
горизонтів і швидкістю їх зміщення. До подібних висновків пришли в 
своїх дослідженнях В. І. Мозжерін (1983), А. А. Ажигіров (1984). 
Істотний вплив на величину середньорічного виносу матеріалу має 
кількість атмосферних опадів, а також їх режим. Так, за час 
спостережень максимальні швидкості  відмічені у всіх шурфах за період  
під час якого випало 1145 мм з високоінтенсивними зливами в літні 
місяці і затяжними опадами у весняно-осінній час.  

Головними чинниками, що зумовлюють просторову 
диференціацію і інтенсивність розвитку дефлюкції виступають 
морфометричні особливості рельєфу, головним чином крутизна схилів і 
форма подовжнього профілю. При оцінці їх дії на повільні зміщення 
ґрунтових мас на схилах зручним узагальнюючим показником є 
загальний об'єм матеріалу, який переміщений за рік в певній точці 
схилу через 1 см його довжини. Цей об'єм відповідає площі епюри 
середньорічних швидкостей зміщення реперів в шурфі, помноженій на 
одиницю довжини.  

Середньорічний об'єм переміщуваного матеріалу за результатами 
спостереження коливається від 6.071 см/см3 за рік (шурф 3) до 18.375 
см/см3 за рік (шурф 5). Для встановлення зв'язку між середньорічними 
об'ємами переміщеного матеріалу і показниками крутизни схилу 
проведений кореляційно-регресійний аналіз. Він показує, що тіснота 
зв'язку збільшується в період надмірного зволоження і виразніше вона 
проявляється у міру збільшення крутизни схилів. Іншими словами, 
гравітаційна складова із збільшенням крутизни схилів нівелює вплив 
інших чинників. На пологих схилах її вплив виявляється у меншій мірі, 
проте зростає вплив таких показників як механічний склад грунтів, їх 
вологість, водно-фізичні і фільтраційні особливості. 

 
У зв'язку з різною крутизною і формою схилів інтенсивність 

дефлюкції і перенесення матеріалу будуть неоднаковими. Величина 
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балансу матеріалу (W), що зноситься, визначається як різниця між 
приходом матеріалу з вищерозміщених ділянок і його витратою в певній 
точці спостереження. Окрім визначення величини об'єму знесеного 
матеріалу для окремих точок (шурфів), з урахуванням їх відстані від 
вододілу і площі схилів, розрахований відносний показник балансу 
матеріалу для всього схилу  (табл.1). 

На трьох профілях схилів негативний баланс характерний для їх 
привододільних і середніх частин, У нижніх частинах чітко 
простежується позитивний баланс, але на коротких крутих схилах, що 
опираються на водотоки І-ІІ порядків, він може бути відсутнім. На 
довших схилах, незалежно від їх профілю, біля підошви повсюдно 
поширені зони акумуляції. В результаті такого розподілу балансу 
матеріалу повинне відбуватися формування ввігнуто-випуклого 
профілю схилів. Nf,k 

Загальне пониження або підвищення території з урахуванням 
позитивного або негативного дефіциту матеріалу, викликаного 
повільним рухом грунтових мас на схилах коливається в межах від �
1.2829 мм/рік до +0.9695 мм/рік. Абсолютні ж швидкості пониження 
території, -1.62 мм/рік. Слід зазначити, що і на ділянках з позитивним 
балансом відмічено інтенсивне винесення матеріалу в місцеві базиси 
денудації (яри, тимчасові водостоки). 
Результати дослідження дефлюкції і їх аналіз дозволяють зробити 

деякі висновки: 
1. Процеси повільного руху грунтових мас на схилу відбуваються 
постійно і поширені практично на всіх схилах (за виключенням 
обвально-осипних і скельних відслонень/. 

2. Основними чинниками, що впливають на інтенсивність їх 
розвитку, є морфометричні особливості рельєфу, гідротермічні 
зміни стану грунтів протягом року, тип рослинного покриву. 

3. Із глибиною швидкість зміщення зменшується і до 40-50 см вектор 
руху направлений до поверхні схилу, що викликає випинання 
грунтів (особливо на крутих схилах). 

4. Для верхніх і середніх частин схилів характерний негативний 
баланс матеріалу, для нижніх - позитивний, що призводить до 
утворення ввігнуто-випуклого профілю схилів. 

5. Максимальна швидкість пониження поверхні дефлюкцією досягає 
до 1.28 мм/рік, а біля підошви схилів внаслідок акумуляції 
поверхня підвищується в середньому на 0.97 мм/рік. 



 191

6. На гірських задернованих, з обмеженим розвитком гравітаційних 
процесів схилах дефлюкційні процеси виступають основним 
постачальником матеріалу в місцеві базиси денудації. 
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THE RESULTS OF STATIONARY RESEARCH OF SLOW 

DISPLACEMENT OF GROUND MASSES ON THE SOUTH-WEST 
SLOPES OF UKRAINIAN CARPATHIANS 

Y. Khomyn 
 
The question of slow displacement of the ground masses on the slopes of 

Ukrainian Carpathians is examined. Quantitative description of all process is 
described in spatio-temporal aspect, and also its conditionality by the complex of 
physiographic factors. The results of common territory lowering were taking into 
account by the balance of the carried material in different parts of slope.  
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ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 
ПЛАТО 

 
Надія Козак 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
В геоморфологічному відношенні територія Тернопільського 

структурного плато розташована в центральній частині Тернопільської 
області між східною границею Опілля і р. Збруч. Західну межу плато 
умовно проводять по межиріччю Золотої Липи і Коропця до Підгайців, 
де границя перетинає р. Коропець і проходить далі на південний схід до 
м. Бариш. На півночі плато обмежується розчленованим краєм Поділля 
(Вороняки, Кременецьке плато), на півдні лінією Бариш-Бучач-Базар-
Більче-Борщів, а на сході � Товтровою грядою. За схемою геоморфо-
логічного районування К. І. Геренчука територія розташована на, так 
званому, Середньому Поділлі[2, 4]. 

Тернопільське плато - це рівнина, припіднята над рівнем моря на 
300-380м, і розчленована глибокими долинами рік і ярами. Абсолютні 
відмітки на півночі досягають 380-400м, на півдні � 300-350м [4]. На її 
межиріччях подекуди ще збереглися від розмиву невеликі фрагменти 
первинної сарматської морської рівнини. Поверхня рівнини плоска 
злегка нахилена на південь і південний-схід. Подекуди межиріччя 
пересікають неглибокі пологі улоговини південно-східного 
простягання, які, можливо, є реліктами давніх річкових долин [1]. 
 Вододіли мають злегка хвилясту поверхню і створюють враження 
нерозчленованої рівнини, це викликано тим, що річкові долини, завдяки 
їх морфології, майже неможливо помітити. Вододіли переходять в 
схили долин досить стрімко, що зумовлено літологією палеозойських і 
кайнозойських відкладів, які виходять на поверхню по долинах рік [4]. 

Сумарні амплітуди після баденських піднять становлять 330-360м. 
В основі морфоструктури лежить блок фундаменту, обмежений 
розломами. З північного заходу на південний схід блок розбитий 
Теребовлянським розломом на дві частини: південно-західну і північно-
східну. У відкладах неогену цей розлом контролюється розподілом 
фацій баденію і сармату. Остаточно морфоструктура сформувалась 
внаслідок інтенсивних четвертинних піднять, сумарні амплітуди яких 
тут досягли 140-160м [1]. 
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Щодо гідрографічної сітки, територія плато має оригінальні риси і 
властивості. По-перше, ріки плато - ліві притоки Дністра - протікають в 
меридіональному напрямку і співпадають з загальним нахилом плато, 
при цьому вони майже паралельні одна одній. По-друге добре видно, що 
праві притоки р. Серет, також паралельні між собою, течуть з 
північного-заходу на південний схід і значно довші від лівих приток 
протилежного напрямку. 

В басейні р. Серет і по долинах  рік виходять на поверхню 
палеозойські і кайнозойські породи. Долина р. Серет є західною межею 
виходів верхнього силуру і східною границею поширення 
нижньодевонських відкладів. Вище верхньосилурійських і 
нижньодевонських утворень залягають відклади міоцену (вапняки, 
піски, пісковики і глини). Геологічний розріз завершують четвертинні 
лесоподібні суглинки. Літологія корінних порід має вирішальний вплив 
на форму річкових долин, ярів. Ріки території прорізають майже 
горизонтальні пласти палеозою і кайнозою. 

Долини рік глибоко врізаються в корінні породи (місцями глибина 
врізу долин досягає до 100-120м), що і зумовлює значну крутизну їх 
схилів. Долини сильно звивисті і виступають корінними меандрами рік. 
Такі особливості морфології рік свідчать про молодість гідрографічної 
сітки Поділля, а зокрема, рік Серета і Гнізни. 

Розвиток гідрографічної сітки Поділля проходив двома фазами: 
перша фаза розпочалась в кінці нижнього сармату підняттям Гологоро-
Кременецького валу, що зумовило закладання гідрографічної сітки 
південно-східного напрямку згідно з нахилом плити. Крім цього, в 
першій фазі гідрографічна сітка Поділля використовувала в деякій мірі 
досарматські ерозійні нерівності, вираженні і на крівлі більш старших 
відкладів, як успадковані форми, а також тектонічні лінії. 

Підняття південно-західної частини Руської плити зумовило 
регресію сарматського моря в напрямку на південний схід і направило 
ріки вслід відступаючій берегові лінії моря. 

В пліоцені територія існувала як низовина рівнина з 
гідрографічною сіткою південно-східного напрямку. 

Друга фаза розвитку гідрографії, а в зв�язку з цим і всього рельєфу 
Поділля, характеризувалась перебудовою гідрографічної сітки з 
південно-східного на південний напрям. Таку різку зміну напрямку 
річкової сітки можна пояснити підняттям північно-східної частини 
Поділля в кінці пліоцену чи на початку четвертинного періоду. 

Молодість гідрографічної сітки району підтверджується 
характером морфології долин, меандрами, невиробленим поздовжнім 
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профілем приток. Крутизна схилів рік Серет і Гнізна місцями (в районі 
Теребовлі, Буданова, Бичківців, Чорткова та ін.) досягає до 75°. Біля 
підніжжя схилів часто зустрічаються невеликі конуси, складені з 
уламків глинистих сланців, вапняків і пісковиків [4]. 

Дно долин рік Серета і Гнізни виповнене алювіальними 
відкладами потужністю до 15-20 метрів, в яких вироблене сучасне русло 
рік. Борти долин часто порізані глибокими ярами, які змогли розмити 
навіть палеозойські породи. Більшість з них є інтенсивно ростучі [3]. 

Геоморфологічна будова Тернопільського плато недостатньо 
вивчена. Всі попередні дослідження території носили описовий 
морфометричний чи орографічний характер. Дрібномасштабне  
районування проведене Цисем (1962) залишається єдиним до цього 
часу. Лише в 1979 році ця схема була дещо деталізована К. І. 
Геренчуком [5]. 

Беручи до уваги морфологічний фактор, згідно якого рельєф 
поділяється за переважанням чи типовим поєднанням геоморфологічних 
форм, проведено вивчення геоморфології плато. При цьому виділяються 
наступні типи рельєфу: виположений полого-горбистий рельєф, 
розчленований горбисто-пасмовий рельєф, карстово-западинний 
рельєф, розчленований горбисто-долиний рельєф, контрастний 
низькогірний рельєф (територія Опілля), реліктовий тип рельєфу,  
алювіальний типи рельєфу. (Рис. 1)  

Виположений полого-горбистий рельєф. Цей тип належить до 
найбільш поширених на території і складає переважно виположенні 
вододіли і плоскі межиріччя. Основна особливість і відмінна риса 
рельєфу - це різко збільшена потужність покриву сучасних ґрунтів. 
Даний тип представлений виположеним полого-хвилястим 
малоконтрастним рельєфом. Гіпсометричний перепад висот незначний - 
від 5 до 15м. Схили завжди прямі з дуже плавними і непомітними 
переходами до контрастних форм. Додатні форми, переважно, 
представлені плосковершинними горбами овальної чи ізометричної 
конфігурації. Від�ємні форми характеризуються плоским широким 
днищем і асиметричним поперечним профілем.  

Цей тип рельєфу розвинутий переважно в центральній частині 
плато, яка повністю зайнята сільськогосподарськими угіддями. 

Розчленований горбисто-пасмовий рельєф. Цьому типу рельєфу 
належить домінуюча роль в поверхневій будові Тернопільського плато. 
В морфологічному відношенні це звичайний для лесових рівнин рельєф 
� контрастний, розчленований, з плавними хвилястими обрисами 
поверхні. Амплітуда висот становить 30-40м. 
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Як і в попередньому типі генетичною ознакою тут виступає 
будова покривного чохла � сучасного ґрунту. 

Основна морфометрична риса лесового рельєфу � поєднання 
плоско вершинних ізометричних горбів з безсистемними, 
розгалуженими пониженнями. Максимальні амплітуди коливання 
лесового рельєфу на території відміченні в околицях сіл Козівка і 
Олесино, де перепади висот становлять 40-45м, а крутизна схилів 
досягає 20°. 

 
 

 1     2    3      4     5 
 

  6 
 
Рис.1. Схематична геоморфологічна карта Тернопільського плато 
Типи рельєфу: 1. Виположений пологогорбистий рельєф; 2. 

Розчленований горбисто-долинний рельєф; 3. Карстово-западинний 
рельєф; 4. Рифовий рельєф; 5. Розчленований горбисто-пасмовий 
рельєф;  6. Контрастний низькогірний рельєф (Опілля).                                    
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Карстово-западинний тип  рельєфу. Цей своєрідний тип рельєфу 
поширений на півдні території, де займає плоске, слабо розчленоване 
межиріччя Стрипи і Серету. Генетичною ознакою цього типу рельєфу 
виступає повністю вирівняна поверхня, вкрита заболоченими 
западинами і лійками карстового типу. Лійки розвинуті на лесоподібних 
суглинках, їх розміри коливаються в межах від 10-20 до 40м, рідше � до 
60м. Лійки характеризуються підвищеним зволоженням, густими зарос-
тями і чагарниками, часто заболочені. Розміщуються нерівномірно, 
Туворюючи ділянки згущення, в окремих випадках витягуються 
ланцюгами.  

В центральній частині межиріччя Серету і Стрипи спостерігаються 
невеликі ізольовані порушення плоскої поверхні рельєфу в формі 
невисоких видовжених горбів. В північному напрямку повністю зника-
ють карстово - западинні форми, посилюється розчленованість рельєфу 
і в цьому напрямку проходить виклинювання цього типу рельєфу. 

Розчленований горбисто-долиний рельєф. Даний тип рельєфу 
сформувався під впливом двох факторів � лесового і алювіального. 
Його особливість полягає в тому, що вододіли складенні лесовими 
формами, а опущенні ділянки рельєфу представленні алювіальними 
видами. Площа алювіально-лесового рельєфу охоплює водозбори 
правих приток р. Серет. Вододіли складаються з овальних і 
ізометричних горбів, безсистемно поширених по території. Пониження, 
на правому схилі, зайняті річковими долинами численних паралельних 
приток Серету. Верхів�я приток утворюють багатопорядкову 
деревоподібну систему. Нижче по течії русла приток прямолінійні. Цією 
прямою трасується меридіональний відрізок Устечко -  Пелчанської 
тектонічної зони, відновлений в сарматський час. Ще однією 
відмінністю цього типу рельєфу вступають сліди деформації схилів. 
Майже в усіх долинах схили порізані поперечними і повздовжніми 
долинами і промоїнами; самі схили нерівні, випуклі або рідше ввігнуті, 
часто ступінчасті. Цим зумовлена і асиметрія поперечних профілів 
долин. Схили горбів на вододілах теж деформовані. При цьому частина 
долин, що дренують схили, настільки поглиблена, що перетворена по 
суті в яри чи балки, які закінчуються на вододілах. 

Реліктовий тип. Форми цього типу рельєфу сформувались 
залишками древніх поверхонь вирівнювання, що збереглися в сучасній 
структурі поверхні. Зазвичай це плоскі вирівняні площадки,  відкриті по 
схилах долин чи ті що складають вершини горбів на вододілах. На 
території плато релікти древніх пенепленів представлені двома видами: 
з корелятними відкладами і без корелятивів. 
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Корелятивні відклади представлені елювіальними утвореннями 
порід на поверхні яких формувались денудаційні рівні. 

Площадки і структурні поверхні з корелятивами розвинуті лише в 
межах Опілля.  

Денудаційні рівні без корелятних відкладів не вираженні в 
рельєфі. Вони складають незначні площадки розміром 10-40м. Як 
правило ці рівні відкриті в долинах в терасованих схилах. 

Фрагменти структурних рівнів спостерігаються по долинах Серету 
і Гнізни. 

Рифовий тип рельєфу розвинутий в північно-східній частині 
території плато в рифові зоні. Площинні контури цього типу рельєфу 
досить розпливчасті і практично відсутні. 

Алювіальний тип рельєфу володіє відмінними від попередніх 
типів рисами: відсутністю лесового покриву, лінійною конфігурацією, 
своєрідністю форм рельєфу. 

На території широко розвинуті крупні річкові долини, що 
пересікають плато з півночі на південь. 

Ріки Стрипа, Серет і Гнізна мають тектонічну природу і закладені 
по субмеридіональних тектонічних зонах. Спільним в них є численні 
морфометричні характеристики - глибина врізання, форма долини, 
складне мандрування русла, асиметрія поперечних профілів. Більш 
детальне вивчення внутрішньої будови цих долин дозволило виявити їх 
кардинальні відмінності. 

При аналізі поздовжніх профілів рік слід відмітити, що крива 
профілю р. Стрипи вимальовується в вигляді рівної слабо випуклої лінії. 
Для Серету і Гнізни крива складається з ступінчастого поєднання 
окремих прямих відрізків, для першої з них характерний випуклий 
профіль, а для другої � ввігнутий. Деформація поздовжніх профілів рік 
пов�язана з наявністю аномальних ділянок в будові річкових долин. 

Для долини р. Стрипи характерне переважання руслових 
(заплавних) форм і відкладів над терасовими. Перша надзаплавна тераса  
розвинута лише біля с. Плотича. Вона представлена плоскою поверхнею 
шириною до 0.8км з добре вираженим тиловим швом висотою 10-12м і 
згладженим зовнішнім уступом. Рівень тераси 340-345м. Широко 
розвинуті заплавні форми з повсюдним розвитком двох рівнів - 
низького і високого. Ширина коливається від 0.3 до 1км. 

В долині р. Серет також переважають заплавні форми, але високий 
рівень розвинутий фрагментарно, ширина долини звужується. На обох 
схилах появляються терасовані ділянки, де добре виражені два терасові 
рівні � перша і друга надзаплавна тераси. Перша тераса прослідкові-
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ються вздовж русла в вигляді вузької смуги  шириною 10-60м і довжи-
ною до 3км.  

Друга тераса представлена дещо ширшими площадками з 
деформованою поверхнею і знівельованими геоморфологічними 
контактами. Вона зустрічається на лівому березі р. Серет біля с. 
Слобідка Янівська і на правому березі в районі м. Буданів а також біля 
с.Скоморохи [4]. Основна відмінність цієї тераси присутність покриву 
лесів. Поверхня тераси залягає на різних відмітках - в верхній частині 
долини 327-330м, в нижній 307-310м. 

Перша надзаплавна тераса Гнізни виповняє широку долину, 
розміром до 1,3км. Русло ріки глибоко врізане в терасу з утворенням 
обривистих схилів висотою 3-7м. В південно-західній частині  в 
околицях сіл Кровинка і Лошнів заплава повністю відсутня чи 
розвинута фрагментарно. Вона появляється лише північніше с. Сущин, 
спочатку на лівому березі, а далі на північ простежується постійно в 
вигляді вузької смуги вздовж русла. Біля с. Толстолуг тераса 
виклинюється і заплава поширюється на всю ширину долини [5].  
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GEOMORPHOLOGICAL FEATURES  

OF THE TERNOPIL PLATEAU 
Nadia Kozak 

 
Surface of a plateau there is flat with absolute marks in north 350-400m in 

the south 300-350meters. The geomorphological structure of territory of a plateau 
is badly investigated. In a basis study of geomorphology of the Ternopil plateau 
the morphological factor is fixed. 
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МОРФОТЕКТОНІКА ТА ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ РЕЖИМИ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
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Гетерохронний і гетерогенний рельєф Українських Карпат 
відображає зональність прояву новітніх рельєфоутворювальних рухів 
земної кори і змінність кліматичних умов, сукупна дія яких визначила 
існування різних у просторі-часі геоморфологічних режимів та 
обстановок. 

Поняття �геоморфологічний режим�, що введено в обіг зовсім 
недавно, відображає сукупність рельєфоутворювальних процесів у 
певному геоморфологічному просторі, що обумовлюють умовно 
однотипові умови формування та функціонування рельєфу в межах 
визначеного часового відтинку. Існування певного типу 
геоморфологічного режиму засвідчує більш-менш стійке 
співвідношення рельєфоутворювальних процесів у геоморфогенезі та 
відносну генетичну одноманітність умов формування рельєфу [1]. 

Безумовним є факт пріоритетності впливу ендодинамічних умов 
неотектонічного етапу на змінність геоморфологічних режимів на 
території Українських Карпат (3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13). З урахуванням 
типів неотектонічних деформацій, їхніх трансформацій під впливом 
екзогенних, переважно деструктивних, процесів, відмін у просторовому 
розподілі сумарних амплітуд, середніх швидкостей та градієнтів 
середніх швидкостей неотектонічних і сучасних рухів земної кори, а 
також істотних відмін в інтенсивності прояву рельєфоутворювальних 
процесів виділяється декілька типів геоморфологічних режимів і 
обстановок, з якими пов�язані певні морфотектонічні різновиди рельєфу 
[6, 7, 8, 9, 10]. 

Зважаючи на молодий (альпійський) вік карпатського орогену, 
головні риси первинно-тектонічного рельєфу збереглися тут відносно 
добре. 

Структурний план первинно-тектонічного рельєфу передорогенної 
стадії сформувався на обмеженій території Український Карпат і 
визначився внаслідок палеоценових (?) та пізньоеоценових тектонічних 
рухів земної кори і прояву денудаційних процесів в умовах складного 
поєднання брилових і складчастих деформацій в районі Мармароського 
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серединного масиву та Пенінської шовної морфоструктури. 
Впродовж пізньоеоцен-олігоценового етапу розвитку рельєфу 

(ранньоновітній підетап) було сформовано передорогенний 
денудаційний рівень, який був суттєво деформований за рахунок 
значних за амплітудою та швидкостями неотектонічних піднять. 
Інтенсивність деструкції первинно-тектонічного рельєфу внаслідок 
прояву парагенетично пов�язаних схилових процесів, дезінтеграції 
порід на межирічних поверхнях та ін. там була, ймовірно, відносно 
невисокою не тільки внаслідок більш високої протиденудаційної 
стійкості кристалічних порід, що складають Мармароський гірський 
масив, але також внаслідок відносно невеликих перевищень гірського 
рельєфу над прилеглими територіями у той час. 

З пізнім еоценом-олігоценом пов�язано формування денудаційно-
тектонічних морфоструктур, що зазнали успадкованих склепіннево-
брилових піднять і горизонтальних рухів земної кори, малоамплітудних 
дрібноблокових рухів в межах шовної Пенінської тектонічної зони, а 
також морфоструктур, які зазнали інверсій тектонічних рухів і слабких 
неотектонічних піднять на початковій стадії орогенезу Українських 
Карпат. 

В межах ранньоновітнього підетапу формування рельєфу 
виділяється декілька стадій. Пізньоеоцен-ранньолігоценова стадія 
характеризується активізацією тектонічних рухів і початком прояву 
перманентної їх інверсії, що розвивалися починаючи від серединного 
Мармароського масиву у північно-східному напрямку. Ранньо-
середньоолігоценова стадія характеризується деяким послабленням 
тектонічної активності, що зафіксована у формуванні передорогенного 
денудаційного рівня, співставного з накопиченням теригенно-
карбонатних і теригенних порід великобанської та лужської світ. 
Пізньоолігоценова стадія характеризується проявом інтенсивних 
склепіннево-брилових піднять Мармароського масиву, де формуються 
поверхні врізання, а також регіональною інверсією тектонічних рухів 
земної кори на решті території карпатського орогену. 

Після цього в межах орогену повсюдно встановлюється режим 
перервно-безперервних інтенсивних горизонтальних рухів земної кори і 
спряжених з ними диференційованих піднять, що супроводжувалися 
деструкцією первинно-тектонічного рельєфу, яка здійснювалася з 
різним ступенем інтенсивності, за участю різних парагенетично 
пов�язаних екзогенних процесів, що дає можливість говорити про 
формування гірського рельєфу у різних обстановках геоморфогенезу. 

Впродовж пізньоолігоцен-ранньопліоценового часу 
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(середньоновітній підетап) розвиток рельєфу відбувається в умовах 
інтенсивного тангенційного стискання та диференційованих піднять, 
прояву склепіннево-брилових дуже активних піднять та горизонтальних 
переважно брилових рухів, брилово-блокових активних горизонтальних 
рухів земної кори, внаслідок чого сформувався денудаційно-
тектонічний гірський рельєф, який відображає головні особливості 
поздовжньо карпатських новітніх мегаструктур. 

Спряжено з прямими орогенними денудаційно-тектонічними 
морфоструктурами починають формуватися пластово-акумулятивні 
рівнини в межах передгірського прогину, які, починаючи з 
пізньосарматського часу, розвиваються в режимі знакозмінних рухів 
земної кори . 

Цікавим є факт, що фронтальна частина Скибової зони 
Українських Карпат насунута на низькі пластово-акумулятивні рівнини 
Передкарпатського прогину і в системі післяінверсійних піднять тут 
проявилися як автохтонні, так і аллохтонні рухи земної кори, на що 
звертав увагу ще І.Д.Гофштейн [3]. 

З потужним тангенційним стисненням у Карпатах пов�язано 
формування інтенсивно дислокованих покривно-складчастих структур 
більш низького рангу, які добре виражені в рельєфі орогену, хоча 
денудовані у різній мірі завдяки різній пртиденудаційній стійкості 
порід. Зокрема це багатоярусні покриви, ізоклінальні лежачі, 
перевернуті складки, скиби, обмежені крутими насувами, скиби-
покриви, обмежені пологими насувами, дрібні вузькі луски, що 
утворилися в умовах сильного стиснення, великі луски-брахіскладки, 
великі луски, ускладнені скидо-зсувами, лінійні антиклінальні 
структури та ін. [2], що визначили у сучасному рельєфі наявність 
гірських хребтів з виположеними, округлими, гострими та ін. 
вершинними поверхнями тощо. 

Формування покривно-насувних морфоструктур Українських 
Карпат, ймовірно, відбувалося у висячому крилі крупного шар�яжу, що 
уявляв собою щось подібне до �антиаккреційного� клину, який зумовив 
формування окремих часткових насувів, що визначили загальний 
морфоструктурний план Скибової зони карпатського орогену [12]. 

У пізньоміоцен-ранньопліоценовий час на південно-західному 
макросхилі гір активно проявляються вулканотектонічні процеси з 
якими пов�язано формування Вигорлат-Гутинського низькогір�я. На 
думку І.Д.Гофштейна (4) формування Вигорлат-Гутинського хребта 
ознаменувало кінець островодужного етапу розвитку Карпат. 

В цілому для пізньоолігоцен-ранньопліоценового етапу розвитку 
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рельєфу Українських Карпат характерним є: визначення просторових 
закономірностей розташування найголовніших гетерогенних 
морфоструктур, які в наступному розвивалися в режимі піднять і 
деструкції; суттєва деструкція рельєфу Мармароської та Пенінської 
морфоструктур, які утворилися на попередньому етапі; прояв тісних 
латеральних зв�язків між орогенними морфоструктурами, та 
морфоструктурами прилеглих прогинів і частин платформ.  

У відповідності із змінами геоморфологічних обстановок 
впродовж середньоновітнього підетапу виділяються: пізньоолігоцен-
ранньоміоценова стадія докорінної перебудови неотектонічного режиму 
на значній території Карпатської геосинкліналі, що виразилася у 
регіональній тектонічній інверсії та суттєвій активізації горизонтальних 
і вертикальних рухів земної кори; ранньо-середньоміоценова стадія 
змінного тектонічного режиму із підстадіями стабілізації та активізації 
тектонічних рухів, під час яких утворено кілька різновікових поверхонь 
вирівнювання рельєфу та поверхонь врізання; пізньоміоцен-
ранньопліоценова стадія перманентної активізації процесів 
тангенційного стискання, оформлення зони морфоструктурної 
інтерференції на межі орогену і передгірського прогину, активізація 
шовних зон і суттєве розширення областей піднять та полігенної 
деструкції первинно-тектонічного рельєфу. 

Середньопліоцен-антропогеновий час (пізньоновітній підетап) 
характеризується повсюдним посиленням неотектонічної активності 
брилово-блокових неоструктур, що суттєво вплинуло на інтенсивність 
деструктивних процесів у всіх орогенних зонах Українських Карпат. 
Продовжують проявлятися інтенсивні склепіннево-брилові підняття у 
гірській частині, диференційовані підняття у Передкарпатському 
прогині і перманентні інверсії неотектонічих рухів земної кори � у 
Закарпатському прогині. Все це зафіксовано у серії передгірських 
поверхонь вирівнювання та річкових терас. 

Формуються найголовніші риси морфології сучасного рельєфу, які 
моделюються внаслідок дії парагенетичних комплексів 
рельєфоутворюючих процесів, що продовжують діяти і на сучасному 
етапі розвитку гірського рельєфу. Зокрема, в умовах активних сучасних 
піднять і підвищеної сейсмічності відбувається трансформація 
середньовисотних денудаційно-тектонічних гір, що складені 
кристалічними породами, під впливом фізичного вивітрювання, 
соліфлюкції, лінійної ерозії, блокових зсувів - тобто деструктивних 
процесів переважно ерозійно-гравітаційного комплексу. В умовах 
поширення теригенних порід флішової формації середньовисотні та 



 203

низьковисотні гори на решті території орогену Українських Карпат 
підпадають впливу лінійної ерозії, зсувів, селів, фізичного 
вивітрювання, соліфлюкції, що діють у різних парагенетичних 
комбінаціях. 

Аналізуючи в цілому геоморфологічні режими, обстановки та 
парагенетичні комплекси рельєфоутворюючих процесів, під впливом 
яких в цілому оформився гірський рельєф Українських Карпат 
починаючи з пізньоеоцен-ранньоолігоценового часу до сучасності, 
констатуємо, що він розвивався в режимах: а) переважання 
деструктивних екзогенних процесів в умовах успадкованих сучасних 
піднять і горизонтальних рухів земної кори диференційованих за 
інтенсивністю у часі; б) обмеженого розвитку конструктивних 
екзогенних процесів в умовах успадкованих тектонічних опускань 
різної інтенсивності; в) складного поєднання у просторі деструктивних і 
конструктивних процесів в умовах прояву знакозмінних неотектонічних 
рухів земної кори. 

Диференціація в інтенсивності деструктивних процесів 
просторово пов�язана з неотектонічною активністю поздовжньо-
карпатських і поперечно-карпатських неоструктур, з петрографо-
літоморфними особливостями рельєфоутворювальних порід, із 
змінністю провідних кліматичних чинників в межах висотних поясів, 
які визначають морфокліматичні особливості рельєфу, зафіксовані у 
різних морфоскульптурних комплексах. 
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Морфоструктури зони взаємодії Українських Карпат і платформних 

рівнин формувалися в умовах змінних ендогенних режимів, які 
проявилися впродовж неотектонічного етапу і знайшли відображення у 
змінах типів та обстановок геоморфогенезу. 

Аналіз та узагальнення даних з палеогеографії, неотектоніки, 
будови неоген-четвертинних відкладів і рельєфу дає змогу дослідити 
динаміку розвитку крупних палеоморфоструктур зони взаємодії, що 
характеризувалися різними типами геоморфогенезу. Результати 
проведеного ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного 
аналізу дозволяють виділити в межах неотектонічного етапу 
ранньоновітній (доколізійний), середньоновітній (колізійний) та 
пізньоновітній (післяколізійний) підетапи неотектонічної еволюції 
морфоструктур перехідної зони, що характеризуються суттєвими 
відмінами в геоморфогенезі.  

Характерною ознакою ранньоновітнього (пізній еоцен - олігоцен) 
підетапу є існування тісних геодинамічних зв�язків між платформними 
морфоструктурами і морфоструктурами Карпатського орогену, що 
знаходиться на початковій стадії формування. Перехідна зона у цей час 
представлена рядом кулісоподібно розміщених морфоструктурних 
підзон субкарпатського простягання з відмінними типами геомор-
фогенезу.  

В межах підетапу виділяються пізньоеоценова та ранньо-
середньоолігоценова стадії. Протягом пізнього еоцену південно-західна 
частина зони зазнає інтенсивних прогинань, що призводить 
встановлення субаквальних умов  геоморфогенезу і формування 
морських акумулятивних рівнин батіальної зони та денудаційно-
акумулятивних рівнин зовнішнього шельфу (Рис.1а) [1].  

Рельєф шельфової рівнини  ускладнюється конусами виносу 
уламкового матеріалу, який надходить по каньйонах із північно-
східного платформного обмеження флішового басейну [2]. 
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Палеоморфоструктури центральної частини зони взаємодії 
розвиваються в умовах нестійкого тектонічного режиму та мінливого 
екзогенного геоморфогенезу. Під час максимуму пізньоеоценової 
трансгресії тут формуються акумулятивні прибережно-морські та 
шельфові рівнини, а під час регресії територія переходить у режим 
низького суходолу, де  

 
 
Рис.1. Палеоморфоструктури зони взаємодії Український Карпат і 
платформних рівнин. Ранньоновітній підетап: пізньоеоценова (а) та ранньо-
середньоолігоценова (б) стадії 
 
Палеогеотектури: 1 - орогенні; 2 - міогеосинклінальні; 3 - платформні. 
Палеоморфоструктури з субаквальним типом геоморфогенезу:  4 - 
акумулятивні рівнини батіальної зони; 5 - акумулятивно-денудаційні рівнини 
шельфу. Палеоморфоструктури з мінливим типом геоморфогенезу: 6 - 
прибережно-морські акумулятивні рівнини, 7 � денудаційно-акумулятивні 
рівнини. Палеоморфоструктури з субаеральним типом геоморфогенезу: 8 - 
денудаційні рівнини:  9 � денудаційно-акумулятивні рівнини.  Межі: 10 - 
палеогеотектур, 11 - палеоморфоструктур,  12 - зони взаємодії Українських 
Карпат і платформних рівнин.  

 
формуються акумулятивні алювіальні рівнини. Переважання 
деструкційних процесів у цей час притаманне лише для крайньої 
північно-східної частини перехідної зони, де формуються денудаційні 
рівнини з різним ступенем ерозійно-денудаційного розчленування. 
Протягом пізнього еоцену тут проходила лінія вододілу, що розділяла 
внутрішньоплатформний і окраїнноплатформний седиментаційні 
басейни [3]. 
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Початок ранньо-середньоолігоценової стадії характеризується 
автивізацією  знакозмінних тектонічних рухів у Карпатах, скороченням 
площі морського басейну і розчленуванням його на ряд глибоководних 
зон, розділених піднятими ділянками (кордільєрами). Активізація 
тектонічних рухів в зоні взаємодії Українських Карпат і платформних 
рівнин відобразилася у  збільшенні контрастності рельєфу, скороченні 
областей морського осадконагромадження і розширенні області 
денудаційної суші, внаслідок  піднять платформних окраїн (Рис.1б). 
Субаквальні умови зберігаються лише в межах південно-західної 
частини перехідної зони та прилеглої ділянки Західно-Євпропейської 
платформи, де формуються відповідно акумулятивні морські та 
прибережно-морські рівнини. В межах Східно-Європейської 
платформи, яка на даній стадії зазнає переривчастих піднять 
виділяються палеоморфоструктурні підзони з мінливим та 
субаеральним типом геоморфогенезу.  

Середньоновітній (колізійний) підетап (пізній олігоцен - міоцен) 
розвитку зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин 
поділяється на три стадії: пізньоолігоцен-ранньоміоценову, ранньо-
середньоміоценову та середньо-пізньоміоценову  

Пізньоолігоцен-ранньоміоценова стадія (Рис.2а).  пов�язана з 
завершенням завершенням флішового режиму в Українських Карпатах, 
проявом імпульсних   тектонічних рухів земної кори внаслідок 
реалізації тангенційних напруг стискання, що виникли в результаті 
зіткнення Євразійської літосферної плити плити з Паннонською 
мікроплитою та початком  формування Передкарпатського прогину на 
платформних окраїнах [4]. 

 Платформні морфоструктури зони взаємодії Українських Карпат і 
прилеглих рівнин, не залучені до формування прогину, зазнають 
диференційованих тектонічних піднять, внаслідок яких завершується 
оформлення денудаційної рівнини в рельєфі Поділля.  

У кінці егеру - на початку егенбургу в Українських Карпатах 
відбувається активізація вертикальних висхідних рухів, пов�язана з 
савською фазою складчастості [5, 6].  В той же час компенсаційні 
прогинання земної кори охоплюють Бориславсько-Покутську зону 
Передкарпатського прогину, де нетривалий континентальний період 
змінюється морською трансгресією з утворенням нижніх молас 
поляницької світи [3]. В егенбурзі "хвиля" опускань поширюється на 
північний схід, захоплюючи край платформи [7].  
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Рис.2. Палеоморфоструктури зони взаємодії Український Карпат і 

платформних рівнин. Середньоньоновітній підетап: пізньоолігоцен-
ранньоміоценова (а), ранньо-середньоміоценова (б) та середньо-
пізньоміоценова (в) стадії. 
 
Палеогеотектури: 1 - орогенні; 2 - платформні. Палеоморфоструктури з 
субаквальним типом геоморфогенезу: 3 � прибережно-морські та шельфові 
акумулятивні рівнини; 4 - акумулятивні рівнини субліторалі. 
Палеоморфоструктури з мінливим типом геоморфогенезу: 5 прибережно-
морські акумулятивні рівнини; 6 � акумулятивно-денудаційні рівнини; 
Палеоморфоструктури з субаеральним типом геоморфогенезу:  7 - 
складчасто-брилові горбогір�я, 8 - горбогір�я, 9 - денудаційні височини  10 - 
акумулятивно-денудаційні рівнини Межі: 11 - палеогеотектур, 12 - зони 
взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин а) - достовірні, б) - 
передбачувані. 13 � палеоморфоструктур а) - достовірні, б) - передбачувані;  

 
Початок ранньо-середноьоміоценової стадії розвитку морфо-

структур зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин 
пов�язується з активізацією  висхідних рухів Карпатського орогену, які 
підтверджуються будовою і складом корелятних відкладів балицької 
світи [8]. До тектонічних піднять залучається і внутрішня частина 
передгірного прогину, яка звільняється від морського басейну. 
Палеоморфоструктури крайової частини платформ у цей час зазнають 
інверсії тектонічних рухів і залучаються до компенсаційних опускань, 
які поступово охоплюють все більшу площу, зміщуючись вглиб 
платформ.  

Активізації тектонічних піднять в Українських Карпатах на початку 
раннього бадену (друга фаза штирійської тектонічної активізації), на 
початку (початок тираського часу та наприкінці (кінець тираського - 
початок косівського часу) пізнього бадену зумовлюють посилення 
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компенсаційних прогинань платформних ділянок зони взаємодії, що 
супроводжувалося поглибленням та розширенням морських басейнів 
вглиб платформи. Під час послаблення інтенсивності висхідних рухів у 
Карпатському орогені (кінець раннього бадену) в межах платформних 
ділянок зони взаємодії відбувається локальна інверсія тектонічних 
рухів, що супроводжується  обмілінням і скороченням морського  
басейну [1, 5, 7].  

В цілому для  ранньо-середньоміоценової стадії для зони взаємодії 
Українських Карпат і платформних рівнин характерною є закономірна 
зміна у північно-східному напрямку палеоморфоструктур різних типів із 
збереженням субкарпатської видовженості морфоструктурних підзон, 
яка узгоджується з зональністю літофаціальних комплексів (рис. 2б) [9]. 

Серед морфоструктур передгірного прогину виділяються сильно 
денудовані височини і горбогір�я, що були залучені до тектонічних 
піднять орогену на початку підетапу.  З північного сходу до них 
приимкають палеоморфоструктури внутрішньої частини прогину, які 
формуються в умовах мінливого типу геоморфогенезу. Палеоморфо-
структури зовнішньої частини передгірного прогину та прилеглих 
ділянок різновікових платформ зазнають компенсаційних опускань 
різної інтенсивності. З півночі і північного-сходу платформна частина 
перехідної зони обмежується морфоструктурами з мінливим типом 
геоморфогенезу, в межах яких формуються лагунні, озерно-болотні, 
озерно-алювіальні та прибережно-морські акумулятивні рівнини. До  
палеоморфоструктур з мінливим типом геоморфогенезу слід віднести й 
Товтрову морфоструктуру, яка протягом тривалого часу  була північно-
східною межею зони взаємодії Українських Карпат і платформних 
рівнин. В ранньому бадені в її межах були сформовані прибережні 
акумулятивно-денудаційні  рівнини. В пізньому бадені, після 
розширення зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин  у 
східному напрямку, тут розпочинається формування рифових масивів, 
відомих у наш час під назвою Товтри. Роль морфоструктурної межі за 
Товтровою зоною зберігається і під час її субаквального етапу розвитку 
[10].  

Для іншої частини платформних морфоструктур перехідної зони 
притаманним є субаквальний тип геоморфогенезу з формуванням 
акумулятивних шельфових рівнин [9].  

Середньо-пізньоміоценова (сарматська) стадія розвитку характери-
зується загальним підняттям земної поверхні, що хвилеподібно мігрувало 
з південного заходу на північний схід. У Бориславсько-Покутській зоні 
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Передкарпатського прогину формуються денудаційні горбогір�я та 
підвищені рівнини (рис.  4.8).  

Субаквальні умови геоморфогенезу зберігаються в межах  
палеоморфоструктур Більче-Волицької зони передгірного прогину,  де  
продовжують формуватися шельфові рівнини (Рис.2в).    

Територія, обмежена, південного заходу, Передкарпатським, а з 
північного сходу - Теребовлянським розломами, розвивалася в умовах 
мінливого геоморфогенезу, коли лагунні, озерно-болотні та озер-но-
алювіальні рівнини періодично змінювалися прибережно-морськими 
акумулятивними рівнинами [5, 12]. 

Північно-східну частину зони взаємодії у цей час займають 
палеоморфоструктури з субаеральним типом геоморфогенезу, 
представлені слабо денудованими рівнинами.   

 Інтенсивні підняття Карпат, що розпочалися на межі раннього й 
середнього сармату [11], призвели до загального підняття зони взаємодії 
і утворення в її межах денудаційних та акумулятивно-денудаційних 
рівнин. Хвиля платформних опускань переміщується на схід.  
Субаквальні умови геоморфогенезу встановлюються у східній частині 
Подільської морфоструктури та на південно-західному схилі 
Українського щита, де відбувається формування  середньосарматської 
морської акумулятивної поверхні вирівнювання.  

Можна припустити, що тектонічні опускання, з якими пов�язана 
трансгресія середньосарматського моря на схил Українського щита, 
викликані не лише хвилею компенсаційних опускань, що поширювалася 
вглиб платформи з боку Карпатського орогену, а й з тектонічною 
хвилею, що поширювалася з боку  Південно-Української монокліналі, 
яка протягом баден-сарматського часу розвивалася в режимі активних 
опускань [1, 13].  Таким чином, тут відбулося резонансне накладення 
двох векторів тектонічних хвиль, результатом якого стало опускання 
значної ділянки суходолу. 

Пізньоновітній (післяколізійний) підетап неотектонічного 
розвитку, що розпочався в кінці пізнього сармату, характеризується 
континентальними умовами геоморфогенезу морфоструктур зони 
взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин.  

Пізньоміоцен-ранньопліоценова стадія характеризується 
розширенням областей піднять і денудації. З нею пов�язується 
формування головних рис сучасного морфоструктурного плану [5, 13].  
Підняття Карпатського орогену і  внутрішнього Передкарпаття 
супроводжується складчастими дислокаціями. Подальше занурення 
фундаменту платформи під Карпати призводить до створення 
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морфоструктур з нижнім платформним і верхнім орогенним 
структурними поверхами [13].  На суші, звільненій від морських 
басейнів, зароджується гідросітка. Річкові долини, сформовані на 
пізньоміоцен-ранньопліоценовій стадії, в основному успадкували  
північно-східний та південно-східний напрямок, згідний з  напрямками 
відступання морського басейну. Більша частина території зони взаємодії 
Українських Карпат і платформних рівнин (за винятком південно-
західної частини, де сформувався середньо-низькогірний та горбогірний 
рельєф) на пізньоміоцен-ранньопліоценовій стадії являла собою слабо 
розчленовану рівнину [1].  

Початок середньо-пізньопліоценової стадії плв�язаний з 
підсиленням неотектонічної активності всіх морфоструктур. В межах 
зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин проявляються 
переривчасті диференційовані рухи земної кори. Контрастних рухів 
зазнає Подільський блок Східно-Євопейської платформи, південна 
частина якого опускається, а північна - залучається до інтенсивних 
піднять. Відбувається переформування морфоструктурного плану, що 
виражається у зміні орієнтації структурних ліній рельєфу, маскуванні 
давніх морфоструктурних меж. Внаслідок тектонічних переміщень 
блоків вздовж Кременецько-Пержанської зони розломів починається 
формування денудаційно-тектонічного уступу Подільської плити, 
Періоди послаблення інтенсивності висхідних рухів супроводжуються 
формуванням денудаційно-акумулятивних поверхонь вирівнювання, 
найдавнішою серед яких є пізньопліоценова поверхня Красної залишки 
якої збереглися в сучасному рельєфі на межиріччях Прут-Дністер, 
Дністер-Бистриця, Дністер-Ворона [5,14]. 

Середньо-пізньопліоценова стадія була останньою,  протягом якої 
зберігався виражений субкарпатський напрямок простягання 
морфоструктур зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин,  

Активізація висхідних тектонічних рухів крайової частини 
платформи у кінці пізнього пліоцену призвела до "фіксації" 
просторового положення гідрографічної сітки. У цей час формується 
підзона "неотектонічного торошення", ускладнена численними 
невеликими за розмірами горстово-грабеновими структурами. 

Посилення тектонічної активності на початку четвертинного часу 
спричинило активізацію процесів глибинної ерозії в річкових долинах, 
деструкцію  раніше створених акумулятивних та денудаційно-
акумулятивних рівнів [11,15].   

В кінці раннього плейстоцену в межах зони взаємодії Українських 
Карпат і платформних рівнин  активізуються диференційовані блокові 
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тектонічні підняття переважно вздовж поперечних до Карпатського 
орогену розломів, що фактично завершили формування основних рис 
сучасного морфоструктурного плану території зони взаємодії 
Українських Карпат і платформних рівнин.  
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NEOTECTONIC SEQUENCE OF THE FORMATION OF 

MORPHOSTRUCTURES OF THE INTERACTION ZONE BETWEEN 
UKRAINIAN CARPATHIANS AND PLATFORM PLAINS 

R. Spytsia 
 

Regularities of morphostructure formation of interaction zone of Ukrainian 
Carpathians and platform plains at beforecollision, collision and aftercollision 
substages of neotectonic stage have been examined. Dynamics of the development 
of the large paloemorphostructures of transition zone of �orogen-platform plane� 
type has been researched on the base of analysis and generalization of 
paleogeographic, neotectonic and geologic data. 
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УДК 551.4:891 
 

UWARUNKOWANIA OSADNICZE GÓR.  
ATRAKCYJNOŚĆ OSADNICZA PÓŁNOCNEGO PROGU KARPAT 

 
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

 
 Z punktu widzenia osadnictwa góry stwarzają duże wyzwanie. 
Stanowić mogą równocześnie barierę i atrakcję osadniczą dla człowieka. 
Uwarunkowania osadnicze gór rozpatrywać można zarówno w układzie 
pionowym, jak i poziomym. W górach mamy do czynienia z syndromem 
wysokości uwarunkowanym klimatycznie. Na dużych wysokościach 
występuje zbyt niskie dla człowieka ciśnienie atmosferyczne i niedobór tlenu 
przy dużej radiacji słonecznej oraz deficyt ciepła (na każde 100 m 
wzniesienia temperatura spada o ok. 0,5oC). Przy zwiększonej ilości opadu w 
górach następuje równocześnie wraz z wysokością zmiana charakteru opadu 
z deszczowego na śnieżny. Możemy więc mówić o pewnej bezwzględnej b a 
r i e r z e   w y s o k o ś c i o w e j   w  o s a d n i c t w i e. Zmienia się ona 
wraz z szerokością geograficzną. Najwyżej, około 5 000 m n.p.m. występuje 
w niskich szerokościach geograficznych. Można powiedzieć, że właśnie tam 
wyniesienie terenu nad poziom morza początkowo dodatnio wpływa na 
osadnictwo. Może o tym świadczyć fakt położenia dużych miast na bardzo 
znacznych wysokościach nad poziom morza, np.: Meksyk 2 300 m, Bogota 2 
000 m, Quito 2 850 m, La Paz 3600 m, Addis Abeba 2 000-2 800 m. 
 Góry warunkują zjawisko piętrowości klimatycznej, a szerzej 
piętrowości krajobrazowej. Zjawisko to występuje szczególnie wyraziście w 
średnich i niskich szerokościach geograficznych. Dotyczy ono także Karpat. 
Wraz z wysokością następuje zmiana typu ekosystemów roślinno � 
zwierzęcych, idąc w kierunku ich zubożenia. To zjawisko nie jest bez 
znaczenia dla gospodarki człowieka. Jeśli dodatkowo uwzględnimy fakt, że 
na dużych wysokościach bardzo często występują nadmierne nachylenia 
stoków możemy mówić o g ó r s k i e j  b a r i e r z e   r o l n i c z e j. 
Przyjmuje się pewne progowe dla osadnictwa wartości związane z 
nachyleniem powierzchni. I tak:  

− do 12o � tereny nadające się do upraw polowych 
− do  25o � uprawy warzywnicze i sadownicze 
− powyżej 25o � gospodarka łąkowa i leśna 
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 Na warunki rolnicze w górach w znacznym stopniu wpływa rzeźba, w 
tym ekspozycja stoków (Falkowski, Ostrowicki 2001). Tak na przykład 
wzrost kąta nachylenia powierzchni ku południowi o 1o jest równoznaczny z 
przesunięciem tej powierzchni o 1o szerokości geograficznej, czyli o 111 km 
na południe. Z rzeźbą związane jest też zjawisko inwersji termicznej, 
polegające na zaleganiu w dolinach i kotlinach śródgórskich zimnych mas 
powietrza (tzw. zjawisko zamrozu). 
 Góry stanowią istotną b a r i e r ą  k o m u n i k a c y j n ą. Drogi 
górskie biegną zwykle dolinami rzecznymi i obniżeniami między systemami 
górskimi, tak zwanymi 
 � b r a m a m i �, które w rozwoju cywilizacji światowej odegrały 
szczególnie doniosłą rolę.  
 Jeśli pozostaniemy przy przykładzie Karpat, to trzeba podkreślić 
wielkie znaczenie Bramy Morawskiej. Tędy od starożytności do chwili 
obecnej wiedzie transeuropejski szlak komunikacyjny z południa na północ � 
od Adriatyku po Bałtyk. Tędy z południa Europy napływali na północne stoki 
Karpat i wyżyny środkowoeuropejskie rolnicy neolityczni, tędy też wiodły 
szlaki handlowe, w tym szlak bursztynowy. 
 Oprócz ograniczeń i barier w rozwoju osadnictwa góry stwarzają także 
pewne warunki przyrodnicze a także społeczne sprzyjające osadnictwu. Jeśli 
chodzi o sprzyjające warunki przyrodnicze, to zaliczyć należy do nich: na 
ogół dostateczną ilość opadów, łatwą dostępność do wód powierzchniowych 
� rzek, obecność źródeł, lokalnie sprzyjający atrakcyjny klimat, łatwa 
dostępność do skalnych materiałów budowlanych, obecność lasów (także 
budulec, opał), obecność naturalnych łąk, bardziej czyste ekologicznie 
środowisko przyrodnicze. Inne uwarunkowania, które nazwaliśmy umownie 
�społecznymi�, to możliwy, w pewnych określonych sytuacjach walor 
obronny gór, dalej - to miejsce ucieczki przed prześladowaniami 
politycznymi lub celowe restrykcyjne osadnictwo całych grup społecznych 
itp. Należy też uwzględnić estetyczny i mityczny walor gór. Góry stwarzają 
specyficzną aurę wolności, romantyzmu. Według słów W. Pola (1807-1852), 
autora pierwszej monografii regionalnej Karpat (1851), �nikt jeszcze góry nie 
okuł w kajdany� jest tu najbliżej do Boga i �odrobina tylko do nieba�. 
 W jednym z wierszy mówi tak: 

�A przecież wolę ja jednako góry! 
Na górach tylko wolność zamieszkała! 
Tam się wylęgła i tam to urosła, 
Tam to od wieków swe sztandary wzniosła� 

Gdy patrzymy na góry z pozycji geografii fizycznej widzimy je jako 
barierę orograficzną a przede wszystkim klimatyczną. Dodatkowo 
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wykorzystujemy je do regionalizacji fizycznogeograficznej czy 
krajobrazowej. Góry bowiem tworzą wyraźne granice w krajobrazach ziemi. 
Którędy jednak te granice przeprowadzić? Czy grzbietem gór, a więc i 
działem wodnym, a tak można postąpić w regionalizacji klimatycznej i 
hydrograficznej, czy też wzdłuż podnóża gór, jak to powinno mieć miejsce w 
regionalizacji geomorfologicznej i krajobrazowej. Jeśli rozpatrzymy to 
zagadnienie na przykładzie Karpat, to stwierdzimy, że bardzo istotne i bardzo 
ostre są ich granice zewnętrzne. Mniej istotna jest granica grzbietem gór.  

Karpaty, góry średniej (z wyjątkiem Tatr) wysokości, góry systemu 
alpejskiego ciągną się na długości około 1300 km, tworzą charakterystyczny 
łuk wybrzuszony ku północy. Biegnie ten łuk od Dunaju do Dunaju, 
pomiędzy przełomem Dunaju na granicy austriacko-słowackiej, do tzw. 
�Żelaznej Bramy� na pograniczu rumuńsko-serbskim (Kondracki 1978). W 
całości Karpaty, których powierzchnia wynosi około 210 tys. km2 leżą w 
Europie Środkowej. Od południa graniczą z Wielką Niziną Węgierską 
(Nizina Panońska) i Niziną Wołoską między Karpatami Południowymi i 
Bałkanami. Od północy występuje cały pas kotlin (nizin i wysoczyzn): na 
zachodzie Kotlina Raciborska i Oświęcimska, w centralnej części Kotlina 
Sandomierska a we wschodniej części Wschodnie Podkarpacie. 

 Od tych północnych kotlin Karpaty oddzielone są wyraźną krawędzią 
morfologiczną, tzw. progiem karpackim. Ma on wysokość od kilkudziesięciu 
do ponad 100 metrów i jest granicą dużej rangi w delimitacji 
fizycznogeograficznej całego kontynentu. To równocześnie granica dwu 
światów � gór i nizin, oddziela dwa zasadniczo odmienne środowiska 
przyrodnicze, różne pod względem geologicznym, orograficzno-
geomorfologicznym, hydrograficznym, klimatycznym, geobotanicznym, 
glebowym. Te różnice warunkowały powstanie odrębnych krajobrazów 
kulturowych. Ta różnorodność środowisk tworzy pewną kompleksową 
komplementarną całość, która była i jest atrakcyjną dla człowieka (Łanczont, 
Wojtanowicz 2006). Strefa progu stwarzała dogodne warunki dla osadnictwa 
już od czasów pradziejowych. Tu istnieją obok siebie tereny dogodne dla 
upraw rolnych, jak i naturalne tereny łąk do hodowli. Łatwy jest dostęp do 
wód gruntowych, występuje zróżnicowany zestaw surowców, na przykład 
surowców ceramicznych i budowlanych, występują słone źródła (solanki). 

 Próg Karpat odegrał wybitną rolę w komunikacji ludności dawniej a 
także w pewnym sensie i obecnie. Krawędź wyznaczała ważny w skali 
europejskiej szlak komunikacyjny na kierunku wschód-zachód. Tędy wiodły 
szlaki handlowe. 
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SETTLEMENT CONDITIONS IN MOUNTAINS.  
SETTLEMENT ATTRACTION OF THE NORTHERN SCARP OF THE 

CARPATHIANS 
Maria Lanczont, Jozef Wojtanowicz 

 
 From the point of view of settlement, mountains are both a barrier and an 
attraction for man. There is an altitude barrier to settlement, an agriculture 
mountain barrier, a transport barrier. These barriers are conditioned by orography 
and climate. Mountains create also some natural and social conditions favouring 
settlement, i.e. sufficient amount of precipitation, easy access to surface water and 
springs, locally attractive climate, defensive nature of mountains, and also aesthetic 
and mythical values. 

 The role of the northern scarp of the Carpathians is discussed. Its great 
importance for settlement and transport in the past and nowadays is stressed. 
Transport and trade route, important on European scale run along this scarp.  
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ЄЗУПІЛЬ ІІ � НОВА ПАЛЕОЛІТИЧНА ПАМ�ЯТКА 

ГАЛИЦЬКОГО ПРИДНІСТЕР�Я 
 

Андрій Богуцький*, Роман Дмитрук*, Ярослав Кусяк**,  
Марія Ланчонт**, Олександр Ситник***, Андрій Яцишин* 

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

***Інститут українознавства імені І. Крип�якевича НАН України 
 

 Галицьке Придністер�я виявилось дуже багатим на палеолітичні 
пам�ятки. Весною (7�9 квітня) 2005 р. неподалік від багатошарової 
палеолітичної пам�ятки Єзупіль І розвідковими роботами археологів 
Інституту українознавства НАН України під керівництвом проф.       
О. Ситника відкрита палеолітична пам�ятка Єзупіль ІІ. Її вивчення 
фактично лише розпочинається. Але проведені міждисциплінарні 
дослідження уже дозволяють зробити деякі висновки, окреслити 
перспективність пам�ятки та шляхи подальших робіт. Завдання 
полегшувалось тим, що поруч знаходиться добре вивчена багатошарова 
палеолітична пам�ятка Єзупіль І, яка слугувала нам певним орієнтирам 
[1�5]. 
 Пам�ятка Єзупіль ІІ, як і пам�ятка Єзупіль І, розташована на 

(третій надзаплавній) терасі Дністра, на його правому березі, у 
північних околицях селища Єзупіль Тисменицького району Івано-
Фронківської області, поблизу �гарнізону� � кількох будинків, у котрих 
проживають родини колишніх охоронців залізничного мосту через       
р. Дністер (рис. 1). У 2005 р. на пам�ятці закладено п�ять шурфів, деякі 
із них пізніше переросли у розкопи (рис. 2). 
 Наводимо описи розкритих геологічних розрізів.  
 Єзупіль ІІ, шурф 1. Невеличкий (1,0 х 1,5 м), знаходиться в 100 м 
від �гарнізону�. Шурфом розкрито дуже денудований та перевідала-
дений горохівський викопний ґрунтовий комплекс, в якому виявлений 
палеолітичний крем�яний скол, ймовірно, мустьєрський. 
 Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 1, квадрат А-1 (рис. 3). Розкоп закладено 
на місці шурфу № 2.  
 
0,0�1,80 м 
 
 

Сучасний ґрунтовий комплекс. Антропогенно поруше-
ний, складно побудований. 
0,0�0,80 м. Насипний шар (антропогенні відклади). 



 219

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,05�1,80 м 
 
 
 
 
 
 
 
1,80�2,35 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,35�2,65 м 
 
 
 
 
 
 

Супіщаний, темно-сірого кольору, з коричневим від- 
тінком у нижній частині шару (7,5YR6/2), у верхній � 
7,5YR6/1. Безкарбонатний, пухкий, весь просякнутий 
корінням рослин. Нижній контакт різкий, ясний. Не 
виключено, що шар дуже молодий. 
0,80�1,05 м. Гумусний горизонт сучасного чорнозем-
ного ґрунту (ґрунт ІІ фази сучасного ґрунтотворення). 
Чорнозем опідзолений, суглинистий, темно-сірий 
(10YR3/1), щільний, макропористий, безкарбонатний. 
Нижній контакт за зміною кольору, язикуватий. Від 
нього відходять також глибокі (близько 1 м) і вузькі (до 
1 см, рідко більше) тріщини, відстань між якими не 
перевищує 0,3�0,4 м. По тріщинах патьоки гумусу. 
 
Горизонт В ґрунту І фази сучасного ґрунтового 
комплексу. Складений суглинками, щільними, безкар-
бонатними, темно-жовтими, з червонуватим відтінком 
(10YR7/4). По всьому шару велика кількість залізисто-
марганцевих крапкових новоутворень, окремі кротови-
ни діаметром до 7 см. Нижній контакт поступовий, за 
зміною кольору.  
 
Глеєвий горизонт (дубнівський ґрунт � ?). Сугли-
нистий, сірий, з чітким голубуватим відтінком 
(10YR7/1), безкар-бонатний, закипає з соляною кисло-
тою лише у нижніх 0,2 м шару. Не виключено, що на 
верхню частину шару значний вплив мали процеси 
сучасного ґрунтотворення. У верхній частині ґрунту 
більше залізисто-марганцевих конкрецій, у ній закін-
чуються тріщини з патьоками гумусу, що розпочи-
наються вище. Нижній контакт за з�явою шаруватості. 
Горизонт однорідний, не шаруватий. 
 
Підгоризонт надгорохівської соліфлюкції. Суглинис-
тий, шаруватий, безкарбонатний. Домінуючий колір 
світло-коричневий (10YR7/4). Суглинки оглеєні, з 
невеликою кількістю крапкових чорних залізисто-мар-
ганцевих примазок. Нижній контакт ясний, за зміною 
кольору. 
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2,65�3,10 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,10�3,60 м, 
(дно розкопу) 

Горохівський викопний ґрунтовий комплекс. Дуже 
денудований, практично перевідкладений, але з чітки-
ми гумусовим і В  горизонтами.  Гумусовий  (А1)  гори- 
зонт потужністю 0,20 м легкосуглинистий, з корич-
невим відтінком,  безкарбонатний,  місцями  неясноша- 
руватий, містить чорні і вишневі залізисто-марганцеві 
новоутворення діаметром до 2 мм. Нижній контакт 
ясний, за зміною кольору. 
Горизонт В має потужність 0,25 м. Він червонувато-
коричневий (10YR6/6), досить однорідний в основній 
масі, місцями шаруватий, супіщаний, безкарбонатний, з 
крапко-вими залізисто-марганцевими примазками. 
Нижній контакт ясний, за зміною кольору і добре 
вираженою шаруватістю підстелюючих порід, які при 
цьому слабо закипають із соляною кислотою.  
Над високою заплавою (першою терасою � ?) підошва 
горохівського викопного ґрунтового комплексу знахо-
диться на висоті 11,5 м. 
 
Верхня частина верхнього горизонту середньоплейс-
тоценових лесів. Леси шаруваті, слабко закипають із 
соляною кислотою, місцями не закипають взагалі. Вони 
пальові (10YR8/3), супіщані, місцями це вже навіть 
глинисті піски. Повсюдно чорні залізисто-марганцеві 
примазки, здебільшого крапкові. 

 
Археологічні матеріали (винятково крем�яні вироби) зафіксовані 

на площі розкопу дуже рідко, безсистемно. Артефакти скупчень не 
утворюють, хоча простежується тенденція до локалізації кременів в 
окремих місцях (рис. 4), що викликано, без сумніву, денудаційними 
процесами. 

У профілі західної стінки (рис. 5) матеріали знаходяться на різних 
глибинах, пов�язуючись з прошарками зруйнованого горизонту А1 
горохівського комплексу, інколи нижче цього рівня. Потужність пачки з 
артефактами 0,5�0,8 м, що безперечно свідчить про перевідкладеність 
культурного (чи культурних) горизонту. На схемі профілю західної 
стінки (рис. 5) крапками помічено абсолютні глибини залягання 
матеріалів з площі всього розкопу, що не відповідає реальній потуж-
ності культурного шару, оскільки не враховано падіння схилу в бік 
річки. Точніше глибини залягання кременів помітні на південній стінці 
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(рис. 6). Це культурний шар ІІ періоду середнього палеоліту.   
Схема розміщення палеолітичної пам�ятки Єзупіль ІІ. 
Заштрихована діляка � місце розкопів і шурфів. 
Вище по розрізу, у світліших суглинках, на межі з глеєвим 

горизонтом виявлено кілька крем�яних артефактів пізньопалеолітичного 
вигляду, що свідчить про наявність у цьому місці пам�ятки верхнього 
палеоліту. Приуроченність матеріалів до дубнівського викопного ґрунту 
вказує на досить ранній період пізнього палеоліту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема розміщення палеолітичної пам�ятки Єзупіл ІІ. 
Заштрихована ділянка � місце розкопів і шурфів.  
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У цьому горизонті знайдено лише чотири предмети, які 
пов�язуються із шаром пізнього палеоліту. Простежується невелика       
(20 см) потужність стерильного прошарку поміж рівнями залягання 
культурних шарів І (верхній палеоліт) і ІІ (середній палеоліт � мустьє). 
Очевидно, у розкопі І культурний шар верхнього палеоліту повністю 
виклинюється та зникає, натомість шар ІІ мустьєрського часу представ-
лений досить виразно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Єзупіль ІІ. Схема розташування розкопів (Р), шурфів (Ш) і 

шурфу-розкопу 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 1. 
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 Рис. 4. Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 1. План археологічних знахідок. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 Рис. 5. Єзупіль ІІ. Профіль західної стінки розкопу 1. 
 Крапками помічено місця виявлення артефактів (без врахування 
падіння схилу).  
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 Рис. 6. Єзупіль ІІ. Південна стінка розкопу 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рис. 7. Єзупіль ІІ, розкоп 2. 

Зверху � профіль західної стінки з глибинами залягання артефактів; 
знизу � план розкопок. 
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Рис. 8. Єзупіль ІІ, розкоп 2.  
Доповнено розчисткою 4. 
 
Єзупіль ІІ, розкоп 2.  
 

0,0�1,5 м 
 
 
 
 
 
 
1,5�2,2 м 
 
 
 
 
 
2,2�2,75 м 
 
 
 
 

Насипний ґрунт. Це різноманітний матеріал, що скла-
дається із залишків гумусного горизонту сучасного 
ґрунту, будівельного сміття, кераміки тощо. Матеріал 
пухкий, з дуже різким нижнім контактом. Залягає, 
очевидно, на горизонті В ґрунту першої фази сучасного 
ґрунтотворення � лісового. Контакт дуже нерівний. 
 
Горизонт В ґрунту першої (лісової) фази сучасного 
ґрунтотворення. Він суглинистий, червонувато-бурий 
(10YR6/4), вертикально тріщинуватий, безкарбонатний, 
з великою кількістю крапкових залізисто-марганцевих 
примазок. 
 
Леси пальові (10YR7/1), однорідні, карбонатні, у 
нижній частині помітно озалізнені, неясношаруваті, по 
всьому шару крапкові чорні залізисто-марганцеві 
примазки. Нижній контакт різкий, денудаційний. Не 
виключено, що нижня частина цього шару відповідає 
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2,75�3,10 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,10�3,45 м, з 
відхиленням ± 
декілька см 
із-за нерівних 
контактів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,45�3,65 м 
 
 
 
 
 
 
 
3,65�4,0 м 
(дно розкопу) 

глеєвому горизонту розкопу Єзупіль ІІ/5. 
 
Супіски важкі, червонувато-коричневі (10YR7/4), 
досить однорідні, не взаємодіють із соляною кислотою, 
місцями шаруваті, напрям шаруватості вниз по схилу, 
тобто на схід, частково на північ. Нижній контакт 
різкий, денудаційний. Швидше за усе це аналог 
дубнівських суглинків розкопу Єзупіль ІІ/5. У шарі 
чимало бурих і чорних залізисто-марганцевих прима-
зок, значне оглеєння. 
 
Чітко верствувата пачка, побудована переважно 
матеріалом денудованого горизонту А1 горохівського 
комплексу і лише частково (усього 5 з 35 см) мате-
ріалом горизонту В цього ж комплексу. 
Матеріал горизонту А1 темно-коричневого кольору 
(10YR4/3), суглинистий, безкарбонатний, з великою 
кількістю чорних крапкових залізисто-марганцевих 
примазок, окремими щільними залізистими кірками 
(ортштейнами?), що тяжіють до середини шару. 
Суглинки шару досить щільні. Шаруватість чітко під-
креслюється озалізненням, тонкими (перші міліметри) 
проверстками матеріалу горизонту В, а також подекуди 
тонкими проверстками лесу. 
 
Горизонт В горохівського викопного ґрунтового ком-
плексу найчіткіше представлений у центральній части-
ні шару. Він червонувато-бурий (10YR6/6), безкарбо-
натний, на описуваній стінці відносно однорідний, 
місцями неясноверствуватий, супіщаний, з великою 
кількістю чорних залізисто-марганцевих конкрецій і 
примазок. Нижній контакт різкий, денудаційний. 
 
Чітко шарувата пачка загального супіщаного складу, у 
світлих прошарках близька до глинистих пісків, 
безкарбонатна, потужність окремих прошарків неве-
лика, максимально 1,0�1,5 см. Пачка, очевидно, 
делювіального походження. Домінуючі кольори світло-
коричневий (10YR7/6) і жовтувато-сірий (10YR8/4). 
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Зачисткою Єзупіль ІІ/4 під горохівським викопним ґрунтовим 
комплексом (рештки горизонту В) і шаруватою пачкою розкрито 2,5 м 
верхнього горизонту середньоплейстоценових лесів, які на всю потуж-
ність супіщані, на грані глинистого піску, карбонатні. 

У верхніх 0,7 м вони оглеєні, озалізнені, з великою кількістю плям і 
конкрецій вишнево-бурого кольору. Колір лесів переважно пальовий, з 
голубуватим відтінком (10YR8/1). Не виключено, що це середньоплейс-
тоценовий похований діяльний шар. 

Під похованим діяльним шаром і до розкритої глибини 6,0�6,5 м 
(див.  рис. 8) леси пальові (10YR7/2), з великою кількістю крапкових 
чорних залізисто-марганцевих примазок. Є псевдоміцелій, плями омар-
ганцювання діаметром до 1 см, а також плями оглеєння невеликого 
діаметру. 

Отже, подібно до описаних ситуацій у розкопі 2 зафіксовано два 
культурних горизонти � верхнього і середнього палеоліту. Верхньопа-
леолітичні матеріали дуже бідні, це фактично лише один невеличкий 
відщеп безсистемного розщеплення і скалка непатинованого кременю. 
Тяжіють до дубнівського викопного ґрунту. 

Культурний шар ІІ мустьєрського часу представлений більшою 
кількістю артефактів, але також порівняно бідний � на площі 18 м2 
знайдено лише 13 предметів (менше ніж 1 кремінь на 1 м2). Вироби 
приурочені до зруйнованого горизонту А1 горохівського викопного 
ґрунтового комплексу. 

З метою визначення меж поселення та з�ясування локальних умов 
стратиграфії пам�ятки в 15 м у південно-східному напрямі від розкопу 2 
закладено невеликий шурф 4 розміром 2 х 2 м. Прокопано до глибини  
3 м. Стратиграфія подібна до умов залягання  відкладів у розкопі 1. За 
винятком одного фрагмента крем�яного відщепу археологічні матеріали 
у шурфі відсутні. 

З тією ж самою метою на відстані 28 м від шурфа 4 у тому ж 
південно-східному напрямі закладено розкоп-шурф 5, рис. 9. Він 
прямокутної форми розмірами 4 х 3 м, прокопаний на глибину до 3 м. 

 
Наводимо опис розрізу Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 5 (рис. 10). 
 

0�1,9 м 
 
 
 
 

Сучасний ґрунтовий комплекс. Генетичний профіль 
добре диференційований, у верхній частині антропо-
генно порушений. 
0,0�0,4 м (іноді до 0,5 м) антропогенно змінений 
сучасний ґрунт. Зміни настільки суттєві, що ми 
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1,9�2,05 м 
 
 
 
 

можемо розглядати цей шар як антропогенні відклади. 
Вони супіщані, дуже неоднорідні, пухкі, переповнені 
корінням рослин, загального сірого та темно-сірого 
кольору (7,5YR6/1, місцями 6YR7/2, де легкий бурий 
відтінок). Нижній контакт ясний, особливо на сухих 
частинах стінки. 
0,4�0,8 м горизонт В ґрунту другої фази сучасного 
ґрунтотворення. Складений супісками безкарбонатни-
ми, світло-коричневими, у сухому стані � світло-
сірими (7,5YR7/1; 7,5YR7/2). Супіски дуже пухкі, 
опідзолені, з поступовим переходом у нижчезалягаючі 
породи. 
0,8�1,0 м, іноді до 1,15 м. Найщільніші супіски, досить 
однорідні (подекуди у супісках є уламки кераміки). 
Колір порід сірий (7,5YR5/2), світло-сірий (7/5YR7/1). 
Супіски макропористі, іноді кавернозні, з 
перегнилими рослинами. Нижній контакт нерівний, 
від нього відходять вертикальні вузькі тріщини з 
патьоками гумусу. Глибина тріщин до 2,0 м, ширина � 
перші мм, зустрічаються через кожні 0,5�0,7 м. 
Очевидно, усі три описаних горизонти належать 
антропогенно зміненому сучасному чорнозему (ґрунт 
другої фази), дуже опідзоленому. В інтервалі 
1,0 (інколи 1,15)�1,9 м � ґрунт першої фази сучасного 
ґрунтотворення, очевидно лісової. Між цими ґрунтами 
іноді добре видно перерву. 
1,0 (інколи 1,1 і навіть 1,15)�1,9 м, дуже щільні 
суглинки, відмиті від карбонатів, світло-коричневі 
(7,5YR7/3), щільні, місцями з прекрасною призматич-
ною структурою (особливо добре видно на підсохлих 
стінках). У верхній частині шару сліди опідзолення. 
Очевидно, цей шар � горизонт В ґрунту першої фази 
(лісового) сучасного ґрунтотворення. Нижній контакт 
поступовий, за з�явою закипання із соляною кислотою. 
 
Материнська порода сучасного ґрунтотворення. Це 
уже лес, оглеєний, карбонатний, темно-пальовий 
(7,5YR7/3), досить однорідний, з поодинокими бурими 
залізисто-марганцевими новоутвореннями. Нижній 
контакт загалом поступовий, за зміною кольору та 
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2,05�2,35 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,35�3,0 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

збільшенням інтенсивності закипання із соляною 
кислотою. 
 
Чіткий і витриманий по усьому розкопу глеєвий гори-
зонт, складений важкими супісками, які інтенсивно 
озалізнені, з численними бурими залізисто-марганце-
вими новоутвореннями (конкреціями до 2 мм), а також 
новоутвореннями типу  кілець  Лізеганга  діаметром 
до 3,0 см. Супіски інтенсивно закипають із соляною 
кис-лотою. Вони світло-коричневі (10YR7/2). Потуж-
ність горизонту зростає на 5�7 см у східному напрямі, 
у цьому ж напрямі під кутом 3�5° падають підстелю-
ючі породи. Плівками бурого озалізнення, особливо у 
нижній частині шару, підкреслюється його шарува-
тість. Нижній контакт дуже різкий, виразно ерозійний. 
Тут також різка зміна кольору. 
Чи маємо ми право розглядати цей горизонт як 
частину профілю дубнівського ґрунту? 

�Так�, тому що з підстелюючими породами ця пачка 
виглядає як профіль. �Ні�, тому що дуже різкий 
нижній контакт. 
 
Дубнівський викопний ґрунт. У розрізі виділяється 
винятково чітко, падає на схід під кутом 3�5°. 
Фоновий колір 10YR7/6. Переважають суглинки дуже 
щільні, неясно-верствуваті, безкарбонатні. На окремих 
ділянках верствува-тість підкреслюється кольором: 
трапляються смуги темні-шого матеріалу � 10YR6/6. 
Шар розбитий вертикальними тріщинами, які йдуть із 
сучасного ґрунту і стінки яких вкриті кірками 
вторинних білих карбонатів. У припокрівлевій час-
тині шар перероблений червоточинами діаметром до 
0,7 см, заповнених дещо темнішим матеріалом. З 
поверхні шару йдуть дрібненькі тріщини з глеєвим 
наповнювачем. 
На поверхні цього шару, найбільше у квадратах А 1, 2 
розкрито дуже компактний верхньопалеолітичний 
культур-ний горизонт без ознак перевідкладання. У 
нижні частині шару, ближче до його підошви, 
знайдено галечний відбійник. 
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3,0�3,3 м 

У квадраті А 3 у нижній частині дубнівського ґрунту 
на тій же глибині, що й гальковий відбійник, є 
скупчення вугликів до 1 см у поперечнику. Перехід 
загалом поступовий, за зростанням однорідності порід 
і зміною кольору. 
 
Супіски темно-пальові (10YR7/4), відносно однорідні, 
без-карбонатні, з крапковими чорними залізисто-
марганцевими примазками. За простяганням у шарі 
з�являються тонкі (2�3 см, рідко більше) проверстки та 
лінзи сірого матеріалу, очевидно суглинків горизонту 
А1 горохівського викопного ґрунтового комплексу. 
Отже, маємо підстави вважати цей інтервал як надго-
рохівську соліфлюкційну пачку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9. Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 5. 
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Рис. 10. Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 5. 
 
Зазначимо, що на відміну від ситуацій у попередніх розкопах, де 

переважали матеріали нижнього культурного шару ІІ мустьєрського 
віку, у шурфі-розкопі 5 досить виразно представлені вироби пізньопа-
леолітичного шару І, який залягав на глибині близько 2,40 м, на межі 
верхньої частини верхньоплейстоценових суглинків і світло-бурого 
прошарку, очевидно, дубнівського викопного ґрунту. 

Культурний шар ІІ мустьєрського віку у цьому розкопі майже не 
представлений, хоча умови залягання  його тут ідентичні з умовами у 
попередніх розкопах. Він приурочений до перевідкладених суглинків 
горизонтів А1 і В горохівського викопного ґрунтового комплексу. 

Таким чином, у палеолітичній пам�ятці Єзупіль ІІ дослідженнями       
2005 р. встановлено наявність двох культурних шарів: І � верхньопа-
леолітичного та ІІ � середньопалеолітичного.   

Культурний шар І виглядає непорушеним і гомогенним. Він 
представлений невеликим, але цілісним комплексом крем�яного інвен-
таря. У топографічному відношенні шар наростає у підденно-східний 
бік, до викінчення мису. 

Культурний шар ІІ є порушеним, дещо розтягнутим по вертикалі. 
Поселення цього шару локалізується у північно-західному напрямі. В 
усіх описаних нами розрізах виявлені археологічні матеріали. Перейде-
мо до їхнього огляду. 
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Короткий опис археологічного матеріалу 
 
Для зручності опис матеріалу подаємо за знайденими артефактами 

у закладених шурфах, шурфах-розкопах, розкопах за приналежністю до 
середньопалеолітичного (мустєрського � рівень культурного шару ІІ) та 
верхньопалеолітичного (рівень культурного шару І). 

Шурф 1. Мустьє.   
Знайдено один предмет � фрагмент крем�яного невизначеного 

сколу чотирикутних обрисів. Поверхня не патинована, заледве лощена. 
Розміри: 4,5 х 2,7 х 0,8 см. 

Шурф 2. Мустьє.Виявлено сім крем�яних виробів, серед яких 2 
нуклеуси, три відщепи із вторинною обробкою (знаряддя праці) і два 
невеликі відщепи. Окремі предмети мають нерегулярну (не суцільну) 
легку блакитно-білу патину, місцями легкий люстр. Знайдено також 
фрагмент гальки пісковику із слідами тертя (рис. 11, 5). 

Нуклеуси. Перший екземпляр � біпоздовжній з латеральною 
підтескою, частково переоформлений до радіального (рис. 12, 1). 
Верхня і нижня відбивні площадки скісні. У верхній частині площадка 
має яскравий �перебір� � фасетування робочої поверхні; у нижній � 
виразний фасетаж самої поверхні площадки. Поверхня сколювання 
випукла; зворотна поверхня також випукла, частково вкрита кіркою. 
Розміри 6,0 х 4,5 х 3,5 см. 

Другий нуклеус (рис. 12, 2) сформований на короткому масивному 
відщепі радіально-крайового типу. З вентральноого боку в радіальному 
напрямі проведено кілька невеликих пробних знять, після чого ядрище 
залишене як неперспективне. Розміри 4,5 х 4,0 х 2,5 см. 

Серед трьох виробів з вторинною обробкою найефектнішим є 
скребло біпоздовжньо-випуклого типу. Воно дещо асиметричне в плані, 
виготовлене на овальному первинному відщепі (рис. 12, 3). З правого 
боку ретуш пологіша, рівніша; з лівого � крута, частково зубчаста, з 
ретушованими виїмками. Розміри 6,0 х 3,5 х 1,0 см. Цікаво, що предмет, 
на відміну від інших кременів, досить сильно патинований (біло-
блакитний відтінок), що свідчить про нерівномірні умови захоронення і 
збереження артефактів. 

Друге знаряддя у вигляді атипового левалуазького вістря на 
трикутному конвергентно-крайовому відщепі з частково фасетованою 
відбивною площадкою має мінімальну вторинну обробку (рис. 12, 4). 
Вона виражена, насамперед, у дрібній вентральній підретушовці 
термінального гострого кінчика, хоч не виключено, що це � сліди 
спрацювання (надщерблення ?). Термінальний проколюючий кінчик має 
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виразний �люстр� � полірування поверхні від довгого використання. 
Розміри 6,5 х 4,3 х 1,2 см. Річ зі спинки легко патинована, але на 
�животику� патина відсутня. 

Третій виріб � невеликий трикутний відщеп зі зміщеною віссю 
розщеплення (тип псевдолевалуа) має на термінальному кінчику 
дрібненьке ретушування (рис. 11, 2). Розміри 3,2 х 2,7 х 0,9 см. 

Ще два невеликі відщепи відколоті, очевидно, від радіальних 
нуклеусів (рис. 11, 3). 
Шурф 3. Мустьє. 
Зафіксовано два невеличкі відщепи свіжого вигляду (без патини і 

люстру). Один з них є безсистемно-крайовим, другий � дорсально-
гладким. 

Шурф 4. Мустьє. 
Трапився лише один предмет � масивна базальна частина 

поздовжньо-крайового відщепу (рис. 11, 4). Поверхня рівномірно 
патинована у сіро-синюватий відтінок. 

Розкоп І. Рівень культурного шару І (пізній палеоліт). 
У цьому горизонті знайдено лише чотири предмети, які можна 

пов�язувати із шаром пізнього палеоліту, хоча дуже невелика (20 см) 
потужність стерильного прошарку ставить під питання саму 
присутність тут культурного шару І. 
За № 1 йде знахідка великого фрагменту призматичного нуклеуса (рис. 
13, 2), за № 2 � фрагмент класичної призматичної пластинки, за № 3 � 
великий масивний безсистемно-крайовий відщеп. Ще один предмет � 
фрагмент відщепу. 

На фрагменті нуклеуса (таблетці ударної площадки), на одному з 
випуклих країв помітна ретушна підправка робочого скребачкопо-
дібного краю. Предмет, можливо, використовувався у трудових 
операціях як знаряддя для вичинки шкур тварин (див. рис. 13, 2).  

Максимальна величина 6,8 х 5,5 х 2,2 см. Медіальна частина 
пластини має трапецеподібний переріз, паралельні поздовжні краї, що 
прирівнює її до типових верхньопалеолітичних заготовок (3,2 х 1,7 х 0,4 
см). Масивний безсистемно-крайовий відщеп має півкруглу форму і на 
широкому поперечному півкрутому краю � дрібну псевдоретуш 
(очевидно, від використання у роботі). Розміри 5,8 х 6,7 х 2,2 см. 

Усі ці чотири предмети типологічно, морфологічно та технічно 
повністю вписуються у верхньопалеолітичницй комплекс культурного 
шару І, що найповніше представлений у шурфі-розкопі 5, а також 
частково � на опорній пам�ятці Єзупіль І. 
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Рис. 11. Єзупіль ІІ: 1 � 4 � крем�яні вироби із шурфів № 1, 3, 4; 2 � від-
щеп з гальки пісковику із шурфу № 2. 
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Рис. 12. Єзупіль ІІ, шурф 2. Крем�яні вироби. 
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Рис. 13. Єзупіль ІІ, розкоп 1. Крем�яні вироби. 
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 Рис. 14. Єзупіль ІІ, розкоп 1. Пренуклеус. 
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Рівень культурного шару ІІ (мустьє). 
Загальна колекція знайдених крем�яних виробів складається з 

таких категорій: заготовки сировини � 2 екз., фрагментовані нуклеуси � 
3 екз.,  пластини � 5 екз.,  відщепи � 14 екз., скалки-луски � 9 екз. і 
чотири предмети з вторинною обробкою. Отже, всього 37 крем�яних 
виробів. 

Перший шматок сировини � підтрикутна пласка конкреція з двома 
пробними негативами з торцевих частин заготовки (рис. 13, 1). Його 
розміри 7,3 х 6,8 х 2,5 см. 

Другою заготовкою є підциліндричний фрагмент крем�яної 
пальчастої конкреції досить великих розмірів � 6,5 х 8,5 х 7,0 см.       
(рис. 14). Обидві симетричні площадки сформовані одним сильним 
�розрубним� ударом, після чого проведена деяка підправка. Жодного 
поздовжнього зняття з цих площадок проведено не було. 

Цікавий, але, на жаль, частково пошкоджений нуклеус, очевидно, 
пласко-радіального типу трапився в квадраті 6-В, на глибині 3,27 м. Він 
має випукло-ввігнуту зворотню поверхню, вкриту тонкою сіро-жовтою 
силікатною кіркою (рис. 15). З тиловоого боку простежуються рештки 
двох полюсних (на коротших  боках  видовженої  трапецеподібної  фігу-
ри)  відбивних  площадок, сформованих грубими широкими зняттями і 
дрібною ретушшю у прикрайовій зоні. Робоча поверхня була, мабуть, 
пласкою, але більшу її частину займає природний негатив розщеплення 
під дією волого-температурного перепаду. Розміри ядрища 12,7 х 9,5 х 
4,6 см.  

Фрагмент іншого ядрища менш показовий (розміри 4,5 х 3,3 х       
4,2 см). Кілька фрагментів дископодібного нуклеуса з�єднуються у 
склейку радіально-плаского типу, хоч кожен із фрагментів після 
природного розщеплення мав ще кілька пробних знять, про що свідчать 
невеликі, але глибокі негативи. Склейка з чотирьох шматків походить з 
квадратів 1-А і 2-Б, розкиданих у радіусі приблизно 2�3 м, на глибині 
2,82�2,86 м. 

Отже, виявлені цілі та фрагменти нуклеусів демонструють 
переважний поздовжньо-паралельний і плаский радіальний принцип 
розщеплення, що характерний для шару ІІІ Єзуполя І [2].  

Заготовки пластинчастого характеру (5 екз.) представлені трьома 
цілими, одним частково фрагментованим і ще одним сильно фрагмен-
тованим екземплярами. Цілі пластини демонструють поздовжній пара-
лельний однонаправлений спосіб розколювання сировини. Заготовки 
помірно видовжені; довжина перевищує ширину лише в 2,0�2,5 раза. 
Ударні площадки у більшості фасетовані прямі, в одного екземпляра 
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простежується яскравий �перебір� чи фасетування прикрайової зони 
ударної площадки з боку її робочої поверхні. Дві пластини належать до 
типу поздовжньо-крайових, на диста-льному кінці помітні невеличкі 
ділянки кірки.  

Відщепи, як заготовки, так і відходи виробництва поріняно 
нечисленні. Найбільше зацікавлення викликає великий масивний 
відщеп поздовжньо-радіального типу з природною (конкреційна кірка) 
ударною площадкою. За технікою розщеплення він нагадує левалуазьку 
заготовку, проте масивність і неоформленість ударної площаки ставить 
під сумнів таке визначення. По краях заготовки простежуються дрібні 
зазубрини і псевдоретуш, викликані, очевидно, умовами зберігання, хоч 
можливе й використання предмету як знаряддя праці. Розміри 9,0 х 6,3 х 
2,0 см. 

Друга атипова левалуазька заготовка має уже фасетовану ударну 
площадку, трикутну приземкувату форму та доцентрове огранення. 
Розміри 5,7 х 6,4 х 1,5 см.  

Один із відщепів має вигляд прикрайового площадкового сколу 
�дебордан�, другий � біпоздовжньо-крайового (з фрагментованою удар-
ною площадкою), ще один � масивного сколу радіального типу. 

Загалом, відщепи і пластини з розкопу 1 культурного шару ІІ є 
типовим продуктом технології розщеплення левалуазьких індустрій 
середнього палеоліту. 

Вироби з вторинною обробкою представлені лише чотирма і 
загалом нетиповими інструментами. Єдиним винятком є трикутне 
вістря левалуа конвергентного типу з фасетованою ударною площад-
кою. Вторинна обробка � це ледь надщерблений гострий кінчик і 
псевдоретуш. Розміри 4,8 х 3,7 х 1,2 см. Два відщепи безсистемного 
огранення документують дрібну зубчасто-виїмчасту обробку по 
широкому поперечному краю. Один з них має ретушовану виїмку з 
вентрального боку.  

Цікавий екземпляр радіального округлого відщепу з підтесаною 
ударною площадкою зі сторони �животика�. Підтеска та ретуш зі 
сторони спинки також має вторинний характер � нанесена на скол після 
відокремлення його від нуклеуса. Відщеп частково нагадує вироби типу 
Костьонки. Розміри його невеликі 3,3 х 3,1 х 0,5 см. 

Розкоп ІІ. Рівень культурного шару І (пізній палеоліт). 
Знайдено лише один невеличкий відщеп безсистемного розщеп-

лення і скалка непатинованого кременю. 
Рівень культурного шару ІІ (мустьє). 
Колекція складається з 14-ти предметів: шматка сировини, трьох 
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пластин з ретушшю, двох пластин без ретуші (одна є фрагментованою з 
трьох частин), чотирьох відщепів і двох скалок.  

Конкреція крем�яної сировини � це жовно середніх розмірів       
(12,5 х 6.5 х 7,5 см) із двома негативами знять (одне природне, друге � 
штучне), що утворюють загострений кінець типу чопінга. Серед 
відщепів є типові зняття оживлення ядрищ і атипові конвергентні сколи 
типу вістер (рис. 16, 4). Останній предмет має фасетовану ударну 
площадку і ледь підправлений гострий кінчик, що може вказувати на 
його виробничу функцію (5,7 х 3,5 х 1,4 см). 

Пластинчасті сколи без ретуші (рис. 16, 3). Перша атипова заго-
товка має  фасетовану відбивну площадку і дуже масивний потовщений 
термінальний кінець � фактично частину протилежної ударної площад-
ки біпоздовжнього ядрища (10,0 х 6,0 х 1,5 см). 

Другий виріб � досить видовжена (пропорціїї: майже 1 : 4) 
пластина біпоздовжньо-крайового типу (6,5 х 2,0 х 1,1 см). 

Три пластини з ретушшю повністю аналогічні виробам з 
культурного шару ІІІ Єзуполя І, де вони мають видовжені пророції, 
невеликі тонкофасето-вані ударні площадки, іноді � ділянки кірки на 
спинці. Виготовлені з того ж високоякісного туронського кременю,  
непатиновані. Найпоказовішим є знаряддя типу поздовжньо-випуклого 
скребла (хоча функціонально � це лезо ножа),  рис. 16, 2. Розмірами  8,2 
х 3,0 х 1,2 см.   

Таку ж функцію ножеподібного інструменту виконувала, очевид-
но, пластина поздовжньо-краєвого характеру з дрібною ретушшю       
(рис. 16, 1) розмірами 9,7 х 3,3 х 1,0 см. Ще одна пластина з мікроре-
тушшю на прямому поздовжньому краю має невелику площадку на 
протилежному краю для упора пальця (типу сучасного кухонного ножа, 
рис. 14, 5). 

Розкоп-шурф V. Рівень культурного шару І (пізній палеоліт). 
Колекція крем�яних виробів цього шару в Єзуполі ІІ найбільша і 

найпрезентабельніша. Вона включає типовий видовжений призма-
тичний нуклеус, 11 пластин і їхніх фрагментів, 4 мікроплатівки, 8 від-
щепів, 11 скалок-лусок і 7 предметів із вторинною обробкою. Усього 42 
вироби. 

Усі кремені непатиновані, дуже доброго збереження. 
Нуклеус (рис. 17, 1) є об�ємно призматичним з двома скісними 

парале-льними площадками, одна з яких була допоміжною. У прик-
райових зонах ударних площадок простежується �перебір�, тобто 
фасетування (�бахрома�) поверхні розщеплення. Розміри 8,0 х 3,2 х       
2,4 см.Пластини включають як типові сколи-заготовки, так і реберчасті 
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пластини (рис. 18, 1). Загалом, усі пластини належать до паралельних 
поздовжніх, частково поздовжньо-крайових. Мікроплатівки є досить 
стрункими видовженими заготовками, але лише на одній із них помітна 
незначна підправка базальної сторони у вигляді скісного облому та 
дрібного ретушування (рис. 18, 8). 

Крем�яні вироби з вторинною обробкою на загал не досить 
виразні. Чітко виділяються лише чотири різцеподібних предмети. Один 
із них сформований на масивному безсистемно-крайовому відщепі та 
має дуже широку робочу грань (рис. 17, 2),  утворену кількома 
несильними різцевими зняттями. Різець належить до типу серединних 
архаїчного вигляду (6,7 х 3,6 х 2,4 см). 

Інший різець можна визначити як боковий, на куті двобічно 
зламаної двосхилої пластини (рис. 17, 3). Цей інструмент є типовим 
знаряддям першої половини верхнього палеоліту. Ще один різець � 
боковий, на куті фрагментованої ударної площадки пластини, зламаний 
торець якої підправлено дрібною ретушшю (рис. 17, 4). Отже, 
інструмент є базальним вентрально-косоретушним боковим різцем (6,3 
х 2,2 х 1,4 см). І останній різець � базально-боковий вентральний на 
поздовжньо-крайовій пластині (рис. 18, 2). Терміна-льний кінець 
заготовки має дрібний невиразний робочий край мікроскребачки (?). 
Розміри 6,3 х 2,4 х 0,8 см. 

Ще дві атипові скребачки сформовані на термінально-випуклих 
краях невеликого відщепа (рис. 18, 5) і природного уламка (рис.18, 7). 

Одна із мікроплатівок правильного паралельного огранення має 
суцільну вентральну ретуш на одному з поздовжніх боків (рис. 18, 4). 
Ретуш напівкрута. Загалом більше підгострююча, аніж притуплююча, 
тому цей предмет не можна відносити до граветської традиції. 
Можливо, він використовувався як вкладень? 

Отже, у культурному аспекті індустрія верхнього пізньопа-
леолітичного шару покищо залишається невизначеною. Архаїчні різці 
поєднують її з нижніми (8, 7) шарами  Молодово V, але відсутність 
граветських рис не дозволяє відносити цю пам�ятку до пізньомо-
лодовської культури. Очевидно, це один із ранніх проявів оріньякоїдних 
традицій на Дністрі. 

Рівень культурного шару ІІ. Мустьє. 
У цьому геологічному горизонті, що відповідає мустьєрському 

поселенню, знайдено лише 4 крем�яні невиразні скалки і великий 
відбійник-розтирач з каменю-пісковику. На рівні заселення  ІІ-го шару 
розкопі-шурфі 5 зафіксовано скупчення вугликів, переважно деревних. 
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 Рис. 16. Єзупіль ІІ, розкоп 2. Крем�яні вироби. 
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Рис. 17. Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 5. Культурний шар І. Крем�яні вироби. 
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Рис. 18. Єзупіль ІІ, шурф-розкоп 5. Культурний шар І. Крем�яні вироби. 
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У комплексі міждисциплінарних робіт, які проводились на зачис-
тках розрізу Єзупіль, здійснено і палеомалакологічний (вивчення 
викопної фауни молюсків) аналіз. Хоча у кожній з вище наведених 
зачисток фауна є не повсюдно, але в сукупності палеомалакофауніс-
тичну характеристику отримано для усіх виявлених лесових горизонтів, 
а також дубнівського викопного ґрунту. 

У зачистці Єзупіль І фауну молюсків знайдено у верхній частині 
профілю (табл. 1), а саме у верхах нижнього горизонту верхньоп-
лейстоценових лесів (зразок 1.1), у дубнівському викопному ґрунті 
(зразки 1.2�1.4) та у верхньому горизонті верхньоплейстоценових лесів 
(проби 1.5�1.8). 

 
Таблиця 1 

Фауна молюсків розрізу Єзупіль І 

Нумерація зразків Е НАЗВА ВИДУ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

М Succinea oblonga 
elongata Sandb. 

� 3 3 35 14 6 5 6 

О Pupilla muscorum L. 3 40 � 11 42 12 � 14 
О Pupilla loessica L�k. 2 14 1 19 21 10 � 8 
О Vallonia tenuilabris 

Al. Br. 
1 12 2 15 2 � � � 

М Trichia hispida L. � � � 1 � � � � 
Усього 6 69 6 81 79 28 5 28 

 
У зачистці Єзупіль ІІ/4 під горохівським викопним ґрунтовим 

комплексом (рештки горизонту В) розкрито понад 2,0 м верхнього 
горизонту середньоплейстоценових лесів, які на усю потужність 
складені супіщаним карбонатним матеріалом. У нижній частині 
розкритої пачки лесів виявлено фауну молюсків (зразки 2.1, 2.2 у 
табл. 2). 

У зачистці Єзупіль ІІ/1 малакофауну знайдено у лесах, що 
залягають між горохівським та дубнівським включно викопними 
ґрунтовими комплексоми (зразок 2.3 відібрано з надгорохівської 
соліфлюкційної пачки, 2.4 � з верхньої частини лесів, 2.5 � з 
дубнівського ґрунту).  

У складі фауни молюсків виділено два малакофауністичні 
комплекси � комплекс з Pupilla muscorum і комплекс з Succinea oblonga 
elongata. 
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Таблиця 2 
Фауна молюсків розрізу Єзупіль ІІ 

Нумерація зразків Е НАЗВА ВИДУ 
2.1 2.2 2.3. 2.4 2.5 

F Arianta arbustorum (L.) 1 1 3   
O Pupilla muscorum L. 23 4 1  6 
O Pupilla muscorum loessica 

L�k. 
7 4  3 2 

O Vallonia tenuilabris Al. Br. 4 3  2  
М Succinea oblonga elongata 

Sandb. 
58 11 5 1 7 

H Succinea putris L. 4 1    
M Columella columella Mart. 5     
H Vertigo genesii (Gredl.) 5    1 
H Vertigo 

parcedentata Al.Br. 
8     

W Psyha fontinalis  1     
W Anisus leucostomus  3     
W Gyraulus albus  1     
 Усього  120 24 9 6 16 
П р и м і т к а: Е � екологічні групи фауни молюсків: F � види затінених 

місць (лісів і чагарників); О � види відкритих місць (луків і степів); M � 
мезофільні види; H � гідрофільні види; W � водні види. 
 

Для першого зі згаданих комплексів характерним є домінування 
форм, що є типовими для відкритих біоценозів (окрім виду Pupilla 
muscorum (L.), сюди відносимо Pupilla muscorum loessica Lozek та 
Vallonia tenuilabris (Al.Br.)), відсоток інших таксонів здебільшого є 
незначним. Цей комплекс характеризує холодний, часто сухий клімат 
арктичного степу; також він є типовим для фаз лесової акумуляції. У 
даному випадку в складі цього комплексу доцільно виділити два 
підкомплекси. Перший � Pupilla muscorum + Pupilla muscorum loessica. 
Він характеризує більш сухі та холодні проміжки часу, типовим є для 
фаз поміркованого еолового нагромадження лесового пилу. Його 
знайдено у зразках 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 і 1.8 зачистки Єзупіль І. Другий 
підкомплекс � Pupilla muscorum + Succinea oblonga elongata. В його 
складі зростає частка мезофілів (Succinea oblonga elongata Sandb. і Trichia 
hispida (L.)). Він, порівняно із попереднім, репрезентує ймовірно не дуже 
тепліші, але однозначно вологіші кліматичні умови.  Його виявлено у 
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пробах 1.4 і 2.4. Не виключено, що цей підкомплекс можна розглядати як 
перехідний до другого палеомалакофауніс-тичного комплексу. 
Комплекс з Succinea oblonga elongata виявлено у пробах 1.3, 1.7, 2.1�

2.3, 2.5. До складу цього комплексу, окрім номінального виду, входить 
значно ширший спектр видів, зокрема форми типові для відкритих 
біотопів (Pupilla muscorum (L.), Pupilla muscorum loessica Lozek, 
Vallonia tenuilabris (Al.Br.)), мезофіли (Columella columella Mart.), види 
типові для затінених місць (Аrianta arbustorum (L.)), а також гідрофіли 
(Succinea putris L., Vertigo genesii (Gredl.), Vertigo parcedentata Al.Br.) та 
навіть декільна водних таксонів. Цей комплекс характеризує вологі, 
ймовірно навіть перезволожені чи підмоклі (зразок 2.1), та середньої 
вологості (зразки 1.3, 2.2 і 2.3) ценози. Найтиповішим він є для 
початкових та завершальних етапів гляціалів, соліфлюкційних утворень, 
а також окремих інтерстадіальних ґрунтів.  

Детальніше зупинимось на динаміці клімату та ландшафтів. 
Отримана фауна дала змогу відстежити зміни цих компонентів для 
частини середнього та усього верхнього плейстоцену. 

Найдавнішу фауну виявлено у зачистці Єзупіль ІІ/4. Знайдений 
тут комплекс у зразках 2.1 та 2.2 засвідчує холодні та досить вологі 
тогочасні кліматичні умови, домінуючими рослинними угрупованнями 
були відкриті типу лук. Значна кількість гідрофілів та водних форм у 
пробі 2.1 дає змогу припускати близькість до води цієї ділянки. До 
верху пачки кількість водної та вологолюбної фауни зменшується, що 
пов�язано із віддаленням від води та похолоданням. Упродовж усього 
цього відрізку часу відбувались процеси акумуляції лесового пилу. 

Надгорохівська соліфлюкційна пачка сформувалась у подібних до 
описаних вище умовах. У той час було холодно та досить волого, 
рослинні угруповання були відкритими типу лук. З переходом до лесів 
природна обстановка дещо змінилась. Клімат стає  континентальнішим 
� понижуються температури та зменшується кількість вологи (про це 
свідчить зміна комплексу з Succinea oblonga elongata на комплекс з 
Pupilla muscorum). Активно у цей час відбувались процеси 
нагромадження лесового матеріалу.  

Під час формування дубнівського викопного ґрунту умови 
змінювались. Рисою, яка різнить їх від умов, в яких формувались 
залягаючі нижче та вище леси є зростання зволоженості � у складі 
малакоценозів зростає частка мезофілів та з�являються навіть гідрофіли. 
Температури ж натомість залишались низькими. У рослинному покриві 
домінували відкриті ценози типу лук, але подекуди з�являлись і 
чагарниково-лісові угруповання.  
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Леси горизонту 2 формувались у типових для часу лесонаг-
ромадження умовах � було холодно і сухо. Домінували у рослинному 
покриві луки, луко-степи та не виключено степи. Активно нагромад-
жувались еолові леси. Виключення становить проба 1.7, в якій знайдено 
5 екземплярів Succinea oblonga elongata Sandb. Не виключено, що даний 
зразок репрезентує один з пізньоплейстоценових інтерстадіалів.  

Отже, нововідкрита палеолітична пам�ятка Єзупіль ІІ, що 
розташована неподалік від багатошарової добре вивченої палеолітичної 
пам�ятки Єзупіль І, містить щонайменше два культурних горизонти:       
ІІ � середньопалеолітичний (мустьєрський), І � верхньопалеолітичний. 
Середньопалеолітичний культурний горизонт пов�язаний з денудованим 
і частково перевідкладеним горохівським викопним ґрунтовим комп-
лексом, верхній палеоліт тяжіє до дубнівського викопного  ґрунту. Це 
підтверджують і результати термілюмінісцентного датування відкладів 
пам�ятки Єзупіль ІІ (див. рис. 8). 

Пам�ятка Єзупіль ІІ дуже перспективна, оскільки вона страти-
фікована та містить цікавий археологічний матеріал. Її вивчення 
доцільно продовжувати. Особливо це стосується верхнього палеоліту, 
який на пам�ятці Єзупіль І досить бідний. Поза сумнівом вивчення 
палеолітичної пам�ятки Єзупіль ІІ доповнить наші знання про палеоліт 
України.   
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YEZUPIL II � A NEW PALEOLITHIC MONUMENT OF THE DNIESTER 
AREA IN HALYCHYNA 

 
By Andriy Bohutskyi, Roman Dmytruk, Yaroslav Kusiak, Mariya Lanchont, 

Oleksander Sytnyk, Andriy Yatsyshyn 
 

The paleolithic monument Yezupil II was discovered in 2005 and its 
exploration is just beginning. The monument is composed of two cultural layers: II 
� Middle Palaeolithic (Musierian) and I � Upper Palaeolithic. The archaeological 
and geological evidence of the monument Yezupil II presented in this work 
correlate well with that of interdisciplinary research into the monument Yezupil I 
situated close by, on the same terrace of  the Dniester. The monument is well-
stratified and prospective. Its exploration will enrich our knowledge of the 
Palaeolithic era in Ukraine. 
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УДК 551.4 
 

PIONIERSKIE BADANIA KRAJOZNAWCZE STANISŁAWA 
STASZICA I WINCENTEGO POLA W KARPATACH 

 
Krystyna  Harasimiuk, Marian Harasimiuk 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 

 W połowie wieku XVIII  przenikały do Polski wpływy rozwijającego 
się na zachodzie Europy ruchu umysłowego zwanego Oświeceniem. 
Rzeczpospolita przeżywała wówczas ogromne problemy wewnętrzne i 
zewnętrzne. Narastały ogromne kontrasty społeczne, następował   rozkład 
moralny szerzący się  wśród magnaterii. Rzeczpospolita Szlachecka stała na 
krawędzi katastrofy, której   sygnałem był pierwszy rozbiór w 1772 r. W 
wyniku kolejnych w 1793 i 1795 jedno z największych państw Europy znikło 
z mapy politycznej kontynentu na ponad  120 lat. 

 Postępowe idee oświeceniowe  działały ożywczo na umysły 
wykształconej część polskiego społeczeństwa. W nich to szukano   ratunku 
dla narodu i państwa w różnych dziedzinach życia społecznego(oświata , 
gospodarka).  

 W tych to czasach przyszedł na świat jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli polskiego Oświecenia Stanisław Staszic. Urodzony w 1755 
roku jeszcze przed rozbiorami był świadkiem stopniowego rozpadu państwa i 
całym swoim  bardzo bogatym życiem włączył się w ratowanie jego dorobku  
narodowego.( Czarniecki,Małkowski 1958).  Stanisław Staszic  otrzymał 
bardzo staranne wykształcenie . W kraju ukończył studia teologiczne 
natomiast  w 1779 roku wyruszył na studia zagraniczne,. Studiował w Lipsku 
, Getyndze oraz w College de France w Paryżu gdzie studiował fizykę i 
geologię. W tym czasie Paryż był najważniejszym ośrodkiem naukowym w 
Europie.   Tu skupiało się grono najwybitniejszych myślicieli drugiej połowy 
XVIII wieku. W Paryżu właśnie powstało najważniejsze dzieł epoki 
Oświecenia Wielka Encyklopedia, której celem  i zadaniem było 
opracowanie  ówczesnych zdobyczy nauki. 

W tym też czasie następował  szybki rozwój nowej nauki  geologii. 
Fascynowała ona umysły młodych adeptów nauki,  rozwojem nowych teorii 
związanych z powstawaniem otaczającego świata jak też możliwością 
dokonywania niespodziewanych odkryć  bogactw mineralnych ukrytych w 
ziemi. W poszukiwaniu i eksploatacji tych bogactw  dostrzegano aspekt 
praktyczny mający wpływ na rozwój gospodarczy państw. Tej właśnie 
fascynacji uległ podczas swoich studiów w Paryżu  młody Staszic. Zetknął 
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się tam ze słynnym przyrodnikiem francuskim organizatorem Muzeum 
Historii Naturalnej w stolicy Francji  Georges-Luis Bufonem/1707-1788/, 
autorem dzieła poświęconego dziejom ziemi p.t. �Epoki Natury�. Staszic 
przetłumaczył to dzieło na język polski i uzupełnił wiadomościami  z zakresu 
geologii  Polski. (Czarniecki, Małkowski 1958,Czeppe,Wójcik 2004) 

 Swoją wiedzę z zakresu geologii zdobytą w czasie studiów w Paryżu 
poszerzył   Stanisław Staszic  studiując literaturę z zakresu geologii jak też 
podróżując po Europie w latach 1790-1805. Był wnikliwym obserwatorem i 
wszystkie swoje spostrzeżenia spisywał w dzienniku podróży.(Leśniewski 
1931) 

 Działalność naukowa Staszica przypadła na okres kiedy w nowo 
rozwijającej się nauce-geologii trwał spór pomiędzy neptunistami a 
plutonistami. Neptuniści, których teorię przyjął S. Staszic   wodzie 
przypisywali główna rolę w powstawaniu skal , plutoniści natomiast  
dowodzili, że  granity i bazalty oraz inne skały krystaliczne pochodziły z 
ognia znajdującego się w głębi ziemi.  W tym tez czasie  profesor Akademii 
Górniczej we Freiburgu w Saksonii  Abraham Werner stworzył podstawy 
rozwoju nowej nauki mineralogii. 

Największymi osiągnięciami Stanisława Staszica  z zakresu geologii są 
dwa dzieła o nieprzemijającej wartości:  mapa geologiczna  oraz zbiór 
rozpraw zawartych w tomie �O ziemiorodztwie Karatów��  Mapa  
opracowana według koncepcji uczonego przy zastosowaniu metody 
kopczykowej została wydana w Paryżu w 1806 roku a jej pełny  tytuł brzmi 
�Mapa geologiczna całej Polski, Mołdawii, Transylwanii oraz części Węgier 
i Wołoszczyzny.� Była to pierwsza mapa geologiczna tak dużego obszaru 
obejmującego Europę Środkową. Staszic wykonał również profil geologiczny 
przez Polskę od Tatr do Bałtyku. Przez wiele lat był jedynym profilem  
wykonanym na tak dużą skalę. W opracowaniu wspomnianej mapy 
geologicznej oprócz własnych obserwacji wykorzystał częściowo istniejące, 
wcześniejsze opracowanie francuskiego geologa J.E. Guettarda �Mapa 
mineralogiczna Polski� z 1762 roku  

oraz  dzieło Baltazara Hacqueta  austriackiego profesora zniemczonych 
polskich uniwersytetów we Lwowie i Krakowie �Najnowsze podróże 
Hacqueta fizykalne i polityczne w latach 1794i 1795 przez Karpaty Dacie i 
Sarmackie czyli północne�.(Czarniecki, Małkowski 1958). Za  pierwszą 
geologię ziem dawnej Polski  uznaje się dzieło Staszica  � O ziemiorodztwie 
Karpatów   i innych gor i równin Polski�. Jest to cykl prelekcji wygłaszanych  
na posiedzeniach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie w latach 1805-
1809. Dwanaście wykładów ukazało się w całości  drukiem w 1815 roku. 
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Zarówno mapa geologiczna jak �Ziemiorodztwo�� zadecydowały o tym, że 
Stanisława Staszica uważa się za �Ojca geologii polskiej�. 

 Zainteresowanie geologią  miało u niego bardzo wyraźne podłoże 
praktyczne  a mianowicie  w kryjących się w ziemi bogactwach mineralnych 
widział  jedna z dróg ratowania ekonomicznego państwa i stworzeniu 
podstaw gospodarczego rozwoju ziem dawnej 
Rzeczypospolitej.(Czeppe,Wójcik  2004)  

  Podróże po kraju , które odbywał Staszic na początku XIX wieku a 
szczególnie jego karpackie  penetracje  stanowią pierwsze opisy  tych ziem 
polskich  wykonanych z  autopsji. Karpaty, które stanowią nasze główne  
zainteresowanie,  przemierzył od Tatr poprzez Beskidy,  Czarnohorę aż do 
Żelaznej Bramy. Swoje bardzo wnikliwe obserwacje skupiał głównie na 
geologii interesował się również roślinnością, opisywał krajobraz oraz 
zagadnienia związane z działalnością człowieka. 

 Zastosowany przez  Staszica termin � Ziemiorodztwo� oznaczał to 
samo co stosowana wówczas  �geognozja� a później geologia. Przeważająca 
część �Ziemiorodztwa�� poświęcona jest zgodnie z tytułem Karpatom .  We 
wstępie  dokonał  Staszic podziału na formacje geologiczne występujące w 
Polsce. Podział ten dokonany przez samego Staszica w duchu 
reprezentowanej przez niego teorii  neptunistów był następujący. Formacje te 
nazywa  �gorami� i są to:[�] Gory pierworodne: których skała jest 
jednostajną bryłą, nie leży ławicami, albo  przynajmniej nie ukazuje ławic w 
wielkich masach i nie prześciela się z skałą innego gatunku. 

       Gory ościenne czyli pierwotno-warstwowe, których skały są ułożone 
ławicami; która składa się z różnego skał gatunku, bez ślad w nich roślinnych 
lub żywotnych jestestw.  

Pasmo gor przedwodowych które średniczy między gorami ościennymi i 
gorami pomorskim, a często gor pomorskich bywa podsadą    

Gory pomorskie: udziałane w morzach, w których mnożyły się gatunki 
małżów i dziarstwin  już zaginionych,  i gatunki małżów i dziarstwin  dotąd 
się jeszcze w morzu mnożących. 

 Gory osepowe:, zsepowe udziałane najóźniwej z samych zamętów, z 
zamieci piasku, glin, i rumowiskróżnego0 skał, opok i gatunku[..](Staszic 
1815 strVII).Ze współczesnego punktu widzenia  skały pierworodne to 
krystaliczne (granity, gnejsy) natomiast pozostałe to skały osadowe. 

  Wędrówki po ziemiach dawnej Rzeczpospolitej  odbywał Staszic w 
towarzystwie miejscowej ludności zaopatrzony w sprzęt badawczy. . 
Przemierzając  Beskidy oprócz skrupulatnego rejestrowania  różnego rodzaju 
skał i surowców mineralnych  czynił  rozważania Staszica na temat tektoniki 
tych gór. Zauważył wykonując pomiary przy pomocy kompasu, że kierunek 
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warstw jest jednolity od wschodu na zachód ale pochył(upad) warstw bardzo 
różny od poziomego do prawie pionowego. Wyciągnął wniosek, że tektonika 
Karpat jest ściśle związana z budową geologiczną, granitowych trzonów 
karpackich.(Goetel 1955)  . 

Dużym wyczynem w czasie wędrówek po Beskidach było wejście na 
Babią Górę  najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich. Była to niezwykle 
skomplikowana wyprawa,  którą powziął w lipcu 1804 roku. Staszic 
zaopatrzony był w cały komplet instrumentów badawczych były to 
termometry, barometry,elektrometry ,higrometry, kompasy górnicze i zwykłe  
oraz cały zestaw pojemników na okazy roślinne. Po dotarciu na bardzo dziki 
rozległy szczyt Babiej Góry  wykonał szereg pomiarów  temperatury 
powietrza, wilgotności, deklinacji igły magnetycznej. Ze szczytu  Babiej 
Góry  analizuje morfologię  zachwycając się bardzo rozległym widokiem  
kierunku północnym  i zawężonym od południa  poprzez jeszcze wyższe 
góry Tatry. Na Babiej Górze prowadzi bardzo wszechstronne badania 
przyrodnicze. Szczegółowo opisuje skały(zlepieńce, piaskowce z których 
zbudowany jest główny masyw  pasma babiogórskiego wyróżnia łupki 
piaszczyste, . Zauważył też występowanie  zielonych łupków chlorytowych 
charakterystycznych dla fliszu magurskiego. Będąc na szczycie  wyciąga też 
słuszny wniosek, że pasmo babiogórskie jest ogniwem długiego pasma 
karpackiego, które ciągnie się od Cieszyna aż po Multan (dawna nazwa 
Mołdawii). W morfologii Karpat (gór ościennych ) czyli Beskidów  zauważa, 
że wszystkie te gory [..] mają swoje wierzchy okrągławe opłaże ,rozłożyste.. I 
choć gołe skały, przecież nigdy nie strzelają  ostrzem w gorę, okrągławemi 
cyplami tylko się wznoszą. Te zaś ogolone ze strony północy są oberwane, z 
strony południa połóżyste[..] (Staszic 1815 str 80) O wszechstronności 
zainteresowań przyrodniczych Staszica świadczy  to,że podczas wyprawy 
babiiogórrksiej zebrał i opisał wiele gatunków rośli. I zwrócił uwagę na  
piętrowość roślinności w górach. Obserwował i opisywał różne zjawiska . O 
dużej wrażliwości  estetycznej  autora Ziemiorodztwa świadczy  słynny opis 
wschodu słońca na Babiej Górze.[..]Dnia 25 lipca 1804  roku uważałem z tei 
tu gory wschod słońca: powietrz było pełne mglistej pary. Słonce wschodzące 
przez kilka minut, ukazało mi się więcej siodmą częścią swego diametru 
spłaszczone. Mgła szaroblada wznosząc się do połowy Babi-gory, ukazała 
szczególny na oko widok:wszystko zdawało się być zatopione, jak wodami 
zalane, z których gdzie niegdzie, gdyby wyspami, wydobywały się niektórych 
gor wierzchowiska. Te uważne, wszystkie ukazały się kilku stopniami wyżej a 
niżeli były istotnie uważane w dniu poprzednim, czystym około południa. 
Wieża Sw.Krzyża wynosiła się takż  w porównaniu wyżej. Były to skutki 
pochodzące z refrakcji promieni słońca[..](Staszic 1815 str 82)  
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Wschód słońca na Babiej Górze jest do dzisiaj jedną z największych 
atrakcji turystycznych w Beskidach. 

 Wędrując po Karpatach Staszic  rejestruje występowanie źródeł 
mineralnych siarczanowych  oraz źródła wód kwaśnych i żelazistych. 
Wymienia miejscowości w których one występują 
(Krośnica,Tylka,Biela,Lubla, Drużbokow, Piwniczna, Roztoka, Krynica, 
Konieczna, Bardyjow). Przechodząc z pasma beskidzkiego w stronę Tatr 
Staszic zauważa występowanie wapiennych skał które oddzielają  �gory 
ościenne od pierworodnych�.  To nic innego jak wyróżnienie pienińskiego 
pasa skałkowego. O wszechstronności obserwacji Staszica może świadczyć 
jeszcze jeden fakt. Zauważył mianowicie, że wielu grali zamieszkujących 
Karpaty choruje na wole(tarczycę).Związek z ta chorobą widział i słusznie 
jak wykazały późniejsze badania w składzie chemicznym wody.(Goetel 
1955) 

Na szczególną uwagę zasługują tatrzańskie wędrówki Staszica .Opis Tatr   
jest dosyć chaotyczny i dlatego   trudny do interpretacji. Najprawdopodobniej 
w Tatrach przebywał Staszic trzy razy ale najwięcej obserwacji dostarczyła 
wyprawa z 1805 roku kiedy to udał się tam po opuszczeniu Beskidów. Miał 
wówczas 50 lat i z zapałem młodzieńca wspinał się na najwyższe 
szczyty(Łomnica, Krywań Kołowy)  .Badał skład chemiczny jezior 
tatrzańskich porównując ich wygląd do tych które obserwował w Alpach.Nie 
podejmował się jednak interpretacji ich genezy. Wspinając się na szczyty 
tatrzańskie  skrupulatnie notował  zmienność typów skał obserwowaną po 
drodze. Osiągnąwszy szczyt Kołowego (było to pierwsze wejście taternickie) 
Staszic zastanawiał się nad  siłą, która wyniosła w tym miejscu tak wielkie 
bryły granitu.(Staszic 1815). Nadmierne przywiązanie do teorii nepunistów 
nie pozwoliło mu  przyjąć  głębinowego(ogniowego) pochodzenia tych skał. 
Podobnie jak na Babiej Górze  interesował się roślinnością Tatr a szczególnie 
mchami i porostami, których  nie spotykał w Beskidach. 

 W kolejnych rozprawach od VI do X Staszic odbywa mozolną  
wędrówkę po Karpatach od wzdłuż całego łuku Karpat od Dunaju w okolicy 
Bratysławy aż do Dunaju w okolicach   Żelaznej Bramy.  Wnikliwie 
obserwuje budowę geologiczną gniazd i pasm górskich , które dzisiaj zalicza 
się do Karpat Wewnętrznych. Zarówno w Małych Karpatach w okolicy 
Bratysławy w Tatrach Wysokich i Niżnych  czy  też w Karpatach 
Marmaroskich Staszic opisuje granity i gnejsy  ,które zalicza według swojego 
podziału stratygraficznego  do karpackiej �gory pierworodnej�. Do niej to też 
zalicza  masyw krystaliczny  wołyńsko-ukraiński. Zauważa jednak przy tym 
[..]że  idąc przecież dalej za jej  głównym kierunkiem (tej pierworodnej gory 
karpackiej)  od zachodu na wschód, przez kilkadziesiąt mil  niewidzieć 
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nigdzie gory pierworodnej. Dopiero przy mieście Jampolu znowu Dniestr 
odkrywa granity[..] (Staszic 1815 str193) Słusznie obserwuje  przerwę 
pomiędzy Karpatami Marmaroskimi a krystalicznym masywem ukraińskim 
wypełnioną skałami osadowymi. W dalszym opisie powraca  w 
Karpaty[..]Zwracam się do Czarnei gory (Czarnohory), w której główny 
kierunek pierworodnego łańcucha, skreca się  od północy na południe. I w 
takim kierunku ,dzieląc Multany od Siedmiogrodu, ciągnie aż za Kronsztad, 
gdzie jest przerwa czyli pas Buża zwanyGrzbiet gory pierworodnej,między 
Polską, Wegrami, aż po Czarną gorę jest nieszeroki i mało wyniosły.Odtąd 
przy zmienianiu swego kierunku ,znowu wznosi się w ogromne i rozległe 
skały. Najobszerniejsze w tem miejscu gory w języku Siedmiogrodzian i 
Multanów noszą nazwiska :jedna Piatras, a druga od Pokuckich 
mieszkańców zwana ogonem nazwiskiem Czarna  hora.[..](Staszic 1815 
str.194).Penetrując   Beskidy Wschodnie, Staszic zastanawia się nad bardzo 
skomplikowaną tektoniką tych gór. 

 Wędrując z kolei po  Karpatch  � gorach pierwotno-warstwowych( 
ościennych) i �gorach przedwodowych� i �gorach pomorskich�, Staszic z 
ogromną skrupulatnością dokonuje rejestracji występowania surowców 
mineralnych. Na uwagę zasługują opis złóż ropy w okolicy Borysławia oraz  
prymitywnego sposobu  ich wydobywania.   Opisuje  liczne źródła mineralne 
występujące w rejonie Drohobycza , w których wyraźnie wyczuwał się 
obecność skałoleju. Znajdując źródła mineralne Staszic zawsze starał się 
ocenić ich sklad chemiczny.  Tak na przykład z występowaniem siarki w 
Karpatach łączył Staszic  źródła siarczane w Lubieńcu i Szkle opisywane  już 
w XVII wieku Z benedyktyńska wręcz dokładnościa opisuje Staszic kopalnie 
(banie) soli w Beskidach Wschodnich   przez Kalusz, Kuty, Bukowinę . N 
przedgórzu Karpackim   odnotował występowanie od strony północnej i 
wschodniej 40 kopalń a od południowej i zachodniej 44 . Natomiast źródeł 
słonych z strony północnej znajduje się 134 z południowej przeszło 
300.Wiele miejsca poświęcił też m kopalniom soli w Wieliczce i Bochni  w 
Beskidach  Zachodnich. 

  Oceniając bardzo trudny tekst dzieła Staszica należy zauważyć jego 
niezwykłą intuicje geologiczną. Wyznaczył on niezwykle dokładnie jak na 
ówczesne czasy główne granice tektoniczne między  podstawowymi 
jednostkami łańcucha Karpat. Staszic był zafascynowany  możliwościami 
surowcowymi obszarów przez niego odwiedzanych(złoża soli, olej skalny 
rudy żelaza, źródła mineralne, złoto, srebro itd.) Widział w tym podstawę 
gospodarczego rozwoju   tych ziem.  Interesował się tez sposobami 
eksploatacji wielu surowców mineralnych. Był człowiekiem o bardzo 
wszechstronnych zainteresowaniach. Opisywał krajobraz ale również zwracał 
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uwagę na sposób  życia , obyczaje i stroje mieszkańców rejonu karpackiego. 
W tym zakresie bardzo byli mu pomocni miejscowi przewodnicy , których 
wynajmował jako towarzyszy swoich wypraw. Staszic był przede wszystkim 
geologiem , ale jego wszechstronne obserwacje przyrodnicze i etnograficzne  
można traktować jako pierwsze kroki  w badaniach krajoznawczych 
wówczas rozumianych jako badania geograficzne Geografia , która jako 
opisanie Ziemi towarzyszyła człowiekowi jeszcze od czasów starożytnych  
stała się nauką uniwersytecką po utworzeniu w Berlinie w 1820 roku katedry, 
którą kierował Karol Ritter. W swoim dziele �Erdkunde 
�.�(Ziemioznawstwo.....)  wydanym w 1817 roku  zawarł całą koncepcje 
nowożytnej geografii dając podstawy jej późniejszego rozwoju. 30 lat 
później w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim powstala druga w 
Europie Katedra Geografii której kierownikiem zostal profesor Wincenty 
Pol. 

Należal on do najwybitniejszych postaci polskiego Romantyzmu. 
Wincenty Pol (1807-1872)  poeta-geograf,  którego  burzliwe  życie    
przypadło na okres dwu nieudanych powstań narodowych, buntów 
chłopskich i  Wiosny Ludów. Ten niezwykły, wrażliwy człowiek, o 
ogromnym uroku osobistym, wielki patriota, działacz polityczny i społeczny, 
filozof z wykształcenia, poeta z iskry Bożej, z pasji samouk geograf - 
krajoznawca, nieustanny wędrowiec, zmagający się niejednokrotnie z ludzką 
zawiścią i niesprawiedliwymi ocenami, oddany był bezgranicznie narodowej 
sprawie polskiej zarówno w swojej działalności literackiej jak też naukowej . 

Pierwsze podróże po wschodniej części ziem polskich ( okolice Lwowa, 
Podole, Wołyń, Polesie, Litwa) odbywał  Pol w latach 1819-1831 w czasie 
studiów we Lwowie, Tarnopolu i Wilnie. Już wtedy we wczesnej młodości 
fascynowała go przyroda i ludzie. Gwałtowna burza, którą przeżył w 
Gołogórach podczas jednej z wycieczek studenckich, rozbudziła w nim 
zainteresowania przyrodnicze ( Hanik, Rosnowska, 1982). 

Powrócil do Galicji w 1833 roku po tulaczce  po powstaniu 
listopadowym. Często zmieniał  miejsca pobytu podróżując po Podolu , 
Wołyniu i Ukrainie. Zimę 1834/35 spędził w Tatrach w Kuźnicach, pracując 
jako urzędnik w hamerni Edwarda Homolacza gdzie wytapiano żelazo. Było 
to pierwsze zetknięcie Pola z Tatrami pod urokiem których pozostał do końca 
życia. Zima była wtedy wyjątkowo sroga. Pol przeżywał gwałtowne śnieżyce 
, wichury, tu zetknął się też po raz  pierwszy z góralami, poznając ich 
obyczaje i odrębność kulturową.  Pobyt w Kuźnicach zapoczątkował 
zainteresowania naukowe Pola tym regionem. Rozpoczął studiowanie 
literatury geologicznej dotyczącej Tatr i Podhala. Były to  dzieła S. Staszica, 
J.B. Puscha, W. Sydowa i  J. Wahlenberga. Zaczął też  prowadzić własne 
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obserwacje meteorologiczne .W lecie 1835 roku odbył wycieczkę  w Tatry, a 
wrażenia z tej wyprawy opisał w �Podróży do Tatr� i zamieścił w 
Kwartalniku Naukowym z 1835 roku (Hanik, Rosnowska 1982). Można 
śmiało powiedzieć, że  rok 1835 otworzył nowy rozdział w życiu poety , 
przyroda stała się drugą wielką jego pasją. Jego poetycka opowieść  o 
ziemiach dawnej Polski �Pieśń o ziemi naszej� którą ukończyl w  1835 roku 
już w Zagórzanach w Karpatach  byla znana Polakom we wszystkich 
zaborach. 

W latach 1836-1846 Pol,  , przebywał z rodziną w Karpatach. Przez 4 
lata mieszkał w Kalenicy (Kalnicy) w Bieszczadach,  a od 1840 w 
Mariampolu koło Gorlic (w niewielkim folwarku ofiarowanym mu przez 
Tadeusza Skrzyńskiego i Teofila Łętowskiego). W Kalenicy  rozpoczął  
regularne,   samodzielne studia  geograficzne. Przeczytał wszystkie dzieła 
Karola Rittera i Aleksandra Humboldta. Pomogła mu w tym doskonała 
znajomość języka niemieckiego. Tu w 1837 rozpoczął pisać  �Geografię i 
etnografię Polski 

Mieszkając już w Mariampolu,  w latach 1841-1844 odbył 4 wycieczki z 
Hiacyntem Łobarzewskim, botanikiem z zamiłowania . Zbadał  wówczas 
dokładnie Tatry, Beskidy,  dotarł do źródeł Wisły, Odry, penetrował górne 
dorzecza Dunajca, Sanu, Dniestru, Prutu, część  Śląska i Podola, ogółem było 
to ponad 15 000 km2.( Hanik , Rosnowska  1982 ) Nie rozstawał się z 
barometrem, kompasem i notatnikiem. W okresie zimowym opracowywał 
materiały zebrane w czasie letnich wypraw. Powstał wówczas przebogaty 
materiał kartograficzny i faktograficzny oraz pierwsze wersje jego ważnych 
prac naukowych.  

 
Analizując karpacki okres w życiu Wincentego Pola pozostaje się pod 

wrażeniem niezwykłej energii tego młodego trzydziesto paroletniego 
człowieka. W. Pol penetrował tereny zupełnie nigdy wcześniej przez nikogo 
z dokładnością badacza nie opisywane pod względem krajoznawczym. 
Pokonywał na koniu, furmanką bądź pieszo dzikie ostępy, niekiedy 
bezdroża.(Kresek. i inni  1989, Majchrowski 1882)  

Myślał też o rozwoju gospodarczym biednego regionu karpackiego w 
oparciu o istniejące tam złoża mineralne. O tych pionierskich inicjatywach 
świadczyć może list z 18 czerwca 1839 roku adresowany do Tytusa 
Działyńskiego (założyciela zbiorów kórnickich a przebywającego ze 
względów politycznych w okolicach Jasła) [...]. O źródłach rop tłustych 
powziąłem bliższą wiadomość; znajdują się one głównie w okolicach rzeki 
Ropy, Krosna , Jasła i w kilku wioskach ziemi sanockiej, zaniedbane bez 
użytku, nie czyniąc dochodu właścicielom  ,mogłyby być kupione lub w 
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dzierżawę wzięte za małą cenę ; można by się na koniec zająć poszukiwaniem 
nie odkrytych dotąd `źródeł ropy i mieć górnicze prawo po sobie [...].w 
dalszej części snuje rozważania ekonomiczne mające na celu zainteresowania 
adresata ewentualnym zainwestowaniem w rozwój górnictwa naftowego w 
Karpatach (Listy z ziemi naszej...2004 str. 40.). Listy do żony Kornelii pisał z 
każdej podróży, były to swoiste listy - reportaże, pisane w latach 1840-41 ze 
szlaku wędrówek karpackich. Jako przykład relacji z tych naukowych 
wypraw może posłużyć list pisany w połowie sierpnia 1841 roku[...] Od 
trzech tedy niedziel jestem znowu w górach na wierzchowinie Stryja i Oporu 
w krainie Bojków, którym granice odznaczyliśmy na karcie niegdyś  z 
Edmundem Krasickim bardzo dobrze jak teraz widzę[...] Bojki osiedli całą 
wierzchowinę dniestrową od łomniańskiego starostwa począwszy na 
pograniczu ziemi sanockiej ciągną się ich  siedziby ku wschodowi, wzdłuż gór 
na źródłowiskach  Dniestru, Stryja, Oporu, Świcy,  Łomnicy aż po źródła 
Bystrzycy. Pospolicie nazywają ich szpetnie Bojkami, oni jednakowoż nie 
radzi są nazwisku temu i nazywają się Wierzchowieńcami, a krainę swoją aż 
po wzgórza Wierzchowiną. Pośrodku tej krainy leży na połaci  Oporu i 
Oriawy rzeki 24 wiosek należących do państwa Skolskiego i te porzecza lud 
Tucholszczyzną , a mieszkańców Tucholcami nazywa. W istocie różnią się 
Tucholcy i strojem i zakładem swych wiosek znacznie od Bojków, którzy 
oskrzydlili ich siedziby od zachodu i wschodu aż po grzbiet graniczny 
Beskidu. 

Cała wierzchowina dniestrowa zdaje się być krajem dawniej daleko 
osiadłym od ziemi sanockiej, a miejscowa  cywilizacja Tucholszczyzny jest 
niezawodnie najstarożytniejszą. Już sama roślinność dowodzi, że tu od wielu 
wieków osiedli ludzie, bo pierwotne jej ślady znikły. Okolica jest bardzo 
przetrzebioną i zmieniła swoją fizjognomię. Za miasteczkiem Skolem 
zaczynają się  siedziby Tucholców wzdłuż Oriawy i Oporu. Budowa cerkwi 
jest tu bardzo starożytną, chaty mają podniesienia dookoła, są obszerne 
wygodne i dobrze zbudowane, a rzeźby bardzo misterne miejscami, którymi 
są chaty ozdobione, przypominają rysunkiem styl bizantyjski cerkiewny 

W kolejnym liście do żony opisal widok spod szczytu  Popadii w 
Gorganach. [....] Odkryla się naszym oczom niezmierzona przestrzeń kraju. 
Przerażający był widok tej górskiej pustyni, którą ledwie okiem można objąć 
było. Nigdzie nie przewija się ani smuga zieloności ląk  górskich, ani potok , 
wszystko jest jednostajnym lasem, jak szczotką pokryte, w którym ćmią się 
niższe góry, iż zdają się plynąć, w istocie podobne do fal olbrzymich jakiegoś 
wzburzonego morza . Z  powodzi tego czarnego lasu wznoszą się , jak daleko 
zajrzeć, ostre, nagie grzbiety i czuby skaliste. Od kilku tysięcy lat nie zmienil 
się ten widok w niczym.[...] . Wschodnie Karpaty przemierzyl od 
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Bieszczadów przez  Gorgany, Czarnohorę po Karpaty Marmaroskie . Odbyl 
również ekscytujący splyw Prutem od  podnóży szczytu Howerli w 
Czarnohorze po polożony na pólnoc Delatyn. 

.Już jako profesor geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego ale 
równocześnie poeta, przy wypełnionej słuchaczami  sali rozpoczął jeden ze 
swych słynnych wykładów, strofami zaczerpniętymi z �Godła 
życia�[..]Twardo stanąć na przeszłości, Jak krew ze krwi, jak kość z kości, I 
pamięcią poczcić dzieje- A w świat  przyszły siać miłości, Ziarna wiary i 
nadzieje �[�] . Po tym poetyckim wstępie wygłosił prelekcję� Rzut oka na 
umiejętność geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu�.(Pol 1877) 
Wyłożył wówczas swoje stanowisko dotyczące geografii pojmowanej w 
duchu koncepcji Karola Rittera, jako nauki o przemianach zjawisk na 
powierzchni kuli ziemskiej występujących w czasie i przestrzeni. Dokonał 
podziału na trzy podstawowe jej działy (oro-  i hydrografię, klimatologię , 
bio- i etnografię). Geografię historyczną uznał za geografię porównawczą a 
etnografię jako część geografii powszechnej. (Barycz 1949..). Rozpatrując 
miejsce człowieka w badaniach geograficznych napisał [...] Jeżeli bowiem 
nigdy nie zaprzeczano wpływu jaki natura wywiera na człowieka, okazuje się 
podług dzisiejszego stanowiska geografii powszechnej, iż nie dosyć 
uwzględniono i oceniono wpływ jaki człowiek wywiera na naturę. 

Niestety pożar w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1850 roku po raz 
kolejny (po pożarze w Polance w roku 1846 kiedy spłonął jego prawie cały 
naukowy dorobek karpacki) strawił rękopiśmienny dorobek profesora, 
dotyczący opisu Europy (Alp, Sudetów, krain naddunajskich.). Zniszczeniu 
uległ również dorobek kartograficzny Pola. Z tego cyklu wykładów 
zachowała się wcześniejsza jego praca, którą ogłosił drukiem w 1851 jako 
�Rzut oka na północne stoki Karpat i przyległe im krainy�.   Jest to pierwsza 
tak dobrze opracowana geografia regionalna  południowej części ziem 
dawnej Polski. Z punktu widzenia krajoznawczego na szczególną uwagę 
zasługuje rozdział opisujący gościńce czyli szlaki komunikacyjne 
prowadzące przez grzbiety Karpat oraz u ich podnóży.( Pol 1851). Wcześniej 
przedstawił Pol swoje rozważania na ten temat w  liście do Wacława 
Aleksandra Maciejowskiego z 13 I 1848, roku historyka i prawnika profesora 
literatury starożytnej w akademii duchownej w Warszawie  wyznaczając 
szlaki historyczne Opisał szczegółowo szlaki tatarskie , wołoskie, węgierskie, 
naddunajskie, morawskie, greckie, stepowe (Listy z ziemi naszej� 2004 str. 
185-187.)  Współcześnie  można by je określić  jako  szlaki kulturowe , 
rozwijane  obecnie jako nowa forma turystyki.  

W  roku 1851 ukazało się również pierwsze wydanie prelekcji 
uniwersyteckich Pola �Północny wschód Europy  pod względem natury oraz 
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Hydrografia Polski � Opublikował je z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu 
odbiorcy w celu   jak sam napisał we wstępie ,  przybliżenia rodakom 
znajomości ojczystego kraju.(Pol 1875) Wykłady Pola miały tym większą 
wartość  ponieważ oparte były o własne obserwacje, opisy i pomiary. Bardzo 
cenna pod względem naukowym jest szczegółowa dokumentacja 
hydrograficzna dotycząca rzek polskich, głównie karpackich. 

Profesor  Wincenty Pol uczył studentów patrzeć na krajobraz a 
wrażliwość poety w jeszcze większym stopniu pozwalała dotrzeć do 
wyobraźni odbiorcy. Nikt lepiej od niego w tym czasie nie umiał opisać 
polskich ziem i nauczyć ich kochać. Pol był krajoznawcą z krwi i kości , 
człowiekiem wiedzy, uczonym, specjalistą geografem. Jako pierwszy zebrał 
nazwy ludowe poszczególnych krain i wprowadził je do swoich 
uniwersyteckich wykładów .  Wiele z nich) utrwaliło się  w polskim 
słownictwie geograficznym .  (Niemcówna 1922)  

 Niestety W. Pol miał także wielu przeciwników,  nie tylko 
politycznych ale i naukowych. Szalę goryczy przepełniła krytyka z jaką 
spotkała się jego praca �Rzut oka na północne stoki Karpat� zamieszczona w 
krakowskim �Czasie� w 1851. Pol  w środowisku akademickim Krakowa był 
przede wszystkim  poetą.  Jego prace naukowe postrzegane  były , zwłaszcza 
przez   geologów  mających dobre, specjalistyczne  wykształcenie 
uniwersyteckie, jako  mało profesjonalne, zgoła dyletanckie . Autor jednego 
z  krytycznych artykułów podpisany inicjałami k.r. należał bez wątpienia do 
tego grona. Wytknął Polowi wiele nieścisłości w  zakresie geologii i 
topografii Tatr , brak znajomości najnowszej literatury oraz zbytnią 
dowolność w interpretacji  zjawisk i tworzeniu teorii naukowych. Krytyka 
była druzgocąca, bardzo złośliwa i zdecydowanie nieobiektywna.  Tym 
boleśniejszy był fakt iż wyszła ona najprawdopodobniej  spod pióra bliskiego  
przyjaciela Pola, towarzysza licznych wspólnych, tatrzańskich wycieczek, 
uniwersyteckiego kolegi,  profesora Ludwika Zejsznera. ) Ludwik Zejszner w 
swej bardzo rzeczowej naukowej krytyce nie dostrzegł jednego, że była to 
pierwsza tak wszechstronna, wnikliwie opracowana i przemyślana 
monografia regionu. Wiele myśli Pola zwłaszcza w zakresie regionalizacji i  
nazewnictwa  jest aktualnych do dzisiaj .To on po raz pierwszy podjął 
ogromny trud   wyznaczenia granic grup etnograficznych w obszarze  całego 
łuku Karpat.( Kantor 1997).  

 Mimo tych przeciwności losu Wincenty Pol nie zaprzestawał swojej 
działalności literackiej ani politycznej. Powrócił też do geografii. Z punktu 
widzenia krajoznawstwa na uwagę zasługują jego �Obrazy z życia i natury�. 
Wydane w 1869 roku są literacko przetworzoną relacją z odbytych wcześniej 
podróży po kraju. Dwie serie �Obrazów ...� można uznać za formę 
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zobowiązania wobec rodaków, którym winien był wiedzę o ziemiach dawnej 
Polski. 

 We wstępie do pierwszej serii� Obrazów...�Pol wyjaśnił czytelnikowi 
swoją  koncepcję książki. Według niego każdy kraj można opisać pod 
względem geologicznym, klimatycznym, hydrograficznym, opisać jego 
roślinność położenie na globie ziemskim, dołączyć  też opisy etnograficzne, 
które dla Pola po ziemi i klimacie były �pierwszym pokładem do dziejów� .W 
wyniku takiego podejścia powstają jednak jak to określił [...] Anatomiczne 
preparaty  odpowiadające ścisłości nauki  i potrzebie wyłącznego 
zapatrywania się z pewnego stanowiska na przedmiot, który tylko w ten  
sposób może być zbadany do gruntu. 

..  
 Obrazy �Na Beskidzie� i  �Z Niskiego i Szerokiego Beskidu� to  

wędrówka po Karpatach . Dużo miejsca poświęca Pol nazwom 
geograficznym, wyjaśniając ich ludowy źródłosłów. Zwraca też uwagę na 
ogromne zróżnicowanie etniczne tego regionu., przybliżając obyczaje i 
kulturę tamtejszej ludności. W sposób szczególny wyróżnia Hucułów. 
Opisuje ich bogate gospodarstwa i piękne, strojne, świąteczne ubrania. W 
literacki opis regionu bardzo umiejętnie wplata autor informacje 
przyrodnicze z geologii, botaniki czy zoologii, zwraca też uwagę na 
zagospodarowanie ziemi Pol stworzył koncepcję odrębności oraz  jedności 
geograficznej i etnograficznej historycznego obszaru Polski.  

Nawiązując do Jana Długosza, w połączeniu równoleżnikowym 
dorzeczy,  widział on podstawę spoistości przyrodniczej obszaru pomiędzy 
Odrą a Dnieprem, uznając  Wisłę za rzekę najważniejszą. (Pol  1877a) 
Stanisława Niemcówna (1923) przedstawiła  z kolei sylwetkę W. Pola jako 
geografa podkreślając jego pionierskie dokonania w dziedzinie 
geomorfologii, hydrografii, meteorologii , geografii roślin. Zwróciła przy tym 
uwagę na  to ,że [..]Pol pierwszy wprowadził w naukę geografii analizę 
krajobrazu i umiał �oddać  z życiem, to co z życia poszło�, dbając �o rygor 
pojęć � geograficznych i o wzbogacenie terminologii przez umiejętne 
czerpanie terminów z gwar ludowych[..]( str.15) Władysław Szafer ( 1923) z 
kolei bardzo wysoko ocenił w pracach  W. Pola  obserwacje botaniczne. 
Wiele poglądów  na zbiorowiska roślinne  nie straciło nigdy na aktualności. 
O niezwykle cennym materiale etnograficznym zawartych w utworach Pola  
wypowiadał się Seweryn Udziela.(1923) . 

Wielki polski geograf Eugeniusz Romer  uważał Wincentego Pola za 
uczonego światowej miary. Swoje rozważania na temat dorobku  naukowego 
pierwszego profesora geografii w Polsce pisał Romer w 1919 roku. Drukiem 
ukazały się dopiero pół wieku później. Dla Romera Pol był przede wszystkim 
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geografem , ziemię polską  znał tak jak tylko Staszic przed nim  a nikt po nim 
(Romer 1969). Wincenty Pol był bez wątpienia pierwszym krajoznawcą i 
prekursorem turystyki w Polsce. Przekazał swoim  następcom ,umiejętność 
patrzenia na krajobraz , wyprzedzając niejednokrotnie całą epokę.   

Zarówno Stanisław Staszic jak i Wincenty  Pol  stworzyli podstawy do 
przyrodniczego poznania obszarów Europy  Środkowej. Obydwaj używali 
nazwy Beskidy w odniesieniu do typów gór. Natomiast Beskidy jako nazwę 
fizjograficzną wprowadził do literatury naukowej G. Wełyczko pod koniec 
XIX wieku (Harasimiuk   1995 ) 

  Dziś można stwierdzić, że Pol  był  w dużym zakresie kontynuatorem 
prac przyrodniczo krajobrazowych Staszica , natomiast prace geologiczno 
mineralogiczne kontynuowali  w połowie XIX wieku i później geolodzy tej 
klasy jak Pusch , Zejszner i inni.  
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First geological and landscape field research in Carpathia was conducted at 
the turn of 18th and 19th centuries by Stanisław Staszic. It resulted in publication by 
Staszic in 1806 in Paris a �Geological map of whole Poland, Moldavia, 
Transilvania and a  part of Hungary and Woloszczyzna�. In 1815 he published his 
work � �O ziemioródzwtwie Karaptów i innych gór i równin Polski� (�About 
mineralogenesis of Carpathia and other mountains and plains of Poland�). Staszic 
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distinguished 5 basic rock groups, showing on the map spatial relations between 
them. He also fully depicted those groups, accentuating mainly natural resources. 
Landscape and ethnographic observations were gathered by Staszic in the margin 
of his main � geological interests. Nevertheless these observations are a very 
precious source of information about geographic environment.   

40 years after Staszic, landscape and geographic research in Carpathia and 
other Polish regions was conducted by Wincenty Pol � the founder and director of 
the first Polish and second in Europe, the Geography Chair at the Jagiellonian 
University. The results of his observations were gathered in his work � �Rzut oka 
na północne stoki Karpat i przyległe im krainy� (�Coup d�oeil on the northern 
slopes of Carpatia and adjacent lands�). This is the first, so well-developed, 
regional geography of southern parts of former Poland. Wincenty Pol also made 
the first hydrographic documentation of upper Vistula, Dunajec, San, Dniestr and 
Prut basins. He was the founder of a descrpitive trend in the landscape science. 

Both Staszic and Pol layed foundations of development of natural science 
about Carpatia. They were also percursors of landscape research and mountain 
tourism in the Central Europe.           
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РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА РЕЛЬЄФУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

Ярослав Кравчук, Юрій Зінько,  Віталій Брусак, 
Роман Гнатюк, Діана Кричевська 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
 Як складова частина природних комплексів рельєф виступає 
важливою умовою і ресурсом розвитку рекреації [1]. Крім цього, рельєф 
може відігравати роль інформаційного ресурсу для рекреації через такі 
ознаки як естетичність (привабливість) та науково-освітню функцію. 
При розгляді відношень між рельєфом та рекреаційними системами 
основну увагу варто звернути, як свідчать методичні розробки з цієї 
проблематики [1, 7] на такі показники рельєфу як ємкість, стійкість, 
комфортність, різноманітність, унікальність, науково-пізнавальна та 
культурно-історичні цінність. При цьому слід пам�ятати, що ряд 
показників, які характеризують умови рельєфу території, можуть 
визначати характер і спеціалізацію рекреаційної діяльності. Тоді такі 
показники як стійкість, різноманітність, комфортність особливо важливі 
для ресурсної оцінки рельєфу. 
 Досвід оцінки рельєфу для потреб рекреації [5] показує 
використання двох основних підходів: спеціалізованого та 
комплексного. При спеціалізованому підході рельєф оцінюють за 
певними ознаками для функціонально-технологічних потреб 
конкретного виду рекреації (відпочинкового, кваліфікаційного). При 
цьому з�ясовують наскільки морфологічні (особливо морфометричні) й 
динамічні параметри рельєфу відповідають нормативам певних 
туристичних занять чи інженерним вимогам при будівництві 
туристичної і допоміжної інфраструктури. При комплексній оцінці 
рельєфу для потреб рекреації на основі ряду показників (критеріїв) 
здійснюється аналіз придатності (привабливості) рельєфу для різних 
видів (спектру) туризму � пізнавального, відпочинкового, 
кваліфікованого [2]. Такий комплексний підхід часто супроводжується 
рекреаційно-геоморфологічним районуванням досліджуваної території. 
 Для гірських територій, до яких відносять Українські Карпати, 
рельєф виступає важливою умовою і ресурсом розвитку таких 
туристичних занять як гірськолижний, гірський (спортивно-
пішохідний), пізнавальний природничий, культурно-пізнавальний, 
відпочинково-оздоровчий, кінний та велотуризм. В останні десятиріччя 
проведені спеціалізовані ландшафтні та геоморфологічні дослідження в 
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Українських Карпатах щодо: а) оцінки придатності певних 
морфологічних комплексів середньо- і низькогірного рельєфу для 
певних видів туристичних занять та їх інфраструктурної забезпеченості 
[3, 5]; б) оцінки існуючого і потенційного рекреаційного використання 
вертикальних ярусів рельєфу модельних районів Українських Карпат [3, 
6]; в) можливостей і менеджменту використання геолого-
геоморфологічної спадщини Карпат для потреб екотуризму [4]. 
 В останнє десятирічя набирають актуальності дослідження в 
Українських Карпатах, пов�язані з впливом рекреаційного будівництва 
та рекреантів на перетворення рельєфу і його динаміку, що створює 
несприятливі рекреаційно-геоморфологічні ситуації в ряді 
гірськолижних і гірсько-туристичних центрів [3].  
 У рамках підготовки Національного Атласу України було 
розроблено дрібномасштабну (масштаб 1:1000000) картографічну 
модель  рекреаційної оцінки рельєфу для потреб рекреаційної галузі 
Українських Карпат. При розробці цієї моделі було використано 
різнопланові оцінки рельєфу для природничо-пізнавального, активного, 
в т.ч. спортивно-пішохідного (гірського) туризму. В основу оцінок 
рельєфу для гірського туризму було покладено морфометричні 
показники в якості міри комфортності геоморфологічного ресурсу щодо 
нормативних вимог гірського пішохідного туризму. Оцінку 
привабливості форм рельєфу для природничо-пізнавального туризму 
було здійснено на основі критеріїв (показників) унікальності, 
естетичності та науково-пізнавальної цінності. У першу чергу до таких 
цінних для природничо-пізнавального туризму форм рельєфу віднесено 
об�єкти геолого-геоморфологічної спадщини, а також форми рельєфу, 
які забезпечують панорамний огляд морфологічних і ландшафтних 
комплексів. Аналогічний підхід до оцінки рельєфу для потреб гірсько-
пішохідного та пізнавального туризму був використанвий при розробці 
спеціалізованої карти Кримського півострова для підготовленого 
Національного Атласу України.  

У пропонованій картографічній  моделі спеціально виділені 
об�єкти рельєфу, що використовуються для спеціалізованих 
туристичних занять: скелелазіння, спелеотуризму, гірського та 
гірськолижного туризму. Це основні категорії спеціалізованих 
рекреаційно-геоморфологічних комплексів Українських Карпат. Оцінка 
рельєфу Українських Карпат для пізнавально-природничого та 
кваліфікованого (активного) туризму була здійснена для основних 
геоморфологічних одиниць рівня область, підобласть (див. рис. 1). 
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Рисунок.  Рекреаційні ресурси Українських Карпат 
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Умовні позначення: 

Природничо-пізнавальні туристичні об�єкти: 1. Скелі і скельні комплекси; 2. 
Водоспади; 3. Кари і карові озера; 4. Кам�яні розсипи; 5. Льодовикові валуни; 6. 
Вулканічні форми;  7. Псевдовулканічні форми (грязеві вулкани); 8. Поверхневі 
карстові форми 

Об�єкти і території активного туризму: 9. Об�єкти скелелазіння; 10. Об�єкти 
спелеотуризму; 11. Території придатні для гірсько-пішохідного туризму; 12. 
Території придатні для гірсько-лижного туризму 

Місця для огляду: 13. Гірські перевали; 14. Домінуючі вершини  
                         

Межі: 15. Межі геоморфологічних областей; 16. Межі геоморфологічних 
підобластей; 17. Індекси геоморфологічних областей; 18. Індекси 
геоморфологічних підобластей 

Геоморфологічне районування Українських Карпат 
І. Область Передкарпатської передгірної височини 

Підобласті:  
 І.1. Прибескидсько-Передкарпатська денудаційно-акумулятивна височина з 
льодовиковими і воднольодовиковими формами 
 І.2. Пригоргансько-Передкарпатська денудаційно-акумулятивна височина 
 І.3. Покутсько-Буковинсько-Передкарпатська пластово-денудаційно-акумулятивна 
височина 
ІІ. Область складчасто-насувного низькогір�я та середньогір�я Скибових Карпат 
 Підобласті: 

ІІ.1. Бескидське скибово-моноклінальне низькогір�я   
ІІ.2. Горганське скибово-моноклінальне середньо- і низькогір�я 
ІІ.3. Покутсько-Буковинське скибово-антиклінальне низько- і середньогір�я  

ІІІ. Область структурно-денудаційного низько- і середньогір�я Вододільно-Верховинських 
Карпат 
 Підобласті: 
 ІІІ.1. Верховинське структурно-денудаційне низькогір�я 

ІІІ.2. Антиклінально-брилове середньогір�я Привододільних Горган 
ІІІ.3. Ясиня-Ворохта-Путильське ерозійне низькогір�я 

ІV. Область брилового середньогір�я Полонинсько-Чорногірських Карпат 
Підобласті: 
IV.1. Брилове середньогір�я з залишками поверхні вирівнювання Полонинського 

хребта 
IV.2. Свидовецько-Чорногірське брилове середньогір�я з давньольодовиковими 

формами 
V. Область склепінно-брилового середньогір�я Мармароського кристалічного масиву 
VI. Область денудаційного низькогір�я Вулканічних Карпат 
 Підобласті: 
 VI.1. Вигорлат-Гутинське ерозійне низькогір�я 
   VI.2. Верньотисенська улоговина з денудаційно-акумулятивним і структурно-
ерозійним рельєфом 
VII. Область Закарпатської алювіальної рівнини з острівним вулканічним горбогір�ям 
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Природоохоронні геоморфологічні об�єкти: 

Скелі і скельні комплекси: 
1. Скелі Довбуша (с.Бубнище) 
2. Скелі Довбуша  (м.Яремче) 
3. Камінь Довбуша (с.Космач) 
4. Камінь Довбуша (с.Путила) 
5. �Соколові скелі� (с.Липовець) 
6. �Смерековий Камінь� (с.Ільниця) 
7. Урицькі скелі (с.Урич) 
8. Ямельницькі скелі (с.Ямельниця) 
9. �Кам�яні Ворота� (с.Мала Уголька) 
10. �Скелі Закоханих� (с.Коселівка) 
11. �Скелі з ієрогліфами� (с.Середнє Водяне) 
12. Писаний Камінь (смт.Верховина) 
13. Соколині скелі (с.Виженка) 
14. �Камінь Жаба� (с.Мариничі) 
15. �Кам�яна Багачка� (с.Усть-Путила) 
16. �Протяте Каміння� (с.Розтоки)  
17. �Чорне Диво� (с.Шепіт) 
18. Спаський Камінь (с.Спас) 
19. Скелі на Сокільському хребті (с.Малий Рожин) 
20. Петрашівська Стінка (с. Петраші) 
21. Ворочівські скелі (с.Ворочево) 
 
Водоспади: 
22. �Гуркало� 
23. Водоспад на р.Кам�янці 
24. �Лумшорський�  
25. �Воєводина� 
26. �Шипіт� 
27. �Скакало� 
28. Нірешський 
29. Манявський 
30. �Бухтівець� 
31. �Пробій� (Яремчанський Гук)  
32. �Трофанець� 
33. Гук Говерлянський 
34. Шешорський  
35. Косівський Гук  
36. Яворівський Гук 
37. Гук Сучавський 
38. Фошки 
39. Буковинські водоспади 
40. �Королівський� 
 
Карові озера: 
41. Догяска (Гершаська) 
42. Несамовите 
43. Бребенескул 
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Печери: 
44. Дружба (Романія) 
45. Угольські печери (Молочний Камінь, Прозорих Стін, Ведмежий зуб, Чур, Вів та ін.)  
46. Печери в урочищі Черлений Камінь  
47. Довбуша 
 
 
 Представлена картографічна модель рекреаційної оцінки рельєфу 
Українських Карпат свідчить, що найвищий потенціал для 
пізнавального туризму на базі геолого-геоморфологічної спадщини має 
область Скибових Карпат та її підобласті: Бескидського низькогір�я та 
Покутсько-Буковинського низько-середньогір�я, де в кожній з них 
знаходиться понад 20 заповідних геоморфологічних об�єктів. Для 
області Полонинсько-Чорногірських Карпат теж характерна найвища 
концентрація привабливих у пізнавальному та пейзажному значенні 
геоморфологічних об�єктів (15 об�єктів). Високий потенціал для 
пізнавального туризму завдяки унікальним вулканічним та денудаційно-
вулканічним формам має підобласть Вигорлат-Гутинського низькогір�я. 
У згаданих вище регіонах Карпат найбільшу цінність для пізнавального 
екотуризму мають скелі і скельні комплекси, кари і карові озера, 
вулканічні форми та водоспади. Разом з тим, низка цінних у 
пізнавально-освітньому і пейзажному значенні геоморфологічних 
об�єктів знаходяться на передгір�ях Карпат: вулканічні останцеві горби 
на Заказпарській низовині та псевдовулканічні явища, поверхневі 
карстові форми і льодовикові утворення � на Передкарпатських 
височинах.  

Здійснені в картографічній моделі (див. рис. 1) оцінки придатності 
рельєфу для розвитку гірського (спортивно-пішохідного) туризму на 
основі аналізу морфометричних даних (абсолютні висоти, глибина 
розчленування та переважаючі кути нахилу), дозволили віднести до 
найсприятливіших територій для проведення туристичних маршрутів 
середньої категорії складності підобласті Горганського низько- і 
середньогір�я, середньогір�я Привододільних Горган та Свидовецько-
Чорногірського середньогір�я. Тут є оптимальні поєднання перевищень 
і крутості рельєфу для цієї категорії складності. Привабливості гірським 
маршрутам в Українських Карпатах надають лінійно-витягнуті та 
вирівняні вершинні поверхні полонинсько-чорногірських і горганських 
хребтів, які одночасно забезпечують добрий огляд різнопланових 
панорам. Для спеціалізованих туристичних занять з скелелазіння 
найбільше використовують Скелі Довбуша (Поляницький РЛП), 
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Смерековий Камінь та Скелі Довбуша в Яремчі, а для спелеотуризму � 
район печер Стрімчакової зони.  
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CARPATHIANS 

By Yaroslav Kravchuk, Yuriy Zinko, Vitaliy Brusak, Roman Hnatiuk, Diana 
Krychevska 

 
 An examination of a small-scale carthographic model for evaluating the 

relief in the Ukrainian Carpathians for recreational needs is made here. The indices 
and criteria of the relief in terms of their potential for educational and active 
tourism have been analysed. 

 



 273

УДК 551.4 
 

ПРОБЛЕМАТИКА СТВОРЕННЯ ГЕОПАРКІВ  
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 

 
Зінько Ю.В., Гнатюк Р.М., Благодир С.Ф. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
 У міжнародній класифікації заповідних територій в останні роки 
впроваджується нова категорія збереження геолого-геоморфологічної 
спадщини � геопарки. Геопарк � це територія з визначною геологічною 
спадщиною і розробленою програмою (стратегією) сталого розвитку. 
Програма розвитку геопарків розроблена ЮНЕСКО у співпраці з 
Міжнародним Союзом Геологічних Наук та урядовими інституціями і 
затверджена у березні 1999 року на ХХІХ Генеральній Конференції 
ЮНЕСКО. Завдання цієї програми � скоординувати національні та 
міжнародні зусилля в галузі збереження геолого-геоморфологічної 
спадщини, геотопів, геомісць, заповідних геологічних об�єктів. 
Програма Геопарків тісно співпрацюватиме з Центром Світової 
Спадщини ЮНЕСКО та Міжнародною мережею біосферних 
заповідників �Людина і Біосфера� (МАБ). Згідно цієї програми 
передбачається щороку надавати цей міжнародний статус 20 
територіям, які відповідають критеріям нової міжнародної категорії 
збереження геоспадщини. 
 Території, що претендують на включення їх у міжнародну мережу 
геопарків, повинні відповідати наступним критеріям [14, 15]: 

- території повинні включати визначену кількість надзвичайно 
важливих об�єктів геологічної (геолого-геоморфологічної) спадщини, 
що мають наукову та освітню цінність, унікальний характер та 
рекреаційну привабливість; 

- одночасно об�єкти геологічної спадщини можуть мати 
археологічний, історико-культурний та екологічний інтерес; 

- на цих територіях розвивається геотуризм, який сприяє розвитку 
уявлення і знань людей про геоспадщину; 

- тут демонструються методи збереження та загосподарювання 
геологічної спадщини для потреб геонаукових дисциплін та розробки 
природоохоронних заходів; 

- значна увага на цих територіях повинна приділятись співпраці з 
місцевими жителями і сприяти освітньому і соціально-економічному 
розвитку громади; 
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- повинен існувати менеджмент-план території геопарку, який 
сприятиме сталому соціально-економічному розвитку (як правило, 
базованому на екотуризмі); 

- геопарк повинен бути складовою частиною глобальної мережі, що 
демонструє та розповсюджує найкращий досвід стосовно природної 
спадщини та інтегрується у програми сталого розвитку. 

У програмі розвитку геопарків спеціально наголошується на 
наступних перевагах нової категорії заповідання: тут одночасно 
забезпечується захіст геоспадщини, акцентується увага на сталому 
розвитку та значна роль відводиться місцевим громадам, котрі 
зацікавлені у втіленні планів менеджменту розвитку геологічно цінних 
територій із врахуванням соціально-економічних цілей. 
 На початку ХХІ століття нова міжнародна категорія збереження 
геоспадщини � геопарк � активно впроваджується у різних районах 
світу. Зокрема, у Європі успішно функціонує мережа геопарків. До її 
складу входять такі відомі геологічні місцевості як Геологічний 
резерват у Високому Провансі (Франція), Вулканічний геопарк 
(Німеччина), Кам�яний ліс Лесбоса (Греція), Богемський Рай (Чехія). 
Країна Динозаврів (Румунія) та інші. Геопарки створюються на основі 
існуючих природних природоохоронних територій (резервати, 
ландшафтні та національні парки) та охоронних історико-культурних 
місцевостей (парки культури, історичні центри). Науковою підставою 
для створення низки європейських геопарків стала реалізація програми 
Міжнародного Геологічного Союзу та Європейської Асоціації зі 
збереження геологічної спадщини (ПроГЕО) щодо виділення 
геологічних місць (геотопів) міжнародного значення для основних 
регіонів Європи. 
 Геолого-геоморфологічна спадщина Карпатської дуги є об�єктом 
тривалого зацікавлення спеціалістів з геодисциплін та практиків 
природоохоронної справи. У ряді карпатських країн (Польща, 
Угорщина, Румунія) здійснена детальна інвентаризація та паспортизація 
об�єктів геоспадщини, обгрунтовано включення ряду об�єктів до 
Європейського списку геоспадщини та розроблено тематичні геологічні 
маршрути (геотріпи). В останні роки активно вивчається проблематика 
формування геопарків у Польських, Румунських та Словацьких 
Карпатах. Зокрема, до потенційних геологічно цінних місцевостей 
Польських Карпат, що можуть набути статус геопарку, віднесено 
ландшафтний парк у Малих Пенінах (зона Пенінських стрімчаків) з 
вираженим скелястим пейзажем, численними відслоненнями юрсько-
крейдових порід та проявами сучасного морфогенезу, а також 
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всесвітньовідома соляна печера (копальня) Вєлічка з соляними 
пластами неогену, кришталевими гротами та давніми гірничими 
виробками [11, 13]. 
 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, здійснена комплексна характеристика 
цінних геоморфологічних об�єктів [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10], розпочаті 
об�єкти з виділення об�єктів до Європейського списку геоспадщини [2] 
та розроблено ряд геотріпів і спеціалізованих на геоспадщині 
природничих стежок  у національних парках [7]. На порядку денному 
стоїть питання обгрунтування можливості створення в Українських 
Карпатах геопарку(-ів) та включення їх у Європейську мережу 
геопарків. 
 Метою представленого дослідження є комплексний аналіз 
визначних геолого-геоморфологічних місцевостей Українських Карпат, 
які потенційно можуть стати геопарками � заповідними територіями 
міжнародного значення. При цьому вирішувались наступні завдання: 
аналіз територій з визначною геоспадщиною згідно критеріїв щодо 
утворення мережі геопарків; обгрунтування найперспективніших 
геомісцевостей щодо створення геопарків в Українських Карпатах. 
Фактологічною основою даного дослідження стали наукові публікації з 
геолого-геоморфологічної будови Карпат, каталоги і путівники по 
об�єктах геоспадщини Карпат та бази даних по визначних об�єктах 
неживої природи геологічних служб, природоохоронних установ та 
науково-дослідних організацій. Для комплексного аналізу 
геомісцевостей�кандидатів на створення геопарку використано наступні 
науково-дидактичні критерії, рекомендовані Програмою ЮНЕСКО 
щодо геопарків: характер об�єктів геоспадщини, сучасний стан охорони, 
наукове забезпечення геоспадщини та історико-культурної спадщини, 
освітнє забезпечення, доступність об�єктів та наявність планів 
перспективного розвитку території (див. табл. 1). На основі експертних 
оцінок до списку кандидатів щодо створення геопарків було сключено 
11 визначних  геолого-геоморфологічних місцевостей, що мають 
природоохоронну та історико-культурну цінність. Серед них: скельні 
комплекси Урицьких скель, Скель Довбуша та Кам�яне кільце 
Буковинських Карпат із значним спектром скельних форм, геологічних 
відслонень та слвдами багатовікової історії освоєння; урочище Старуня 
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з видатними знахідками викопної фауни та діючими грязевими 
вулканами [12]; зона Пенінських вапняків у межах Угольського масиву 
КБЗ з унікальними тектонічними відторженцями та різноманітним 
печерно-скельним комплексом; гірські виробки Мужієвського рудника з 
демонстрацією багатовікового розвитку гірничої справи; Чорногірський 
масив з доброю презентацією альпійських та тектонічних форм 
рельєфу; долина р. Прут на відтинку Яремче � Делятин з відомими у 
науковій та популярній літературі геоморфологічними й геологічними 
утвореннями; місце падіння Княгиницького метеориту, уламки якого 
знаходяться у 150 містах світу; останцеві вулканічні  форми Закарпаття 
з багатою мінерало-петрографічною та геоморфологічною спадщиною; 
українська частина Мармароського масиву з чисельними відслоненнями 
гірських порід та різноманіттям тектонічних форм. Аналіз наукового та 
освітнього забезпечення об�єктів геоспадщини та оцінка їх історико-
культурного надбання, доступності для відвідування, а також наявності 
перспективних планів розвитку дозволили виділити дві групи 
першочергових об�єктів, для яких повинні бути проведені проектні та 
організаційні роботи з підготовки території для створення геопарку 
(див. табл. 1). На думку авторів, у першу чергу найперспективнішими 
щодо створення за критеріями науково-освітньої обгрунтованості 
геоспадщини та історико-культурної спадщини, а також можливостями 
реалізації програм сталого розвитку слід віднести такі геомісцевості як 
урочище Старуня, скелі Довбуша та Урицькі скелі. Другу групу за 
перспективністю створення геопарку складають такі місцевості як місце 
падіння Княгиницького метеориту та за аналогією до Польських Карпат 
� зона Пенінських стрімчаків на території КБЗ. 
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Таблиця  
Потенційні території для створення геопарків в Українських Карпатах 

№ 
п/п 

Об�єкт Геолого-
геоморфологічна 
спадщина 

Сучасний 
заповідний 

статус території 

Наукове 
забезпечення 
геоспадщини 

Освітнє 
забезпечення 
геоспадщини 

Наукове 
забезпечення 
історико-
культурної 
спадщини 

Менеджмент-
плани 

перспективного 
розвитку 

Транспортна й 
оглядова 

доступність до 
об�єктів  

1. Скелі Довбуша • скелі з характерними 
формами скельного 
мікро- і нанорельєфу 

• відслонення 
ямненських 
пісковиків 

Комплексна 
пам�ятка природи 
загальнодержавног
о значення у Поля-
ницькому РЛП* 

Тематичні 
публікації з 
геології і 
геоморфології 

• Путівники 
історико-
культурного 
призначення 

• Тематичні 
стежки 

Тематичні 
публікації з 
історії та 
археології 

Проект 
створення 
освітньо-
туристичного 
комплексу 

Добра 
транспортна 
доступність та 
облаштований 
доступ до 
об�єктів 

2. Урицькі Скелі • скелі з характерними 
формами 
мікрорельєфу 

• відслонення 
ямненських 
пісковиків 

Історико-
культурний 
заповідник на 
території НПП** 
«Сколівські 
Бескиди» 

Тематичні 
публікації з 
геології і 
геоморфології 

• Путівники 
історико-
культурного та 
природничого 
призначення 

• Тематичні 
стежки 

• Монографія 
з археоло-
гічної спад-
щини 

• Тематичні 
публікації 

Проект 
реконструкції 
давньоруської 
фортеці 
Тустань 

Добра 
транспортна 
доступність та 
облаштований 
доступ до 
об�єктів 

3. Урочище 
Старуня 

• місцезнаходження 
викопної фауни 

• діючі грязьові 
вулкани 

Геологічна 
пам�ятка природи 
загальнодержавног
о значення 

• Тематичні 
публікації з 
палеонтології 
починаючи з 
ХІХ ст. 

• Збірник статей 
по Старуні  
(2004) 

Геологічний 
путівник 
 

Тематичні 
публікації з 
історії 
дослідження 
Старуні 

Концепція 
тематичних 
досліджень 

Добра 
транспортна 
доступність та 
необлаштований 
доступ до 
об�єктів 

4. Зона Пенінських 
стрімчаків 
Угольського 
масиву  

• тектонічні 
відторженці  

• печери 
• скелі 
• відслонення гірських 
порід 

Угольський масив 
КБЗ*** 

Тематичні 
публікації 

Геологічні 
путівники 

Публікації з 
археології 

Проект 
організації 
КБЗ 

Погана 
транспортна 
доступність та 
необлаштований 
доступ до 
об�єктів 

5. Гірничі виробки 
Мужієвського 
рудника 

• давні гірничі виробки 
• рудні копалини 

 Тематичні 
публікації 

Геологічні 
путівники 
 

Публікації з 
археології 

 Добра транс-
портна доступ-
ність та необлаш-
тований доступ 
до об�єктів 
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6. Масив Чорногора • скельні утворення  
• карові озера 
• тектонічні форми 

Чорногірський 
масив 
Карпатського 
НПП і КБЗ 
 

Тематичні 
публікації з 
геології й 
геоморфології 

Путівники 
природничого 
призначення 

Путівники 
історико-
культурного 
плану 

Проект 
організації 
Карпатського 
НПП і КБЗ 

Погана 
транспортна 
доступність та 
частково 
облаштований 
доступ до 
об�єктів 

7. Долина  
р. Прут в районі 
Яремче 

• скельні утворення  
• тектонічні форми  

(насуви, складки) 
• водоспади 

Карпатський НПП 
і його охоронна 
зона 

Тематичні 
публікації з 
геології й 
геоморфології 

• Путівники 
природничого 
призначення 

• Геологічні 
путівники 

Путівники 
історико-
культурного 
плану 

Проект 
організації 
Карпатського 
НПП 

Добра 
транспортна 
доступність та 
частково 
забезпечений 
доступ до 
об�єктів 

8. Місце падіння 
Княгиницького 
метеориту з 
скельним 
урочищем 
«Стінка» 

• місце падіння 
метеориту  

• експонати у 150 
містах світу 

• скельна стіна 

Ужанський НПП Тематичні 
публікації про 
музейні експозиції 

Путівники 
природничого 
призначення 
 

Путівники 
історко-
культурного 
плану 

Проект 
створення 
екомузею  

Погана транс-
портна доступ-
ність та частково 
забезпечений 
доступ до 
об�єктів 

9. Вулканічні 
останці 
Закарпаття 

• вулканічні форми  
• мінерало-
петрографічні 
відслонення 

Геологічні 
пам�ятки, 
заповідні масиви 
КБЗ 

Тематичні 
публікації 

Геологічні 
путівники 

Путівники 
історко-
культурного 
плану 

 Добра транс-
портна доступ-
ність та частково 
забезпечений 
доступ до 
об�єктів 

10. Мармароський 
масив 

• відслонення гірських 
порід 

• тектонічні форми 
• місцезнаходження 
рідкісних мінералів 

Масив КБЗ Тематичні 
публікації 

Геологічні 
путівники 

 Проект 
організації 
КБЗ 

Погана транс-
портна доступ-
ність та частково 
забезпечений 
доступ до 
об�єктів 

11. Кам�яне кільце  • скельні утворення  
• печери 
• відслонення гірських 
порід 

Вижницький НПП 
та його охоронна 
зона 

Тематичні 
публікації з 
геології і 
геоморфології 

Путівники 
природничо-
культурного 
призначення 

Путівники 
історико-
культурного 
плану  

Проект 
організації 
Вижницького 
НПП 

Погана транс-
портна доступ-
ність та частково 
забезпечений 
доступ до 
об�єктів 

* РЛП � регіональний ландшафтний парк;   ** НПП � національний природний парк;  *** КБЗ � Карпатський біосферний заповідник 
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THE ISSUES OF GEOPARKS� CREATION IN THE UKRAINIAN 
CARPATHIANS 

Yuriy Zinko, Roman Hnatiuk, Svitlana Blagodyr 
 

The notion and tasks of the new international category for preserving the 
geological and geographical heritage � Geoparks � are examined here. The authors 
analyse in a complex way eleven prominent geologic and geographic localities of 
the Ukrainian Carpathians in terms of their potentialities regarding the organization 
of Geoparks in their territories. 
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ЧОРНОГІРСЬКОГО ХРЕБТА РАДІОНУКЛІДАМИ 

ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ  
 

В.А.Грабовський, О.С.Дзендзелюк, Г.З.Дуцяк  
 Львівський національний університет  імені Івана Франка 

 
Внаслідок Чорнобильської катастрофи практично вся територія 

України виявилися тією чи іншою мірою забрудненою радіоактивними 
викидами з аварійного реактора [1]. Не обминуло радіоактивне 
постчорнобильське забруднення і Українських Карпат, зокрема 
найвищого їх масиву � Чорногірського хребта. Оскільки перенос 
радіонуклідів після аварії здійснювався головно шляхом атмосферного 
переносу, то гірські ландшафти стали саме тими природними 
перепонами на шляху хмар з радіоактивними викидами, які зумовили 
радіоактивні осадження у передгір�ях та безпосередньо у гірських 
масивах. Проведені різними авторами дослідження показують 
підвищений вміст радіонуклідів Чорнобильського походження у горах, в 
т. ч. і у гірських ґрунтах. Зокрема, проведені авторами [2] дослідження 
ґрунтів гірських долин Татр (Польща) показали там значно більший 
вміст постчорнобильських радіонуклідів порівняно з прилеглими 
рівнинними територіями. Відмічено також вплив висоти над рівнем моря 
на величину радіоактивного забруднення. 

Для дослідження особливостей забруднення постчорнобильським 
радіоцезієм Чорногори та впливу на неї особливостей гірського 
ландшафту в кінці червня � на початку липня 2005 р. нами були відібрані 
проби ґрунтів та представників рослинності (у т. ч. деяких видів грибів, 
чорниці) для визначення забруднення їх радіонуклідами з допомогою 
гамма-спектрометричного аналізу.  

Ґрунти для аналізу відбиралися як на вершинах гір Говерла, 
Пожижевська, так і на улоговинних ділянках біля г. Туркул (на березі о. 
Несамовите) та в районі витоку р. Прут (територія геостаціонару ЛНУ 
імені Івана Франка) за допомогою циліндричного пробовідбірника 
пошарово на глибинах 0-5 см, 5-10 см, 10-15 см, 15-20 см, що дозволило 
визначити як питомі активності радіонуклідів у відповідних шарах, так і 
їх вміст (або ж щільність забруднення радіонуклідом відповідного шару 
ґрунту, Бк/м2). Після висушування, видалення кам�янистих та органічних 
складників розмелені та гомогенізовані наважки з відібраних проб 
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аналізувалися на вміст гамма-випромінюючих радіонуклідів на 
акредитованому гамма-спектрометрі з детектором ДГДК-100В (атестат 
акредитації лабораторії № РЛ 512/04 від 02 липня 2004 р). 

Гамма-спектрометричний аналіз показав наявність на час 
досліджень у  ґрунтах Чорногори, поряд з природними радіонуклідами 
(40K та представниками уранових та торієвого рядів � 212,214Pb,  212,214Bi, 
208Tl, 226Ra, 228Ac тощо), ізотопу радіоцезію чорнобильського походження 
137Cs. Радіонуклідний склад деяких ґрунтів Чорногори на різних висотах 
показаний у таблиці, а на рис. 1 представлені результати визначення 
щільності забруднення їх радіоцезієм.  

 
Таблиця. Активність радіонуклідів А(Бк/кг) у ґрунтах 

 Чорногірського хребта 
Місце відбору (висота
над рівнем моря) 

137Cs 40K 212Bi 214Bi 208Tl 232Th 212Pb 214Pb 228Ac 226Ra 

г. Говерла 
(2061 м) 

831 150 - 4 5 - 41 25 16 324 

г. Пожижевська (1822 
м) 

209 366 71 26 4 27 42 18 27 - 

о. Несамовите (1750 м) 125 466 - 36 9 36 42 19 36 - 
витоки р. Прут (1330 

м) 
621 342 78 26 5 37 43 19 36 - 

  
З отриманих результатів видно, що вміст 137Cs у ґрунті залежить від 

висоти місцевості, з якої була відібрана проба, досягає максимальних 
значень на вершині г. Говерла (висота 2061 м) та в долині витоку р. Прут 
(геостаціонар ЛНУ, 1330 м). Проміжні значення вміст цезію набуває на 
вершині г. Пожижевська (1822 м), на березі о. Несамовите, 
розташованого у міжгір�ї г. Говерли та г. Туркул (1750 м). Отримані 
нами дані дещо не узгоджуються з результатами роботи [2], на підставі 
яких автори  якої зробили висновок про «змивання» радіонукліда зі 
схилів гір в улоговини і більше внаслідок цього забруднення підніжжя 
гір порівняно з їх вершинами.  

Як видно з рис. 1,а, ситуація з радіоактивним забрудненням ґрунтів 
Чорногори виглядає не так однозначно. Для її пояснення, напевно, 
необхідно мати на увазі наступне.  

Видається очевидним, що зміна величини радіоактивного 
забруднення гірських ґрунтів з висотою залежить від початкових 
осаджень (від вертикального розподілу часток радіонукліда у хмарах, з 
яких він осаджувався), а також фізико-хімічного складу і типу ґрунту. 
Відомо [3], що внаслідок аварії на четвертому блоці ЧАЕС радіонукліди 
у вигляді аерозольних часток були викинуті на висоту до 2 км і далі 
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поширювалися шляхом переміщення хмар із завислими  в них 
радіоактивними частками у атмосфері, поступово випадаючи на ґрунти. 
Очевидно, що саме розподіл аерозольних часток у хмарах з вкрапленим у 
них радіоцезієм за висотою і спричинив відмінності у початковому 
забрудненні ґрунту за висотою ландшафту. Наступним фактором, який 
вплинув на часові зміни цього забруднення, є фізико-хімічний склад 
ґрунтів, відмінності в якому зумовили різне закріплення осаджених 
радіонуклідів і, відповідно, можливості їхнього змиву з атмосферними 
опадами до підніжжя гір. 

 

 
 
Рис. 1. Залежність вмісту 137Cs (Бк/м2) у ґрунтах Чорногори  від 

висоти над рівнем моря (а) (1 � г. Говерла (2061 м); 2 � г. 
Говерла (1888 м); 3 � г. Пожижевська (1822 м); 4 � оз. 
Несамовите (1750 м); 5 - г. Говерла (1330 м); 6 �  
геостаціонар ЛНУ імені І. Франка (1312 м)) та від глибини 
шару (б) (висоти: А �  2061 м; Б, В �  різні ґрунти на висоті 
1312 м):  

 1 � 0-5 см; 2 � 5-10 см; 3 � 10-15 см; 4 � 15-20 см. 
 
Оскільки, як видно з рис. 1,б, для всіх ґрунтів основна частина 

запасу радіоцезію розміщена у приповерхневому шарі ґрунту, слід 
очікувати значного забруднення ним рослин. Однак, порівняння 
забруднення 137Cs листя чорниці, відібраної на різних висотах, показали 
досить відмінні результати � 940 Бк/кг (1330 м), 100 Бк/кг (1312 м) і 188 
Бк/кг (1445 м), що не корелюють із забрудненням відповідних ґрунтів 
(рис. 1,а). Аналогічні результати отримані і для інших рослин. Очевидно, 
на перехід радіонукліда з ґрунту в рослину поряд з сумарним 
забрудненням суттєво впливають інші фактори, насамперед, закріплення 
радіонукліда на ґрунтових (насамперед, глинистих та гумусових) 
комплексах, оскільки рослини засвоюють радіонукліди з доступної 
розчинної фази. 
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THE INFLUENCE OF THE RELIEF ON THE ENVIRONMENT POLLUTION STATE 
OF THE CHORNOHORA RIDGE CAUSED BY TECHNOGENIC RADIONUCLIDES. 

V. Hrabovskiy, O. Dzendzeliuk, H. Dutsiak 
 

The influence of a relief on a condition of radioactive contamination by 
radionuclides of an artificial origin of the Chornogora mountain file of Carpathians 
by gamma-spectrometry methods  is investigated. 
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Для території Придністерського Поділля, яка розташована у межах 

Волино-Подільської частини (плити) Східно-Європейської (Руської) 
платформи, характерний розчленований рельєф, обумовлений глибокою, 
часто каньйоноподібною долиною р. Дністер і його лівих допливів.  

Найбільшими допливами Дністра у межах досліджуваної території 
є ріки Коропець, Бариш, Золота, Стрипа, Серет, Нічлава, Збруч, 
Жванчик, Смотрич, Мукша, Тернава, Студениця, Жорнівка, Ушиця і 
Калюс. Їхні долини меридіональні, зі стрімкими схилами, простягаються 
майже паралельно одна одній. Глибина їхнього врізу зростає на південь 
від 30�40 до 120�160 м, а висота вертикальних стінок складає від 
30�40 до 60�80 м. Незважаючи на меридіональне простягання, долини 
цих рік звивисті, меандруючі, але ці меандри як правило досить круті й 
невеликі (здебільшого не виходять за межі 2-3 км) [1, 2]. Проте й такі 
невеликі меандри пом�якшують «каньйоноподібність» цих річкових 
долин � роблять її фрагментарною (на певних відтинках) або частковою 
(виположують один з бортів при крутому протилежному). Така 
неоднорідність зумовлена особливостями геологічної будови даного 
регіону, наявністю тектонічних тріщин і розломів та досить активними 
тектонічними рухами.  

На основі аналізу топографічних карт (масштаб 1:50000 і 1:25000) 
та польових досліджень у долинах рік Придністерського Поділля 
можемо виділити кілька каньйоноподібних відтинків, які особливо 
яскраво виділяються у рельєфі (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Каньйоноподібні відтинки лівих приток Дністра  

у межах Придністерського Поділля 
 
№ 
п/п 

Назва ріки Опис каньйоноподібного відтинку 

1. Коропець Відтинок Монастириська � Коропець. Вріз 110 м. 
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Ширина днища долини ≈ 50 м. Профіль V-подібний; 
правий схил крутіший, прямий і у верхній частині 
виположується; лівий � прямий і у середній частині 
крутизна збільшується. Крутизна схилів до 35º. Схили 
заліснені.   

2. Коропець Відтинок Коропець - гирло. Вріз 140 м. Ширина днища 
долини 35-40 м. Профіль V-подібний; правий схил 
крутий, прямий і у верхній частині виположується; лівий 
� крутіший, випуклий і максимальна крутизна у середній 
частині ≈35º. Павий схил заліснений, лівий - частково.   

3. Бариш Відтинок с. Стінка � гирло р. Бариш. Вріз 90-110 м. 
Ширина днища долини 50 м. Правий схил крутіший (25-
35º), у верхній частині виположується і заліснений; лівий 
� випуклий і частково заліснений. 

4. Золота  Відтинок с. Золотий Потік � гирло р. Золота. Вріз від 80 
до 90 м. Ширина днища долини 40-45 м. Правий схил 
крутий, прямий і у верхній частині виположується; лівий 
� прямий, крутий і дещо ввігнутий у нижній частині. 
Крутизна схилів 45-50º. Схили заліснені.   

5. Стрипа Відтинок м. Бучач � с. Русилів. Вріз 110 - 120 м. Ширина 
днища долини 60 м. Правий схил надзвичайно крутий у 
нижній частині (60º), а у верхній частині виположується 
до 10º; лівий � прямий. Схили задерновані.   

6. Стрипа Відтинок с. Русилів � с. Сокілець. Вріз до 120 м. Ширина 
днища долини до 70 м. Правий схил крутіший (60-65º), 
ввігнутий; лівий � прямий, дещо випуклий. Долина 
заліснена.   

7. Стрипа Каньйоноподібний відтинок с. Сокілець � гирло р. 
Стрипа. Вріз 160 м. Ширина днища долини 60-70 м. 
Профіль чіткий V-подібний; схили круті й прямі. Долина 
заліснена.   

8. Серет Відтинок с. Угринь � с. Більче-Золоте. Вріз 105-115 м. 
Ширина днища долини 100 м. Правий схил пологий, у 
верхній частині випуклий; лівий � крутий (60-70º), слабо 
виположується у верхній частині, задернований.   

9. Серет Відтинок с. Угринь � с. Більче-Золоте. Вріз 110-115 м. 
Ширина днища долини 80 м. Правий схил пологіший, 
випуклий; лівий � крутий (60-70º), слабо виположений у 
верхній частині, задернований і частково заліснений.  

10. Серет Відтинок с. Більче Золоте � с. Касперівці. Вріз 115 м. 
Ширина днища долини 250 м. Обидва схили прямі, круті 
(60-65º), порослі чагарниками, густо посічені ярковими 
формами.  
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11. Тупа 
(Дупла) � 
права 
притока 
Серету  

Відтинок с. Угриньківці � с. Бедриківці. Вріз 105 м. 
Ширина днища долини 160 м. Правий схил прямий, 
крутий; лівий � крутий, виположується у верхній частині. 
Крутизна схилів 35-40º, а у привершинних поверхнях 
≈10º.   

12. Тупа 
(Дупла) � 
права 
притока 
Серету  

Відтинок с. Бедриківці � с. Касперівці (в районі 
Мандаторії). Вріз 120-125 м. Ширина днища долини 150 
м. Схили прямі, круті; правий схил слабозадернований; 
лівий � незадернований, з розсипищами валунів. 
Крутизна схилів 50-65º. Схили порізані ярковими 
формами.   

13. Храмова � 
ліва притока 
Серету 

Відтинок с. Винятинці � с. Касперівці. Вріз 90 м. Ширина 
днища долини 100-120 м. Схили круті; правий схил 
опуклий, дещо пологіший від 40-45° у нижній частині, до 
15° - у верхній.  

14. Драпака � 
права 
притока 
Нічлави 

Вріз 75-80 м. Ширина днища долини 180-200 м. Схили 
прямі у нижній частині, слабозадерновані, у нижній 
частині крутизна близько 40-45°, у верхній � 15-20º ; 
правий пологіший; лівий порізаний ярами.    

15. Нічлава Відтинок с. Сков�ятин � с. Пилипче. Вріз 125-130 м. 
Ширина днища долини 140 м. Схили круті, 
слабозадерновані, порізані ярковими формами.   

16. Збруч Відтинок с. Жабинці � м. Скала Подільська. Вріз 90 м. 
Ширина днища долини 180-200 м. Правий схил пологий, 
випуклий; лівий � крутий (30-35º), випуклий, 
виположується у верхній частині до 10-15º, заліснений. 
Схили заліснені.   

17. Збруч Відтинок м. Скала-Подільська � с. Шустівці. Вріз 100 м. 
Ширина днища долини 300 м. Правий схил прямий, 
крутий, у верхній частині виположується і набирає 
випуклої форми; лівий � прямий. Крутизна схилів у 
нижній частині 40-50º. Схили слабозадерновані.   

18. Збруч Відтинок с. Шустівці � с. Кудринці. Вріз 150 м. Ширина 
днища долини 200 м. Правий схил прямий; лівий � 
випуклий. Крутизна схилів у нижній частині 40-50º, у 
верхніх частинах виположуються до 10-15º.   

19. Жванчик Відтинок с. Оринин � с. Кадиївці. Вріз 100 м. Ширина 
днища долини 50 м. Правий схил пологий у більшій своїй 
частині, порослий деревною рослинністю; лівий � крутий 
(35-40º), слабозадернований, розчленований ярковими 
формами.   

20. Жванчик Відтинок с. Кадиївці � с. Лисківці. Вріз 100-110 м. 
Ширина днища долини 250 м. Правий схил 
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каньйоноподібної долини полого-випуклий (5-10º), 
заліснений, з балковими формами; лівий � дуже крутий, 
розчленований ярковими формами.   

21. Жванчик Відтинок с. Ластівці � гирло р. Жванчик. Вріз 100-110 м. 
Ширина днища долини 120 м. Лівий схил крутіший у 
верхній частині.  Обидва схили слабозадерновані.   

22. Смотрич Вріз 110-115 м. Ширина днища долини 100 м. Крутий 
правий слабовипуклий схил у верхній частині 
виположується до 3-5º; лівий � дуже крутий (45-65º), у 
верхній частині слабовиположується.    

23. Смотрич Відтинок м. Кам�янець-Подільський � с. Панівці. Вріз 160 
м. Ширина днища долини 200 м. Схили випуклі, густо 
почленовані ярами; правий схил заліснений у верхній 
частині.  

24. Мукша Відтинок с. Вербка � с. Гуменці. Вріз 140 м. Ширина 
днища долини 130 м. Схили стрімкі, задерновані; правий 
схил прямий і у верхній частині виположується до 15-20º.   

25. Мукша Вріз 110 м. Ширина днища долини 100 м. Схили круті 45-
55º у нижній частині і слабо виположуються у верхній; 
порізані густою ярковою сіткою, слабозадерновані.   

26. Тернава Вріз 150 м. Ширина днища долини 70 м. Профіль V-
подібний; схили прямі, сильно задерновані.   

27. Тернава Відтинок с. Китайгород � гирло р. Тернава. Вріз 140 м. 
Ширина днища долини ≈ 100 м. Профіль V-подібний; 
схили прямі, у верхній частині слабо випуклі, з ярковими 
формами. Крутизна схилів 30-40º. Схили задерновані.   

28. Студениця Відтинок с. Нефедівці � с. Петринці. Вріз 140 м. Ширина 
днища долини 80-100 м. Профіль V-подібний; схили 
круті, прямі, заліснені.   

29. Студениця Вріз 140 м. Ширина днища долини 200 м. Схили круті 35-
45º, злегка випуклі у верхній частині, порізані ярами.  

30. Жорнівка Відтинок с. Гута � с. Лисківці. Вріз 125 м. Ширина днища 
долини 80-90 м. У нижній частині схили круті (35-45º), у 
верхній частині виположуються до 15-20º; правий схил 
заліснений.   

31. Ушиця Відтинок с. Тимків � с. Соколець. Вріз 140 м. Ширина 
днища долини 200-220 м. Правий схил злегка випуклий, у 
середній частині заліснений; лівий � прямий, з осипами. 

32. Калюс Відтинок при гирлі р. Калюс. Вріз 160 м. Ширина днища 
долини 100 м. Схили прямі, лівий заліснений. Крутизна 
схилів 30-40º.  
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Завдяки глибокому врізу (на 100�160 м) в долинах рік у західній 
частині досліджуваного регіону добре відкриваються силурійські, 
девонські, юрські, крейдові, палеогенові та неогенові шари [1]. А на схід 
від Товтрового пасма долини лівих допливів Дністра врізаються ще 
глибше, і тут у відслоненнях виступають старші верстви палеозою 
(нижній силур, ордовик і навіть кембрій) [2].  

Проте геологічні відслонення є далеко не єдиними цікавими 
об�єктами у долинах річок Придністерського Поділля. Розмаїття геолого-
геоморфологічних утворень, сліди давніх і прояви сучасних 
рельєфоутворюючих процесів, багатство флори і фауни, давня історія 
антропогенного освоєння та ін. роблять ці каньйоноподібні відтинки 
річкових долин цінними об�єктами з науковим, екоосвітнім, 
пізнавальним та рекреаційним значенням.  
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CANYONLIKE SECTION OF LEFT DNESTR�S TRIBUTARY 

AS INALIENABLE PART OF THE RELIEF OF THE PRYDNESTER 
PODYLLIA 

Ostap Shevchuk 
 

 The canyonlike section of river valleys of left Dnestr�s tributary are selected 
within the limits of Prydnester Podyllia and their short description is given. 

 



 290

УДК 551.4 
 

ZRÓŻNICOWANIE KRAJOBRAZOWE BESKIDU ŚLĄSKIEGO 
NA TLE KARPAT ZACHODNICH 

 
Urszula Myga-Piątek 

Uniwersytet Śląski (Sosnowiec, Poland) 
 

 
 

Karpaty Zachodnie stanowią fragment wielkiego łuku górskiego o 
całkowitej długości ponad 1300 km. W łańcuchu karpackim możemy 
wyróżnić pasmo starsze, zwane Karpatami Wewnętrznymi, oraz młodsze, 
zwane Karpatami Fliszowymi (Żytko i in., 1989). W ich obrębie zasadniczymi 
elementami rzeźby są systemy pasm, grup oraz grzbietów górskich 
oddzielonych kotlinami i dolinami pochodzenia tektonicznego oraz erozyjno-
denudacyjnego (Izmaiłow i in., 1995). Występują one w obrębie kilku pięter 
wysokościowych: beskidzkiej, śródgórskiej (600�800 m), pogórskiej (300�
500 m) i przydolinnej (60�100 m n.p.m.). Duży wpływ na rozwój i charakter 
rzeźby obok ruchów tektonicznych miały procesy erozji, których wpływ 
zależał od zmieniających się warunków klimatycznych.  

Karpaty Zachodnie są stosunkowo niskie, jedynie szczyty w Tatrach 
przekraczają 2000 m n.p.m. Natomiast w Beskidach w dwóch grupach 
górskich � Babia Góra 1725 m i Pilsko 1557 m n.p.m. jest przekroczona 
wysokość 1500 m n.p.m. Różnorodność form krajobrazu w postaci mozaiki 
gór średnich, niskich, pogórzy oraz kotlin ma swój związek ze skomplikowana 
budową geologiczną regionu. Podstawowym kompleksem skalnym są utwory 
fliszowe, reprezentowane przez piaskowce i łupki wzajemnie się 
przeławicające, a gdzieniegdzie także utwory wapienne (Pietrzyk-Sokulska, 
2004). 

Rozwój rzeźby i krajobrazu naturalnego Karpat był związany z 
warunkami klimatu przejściowego � od oceanicznego do kontynentalnego, a 
współcześnie rozwijające się krajobrazy kulturowe są rezultatem postępującej 
ingerencji człowieka w środowisko gór (Izmaiłow i in. 1995; Łajczak 2004, 
2005).  

Do szczegółowej analizy problematyki krajobrazu kulturowego Karpat 
Zachodnich wybrano pasmo Beskidu Śląskiego.  
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Rys. 1. Jednostki fizyczno-geograficzne Karpat Zachodnich wg J. Kondrackiego 

(2001). 

 

 
Rys. 2. Piętra klimatyczne Karpat Zachodnich wg M. Hessa, (1965) 

 

Rozkład przestrzenny elementów klimatycznych jest ściśle związany ze  
ukształtowaniem i pokryciem terenu. Typową cechą warunków klimatycznych 
w obszarach górskich jest ich silne zróżnicowanie w przebiegu rocznym jak i 
dobowym. Na podstawie czynników klimatotwórczych (tj. bilansu 
promieniowania, cyrkulacji atmosferycznej, wysokości n.p.m., rzeźby terenu) 
oraz wskaźników klimatu M. Hess (1965) opracował typologię stosunków 
klimatycznych Karpat (rys. 2). Za kompleksowy wskaźnik klimatyczny 
przyjęto średnią roczną temperaturę powietrza. Liczba pięter klimatycznych, 
granice ich wysokości zależą od położenia grup górskich i masywności tych 
grup. Do pięter klimatycznych nawiązują piętra roślinno-krajobrazowe.  
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W fizjonomii Beskidu Śląskiego rzeźba terenu jest zasadniczym 
elementem krajobrazotwórczym. Morfologia terenu wraz z budową 
geologiczną wpływają na wykształcenie się cech pozostałych składników 
przyrodniczych m.in. na niektóre cechy klimatu, stosunków wodnych, 
właściwości pokrywy glebowej, a tym samym decydują o charakterze 
przyrody ożywionej oraz formach i intensywności działalności człowieka.  

 
Charakterystyka rzeźby Beskidu Śląskiego 

Beskid Śląski stanowi grupę górską o rozciągłości południkowej - 30 km, 
a równoleżnikowej - 24 km. Podstawową formację skalną tworzą  sfałdowane 
na przełomie paleogenu i neogenu osady fliszowe: piaskowce, margle i łupki z 
przewarstwieniami  zlepieńców oraz wapieni. Beskid Śląski niemal w całości 
tworzy płaszczowina śląska składająca się z gruboławicowych (1,0 do 1,5 
metra) warstw piaskowców godulskich. Najstarsze osady odsłaniające się na 
powierzchni występują w północnej części Beskidu Śląskiego. Są to warstwy 
margli i wapieni. Wypiętrzone pasmo Beskidów uległo rozpadowi na bloki, 
wskutek działania sił tektonicznych. Główne spękania i uskoki określiły 
przebieg dolin rzecznych (Kondracki  J . , 1994; 2002) 

 Intensywne procesy erozji wgłębnej rozcięły blok Beskidu Śląskiego na 
kilka odrębnych pasm zbiegających się na południu. Od zachodu są to: grzbiet 
Czantorii (995 m n.p.m.) � Stożka (978 m) � Kiczory (990 m n.p.m.). 
Równolegle do niego przebiega grzbiet Równica (884 m n.p.m.) - Trzy Kopce 
(810 m n.p.m.) � Czupel (882 m n.p.m.), położony między Dolinami Wisły i 
Brennicy. Najwyżej położonym grzbietem w Beskidzie Śląskim jest  
rozciągający się pomiędzy doliną Brennicy i Białej oraz ograniczony od 
wschodu Kotliną Żywiecką grzbiet Szyndzielni (1026 m n.p.m.) � Klimczoka 
(1117 m n.p.m.)  i Skrzycznego (1257 m n.p.m.). Pasmo to rozcina 
subsekwenta dolina Żylicy. Grzbiety te ustawione są prostopadle do grzbietu 
Baraniej Góry (1220 m n.p.m.)  � rys.3 

 Najstarszym elementem rzeźby terenu Beskidu Śląskiego widocznym w 
terenie jako wyraźne spłaszczenia szczytowe, grzbietowe oraz stokowe w 
kształcie półki jest występująca na wysokości 230 do 260 metrów ponad dnem 
dolin śródgórska powierzchnia zrównania. Powyżej tego poziomu wznoszą się 
już tylko zbudowane z bardziej odpornych skał grzbiety i szczyty. Drugim 
wyraźnym elementem rzeźby jest pogórski poziom zrównania  - wznoszący 
się od 120 do150 m ponad dna otaczających dolin. Jego występowanie  jest 
wyraźne tylko w obrębie stoków zbudowanych ze skał mało odpornych. 
Najniższy � czwartorzędowy, przydolinny poziom zrównania (cechach 
powierzchni zrównania)  jest wiązany ze wzmożoną działalnością erozji 
fluwialnej i wznosi się od 10 do 20 m ponad dna dolin. W czwartorzędzie 
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zachodziło modelowanie stoków polegające na pogłębianiu dolin, którego 
intensywność zależała także od zmieniającego się klimatu (Sendobry, 2001). 

Doliny rzeczne mają postać młodych rozcięć erozyjnych. Ich głębokości 
dochodzą do 500 do 600 m a nachylenie stoków przekraczające 300.  Należy 
je uznać za najistotniejszy element krajobrazowy. Do najważniejszych form 
terenu decydujących o specyfice krajobrazowej regionu należą: 

- doliny z progami skalnymi (koryta skalne), 
- formy stokowe, 
- ostańce denudacyjne, 
- jaskinie skalne. 

Koryta skalne na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
występują niemal wyłącznie w górnych biegach dolin o znacznym nachyleniu. 
W  dolinach często zaznacza się charakterystyczna asymetria zboczy. Formy 
te spotykamy na stokach Baraniej Góry, Skrzycznego, Klimczoka i 
Szyndzielni. 

Ostańce denudacyjne stanowią wychodnie litego podłoża skalnego 
wystającego ponad pokrywy zwietrzelinowe na stokach, grzbietach i 
szczytach. Zbudowane są  najczęściej z bardziej odpornych na erozję warstw 
piaskowców godulskich. Ich występowanie ograniczone jest do pasma  
Baraniej Góry, gdzie tworzą skałki grzbietowe na wysokościach powyżej 
1000 m. n.p.m. Ponadto występują na  niższych wysokościach na szczytach: 
Kobyla (802 n.p.m. m ), Czupla (882 m  n.p.m.) i Kiczory (990 n.p.m.m )  
gdzie skałki zachowały się na niższych wysokościach.  

 W Beskidzie Śląski jaskinie rozwinęły się w skałach nie podlegających 
rozpuszczaniu. Ta rzadko spotykana forma powstaje wskutek selektywnego 
wietrzenia piaskowców wzdłuż wcześniej istniejących szczelin i spękań 
tektonicznych. Formy takiej genezy, o głębokości ponad 20 m, zachowały się 
na Malinowskich Skałach. 

 

Cechy hydrograficzne Beskidu Śląskiego 

Obszar Beskidu Śląskiego  należy w przewadze  do prawostronnego 
dorzecza Wisły, a przez system dopływów Olzy do prawego dorzecza Odry 
(Absalon, Jankowski, Leśniok, 2003) Głównymi ciekami na obszarze parku 
są: Biała i Czarna Wisełka, ora górny odcinek Wisły, Brennica, Wapiennica, 
Bystra, Biała oraz Olza,  wraz z ich dopływami. Na wielu odcinkach rzek 
nastąpiła zmiana morfologicznego charakteru koryt wskutek budowy zapór 
przeciw rumowiskowych i korekcji progowych. Nastąpiły też zmiany retencji 
wywołane budową zbiornika Wapiennica i kompleksów stawów hodowlanych 
(Absalon i in., 1995). Skutki te można rozpatrywać jako zakłócenia 
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naturalnego reżimu rzek, ale dzięki ich powstaniu mogło nastąpić 
urozmaicenie krajobrazu.  

Cechą charakterystyczną występujących w Beskidzie Śląskim źródeł jest  
sposób ich ujęcia i obudowania. Źródła usytuowane  na terenie zabudowanym 
często mają drewnianą obudowę, zwykle nieco wyższą od tradycyjnych 
kopanych studni. Jedne z największych źródeł znajdują się w Istebnej i 
Szczyrku-Biłej.  Źródła w lasach i na polanach często maja postać młak i 
niezorganizowanych wypływów.  

 

Walory biogeograficzne 
Obszar Beskidu Śląskiego pokryty jest w ok. 80% lasami świerkowymi, 

sosnowymi, modrzewiowymi, rzadziej bukowymi i jodłowymi. W granicach 
PK Beskidu Śląskiego lasy zajmują aż 95%. Zbiorowiska leśne stanowią 
niezaprzeczalny walor parku ale jednocześnie �wygłuszają� możliwość 
obserwacji i percepcji innych wartościowych elementów przyrodniczych 
(Czylok, 2004; Plit, 2004). Flora Beskidu Śląskiego obejmuje prawie 1000 
gatunków, co stanowi ok. 40% wszystkich gatunków roślin naczyniowych w 
Polsce. Na  terenie tym zinwentaryzowano ponad połowa gatunków prawnie 
chronionych w Polsce. Faunę beskidzką reprezentują m.in. rzadkie gatunki 
zwierząt puszczańskich - największe polskie drapieżniki - niedźwiedzie, wilki, 
rysie, żbiki, borsuki. 

 
Walory przyrodnicze krajobrazu Beskidu Śląskiego 

Do naturalnych elementów krajobrazu Beskidu Śląskiego należy zaliczyć 
m.in.: 

- Naturalne odsłonięcia i wychodnie skalne 
- Ostańce i ściany skalne 
- Wykroty i inne mezoformy na stokach 
- Wodospady 
- Przełomowe odcinki  dolin rzecznych 
- Głębokie wcięcia erozyjne, z często odsłaniającymi się wychodniami 

skalnymi 
- Jaskinie 
- Zbiorowiska leśne 
- Zbiorowiska lakowe polan i hal beskidzkich 
- Pojedyncze gatunki roślin i zwierząt 
- Flora i fauna 
- Grzbiety i zrównania 
- Doliny 
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- Zabagnienia, młaki 

Zróżnicowanie krajobrazowe Beskidu Śląskiego 
Beskid Śląski cechuje różnorodność krajobrazowa podkreślano poprzez 

duży kontrast hipsometryczny miedzy pasmami górskimi a rozczłonkowanymi 
dolinami (rys. 3). Jest on główną przyczyną zróżnicowania krajobrazowego 
tego obszaru. Ta różnorodność morfologiczna, urozmaicony przebieg 
głównych grzbietów i mniejszych dolin oraz towarzyszących im potoków, 
nisz źródłowych i młak, a także występowanie naturalnych odsłonięć i jaskiń 
należy uznać za niewątpliwie walory tego pasma górskiego.. Doliny są także 
naturalnymi osiami widokowymi. Krajobraz Beskidu Śląskiego wykazuje 
rozkład strefowy i piętrowy co jest skutkiem piętrowości klimatycznej (por. 
rys.2 ) i strefowości geologiczno-morfologicznej (rys.3). 

- piętro dolne � położone w zasiedlonych dolinach rzek i na zewnętrznym 
przedpolu Beskidu Śląskiego - cechuje go krajobraz postaci kulturowej 
związanej z długowiekowym osadnictwem i działalnością człowieka; 

- piętro średnie spotykane na zboczach � charakteryzuje występowanie 
krajobrazu naturalnego z dominacją pokrycia leśnego; 

- piętro górne � obejmujące wierzchowiny i szczyty � cechuje krajobraz 
quasi naturalny i kulturowy � gdzie obok pokrycia leśnego i pojedynczych 
wychodni skalnych spotykane są jeszcze hale o założeniach 
antropogenicznych z rozproszoną zabudowę pasterską. 

 
Rys.3. Model Numeryczny Terenu Beskidu Śląskiego wg U. Myga-Piątek, J. Nita, 
(2004) 
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1-rzeki (rivers); 2- granica parku krajobrazowego (borders of landscape park); 3 �
zabudowa (settlements) 

Zróżnicowanie środowiska naturalnego stanowi pierwotną osnowę dla 
wielości form oraz treści dziedzictwa kulturowego, co ostatecznie objawia się 
w określonej postaci krajobrazu kulturowego. Pojecie to jest rozumiane jako 
historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w 
wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących 
specyficzną strukturę, objawiającą się regionalną odrębnością postrzeganą 
jako swoista fizjonomia (Myga-Piątek, 2000).  

Krajobraz kulturowy można rozpatrywać jako efekt �dopasowywania� się 
kultury do zasobów środowiska przyrodniczego. Coraz częściej zawiera on 
jednak w swej strukturze przejawy wpływu zupełnie odwrotnego � 
dostosowania się komponentów środowiska do materialnych przejawów i 
efektów działalności człowieka w określonej przestrzeni.  

 
Rozwój osadnictwa w Beskidach � etapy kształtowania się krajobrazów 

kulturowych 
Schodowa struktura rzeźby Karpat Zachodnich miała duże znaczenie w 

kolonizowaniu tych obszarów. Rozwój osadnictwa w Beskidach przebiegał w 
kilku etapach. Skutkiem działalność człowieka w Beskidach są zmiany 
elementów krajobrazu widoczne w skali lokalnej i regionalnej (Łajczak, 2004, 
2005). Najstarsze formy oddziaływania człowieka na środowiska zostały już 
zniwelowane, a ich odczytanie umożliwiają wyłącznie badania 
paleogeograficzne, palobotaniczne oraz studia archeologiczne i historyczne. 
A. Łajczak (2004, 2005) wskazuje na następujące przejawy antropopresji (w 
ujęciu historycznym):  

- osadnictwo i związana z nim wycinka lasów na potrzeby użytków 
rolnych, 

- wczesne wykorzystanie zasobów leśnych, 
- pasterstwo, szałaśnictwo i gospodarka łąkowa, 
- górnictwo, hutnictwo żelaza, i szkła, 
- gospodarka leśna i flisactwo, 
- współczesna racjonalna gospodarka leśna i ochrona przyrody, 
- turystyka letnia i zimowa (narciarstwo), 
- budownictwo sanatoryjne, 
- wprowadzanie infrastruktury technicznej,  
- napływ zanieczyszczeń atmosferycznych, oddziaływanie ruchu 

drogowego, 
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- najnowsze formy ruchu turystycznego (turystyka ekstremalna, 
wyspecjalizowana, budowa �drugich domów�1 
Zmiany te zachodziły etapowo. Z punktu widzenia ewolucyjnego 
kształtowania krajobrazu kulturowego Beskidu Śląskiego i sąsiednich Beskidu 
Żywieckiego i Małego  najistotniejsze były (za A. Łajczakiem 2004, 2005):  

- okres poprzedzający intensywną eksploatację zasobów przyrodniczych 
(do XII w.); 

- okres pierwszej fazy zorganizowanej akcji osadniczej oraz pierwsze 
fazy wykorzystywania zasobów leśnych (od XII do XIV w.); 

-  okres pasterstwa i szałaśnictwa oraz druga i trzecia faza osadnicza, a 
także ekstensywna gospodarka leśna (od XV w. do przełomu XVIII/XIX w.); 

- okres intensywnej gospodarki leśnej, czwarta faza osadnicza, rozwój 
górnictwa, hutnictwa oraz intensywne pasterstwo (XIX w. do połowa XX w.); 

- racjonalna gospodarka leśna - wyłączanie wysoko położonych gruntów 
ornych, zanik pasterstwa, masowy rozwój turystyki letniej, początek 
narciarstwa, wzrost poziomu zanieczyszczania atmosfery, wprowadzanie 
różnorodnych form ochrony przyrody (lata 1920-1980); 

- okres współczesny w którym kontynuowane są wpływy poprzednie 
dodatkowo potęgowane przez: rozwój infrastruktury technicznej związanej z 
budownictwem, komunikacją, turystyką oraz budową �drugich� domów. 
 

Walory kulturowe regionu 
Obecnie zachowane wartości kulturowe Beskidu Śląskiego związane z 

powyższymi etapami zagospodarowywania zostały opisane szczegółowo 
przez B. Chorążego (2001) oraz  A. Grzybowskiego i E. Danyluk (2001) w 
Studium  krajobrazowo �architektonicznym Parku  Krajobrazowego  Beskidu 
Śląskiego. Wartości kulturowe mają tu różną chronologię i związane są z 
postępującym w dziejach procesem zasiedlenia Beskidów. 

Dzisiejszą postać krajobrazu kulturowego regionu tworzy mozaika łąk i 
pól z licznymi miedzami oddzielającymi grunty poszczególnych właścicieli. 
Rdzeniem osadniczego krajobrazu kulturowego są zachowane w różnym 
stopniu elementy tradycyjnego rozplanowania wsi, tworzące 
charakterystyczne makrownętrza krajobrazowe (sieć dróg, układ zabudowy, 
cieki wodne, rozłogi pól). Krajobraz ten uzupełniają zabytki architektury i 
budownictwa (rys.4), reliktowe stanowiska archeologiczne, zabytki 
architektury sakralnej � kapliczki i krzyże przydrożne, zabytki techniki oraz 

                                                
1 Rozwinięcie autorki UMP � problem zmian w architekturze krajobrazu Beskidów spowodowany budownictwem 
�drugich domów� wymaga odrębnego omówienia  



 298

historyczne założenia zieleni komponowanej (parki i ogrody), a także 
cmentarze.  

Specyficznym walorem krajobrazowym PK Beskidu Śląskiego, 
związanym z gospodarka pasterską są hale i polany, na których śladowo 
zachowały się jeszcze zespoły pasterskich szałasów np. na południowo -
wschodnich stokach masywu Baraniej Góry. 

Swoisty krajobraz osadniczy wzbogacają późniejsze, przeważnie 
pochodzące z początku XX wieku, stylowe budynki wczasowe i pensjonaty.  

Zasadniczy obraz osadnictwa analizowanego terenu ukształtował się w 
wyniku akcji kolonizacyjnej podjętej przez książąt piastowskich w XIII i XIV 
w. Stosunkowo gęsta sieć osad wiejskich i miast zakładanych głównie przez 
kolonistów ze Śląska, a nawet Europy Zachodniej zastąpiła formy 
rozrzedzonego osadnictwa wczesnośredniowiecznego. W tym okresie 
lokowane były m.in. Skoczów i Bielsko oraz przewaga istniejących do dnia 
dzisiejszego wsi Śląska Cieszyńskiego i Pogórza Śląskiego. Obszary 
śródgórskie i wysoczyznowe Beskidu Śląskiego, zostały zasiedlone w czasie 
następnej fali kolonizacyjnej, tym razem przez ludność wołoską,  która 
napłynęła  ze wschodu, wzdłuż łuku Karpat XVI w. Z tego okresu pochodzi 
część stanowisk chronologii nowożytnej,  zlokalizowanych w strefie 
wysoczyznowej.  

Z okresu późnośredniowiecznego XIV- XV wieku pochodzą tzw. gródki 
średniowieczne. Ta typowa odmiana fortyfikacji średniowiecznej, związana z 
własnością rycerską, pospolita na terenie ówczesnej Europy i Polski 
zachowała się m.in. w Jaworzu oraz Dzięgielowie.  

Pozostałości gospodarczej działalności człowieka w Beskidzie Śląskim 
tworzą ślady funkcjonowania dawnych XVI � XVII wiecznych hut szkła. 
Reliktowe formy tych produkcyjnych założeń odkryto w górnych partiach 
dolin śródgórskich w Jaworzu � Nałężu  oraz w Brennej. 

Miejsca kultu religijnego występujące w Beskidzie Śląskim związane są z 
okresem kontrreformacji. Protestanci na Śląsku Cieszyńskim wskutek 
prześladowań odprawiali swoje nabożeństwa na terenach górskich. Na 
obszarze Beskidu Śląskiego miejsca takie zlokalizowane są w partii 
szczytowej Równicy, na północnym stoku Wysokiego oraz w Mikuszowicach 
Śląskich �Na Błoniach�.  

W obecnym stanie badań podstawę do ustalenia zasobów krajobrazu 
kulturowego regionu stanowią spisy ewidencyjne dóbr kultury i rejestry 
zabytków przechowywane w archiwum Służby Ochrony Zabytków 
(Grzybowski, Danyluk, 2001). Zgodnie z danymi przedstawionymi w 
wymienionych spisach oraz na podstawie analizy materiałów źródłowych 
(przy założeniu kryteriów zbiorczego wartościowania tj. stopień nasycenia wsi 
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zabytkami budownictwa, czas powstania, stan zachowania), można przyjąć, że 
najbardziej reprezentatywnymi obszarami, o najwyższych wartościach 
kulturowych jest teren �trójwsi� - Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Wartości 
kulturowe związane są z najstarszymi formami osadnictwa zachowały się 
ponad to w okolicach: Lesznej Górnej, Cisownicy, Jaworza, Bystrej, Bramy 
Koniakowskiej i  Goleszowa. 
Na strukturę krajobrazu kulturowego Beskidu Śląskiego składają się 
następujące walory kulturowe:  

- Kamieniołomy i wyrobiska skalne, 
- Przysiółki i gospodarstw samotnicze, 
- Historyczne układy osadnicze, 
- Historyczne układy komunikacyjne, 
- Zabytki historyczne: cmentarze, miejsca bitew, 
- Zabytki archeologiczne: kamienne kopce, wały ziemne, obeliski, 

ołtarze, stele, grody i gródki, 
- Zabytki architektury osadniczej: zagrody, chaty,  
- Zabytki architektury sakralnej: kościoły, cerkwie, kapliczki, krzyże 

przydrożne, 
- Układy pól i łąk, miedze i okrajki, 
- Szałasy, 
- Mosty i miejsca przepraw, 
- Zabudowa hydrotechniczna w obrębie koryt, 
- Kanały, śluzy do spławu drewna, 
- Młyny i tartaki, 
- Studnie, 
- Stylowe pensjonaty. 

 
Rys.4. Jedne z przykład jednej z wielu zachowanych stodół, ziemianek i chałup na 
trenie Beskidów 
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Wyjątkowość i różnorodność krajobrazu oraz unikatowość biologiczna 
spowodowała, iż krajobrazy i przyroda Karat Zachodnich jest objęta ochroną 
prawną. Całkowity obszar chroniony w Karpatach 5256, 36 km2.  Po polskiej 
części pasma Karpat do tej pory utworzono aż 6 parków narodowych o łącznej 
powierzchni blisko 830,km2 i 13 krajobrazowych o całkowitej powierzchni 
4425 km2. 

 Tab. 1.  
Polskie parki narodowe w Karpatach  

Powierzchnia w [ha] 
L.p. Nazwa parku 

Rok 
utworzenia ogółem pod ścisłą 

ochroną 

Powierzchnia 
otuliny w 
[ha] 

1 Babiogórski 1954 3392 1062 8437 

2 Gorczański 1981 7031 3611 16647 

3 Tatrzański 1954 21164 11514 - 

4 Pieniński 1954 2346 751 2682 

5 Magurski 1995 19439 2408 22969 

6 Bieszczadzki 
1973 

 
29202 18425 55783 

Razem 82574 37771 106518 

Źródło: GUS (stan na koniec 2002r.) 

Tab. 2. 
Wykaz karpackich parków krajobrazowych 

Lp Nazwa parku 
krajobrazowego 

Rok 
utworzenia 

Powierzch
nia w ha 

Ilość 
rezerwató

w w 
obrębie 
parku 

 1 Czarnorzecko-
Strzyżowski PK 

1995 25784 3 

2 Jaśliski PK 1992 29911 5 
3 PK Doliny Sanu 1995 28718 4 
4 Ciśniańsko-Wetliński PK 1992 511013 7 
5 Ciężkowicko-Rożnowski 

PK 
1995 17634 2 

6 Popradzki PK 1987 52000 14 
7 PK Beskidu Małego 1998 16549 3 
8 PK Pasma Brzanki 1995 18867 4 
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9 Wiśnicko-Lipnicki PK 1997 14311 2 
10 PK Pogórza Przemyskiego 1991 61862 6 
11 PK Gór Słonnych 1992 51392 13 
12 PK Beskidu Śląskiego 1998 38620 8 
13 PK Beskidu Żywieckiego 1986 35870 8 
 Suma  4425,4 

km2 
79 

Źródło: strony internetowe Parków Krajobrazowych 

 
Podsumowanie 

Walory krajobrazowe Beskidu Śląskiego są bardzo zróżnicowane, zarówno 
pod względem strukturalnym, funkcjonalnym jak i fizjonomicznym. W 
Beskidzie Śląskim można wyróżnić walory o cechach powierzchniowych, 
liniowych i punktowych. W grupie walorów przyrodniczych dominującym i 
nader eksponowanym walorem jest pokrycie leśne, powszechnie uznawane za 
wymagające największej ochrony. Las tłumi jednak możliwość percepcji 
innych cennych form krajobrazu przede wszystkim walorów związanych z 
morfologią terenu i elementami hydrograficznymi. Czyni krajobraz 
monotonnym i mało zróżnicowanym. Pokrycie leśne wyraźnie ogranicza 
percepcję krajobrazu z głównych szczytów i punków widokowych  

O bogactwie i różnorodności struktury krajobrazu Beskidu Śląskiego 
decyduje w pierwszym rzędzie urozmaicona rzeźba terenu oraz współistnienie 
dużej ilości składników przyrodniczych i elementów kulturowych. Walory 
kulturowe występują przede wszystkim w dolinach rzecznych. Spotykane na 
wysoczyznach pojedyncze obiekty kulturowe lub ich zespoły, wskutek 
zaprzestania użytkowania (zanik pasterstwa i szałaśnictwa) mają często postać 
zrujnowaną.  
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Landscape  diversity of Silesian Beskid Mountains on the base  
of West Carpathian  

 

 The subject matter of the paper is scenic values of the Silesian Beskid 
mountains. The values of the Silesian Beskid are highly diversified in structural, 
functional and physiognomic terms. In the article, the authors deal with the notion 
of landscape and the matters related to its protection in reference to main research 
directions and the nature protection act. The aim of the paper is to try to assess the 
accessibility of scenic values of the selected area � the Silesian Beskid � for 
potential receivers, e.g. tourists. The article emphasize the process of development 
of relief landscape and influence of human impact to creation different landscape 
values (natural and cultural).  
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УДК 631.4 
 

В ТІНІ СЛАВИ І СВІТЛОЇ ПАМ�ЯТІ  
ПРОФЕСОРА  П.М. ЦИСЯ 

 
Юрій Зубрицький       
Західукргеологія 

 
Як мені здається, я прожив хоча нелегке і тривожне, але разом з 

тим досить багате, цікаве і змістовне життя, переважно завдяки своїй 
любимій геологічній і геоморфологічній спеціальності, яка дозволила 
мені побачити трохи не чверті світу і брати участь у розробці 
надзвичайно цікавих і економічно вагомих проектів і завдань локального 
і загально-державного масштабів. 

Мені пощастило займатись інженерно-геологічними і інженерно-
геоморфологічними розробками і дослідженнями в Білорусі, в Росії і в 
Сибіру, на Камчатці, на Кавказі, а також і на Україні. Довелось брати 
участь у розвідці прісних й мінеральних вод, золоторудних, 
нафтогазових, а також кам�яновугільних родовищ. Моє авторське ім�я 
стоїть на перших реґіональних інженерно-геологічних картах масштабу 
1:2 500 000 і 1:1000 000 Білорусі і тодішнього СРСР, брав участь у 
створенні монографії �Гідрологія СРСР� і �Інженерна геологія СРСР�. 
Керував інженерно-геологічними роботами з обґрутування проектів 
побудови Чорноморсько-Балтійського водного шляху (каналу) і 
стратегіочної Вілейсько-Мінської водної системи з  перенесенням 
частини вод басейну рік Немана  і Вілії в басейн Дніпровського каскаду з 
метою забезпечення технічною водою мінського промислового району. 

Накінець очолював багаторічні і багатогранні роботи по створенню 
одного із перших в тодішньому СРСР великомасштабного (1:10 000) 
інженерно-геологічного атласу м.Львова  для обґрунтування 
генерального плану забудови м.Львова і побудови Львівського 
підземного трамваю. 

Крім того, багато років керував різноманітними і 
різномасштабними реґіональними комплексними геолого-
гідрогеологічними і інженерно-геологічними зйомками з метою 
проектування гідромеліоративного, військового і цивільного будівництва 
в Білорусі, Росії й на Камчатці, складав реґіональні, локальні та 
спеціальні інженерно-геологічні, геоморфологічні і інженерно-
геоморфологічні карти Білорусі, Камчатки, Далекого Сходу, Кавказу й 
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України. Брав участь у державних геологічних зйомках масштабу 
1:25000 � 1:50 000 і 1:200 000. 

Одним із перших у тодішній російській радянській імперії втілював 
у велике державне системне геологічне виробництво методи 
геоморфологічного і інженерно-геологічного аналізу в поєднанні з 
дистанційними методами, особливо з дешифруванням аерофото і 
космічних знімків. Підготовив численні робочі методики з виконання 
різноманітних інженерно-геологічних і інженерно-геоморфологічних 
досліджень у різних сферах геологічного виробництва, в тому числі на 
рівні системного і виробничого вивчення екзогенних геологічних 
процесів. 

Я горджусь тим, що моя багаторічна скромна праця внесла хоча би 
якусь незначну лепту в ту надзвичайно цікаву і безцінну для ефективної 
господарської діяльності людини інженерно-геологічну і інженерно-
геоморфологічну прикладну науку, яка сьогодні у нас накінець 
наблизилась до масштабів світового рівня.  

Але завжди, згадуючи хоч якісь із цих своїх здобутків і досягнень 
перед мною у моїй свідомості зажди повстає незабутній образ великої 
людини, якій я без усяких сумнівів багато в чому завдячую своїми 
життєвими успіхами і досить високою продуктивністю власного 
свідомого життя.  

Це образ мого першого і найкращого вчителя і наставника 
професора П.М. Цися, якому перш за все завдячую тим знаковим і 
доленосним поштовхом до надзвичайно фанатичного захоплення 
польовими натуралістичними дослдженнями, до натхнення і ентузіазму 
при геологічних і геоморфологічних роботах. Я твердо переконаний, що 
без впливу цієї особливої людини життя моє напевно склалось би зовсім 
інакше, але при всіх обставинах без всяких сумнівів не так цікаво і не так 
успішно. 

Доля і Боже провидіння послало цю людину щоби роздмухати в 
мене якості, здібності чи нахили і принести радість і хоч якусь користь 
собі, людям і суспільству. 

В кінці кінців без Петра Миколайовича і його ентузіазму в ті далекі 
часи у Львівському університеті й самої кафедри геоморфології напевно 
взагалі б не існувало. 

Без всяких сумнівів П.М.Цись був яскравою і багатогранною 
особистістю, незвичайно цікавою, щирою і талановитою людиною. Це 
був великий вчений і чудовий адміністратор. Це була гордість 
географічної і геологічної науки і ще можна дискусувати якої більше. З 
цією людиною без перебільшення пов�язана ціла післявоєнна епоха 
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становлення і розвитку геоморфологічної і в цілому геолого-географічної 
науки в Україні, в першу чергу її західних реґіонів. 

У цих спогадах я хотів би заакцентувати тільки на одній найбільш 
успішній і, як мені здається, найбільш значимій стороні діяльності Петра 
Миколайовича, яка і для нього самого була чи не найважливішою. 

П.М. Цись був один із перших в тодішній російській радянській 
імперії, хто в повній мірі зрозумів яку велику рентабельну роль можуть 
відігравати геоморфологічні методи в геологічному виробництві при 
пошуках багатьох видів корисних копалин, особливо при інженерно-
геологічних пошукових роботах. 

Сьогодні застосування методів геоморфологічного аналізу в 
поєднанні з дистанційними методами, в першу чергу з дешифруванням 
аерофотознімків і космічних знімків є звичним, обов�язковим і 
невід�ємним видом робіт у геологічному виробництві. Нині не можна 
уявити собі ні одного виду геологічних робіт без складання різних типів 
геоморфологічних карт, чи застосуванння геоморфологічного, чи 
інженерно-геоморфологічного аналізу. 

Але в 50-60 роках минулого століття запропонована ідея була була 
новою, у всякому разі для ізольованого від цілого світу СРСР, була дуже 
революційною і незвичайно ефективною. 

Отже терміново потрібні були кваліфіковані спеціалісти. 
А все почалось із бурхливих розмов і дискусій про організацію 

прикладної геоморфологічної спеціалізації на геологічному факультеті з 
подальшим створенням там кафедри геоморфології. Ідею П.М. Цися з 
ентузіазмом сприняли тодішні викладачі геологічного факультету, в 
тому числі академік Вялов, професори Соболєв і Горецкий, доценти 
Лісняк і Резвой, особливо академік Є.К.Лазаренко і четвертинник доцент 
Г.П.Алфер�єв. До ідеї, як активні агітатори підключилось керівництво 
тодішньої організації �Нафтогазорозвідка�, особливо начальник партії 
Буров, який уже мав деякий досвід раціонального використання 
геоморфологічних методів під час свого зарубіжного відрядження. 

У першому варіанті передбачалось набрати першу групу 
геоморфологічної спеціалізації в кількості 10 студентів із першого курсу 
геологічного факультету, доповнивши їх 5-6 ентузіастами нашого 
першого курсу географічного факультету. 

Але ідея не знайшла підтримки у експертів тодішніх світил 
геоморфологічної науки Герасимова, Маркова і ще когось у міністерстві 
освіти УРСР чи СРСР, які вважали недоцільним відривати 
геоморфологічну спеціалізацію від географічної науки. 
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Епопея закінчилась створенням кафедри геоморфології у складі 
географічного факультету із затвердженням спеціальної програми 
навчання спеціалістів геоморфологів для обслуговування геологічного і 
інженерно-геологічного виробництва. Програму склали П.М. Цись разом 
із доцентом Г.П.Алфер�євим, які одночасно стали засновниками і 
опікунами новоствореної кафедри. Але все відбувалось не так просто. На 
протязі лиш одного місяця нашу кафедру два рази відкривали, то знову 
закривали. Довго не могли затвердити програму спеціалізації і визначити 
синхронність наших занять, особливо практичних із групою загальної 
геології геологічного факультету. 

Певну роль у визначенні спеціалізації кафедри відіграли й ми 
студенти, наш ентузіазм і наша наполегливість. Так, на початку другого 
курсу через якесь розпорядження із міністерства освіти нам спробували 
нав�язати чисто географічні предмети (в перспективі навіть педагогіку), 
звичайно, за рахунок скорочення геологічних предметів. Ми цілий 
місяць страйкували, повністю ігноруючи незаконно нав�язані нам 
дисципліни і таки домоглися свого. Спеціальна комісія із Києва навіть 
похвалила нас за нашу наполегливість і більше вже нас ніколи не 
турбували. При цьому нас підтримали всі без винятку студенти 
аналогічного другого курсу геологічного факультету, з якими ми 
постійно разом слухали всі лекції геологічних предметів, а також 
математику, фізику, хімію і суспільні науки. Вони теж цілих три дні не 
виходили на лекції на знак солідарності з нами. Незвичайно 
прецидентний і рідкий випадок у тих часах  жорстокого сталінського 
терору. 

При створенні кафедри геоморфології у ті далекі і тривожні роки 
бу ло багато й інших підводних каменів, проблем і трагічних подій, в 
тому числі й політичних, які були успішно вирішені тільки завдяки 
сміливості, ентузіазму, наукового таланту, незаперечного авторитету і 
наполегливості П.М.Цися. 

Випробування почались уже з другого семестру першого курсу 
мого навчання. Напередодні в грудні 1949 року бойовиками УПА був 
знищений журналіст�письменник Галан, один із найбрутальніших і 
брехливих холопів російсько-радянського окупаційного режиму, який 
все життя присв�ятив найогиднішому паплюженні достоїнства власного 
українського народу. Ця подія була максимально використана режимом 
для нанесення чергового удару по національно-патріотичним силах 
Галичини, які не дивлячись на багаторічні наджорсткі репресії так і не 
здавались. Пройшла хвиля масових арештів, особливо серед студентської 
молоді. Виключали з комсомолу і з університету за найменші провини, 
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за необережні висловлювання, за анекдоти, особливо за скриття якихось 
компроментуючих автобіографічних даних при вступі до ВУЗу. 

У списку на виключення за скриття автобіографічних даних 
знаходились і три студенти геоморфологи (Зубрицький, Головатий, 
Гроховська) і не менше двадцяти таких як ми із всього факультету. 
Будучи в той час тимчасово виконуючим обов�язки декана географічного 
факультету, у цій надзвичайно важкій ситуації Петро Миколайович не 
зумів захистити лиш одного студента четвертого курсу факультету, хоча 
із інших   факультетів виключали й арештовували студентів і викладачів 
кількома десятками. 

Подібні критичні ситуації повторювались і пізніше, хоча в набагато 
менших масштабах і П.М. Цись уже будучи пізніше законним 
довголітнім деканом ні разу більше не допустив виключення чи арешту 
ні одного члена колективу факультету. 

 
Рис.1. П.М. Цись інформує про природу Карпат  

під час екскурсії в Закарпаття 
 
Хотів би відзначити, що мої особисті відносини чи стосунки із 

П.М.Цисем переплелись надзвичайно тісно ще із самого початку 
навчання на факультеті і на весь період знайомства залишались особливо 
теплими і довірливими. Можливо через мою давно на той час фанатичну 
мрію стати польовим дослідником природи й обов�язково працювати на 
природі в експедиціях. А Петро Миколайович виявився тією людиною, 
яка вловила мій юнацький запал і гаряче підтримувала  мою мрію. 
Можливол теж через незвичайну теплоту і ніжність характеру цієї 
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особливої людини, що хоч трохи нагадувала мого батька, який в цей час 
томився у сталінських катівнях. 

Подібні довірливі відносини складались у Цися майже із всіма 
студентами нашої кафедри. Петро Миколайович усі п�ять років нашого 
навчання міцнр тримав нас під своєю особливою опікою, завантажував 
розробкою цікавих рефератів і доповідей, часто брав нас із собою у різні 
екскурсії, організовував наукові конференції, персонально контролював 
проходження нами учбових і виробничих практик, вимагав по них 
детальних письмових звітів і їх обговорення в присутності всього 
колективу викладачів і студентів кафедри геоморфології разом із 
кафедрою загальної геології геологічного факультету. 

Процес навчання був настільки насиченим і цікавим, що я ледве 
знаходив час для іншого свого захоплення музикою. Адже всі п�ять років 
в університеті мені довелось керувати хорами і ансамблями, спочатку 
географічного і геологічного факультетів, на протязі четвертого і п�ятого 
курсів загальноуніверситетським ансамблем пісні та танцю. Мабуть не 
дуже поганим, бо після закінчення навчання одержав персональне 
запрошення від ректора Є.К.Лазаренка на тепленьке містечко 
художнього керівника клубу університету з одночасним продовженням 
керівництва студенстським ансамблем пісні та танцю і навчанням в 
аспірантурі. 

Найбільше тішився з моєї рішучої відмови наш дорогий професор, 
який під час скромного прощального �банкету� пожартував, що це була 
би катастрофічна втрата світової і не тільки світової польової 
експедиційної геології. 

Я один із тих перших тринадцяти випускників нашої кафедри 
геоморфології в 1954 році, які пройшли повний курс спеціалізації за 
програмою П.М. Цися і стали еталоном підготовки спеціалістів 
геоморфологів для обслуговування геологічної, особливо інженерно-
геологічної служби держави. Подаю повний список першого випуску 
геоморфологів і їх основні, чи тільки мені відомі їх місця роботи. 

1. Кухтій Степан � головний інженер, пізніше довголітній 
начальник харсківського відділення союзного інституту 
�Гідропроект�. Орденоносець. 

2. Климович Павло � кандидат географічних наук, доцент 
Львівського географічного факультету, декан (1968-1974). 

3. Гроховська Марія � старший геолог, пізніше довголітній 
головний геолог об�єднання �Севкавказгеология�. Працювала 
також в Сибіру і деякий час за кордоном. Орденоносець. 
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4. Шаталова Ліда � старший геолог харківського відділення 
інституту �Гідропроект� і експедиції № 4 другого 
спеціалізованого геологічного управління СРСР в Усурійському 
краї, останні роки керівник групи проектного інституту 
�Укрдіпроводгосп�. 

5. Головатий Роман � старший геолог, начальник партії 
Закарпатської геологорозвідувальної експедиції і Білоруського 
геологічного управління. Помер. 

6. Баран�Лугова Євгенія � безперервний сорокарічний науковий 
працівник Львівського інституту УКР НДГРІ. 

7. Сербин Ліда � старший геолог, начальник спеціалізованої 
інженерно-геологічної партії Укрнафтогазорозвідка. Місце 
роботи Україна, Середня Азія, Західний Сибір. 

8. Моргаєвська Наталія � старший геолог, керівник групи 
проектного інституту �Укрдіпроводгосп�. Померла. 

9. Мірецкий Орест � начальник партії Укрнафтогазорозвідки. 
Помер. 

10. Шестакова Ірина � старший геолог, керівник групи 
проектного інституту �Укрдіпроводгосп�. 

11.  Хомицька�Трушко Галина � старший геолог і керівник 
групи проектних інститутів �Белгипроводхоз� і 
�Укрдіпроводгосп�. 

12.  Зубрицький Юрій � керівник спеціалізованих інженерно-
геологічних служб і провідний геолог Білоруського геологічного 
управління, геологічних об�єднань �Камчатгеологія�, 
�Західукргеологія� і п�ять років головний спеціаліст Львівського 
відділення Українського дослідно-проектного інституту 
інженерно-технічних вишукувань. Орденоносець. 

13.  Мандрик Ніна ― в геологічному виробництві не працювала. 
Повний перелік випускників другого (1957 року) спеціалізованого 

випуску кафедри геоморфології для геологічного виробництва: 
1. Гриценко Михайло ― старший геолог і начальник партії 
Білоруського геологічного управління і Харківського інституту 
�Гідропроект�, начальник партії проектного інституту 
�Укрдіпроводгосп�, довголітній (з 1981 р.) начальник партії 
Західноукраїнської гідрогеологомеліора-тивної експедиції. 
Продовжує там працювати. 

2. Сливка Радослав ― старший геолог Білоруського геологічного 
управління і проектного інституту �Укрдіпроводгоспу�, з 1971 
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року кандидат географічних наук, доцент кафедри геоморфології 
Львівського університету. 

3. Янюк Микола ― старший геолог, начальник геологічної партії, а 
пізніше довголітній начальник територіальних геологічних 
фондів Білоруського геологічного управління. Помер. 

4. Єрмоленко Юрій ― аспірант, кандидат географічних наук, 
доцент кафедри геоморфології Львівського університету. 

5. Штогрин Северина ― старший геолог Львівського філіалу 
союзного інституту �Гідропроект� (Львівська експедиція № 9). 
Район робіт Україна і Російська федерація. 

6. Гусак Володимир ― старший геолог і начальник геологічної 
партії Білоруського геологічного управління, втратив обидві 
ноги, інвалід. Помер. 

7. Кравченко Нона ― працювала у різних геологічних і проектно-
дослідних організаціях Сибіру. 

8. Рашкуєва Фаріза ― повернулася у рідний її Дагестан, де 
працювала у різних організаціях місцевого геологічного 
управління.  

9. Козловська Галина ― довголітній провідний геолог Львівського 
філіалу інституту �Гідропроект�. Район робіт Україна і 
Російська федерація.  

10.  Казикалевич Регіна ― виїхала в Сибір і Середню Азію, де 
працювала в різних геологічних і досліднопроектних 
організаціях. 

11.  Бондаренко Валентина ― відомості відсутні. 
Повний список третього спеціалізованого випуску 1958 року 

кафедри геоморфології:  
1. Кравчук Ярослав ― інженер, старший інженер, начальник 
геоморфологічної партії, начальник науково-дослідного сектору 
університету, аспірант, професор, завідувач кафедри 
геоморфології Львівського університету (1976-90 і з 1990 до 
сьогодні), достойний продовжувач ідей і традицій П.М. Цися. 

2. Овчаренко Людмила ― закінчила аспірантуру під керівництвом 
П.М.Цися, але через його смерть не захистилась. Крім того, в 
1971 році закінчила заочно Київський державний університет із 
гідрогеологічної спеціалізації. Починала свою трудову діяльність 
в інституті �Укрниипроект� держплану УРСР. З 1960 року 
старшим геологом, старшим гідрогеологом, начальником 
геологічної партії і геологічних загонів Білоруського 
геологічного управління, один рік помічником головного 
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гідрогеолога об�єднання �Камчатгеологія� і дев�ять років 
головним гідрогеологом Центрально-Камчатської 
геологорозвідувальної експедиції. З 1989 року працювала в 
інститутах �Нітсірка�, �Каптажмінвод� і в об�єднанні 
�Західукргеологія�. Орденоносець. 

3. Єрмоленко Анатолій ― старший лаборант кафедри 
геоморфології, аспірант, старший інженер, молодший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник науково-
дослідного сектору Львівського університету. 

4. Баштова Алла ― геолог, керівник групи Львівського інституту 
�Комунпроект�. 

5. Оляновська Таміла ―  працювала в геологічних організаціях на 
Кавказі, зокрема в Желєзноводську. 

6. Паляк Ема ― працювала в різних геологічних організаціях 
Європейської частини СРСР, зокрема в Архангельську і на 
Північному Уралі. 

7. Грабовська-Канська Рая ― працювала в системі організацій 
проектного інституту �Укрдіпроводгосп�. 

8. Вороний Віктор ― працював старшим геологом на шахтах 
Червоноградського вугільного басейну. 

9. Цицан Ярослав ― працював у проектних інститутах, науково-
дослідному секторі Львівського університету. 

10. Та інші (Ісаєва-Кручиніна Галина, Горєлова Ніна, Дроган 
Фелікс). 

 
Рис. 2. Перший (1954 р.) випуск кафедри геоморфології ЛДУ ім. 

І.Франка. Зліва на право: сидять � Мандрик Н., Шестакович І., Головатий Р., 
Гроховська М., Морглевська Н.; стоять � Зубрицький Ю., Баран-Лугова Е., 
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Кухтій С., Сербин Л., Шаталова Л., Климович П., Хомицьув-Трушко Г., 
Мірецький О. 

Із інших пізніших випускників мені найбільш відомі Левчик 
Володимир, Гучняк-Морозова Ірина і Файкун Василь 1961 року випуску, 
які після закінчення університету працювали в Білоруському 
геологічному управлінні, зокрема у керованій мною спеціалізованій 
інженерно-геологічній партії, а також Гладкий Анатолій  1963 року 
випуску ― довголітній працівник Львівдіпроводгоспу. Гучняк-Морозова 
Ірина багато років керувала спецгрупою аерофото і космічного 
дешифрування Білоруського геолого-гідрогеологічного тресту, а пізніше 
Білоруської комплексної геолого-гідрогеологічної експедиції. Левчик В. 
додатково  заочно закінчив геологічний факультет Білоруського 
університету. 

Із відомих геоморфологів є ще Поліха Галина, довголітній 
працівник  Львівської геологічної експедиції, яка до сьогодні дуже 
успішно працює геологом першої категорії геолого-екологічного центру 
цієї експедиції. 

Особливо необхідно відмітити випускника 1963 року Козловського 
Броніслава, кандидата технічних наук, старшого гідрогеолога 
�Західводбуду� (1963-1977 рр.), пізніше головного гідрогеолога (1985-
1998 рр.) і нині начальника Львівської реґіональної гідрогеолого-
меліоративної експедиції. Працює до сьогодні. 

Найбільш тісні і надзвичайно продуктивні зв�язки у мене склались 
із випускниками кафедри Гриценком М., Сливкою Р. і Янюком М., які 
проходили виробничу практику і пізніше працювали разом зі мною в 
Білоруському геологічному управлінні. Це були справжні ентузіасти 
польових досліджень, вроджені фанатики геологи-геоморфологи і всюди 
шановані спеціалісти де б вони пізніше не працювали. З великим 
задоволенням згадую надзвичайно приємну і цікаву співпрацю із цими 
прекрасними щирими і надійними людьми, достойними вихованцями 
П.М.Цися. 

Не меншим ентузіастом і багатостороннім дослідником земних 
надр виявилась і Овчаренко Людмила, талановита любимиця Петра 
Миколайовича, що на все життя розділила зі мною тягар і усі труднощі 
життя польового геолога. Найбільшим хоббі для неї виявилась 
гідрогеологія, якій віддала добрий шмат свого виробничого життя, 
вивчаючи гідрогеологічні умови камчатських золоторудних і 
кам�яновугільних родовищ, а також родовищ мінеральних вод 
Прикарпаття, Тернопільської області і південної України. Немало часу 
приділила гідромеліоративним і інженерно-геологічним зйомкам 
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Білорусі і північної України. Брала найктивнішу участь у �праці віку� ― 
інженерно-геологічній розробці знаменитої і доленосної для нас 
Вілейсько-Мінської водної системи. 

Дуже швидко випускники нашої кафедри із ґрунтовною 
геологічною підготовкою завоювали авторитет в Міністерстві геології 
СРСР і спеціальність у цьому відомстві стала номенклатурною і 
дефіцитною. А проектні і науково-дослідні організації брали наших 
випускників просто �нарозхват�. Сприяв цьому помітно ширший 
кругозір геоморфологів, що на відміну від випускників геологічних 
факультетів добре орієнтувались не тільки в інженерній геоморфології, 
але й у різнобічній геології, гідрогеології, особливо в інженерній 
геології. До того ж володіли дистанційними і біолокаційними методами, 
що поволі, але впевнено завойовували геологічний і інженерно-
геологічний простір держави. До того ж не можна скидати з рахунку і 
професійний ентузіазм абсолютної більшості наших випускників, 
завойований  у нелегкій боротьбі виживання за право працювати саме 
на виробництві, що безумовно сприяла зародженню самовідданих 
спеціалістів. 

На жаль Петру Миколайовичу вдалось випустити тільки три, з 
натяжкою чотири випуски справжніх геоморфологів для обслуговування 
геологічної служби із відповідними дипломами �геоморфолог� без 
приставок. Москва швидко зорієнтувалась що вона втрачає. Відповідні 
кафедри геоморфології були реорганізовані в Москві і Ленінграді.  А 
Львівську геоморфологічну спеціалізацію офіційно ліквідували, щоб 
вона не конкурувала. Правда, через деякий час стараннями П.МС.Цися 
спеціалізацію �геоморфологія� у Львівському університеті поновили, але 
вже без того конкретно цілеспрямованого сенсу, що позбавило кафедру 
відповідного державного замовлення. 

Професор Цись П.М. ніколи не губив зв�язків із своїми 
вихованцями. Він постійно відвідував експедиції, де вони проходили 
навчальну чи виробничу практику і працювали, і завжди був бажаним 
консультантом. 

В Білорусі, де мені в ці роки довелось працювати і де було занято 
на геологічних роботах не менше чверті усіх випускників кафедри 
геоморфології візити П.М.Цися були найчастішими і найбільш 
предметними. Практично Петро Миколайович в тій чи іншій мірі як 
консультант брав участь у всіх роботах чи розробках, якими мені чи 
іншим випускникам довелось керувати. 

Це цілеспрямовані систематичні площинні державні комплексні 
геолого-гідрогеологічні і інженерно-геологічні знімання різних 
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масштабів для цілей меліоративного і військового будівництва, якими за 
короткий час була покрита вся територія Білорусі і суміжні райони Росії, 
України, Литви і Латвії. Це обґрунтування проекту спорудження 
Чорноморсько-Балтійського водного каналу чи проектування Вілейсько-
Мінської водної системи. Це створення загальної і реґіональних 
геоморфологічних чи інженерно-геологічних карт Білорусі, окремих її 
реґіонів, північної України і бігато іншого. Навіть при пошуках в 
Білорусі нафтових, газових чи кам�яносоляних родовищ. 

З величезною теплотою згадую наші спільні багатолюдні 
навчально-пізнавальні екскурсії по всій території Білорусі, Литви, Латвії, 
Росії і північної України для знайомства з чудово збереженими 
класичними формами трьох льодовикових періодів і тамтешними 
особливими і широко розвиненими екзогенними геологічними 
процесами. Такі екскурсії збирали велику кількість місцевих геологів, 
географів, геодезистів, студентів і викладачів ВУЗів, працівників 
проектних і академічних інститутів на чолі з керівниками геологічних 
експедицій. Показовим є те, що П.М.Цись часто набагато краще 
розбирався в ситуаціях, порівнюючи із місцевими світилами геологічної і 
географічної науки, хоча вперше відвідував ці території.  

Кожна поява П.М.Цися в Білорусі для його вихованців була 
визначною подією і новою душевною зарядкою, яку вони чекали з 
нетерпінням. 

Найбільшу методичну допомогу ми отримали від Цися при 
розробці методики комплексних геологічних, гідрогеологічних і 
інженерно-геологічних знімань масштабу 1:25 000, 1:50 000 і 1:100 000 
для цілей меліоративного будівництва. На той час це було біле поле, яке 
вимагало термінових інструкцій чи розробок, при чому системних із 
кожнорічним їх удосконаленням. Ми з Петром Миколайовичем створили 
десь вісім чи більше методичок, які пізніше, аж тільки через десять років 
стали базовою основою при підготовці розробленої Московським 
науково-дослідним інститутом гідрогеології і інженерної геології єдиної 
методики комплексних знімань. А макети різних видів карт, в першу 
чергу геоморфологічних, інженерно-геоморфологічних і інженерно-
геологічних були повністю складені за нашими рекомендаціями. 
Ще на перших етапах розробок наші методички й макети карт, 
демонстровані на різних галузевих нарадах, конференціях чи семінарах 
широко використовувались геологами майже всіх сусідніх республік, а 
також Казахстану. 

Суттєву допомогу проф. Цись надавав нам в процесі становлення, 
організації і втілення у виробництво дистанційних і біолокаційних 
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методів, особливо при придбанні різних стереоскопів і нової 
різноманітної зарубіжної апаратури і приладів. Він був великим 
прихильником цих тоді ще нетрадиційних видів досліджень і ще під час 
навчання в університеті разом із доцентом Сітніковим зуміли й нас 
випускників назавжди заразити цією надзвичайно корисною і вагомою 
для виробництва космофотоманією. Це саме торкалось і біолокаційних 
методів дослідження, які на протязі всього нашого трудового життя не 
раз суттєво виручали, особливо при картографуванні підземних 
карстових, суфозійних чи вулканогенних пустот і при пошуках 
підземних водних ресурсів. 

Незвичайно вагома і мало відома для суспільства роль П.М. Цися у 
створенні великомасштабного інженерно-геологічного (1:10 000) атласу 
м. Львова і його околиць, ідея якого зародилась саме в його голові ще в 
далекому 1959 році при обговоренні першого проекту генерального 
плану розбудови міста Львова. На цю нараду у Львівському обкомі 
КПРС за рекомендацією М.П.Цися запросили і мене, тодішнього 
начальника Білоруської спеціалізованої інженерно-геологічної партії, 
який уже мав деякий досвід із створення великомасштабної інженерно-
геологічної карти. 

Разом із П.М.Цисем ми терміново розробили проект такої 
інженерно-геологічної карти, а також (як програми �максимум�) проект 
атласу супутних карт, який ми рекомендували і який в принципі був 
схвалений тодішнім Держбудом УРСР. Втілення в життя цієї програми 
доручили очолюваному мною колективу Білоруської комплексної 
інженерно-геологічної партії (за договором із Білоруським геологічним 
управлінням) із залученням деяких геологів м. Львова. 

На жаль через проблеми із фінансуванням і деякими відомими 
неув�язками виконати цю складну й вагому роботу вдалось тільки аж 
через 14 років уже після смерті Цися. 

Про цю ідею професора Львівська обласна і міська адміністрації 
згадали аж в 1973 році під час підготовки нового ґрунтовного 
генерального плану реконструкції та забудови м. Львова і в наслідок 
серії катастрофічних геологічних і техногенних процесів, що тоді 
потрясли деякі карстонебезпечні, зсувні і суфозійні райони м. Львова, 
про що давно і завчасно у свій час систематично попереджав міську 
владу Петро Миколайович. 

Керівництво цими великими, вагомими і цікавими роботами і на 
цей раз доручили мені, через що прийшлось назавжди розпрощатись із 
надзвичайно гостинною столицею Білорусі і чудовим колективом 
Білоруського геологічного управління, де ми з дружиною впродовж 
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майже двох десятків років набули багатий виробничий досвід і 
сформувались достойними спеціалістами. До речі геологічна служба 
білоруського краю на протязі декількох десятиліть була надійною базою 
підготовки і становлення багатьох спеціалістів кафедри геоморфології, 
нової зміни геоморфологів, а також геологічного факультету Львівського 
університету. 

Створення нами великомасштабного (1:10 000) інженерно-
геологічного атласу м. Львова і його околиць за програмою �максимум� 
П.М.Цися вважаю великим досягненням і окремою суттєвою сторінкою 
наших спільних здобутків. Це був всього четвертий  подібний атлас 
великих міст тодішнього СРСР (після Москви, Томська і Харкова), до 
якого увійшли карта інженерно-геологічних умов, карта інженерно-
геологічного районування з експлікацією, інженерно-геоморфологічна 
карта, гідрогеологічна, геологічна карта і карта антропогенних 
(четвертинних) відкладів. Робота виконувалась спеціально підібраним 
колективом висококваліфікованих спеціалістів на протязі 1974-1978 
років. Між іншим автором гідрогеологічної карти Львова була 
випускниця нашої кафедри геоморфолог 1958 року і випускниця 
геологічного факультету Київського університету гідрогеолог 
Л.Овчаренко-Зубрицька. 

В 1995 році інженерно-геоморфологічна карта, а також частково 
геологічна карта Львова із цього атласу мною були особисто перероблені 
і суттєво доповнені за новими даними і на базі більш нових матеріалів 
аерофотокосмодешифрування. Необхідно відмітити, що всі подібні карти 
міських агломерацій повинні обов�язково поновлюватись через кожних 
хоча би 20-25 років  через великі зміни у забудові. 

Професор Цись Петро Миколайович відзначався щирістю, 
добротою, компанійський аж до незручності, але разом з тим 
цілеспрямований, тактовний й войовничий. Бо воювати й боротись за 
себе і свою справу приходилось чи не постійно. 

Як не вистачало мені його на протязі всього мого подальшого 
життя, його конкретних і ділових порад чи дивовижного аналітичного 
мислення, справжніх енциклопедичних знань і надзвичайних здібностей 
блискавично реагувати і тут же приймати найбільш оптимальні і 
раціональні рішення. 

Ми на виробництві це особливо відчували, бо жорсткі терміни 
роботи і існуюча планова система не давали часу для особливих 
абстрактних міркувань і фантазій. Тому практичний раціоналізм 
П.М.Цися для нас був як манна небесна.  
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Але, найголовніше, ця людина володіла особливим надзвичайним 
даром надихати, змушувати співрозмовника самому раціоналізуватись, 
повірити в себе, у свої власні сили і самовіддано над собою працювати. 
Хотів би це проілюструвати на одному епізоді, який і до сьогоднішнього 
дня не можу собі якось зрозуміти чи усвідомити. 

В 1963 році мені було доручено керівництво відповідальними і 
терміновими роботами з геологічного, гідрогеологічного і інженерно-
геологічного обґрунтування проекту  забезпечення промисловості 
білоруської столиці технічною водою, яка задихалась від водного голоду. 
Йшлось про реалізацію і спорудження амбітної і надзвичайно 
трудомісткої Вілейсько-Мінської водної системи для перекиданню 
частини вод басейну рік Неману і Західної Двіни через мінський вододіл 
у басейн Дніпра.  

Спеціалізована інженерно-геологічна партія у складі більше 120 
спеціалістів, буровиків і інших працівників повинна була виконати 
дослідницькі роботи у надзвичайно стислі, просто фантастичні терміни 
на протязі не більше двох років, при чому під особистим наглядом 
тодішнього партійного лідера Білорусі Мазурова.  

Зіткнувшись на певному етапі робіт із, як мені здавалось, 
невирішуваними проблемами, я вперше серйозно запанікував і у 
безвихідді вже хотів кидати ці роботи, бо, враховуючи тодішні порядки, 
можна було передбачити що мене чекає. 

По телефону я поділився своїми турботами із П.М.Цисем і одержав 
пропозицію негайно прилетіти до нього у Львів. 

Ми розмовляли з ним майже пів ночі і у восьмій годині ранку я 
летів назад до Мінська вже зовсім іншою людиною, знову впевненою, 
рішучою, але головне, я твердо знав що мені треба робити. Зі мною 
летіли останні прощальні його слова �тримайся, Юрку, і ніколи не 
здавайся�. 

Через два-три тижні прорив був ліквідований, все стало на свої 
місця, робота на диво всім нам і всьому нашому начальству була 
виконана вчасно і доброякісно. Внаслідок колектив одержав ордени, 
медалі і подяки, а головне численні квартири. Мені особисто, головному 
інженеру і головному гідрогеологу прекрасні чорьох- і трьохкмінатні 
квартири в білоруській столиці і більше двадцяти двох- і трикімнатних 
квартир за місцем базування нашої експедиції в місті Бобруйську 
недалеко від Мінська. 

Між іншим, серед участиків цієї великої роботи, крім мене,  було 
ще четверо випускників нашої кафедри геоморфології. Це Овчаренко 
Людмила, Левчик Володимир, Гучняк-Морозова Ірина і Фанкун Василь.  
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П.М.Цись був свідомим українцем, який не схилявся перед 
чужинцями і разом із такими особистостями як академік Є.К.Лазаренко 
тихо і непомітно виховували справжніх українських патріотів. Хоча в ті 
жорсткі часи це було незвичайн важко й небезпечно. 

Хотів би на цій стороні наших відносин зупинитись дещо окремо, 
бо про наші національні почуття в тих часах практично ніхто нічого не 
згадує у своїх спогадах із учнів чи соратників Петра Миколайовича. Ніби 
ми завжди як телята жили в якомусь замкненому, абсолютно заляканому, 
рабському, приниженому середовищі і нічого не робили і не думали 
щось робити, щоб зберегти свою національну ідентичність і своє 
національне достоїнство. 

Навпаки, про це ми завжди пам�ятали і де тільки могли це 
підкреслювали, звичайно, дуже обережно і не нав�язливо, щоби 
уникнути популярної в ті часи клички �українського буржуазного 
націоналіста�. Поступово ми звикли до цих обставин і навчились  
хитрувати. Не дивлячись на жорстокі і небезпечні часи, у певних колах 
своїх людей і друзів кипіло інше, більш довірливе життя. Ми як 
більшість громадян тодішнього СРСР навчились жити подвійним 
життям, одним на публіку із КДБ, а іншим для себе і своїх близьких. З 
одної сторони ми удавали із себе завзятих комсомольців чи російсько-
радянських патріотів, а з другої сторони все українське і релігійне 
патріотичне виховання перенесли у сім�ї і колективи найближчих і 
найдовірливіших друзів. Бо інакше вижити було неможливо. Хоча й 
проколів вистарчало. 

Подібним життям жив і П.М. Цись, тихим і обережним, бо саме 
його рідна Полтавщина у міжвоєнному періоді тридцятих років під час 
голодоморів одна із перших відчула нащівний удар �визволителів� і 
московської асиміляції. Разом з тим найближчі йому люди часто бачили 
Петра Миколайовича зовсім іншим, в повній мірі гордим і могутнім 
сином свого народу. Це проявлялось якось непомітно в окремих його 
словах чи діях, особливо по відношенню до місцевого населення 
галицьких сіл під час практики і численних екскурсій. Це виражалось у 
його шанобливій повазі до корифеїв нашого народу, особливо Шевченка 
і Франка, до всього культурного надбання народу, особливо його мови. 

Відгуки цієї глибокої національної краси його душі можна було 
чути постійно і всюди. А часом його взагалі �проривало�, особливо коли 
ми з ним надовго залишались на одинці в нього вдома чи в готелях. 
Характерним були не нав�язливі його вимоги  до усіх  студентів під час 
практики і екскурсій вітатись із жителями так як цього вимагають 
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місцеві звичаї чи шанобливо відноситись до церков і інших пам�яток 
культури нашого народу. 

Якось під час екскурсії в Карпатах ми опинились біля церкви в селі 
Тухля, де чекали автобуса. В селі було храмове свято і в церкві, і біля неї 
стояло чимало людей, які слухали літургію. З нами було чимало 
комсомольсько-партійних функціонерів, тому ми не знали як поводити 
себе і нерішуче тупцювались. Петро Миколайович спокійно підійшов до 
воріт огорожі церкви, зняв свій легендарний капелюх, привітався 
словами �Слава Ісусу Христу� із селянами і досить довго стояв мовчки 
доки не появився автобус. Повільно і ми всі, і всі інші із нашого 
колективу теж до нього приєднались без жодного сарказму чи посмішки. 
А через деякий час уже в автобусі на спробу якогось жарту він спокійно 
між іншим зауважив, що людей і їх світогляди треба завжди поважати, 
тоді тим же і вам відплатять.  

Петро Миколайович прекрасно знав справжню історію України і не 
раз при нагоді розповідав нам ті чи інші маловідомі епізоди, особливо з 
козацької епохи. Головне, завжли давав їм хоча обережну (як на той час), 
але правдиву оцінку. Разом з тим дуже уважно вислуховував наші 
розповіді про теж йому не дуже відомі епізоди із історії Галичини і всієї 
Західної України. 

Вінцем таких розмов була прочитана мені П.М.Цисем одна фраза із 
творів гетьмана України Івана Мазепи. Вона звучала: �Високого рівня 
життя можуть добитись тільки ті народи, в яких є високий рівень 
національної свідомості і здатність до самопожертви заради своєї 
Батьківщини�. До цього він від себе ще додав, що Мазепа був 
найбільшим гетьманом України, можливо тому, що він найбільше 
розумів саму суть українства і русинсько-української нації. Саме тоді я 
до кінця повністю усвідомив та хто ж насправді такий професор Цись і 
насправді яка ж то людина перед мною. 

Петра Миколайовича ми всі його учні дуже любили, без 
перебільшення, як батька.  За його людяність і чесність, за його 
відданість своїй справі, за те що він був справжнім українським 
патріотом, за його повагу до всіх своїх вихованців, за вміння їх не тільки 
виховувати, але й вперто захищати. І всі ми гордились, що були його 
учнями, бо ім�я його з високою повагою вимовляли геологи і географи 
всієї Росії і Угорщини, Польщі чи Чехії і навіть далекої Бразилії, не 
кажучи вже про Україну. 

Життя цієї скромної людини може слугувати яскравим прикладом 
високої моралі і високої відповідальності. Я хотів би це підкреслити, 
високої відповідальності перед самим собою і суспільством. 
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П.М.Цись був яскравою зіркою і яскравою особистістю в ті далекі і 
надзвичайно важкі часи поневолення нашого народу. Він був одним із 
тих небагатьох, хто несли і вселяли надію і впевненість в незнищеність 
нашого народу і його мови і в нинішню нашу велику перемогу. 

 
 
22 квітня 2006 р. 
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