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УДК 505.4 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНСТРУКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
 

Олег Адаменко 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
Конструктивна екологія – це новий науковий напрямок у Науках про Землю, який не 

тільки оцінює стан навколишнього середовища, а й пропонує конкретні технології 
захисту, заходи щодо оптимізації та покращення стану довкілля завдяки конструюванню 
таких природно-технічних систем, що йдуть на зміну біосфери, які забезпечують стійкий 
гармонійний розвиток природи-людини-техносфери. Розглянуті та екологічно оцінені 
основні компоненти довкілля – літосфера, геофізичні поля, геоморфосфера, гідро- та 
атмосфера, ґрунтовий та рослинний покриви, їх зміни під впливом техносфери, 
просторовий розподіл основних забруднювачів, що у з’єднанні з ландшафтами створює 
якісно нові утворення – геоекологічні структури. Районування на їх основі територій 
різного ієрархічного рівня від промислових підприємств, населених пунктів, об’єднаних 
територіальних громад, адміністративних районів і областей до регіонів, держави 
України, Карпатського Єврорегіону та Європейського Союзу дає можливість 
запропонувати єдину для усіх цих ієрархічних територіальних рівнів комп’ютеризовану 
конструктивно-екологічну систему екологічної безпеки. 

Ключові слова: конструктивна екологія, природно-антропогенна геосистема, 
екологічний аудит, оцінка впливів на навколишнє середовище, моніторинг, моделювання 
та прогнозування стану довкілля, екологічний ризик, безпека життєдіяльності, 
геоінформаційні системи. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді її зв’язок із важливими 
науковими або практичними завданнями. Пошуки універсальної концепції, 
яка б об’єднала численні підходи до визначення екологічної безпеки як території 
і народногосподарських об’єктів, змусили нас скрупульозно підійти до чіткої 
детермінації та ідентифікації існуючих понять та меж їхнього однозначного 
використання як у науковій, так і у практичній сферах. У результаті понад 
десятилітніх досліджень ми відшукали, як нам видається, найприйнятнішу форму 
взаємодії цих понять, що знайшло своє відображення у запропонованій нижче 
моделі конструктивної екології. Ми виходили з того, що «екологія – це вміння 
жити у своєму домі», отож модель нагатувати схематичну конструкцію будинку. 
(Про це буде йтиме мова нижче). 

Характеризуючи проблему екології та екологічної безпеки загалом, 
зазначимо, що сьогодні як ніколи, важливо забезпечити так гармонійний 
розвиток господарства, людини і природи, щоб технічне втручання у біосферу 
Землі [4, 5] не зашкодило якості середовища, у якому ми живемо. Ми є свідками 
не тільки активних і неоднозначних політичних баталій, у котрих 
використовують і екологічну інформацію, а й проявів низької екологічної 
культури навіть екологічного невігластва пересічних громадян, керівників   
промислових   підприємств   і  працівників   владних   структур. 
____________________ 
© Адаменко О., 2016 
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Відчувається брак не тільки чистої води і повітря, а й елементарних екологічних 
знань. Ця обставина змушує нас запропонувати нову стратегію екологічної 
безпеки та збалансованого використання природних ресурсів, про що вже йшла 
мова у попередніх виданнях [3, 7–9, 11, 15]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій на які спирається автор, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Автори О. М. Адаменко,              
Я. О. Адаменко, Л. В. Міщенко та Д. О. Зорін [11] сконструювали 
комп’ютеризовану систему екологічної безпеки (КСЕБ) з використанням ГІС, 
ДЗЗ та ІТ систем на базі геоекологічного районування природно-антропогенних 
геосистем (ПАГС). 

Екологічна (природно-техногенна) безпека – це визначення та обґрунтування 
степеня відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов 
міжнародним стандартам якості довкілля, завданням збереження здоров’я 
людини, захисту та відновлення навколишнього середовища. Екологічна безпека, 
що поєднує природну та технічну складові, повинна забезпечити гармонійний 
розвиток системи господарство-природа-людина (Паспорт спеціальності 21.06.01 
– екологічна безпека, затверджений Департаментом атестації кадрів вищої 
кваліфікації Міністерства освіти і науки України). 

Геоекологічне районування територій [19] (природно-антропогенних 
геосистем) – це особливий різновид систематизації, сутність якого полягає у 
поділі (розчленуванні) території дослідження на рівнозначні або ієрархічно 
підпорядковані ПАГС. Виділені у процесі районування таксони, з одного боку, 
повинні відповідати критерію їхньої специфіки, а з іншого, – критерію єдності, 
цілісності. 

Природно-антропогенна геосистема [1] – це геоекологічна структура, що 
поєднує природну (ландшафтну) основу та її зміни під впливом антропогенних 
(техногенних) навантажень. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Не 
вирішеними досі частинами розглянутої вище загальної проблеми дослідження, є 
побудова конструктивно-екологічної моделі екологічної безпеки, яка б на 
засадах конструктивної екології об’єднала зазначені вище поняття: природно-
антропогенну систему, екологічний аудит, стратегічну екологічну оцінку, 
геоекологічне районування, оцінку впливів техногенних об’єктів на навколишнє 
середовище, моніторинг, моделювання та прогнозування стану довкілля, 
екологічний ризик, безпеку життєдіяльності, геоінформаційні комп’ютеризовані 
системи екологічної безпеки та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою нашої роботи є 
теоретичне обґрунтування нового наукового напрямку у Науках про Землю – 
конструктивної екології. Вперше її виокремив О. М. Адаменко [4, с. 189–223] у 
четвертому розділі «Конструктивна екологія» четвертого тому свого роману 
життя, науки і кохання «Наш майбутній дім – Екоєвропа»  (2007). У монографії 
Г. І. Рудька та О. М. Адаменка «Конструктивна геоекологія» [28, с. 29-60] 
продовжено теоретичне та прикладне обґрунтування цього терміна, а 2014 р. 
академічне видавництво «Lambert» (Саарбрюкен, ФРН) опублікувало 
монографію О. М. Адаменка «Конструктивная экология» [9]. 
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Виклад основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів про технологію захисту навколишнього 
середовища. Під такою назвою у новому «Переліку спеціальностей вищих 
навчальних закладів» 2015 р. з’явилася нова спеціальність. При цьому стара 
назва «Екологія та охорона навколишнього середовища» залишилась у Переліку 
як «Екологія». Тому є сенс використати те, про що йтиме мова нижче, у якості 
обґрунтування спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». 
На цю тему О. М. Адаменко опублікував протягом 2012–2013 рр. статті у 
фахових журналах «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»:  
2012 р. – під назвою «Методика складання екологічних карт» [6] та 2013 р. під 
назвою «Технологія екологічних досліджень», а також виступив з доповіддю під 
тією ж назвою на пленарному засіданні І Міжнародної науково-практичної 
конференції (21 вересня 2012 р., м. Івано-Франківськ). Стаття опублікована у 
Сімферополі [8] і розміщена згодом в інтернеті, привернула увагу академічного 
видавництва «Lambert» (Саарбрюкен, ФРН), яке і запропонувало О.М. Адаменку 
підготувати й опублікувати монографію «Конструктивная экология» [9]. 

Стисло «конструктивну екологію» як «технологію захисту навколишнього 
середовища» відображено на рис. 1 та у таблиці 1. При цьому виникає логічне 
питання: звідки починати обґрунтування теоретичних основ конструктивної 
екології – знизу рис. 1 і рухатись вгору (від об’єктового рівня – промислового 
підприємства), тобто від 1-го «поверху» і до 9-го і до «даху», чи навпаки – від 
«даху» і 9-го «поверху» вниз, до 1-го. Зважаючи на те, що у кожному нижньому 
«поверсі» необхідно враховувати впливи вищих «поверхів», ми обираємо шлях 
згори – вниз. 

Отже, екологічна безпека (ЕБ) кожного «поверху» враховує вплив усіх 
верхніх «поверхів», а також «даху» (еколого-ресурсної безпеки Землі), а ми 
характеризуємо конструктивно-екологічну модель від ЕБ Землі до ЕБ 
промислового або аграрного чи будь-якого іншого підприємства. 

Глобальна система еколого-ресурсної безпеки Землі та її геосфери ЕБЗ. 
Таку систему обґрунтовано у рішеннях міжнародних конференцій з 

навколишнього середовища у Стокгольмі (1972), Найробі (1974) і Ризі (1978), 
про що йдеться у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників [14, 35, 36, 37]. 
Недоліком запропонованих систем глобального моніторингу вважають часткове 
врахування усіх компонентів довкілля Землі, передусім її внутрішніх геосфер – 
ядра, мантії та земної кори. Головними об’єктами глобального моніторингу  
ГСМОС є атмосфера (АТ), гідросфера (ГД) та грунтовий покрив – педосфера 
(ПД). Зовсім не беруть до уваги геофізичні поля Землі та Космосу – геофізсфери 
(ГФ), рослинний покрив – фітосферу (ФТ), тваринний світ – зоосферу (ЗС), стан 
здоров’я населення – демосферу (ДС) і космічну небезпеку – захист Землі від 
астероїдів та метеоритів (ЕБкосм), і в меншій мірі – екологічний стан 
геологічного середовища – літосферу (ЛТ) та екзо- й ендодинаміку рельєфу – 
геоморфосферу (ГМ). 

За пропонованою нами моделлю (рис. 1; табл. 1) екологічної будівлі нам 
необхідно навчитись жити, під її «дахом» ми розміщуємо усі головні об’єкти 
динаміки Землі та її екологічної безпеки. Детально про це ми написали у  
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Рис. 1.  Конструктивно-екологічна модель екологічної безпеки та сталого 
розвитку Землі, Европейського Союзу, Карпатського Єврорегіону, Держави 
України, її Західного регіону, адміністративних областей і районів, об’єднаних 
територіальних громад, населених пунктів та промислових, аграрних та інших 
підприємств 
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Таблиця 1 
Основні розрахунки показників конструктивної екології та екологічної безпеки 

ЕБ=ƒ ( ЕА → ОВНС → ММП → ЕР → БЖ → ГІС, ДЗЗ, ІТ ) 
Екологічний аудит – стратегічна екологічна оцінка сучасного екологічного 

стану та сучасної екологічної ситуації території ЕА-СЕО 
ЕА=СЕО=ƒ (Ест, Еси ) 

Екологічний стан (Ест) компонентів природно-антропогенних геосистем 
(ПАГС): літосфери (геологічного середовища) ЛТ, геофізсфери ГФ, 
геоморфосфери ГМ, гідросфери ГД, атмосфери АТ, педосфери ПД, фітосфери 
ФТ, зоосфери ЗС, демосфери ДМ, техносфери Т: 

 
СПЗ1 СПЗ2 СПЗ3 СПЗ4 СПЗ5 СПЗ6 СПЗ7 СПЗ8 

нормаль-
ний 

напру-
жений 

задовіль-
ний 

склад-
ний 

незадо-
вільний

перед-
кризовий

критич-
ний 

катастро-
фічний 

 
Екологічна ситуація Еси – це мозаїка із Ест: 
СПЗ – сумарний показник забруднення  

С  +С  +.......Сі1 і2 іn

Сф1 Сф2 Сфn
СПЗ=

 
Сі1, Сі2 , Сі3 …… Сіп  - вміст забруднювачів у конкретних точках 
Сф1 , Сф2 , Сф3 …. Сфп – регіональні геохімічні фони забруднювачів  
СТ

ф = Сфп – СП
ф техногення складова фону СТ

ф = загальному фону Сфn мінус 
природна складовіа фону СП

ф. 
С Сі1 іn

Cф1 Сфn
СПЗ= +......

   ЕАтер = СЕОтер = Еси → ГІС1   
ЕАтер – Екологічний аудит території = СЕОтер = ГІС1    
 

Геоекологічне районування території ГЕтер 

ГЕтер – просторова сукупність геоекологічних структур різного екологічного 
стану 

ГЕтер = мозаїка із СПЗТ1 , СПЗТ2 , СПЗТ3 ….. СПЗТп 

ГЕтер = 
ЛС

СПЗТ1

  – геоекологічні структури : надзони, зони, підзони, смуги 

концентрації, смуги розсіювання, еліпси, овали, джерела та ін. 
ГЕтер → ГІС1 
Оцінка впливів техногенних об’єктів на компоненти навколишнього 

середовища ОВНС 
Т    Т Т Т Т    Т     Т  Т     Т

ЛТ ГФ ГМ ГД АТ ПД ФТ ЗС ДС
ГІС2ОВНС= (f ), , , , , ,, ,

 
Т = ƒ (СПЗВМ, СПЗРР, СПЗНФ, СПЗМД, СПЗПС …. СПЗN) 
ВМ – важкі метали, РР-радіоактивні речовини, НФ – нафтопродукти, 

МД – мінепальні добрива, ПС – пестициди, N – інші забруднювачі. 
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Продовження таблиці 1 
 

Моніторинг, моделювання, та прогнозування стану довкілля ММП 
ЕА1 → ЕА2 → ЕА3 ……… ЕАп  → ГІС3 

Екологічні ризики ЕР 
ЕРтериторій = ƒ ( ЕРЛТ , ЕРГФ , ЕРГМ , ЕРГД , ЕРАТ, ЕРПД , ЕРФТ , ЕРЗС , ЕРДМ ) → 

ГІС4 

 
Безпека життєдіяльності населення БЖД 
ЕБІК → БЖД → ГІС5 

 

Екологічно безпечні межі життєдіяльності людини 
 

 

Екологічно безпечний інтервал концентрації 
забруднювальних речовин для нормального розвитку геосистем (ЕБІК) 
Звідси   





n

і

ф

іфф

СПЗ

СПЗСПЗСПЗ
ЕБІК

1

1.0  , 

де  ЕБІК – екологічно безпечний для існування геосистем інтервал 
концентрації забруднювачів; 

n – кількість врахованих забруднювачів; 

фСПЗ1.0  – десятивідсоткове перевищення фонового сумарного показника 

забруднення і-го елемента (речовини); 
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Закінчення таблиці 1 

іСПЗ  – сумарний показник забруднення і-го елемента (речовини); 

і

фСПЗ  – фоновий сумарний показник забруднення і-го елемента 

(речовини); 

фСПЗ  розраховується за формулою: 


n

ф

i
ф C

C
СПЗ

1

; 

а іСПЗ  – за формулою: 


n

i
i n

C
СПЗ

1

 . 

Користуючись базами даних та запропонованими новими комп’ютерними 

програмами, розраховуємо показники КІбж та ЕБІК для територій розміщення 
нафтогазових родовищ. Зображаємо отримані результати графічно. 
 
 
Геоінформаційна система досліджуваної території для оцінки її екологічної 
безпеки   
 ГІСтер = ГІС1 + ГІС2 + ГІС3 + ГІС4 + ГІС5 

 

 
Конструктивно-екологічна територіальна модель екологічної безпеки та 

сталого розвитку Землі, Європейського Союзу, Карпатського Євро регіону, 
Держави України, її Західного регіону, адміністративних областей і районів, 
об’єднаних територіальних громад, населених пунктів та підприємств: 

 
ЕБтер = ƒ(ЕБЗ + ЕБЄС + ЕБКЄ + ЕБДУ + ЕБЗР + ЕБОБ + ЕБРН + ЕБТГ + ЕБНС + ЕБПП ) 

 
монографії Г. І. Рудька і О. М. Адаменка «Землелогія» [29], яку опубліковано 
2009 р. 

Важливість включення у глобальну систему еколого-ресурсної безпеки Землі 
(ЕБз) її внутрішніх геосфер та космічної безпеки (ЕБкосм)  обгрунтовано тим, що 
екологічний стан поверхневих геосистем – континентів (ЕБк) і океанів (ЕБо), а 
також ендо- та екзодинаміка рельєфу поверхні земної кори (геоморфосфери) 
залежить від рухів ядра Землі, його твердої внутрішньої сфери, яка «плаває» у 
напіврозрідженій зовнішній сфері. Фізико-хімічний та радіоактивні процеси, що 
відбуваються в обох сферах ядра, можуть впливати на швидкість їхнього 
обертання навколо осі Землі, нахилу осі до площини орбіти, її ексцентриситесу, 
що на поверхні планети проявляється у міграції полюсів, змінах магнітних, 
гравітаційних, електромагінтних та інших фізичних полів, інверсіях магнітних 
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зон і т. д. З іншого боку, деякі прояви зовнішньої ендогеодинаміки на поверхні 
Землі (Чилійський землетрус з магнітудою 8,5; цунамі 24 грудня 2004 р. у східній 
частині Індійського океану та ін.) спичмнили вимірювальні зміщення земної осі у 
кілька кутових секунд.  

Космічна небезпека останніми роками вийшла з-під опіки наукової 
фантастики і стала повновправним членом наукової організації та загальної 
безпеки нашої планети. Саме розташування Землі на орбіті у Сонячній системі 
(на відстані 150 млн км від Сонця), між орбітами Венери (108,2 млн.км від 
Сонця) та Марса (227,9 млн км) гарантувало появу біосфери та безпеку життя на 
Землі, оскільки на поверхні планети тиск становить 1 атм, середня температура 
трохи вища  0 °С, а її підвищення до +15 °С відбувається за рахунок парникового 
ефекту в приземному шарі атмосфери. 

Земля захищена від згубного для усього живого жорсткого ультрафіолетового 
випромінювання (так званого сонячного вітру – потоку ядер гелію від Сонця) 
магнітним полем Землі. В результаті такого захисту маємо два радіаційних пояси 
на відстані 14 і 90 тис. км від поверхні Землі, а сонячний вітер обтікає, 
відхиляється від нашої планети магнітним полем. Радіація ж на висоті            
300–500 км досягає тисячі рентген, отож міжнародні космічні станції (МКС) не 
літають вище 300 км від поверхні Землі, щоб не будувати їх з товстими 
захисними стінками, які різко збільшуватимуть вагу і вартість МКС. Отже, Земля 
своїм положенням на орбіті навколо Сонця, а також магнітним полем надійно 
захищена від небезпечного Космосу. Проте цей захист не є суцільним щитом. 
Навпаки, це крихка мембрана, яка з’єднує нас з міжпланетним простором. І цей 
захист може будь-коли порушитись, якщо внутрішнє ядро – генератор 
магнітного поля Землі – змінить швидкість або інші параметри свого обертання 
навколо осі нашої планети. 

Інша небезпека – це зміна параметрів Землі (ексцентриситет, прецесів, 
«мерехтіння» осі та ін.) за рахунок процесів на Сонці, або втручання у 
положення Землі на орбіті за рахунок зіткення з крупними метеоритами, 
астероїдами або кометами, як уже траплялось у геологічній історії Землі.  

Які ж іще космічні небезпеки загрожують нам ? Це не тільки сонячний вітер, 
а й іонізуючі випрамінювання, що постійно охоплюють Землю, а також 
періодичні або спорадичні випромінювання, що виникають під час спалахів 
наднових зірок і які вже зафіксувано у літописах та історичних спостереженнях 
наших предків та науковців упродовж останніх століть. 

Однак найбільша небезпека – це зіткнення з нашою планетою ще мало 
вивчених «бомбардувальників» – метеоритів, астероїдів, комет. І хоча 
ймовірність таких імпактів (ударів) дуже низька – від однієї мільйонної до пяти-
десяти і стомільйонних, коли це відбудеться – через 50 млн років чи у 
наступному році – нікому не відомо. Технології запобігання або захисту від цієї 
космічної небезпеки активно розробляє чимало країн та міжнародних 
організацій. 

Джерела потрапляння на Землю небезпечних космічних тіл різні. Метеорити 
можуть досягати Землі із метеоритного пояса, розташованого між орбітами 
Марса та Юпітера, астероїди – із хмари Оорта, що обертається навколо Сонця 
поза орбітою Плутона, на відстані кількох мільярдів кілометрів від нашого 
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світила, а комети – із пояса Койпера, що знаходиться на дуже далекій периферії 
Сонячної системи, у сотнях мільярдів кілометрів від Сонця.   

Не варто забувати також і про «космічне сміття» – це рештки МКС, 
супутників і ракет, які не завжди згорають в атмосфері, наближаючись до Землі, 
а доволі часто падають на її поверхню у непередбачуваних місцях. 

Отже, космічна небезпека є серйозною причиною порушення глобальної 
безпеки Землі (ЕБЗ на рис. 1) і її необхідно контролювати. З цією метою 
необхідно під егідою ООН доцільно створити міждержавну службу виявлення, 
спостережень та захисту Землі від небезпечних космічних об’єктів, не забуваючи 
про земні джерела виникнення глобальних фізичних полів (динаміка ядра Dя та 
мантії Dм), надпотужні з магнітудою до 7-8 землетруси та цунамі, що можуть 
вплинути на стабільність ядра, а також споруджень супергігантських технічних 
об’єктів на поверхні земної кори – кар’єрів глибиною у сотні та тисячі метрів, 
висоти гребель ГЕС, мегаполісів з населенням у 10–20 млн жителів та ін.). 

Єропейська континентальна система екологічної безпеки Європейського 
Союзу ЕБєс (див. рис.1; табл. 1) запропонлвана автором даної статті у 2011 р. [5] 
і обгрунтовано вже кілька разів [9, 11, 15]. Вона базується на кількісних 
вимірюваннях вмісту забруднювальних речовин у грунтах, атмосферному 
повітрі, поверхневих водах та рослинності і є фукцією від екологічного стану не 
тільки цих чотирьох, а усіх дев’яти компонентів довкілля (АТ, ГФ, ГМ, ГД, АТ, 
ПД, ФТ, ЗС, ДС) та техногенного тиску (Т) на них. Враховано також стан 
еколого-ресурсної безпеки Землі ЕБЗ, а екологічний стан компонентів оцінено 
усіма передбаченими процедурами екологічної безпеки, тобто екологічним 
аудитом ЕА, оцінкою впливу техногенних об’єктів на навколишнє середовище 
ОВНС, моніторингом, моделюванням та прогнозуванням стану довкілля ММП, 
екологічним ризиком ЕР та безпекою життєдіяльності БЖД (див. рис. 1, табл. 1). 
Загальну систему континентальної безпеки Європейського Союзу побудовано з 
використанням ГІС, ДЗЗ та ІТ. 

Міждержавну систему екологічної безпеки Карпатського Єврорегіону 
ЕБКЄ (див. рис. 1, табл. 1) вперше розроблено була ще 2003 р. у дипломному 
проекті Д. О. Зоріна, а опубліковано О. М. Адаменком у 2008 р. [28]. Її 
побудовано за тим самим принципом, що й Ебєс, тобто включає системи 
еколого-ресурсної безпеки Землі ЕБЗ, екологічної безпеки Європейського Союзу 
ЕБЄС, екологічний стан усіх дев’яти компонентів довкілля (ЛТ, ГФ, ГМ, ГД, АТ, 
ПД, ФТ, ЗС, ДС), вплив на них техносфери Т) та усі процедури – складові 
екологічної безпеки (ЕА, ОВНС, ММП, ЕР, БЖД), «скріплені» 
геоінформаційними системами (ГІС, ДЗЗ, ІТ). 

Українська національна система екологічної безпеки держави ЕБду (див. 
рис. 1, табл. 1) найменш розроблена, незважаючи на те, що публікації для її 
обгрунтування з’явились у працях О. М. Маринича і П. Г. Шищенка [18],           
Л. Г. Руденка [30], В. А. Барановського [12], О. М. Адаменка [9, 11, 15],               
Г. І. Рудька [28] давно. У зазначених роботах подано загальну характеристику 
екологічної ситуації на території України без посилання на конкретні точки 
спостереження – геоекологічні полігони, де визначали екологічний стан того чи 
іншого компонента геоекосистеми. Лише щодо поверхневих вод опубліковано 
систему їхнього екологічного моніторингу [21]. Отож роботу зі створення 
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просторової системи ЕБДУ слід продовжувати відповідно до вимог 
конструктивно-екологічної моделі (див. рис. 1). 

Регіональну систему екологічної безпеки Західного регіону України ЕБЗР 
(див. рис.1, табл. 1) розробила Л. В. Міщенко [19, 20] на основі 1 441 
геоекологічного полігону – точок відбору проб грунтів, поверхневих і грунтових 
вод, атмосферного повітря та рослинності. Виконано кілька тисяч аналізів на 
вміст у перелічених компонентах забруднювачів – важких металів, радіонуклідів, 
пестицидів, надлишків мінеральних добрив, нафтопродуктів та ін. В результаті 
комп’ютерної обробки екологічної інформації побудовані відповідні бази даних, 
а на їхній основі – сотні поелементних і покомпонентних еколого-
техногеохімічних карт, запропоновано геоекологічне районування території зі 
172-ма новими геоекологічними структурами – надзонами, зонами, підзонами, 
смугами, ареалами, овалами, еколого-геохімічними бар’єрами, джерелами, 
вогнищами та ін. Для кожної геоекологічної структури розроблений 
індивідуальний комплекс природоохоронних заходів. Важливим є поділ – 
відокремлення техногенної складової від природної у сумарному показнику 
забруднення. 

Результати досліджень Л. В. Міщенко опубліковані також в узагальнюючих 
працях О. М. Адаменка [4, 6, 8, 11] та кафедри екології ІФНТУНГ [15]. 

Регіональні системи екологічної безпеки адміністративних областей 
ЕБоб (див. рис.1, табл. 1) розроблено О. М. Адаменком та Д. О. Зоріним на 
прикладах територій Івано-Франківської області [15] з використанням матеріалів 
М. М. Приходька [25], а також Закарпатської, Львівської та Тернопільської 
областей [9] з використанням матеріалів О. В. Побігун [23], Л. В. Міщенко [19, 
20], В. М. Триснюка [32], С. С. Попа [24] та ін. 

В екологічних системах екологічної безпеки широко використовують дані 
моніторингових досліджень регіонального ієрархічного рівня (від 120 до 200 
точок спостереження за змінами екологічного стану грунтового покриву і 
грунтових вод, донних відкладів, атмосферного повітря, опадів дощу і снігу та ін. 
Основою ж для поетапних (2001, 2006, 2012 років) карт екологічної ситуації 
слугують ландшафтні та ландшафтно-геохімічні карти, які разом з картами 
розповсюдження забруднювачів вибудовують просторове геоекологічне 
районування, на основі якого розроблені конкретні рекомендації подальшої 
природоохоронної діяльності: довгострокові екологічні програми на п’ять років, 
чергові або невідкладні (термінові) заходи. 

Локальні системи екологічної безпеки адміністративних районів ЕБРН 
(див. рис. 1, табл. 1) грунтуються на екологічних дослідженнях масштабу 1 : 
50 000 на геоекологічних полігонах, кількість яких на територіях 
адміністративних районів коливається від 80 до 200, залежно від площі району, 
яка може змінюватись від 700 до 1 500 км2. Першу систему ЕБрн розробила 2000 
р. Для Снятинського району Івано-Франківської області Л. В. Міщенко під 
керівництвом О. М. Адаменка [2]. Згодом цю роботу продовжував В. М. 
Триснюк [32] для Гусятинського, О. В. Пендерецький [22] для Галицького, В. С. 
Скрипник [31] для Надвірнянського, О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко і Д. О. Зорін 
[11] для Тисменицького, Монастириського, Бучацького та Заліщицького, І. В. 
Триснюк [33] для Кременецького і Шумського, Л.Я. Вітко [13] для Чортківського 
і Борщівського районів. Найповнішими ці дослідження К. О. Радловською [26, 
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27], їх виконано для територій Рогатинського та Богородчанського районів 
(2011-2015). 

У районні системи екологічної безпеки закладені ті ж принципи, що й у 
попередні –  області. Змінюється тільки масштаб досліджень (від 1 : 200 000 до 1 
: 50 000) та їхню детальність. Складності виникають тільки за виконання 
екологічного моніторингу, оскільки вимог до локального моніторингу на рівні 
державних стандартів ще немає. Отож цю роботу виконують або за ініціативою 
наукових установ та вищих навчальних закладів, або за ініціативою окремих 
науковців під час підготовки дисертацій. Іноді моніторингові дослідження на 
територіях адміністративних районів фінансують з екологічних фондів областей, 
як це було продовж 1999-2001 рр. у Тернопільській та 2003-2006 рр. в Івано-
Франівській областях. На жаль, ні обласні, ні районні державні адміністрації ще 
не усвідомили необхідності виконання таких досліджень. 

Локальні системи екологічної безпеки об’єднаних територіальних 
громад ЕБтг (див. рис. 1, табл. 1) вперше запропонувала К. О. Радловська 2015 р. 
спочатку у своїй кандидатській дисертації, а згодом у монографії «Локальний 
моніторинг довкілля для адміністративних районів і територіальних громад» 
[27]. У час, коли в Україні розпочинається адміністративно-територіальна 
реформа, це доволі актуально: сільські громади добровільно об’єднуються у 
територіальні громади, яким передають від районних рад, а останнім – від 
обласних і від центральної влади у Києві багато повноважень, у тому числі й 
бюджетних. Відбувається децентраліцація влади на усіх рівнях. Наприклад, в 
Івано-Франківській області, у межах 14-ти адміністративних районів створюють 
на добровільній основі 53 об’єднані територіальні громади. Виконуючи 
геоекологічне районування територій Рогатинського та Богородчанського 
районів, К. О. Радловська  екологічно обгрунтувала виділення трьох громад у 
першому (Рогатинська, Нижньолипецька та Букачівська) і п’яти громад у 
другому (Богородчанська, Старобогородчанська, Солотвинська, Старуньська і 
Яблунівська)  районі. За площею ці об’єднані територіальні громади співпадають 
з геоекологічними структурами – геоекологічними смугами розсіювання, 
геоекологічними смугами концентрації, виокремлені К. О. Радловською [26, 27] 
під час геоекологічного районування. Кожна об’єднана територіальна громада 
має своє геоекологічне обгрунтування як природничий аргумент її виділення, 
про що наголошував О. М. Адаменко [10]. 

Об’єктову систему екологічної безпеки населених пунктів ЕБНС (див.    
рис. 1, табл. 1) розробили на прикладі міста Івано-Франківська протягом  2001-
2004 рр. О. М. Адаменко, Є. І. Крижанівський, Є. М. Нейко, Г. Г. Русанов, Л. В. 
Міщенко, О. М. Журавель та Н. І. Кольцова [3]. Ця праця була одним із 15-ти 
проектів – переможців, відібраних та фінансованих Світовим банком із поданих 
на конкурс 2001 року в Україні 462-х інноваційних ідей. Автори створили 
ком’ютеризовану систему екологічної безпеки з кореляцією захворюваності 
навелення з екологічним станом усіх компонентів довкілля міської території. 
КСЕБ містить: 

- бази даних різних рівнів захворюваності населення  у різних мікрорайонах 
міста по 28-ми хворобах згідно з діючою міжнародною класіфікацією хвороб 
(МКХ); 
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- бази даних щодо забруднення грунтів, поверхневих і грунтових вод, 
атмосферного повітря й рослинності важкими металами, радіонуклідами, 
нафтопродуктами та ін.; 

- комп’ютерні карти сучасного стану геологічного середовища, геофізичних 
полів, геоморфосфери, ландшафтів; 

- електронні карти хімічного забруднення 12-ма інгредієнтами грунтів, 
гідросфери, атмосфери й фітосфери; 

- карти сучасного стану техносфери міста, де в той час діяло 80 підприємств; 
- кореляційні залежності між різними захворюваннями та ступенем 

трансформації довкілля. 
Робота грунтувалась на 248 точках відбору проб з використанням 

топографічних карт масштабу 1 : 10 000. 
Наші матеріали 2014 р. повторно оброблені М. В. Крихівським [17] з 

використанням математичних комп’ютерних програм, що підтвердило високий 
ступінь кореляції показників захворюваності зі станом довкілля. Такі ж 
результати отримала Н. В. Фоменко [34] у дисертаціному дослідженні. 

Об’єктову систему екологічної безпеки підприємств ЕБПП (див. рис. 1, 
табл. 1) розробила Л. В. Міщенко [19, 20] під керівництвом О. М. Адаменка [11, 
15] 2003-2005  на прикладі території ПАТ «Івано-Франківськцемент» методами 
екологічного аудиту території підприємства. Обрана мережа спостережень 
налічує 16 профілів з 77-ма геоекологічними полігонами – точками, де відібрані 
проби грунтів, атмосферного повітря, поверхневих і грунтових вод та 
рослинності для визначення їх забруднення різними хімічними речовинами. 
Дослідження виконували на базі топографічних карт масштабу 1 : 10 000 та 
космічних знімків. В результаті на території підприємства виокремили чотири 
екологічні стани: нормальний, задовільний, напружений і складний. 

Побудовані поелементні та покомпонентні еколого-техногеохімічні карти, що  
характеризують взаємодію двох складових – природних ландшафтів та 
техногенного забруднення. Утворюються нові структури – геоекологічні смуги 
концентрації та геоекологічні смуги розсіювання, які є геоекотипами структур 1-
го порядку, що відповідають ландшафтним місцевостям. На їхньому фоні 
виникають менші за розмірами геоекологічні структури 2-го порядку – 
геоекологічні вузли та еліпси, які не завжди приурочені до конкретних 
ландшафтних структур, як у смуг-місцевостей. Ще менший зв’язок з 
ландшафтними одиницами мають геоекологічні вогнища або джерела 
забруднення, які є геоекотипами геоекологічних структур 3-го порядку. Вони 
відповідають контурам забруднення грунтів, атмосферного повітря, грунтових 
вод і рослинності, які не завжди співпадають між собою. Отож під час 
досліджень екологічного стану на територіях промислових підприємств 
необхідно виконувати їхню детальну оцінку та розробляти, відповідно, свій 
індивідуальний комплекс природоохоронних заходів. 

Об’єктові системи екологічної безпеки промислових, аграрних та інших 
підприємств є нижньою ланкою – нижнім «поверхом» запропонованої нами 
конструктивно-екологічної моделі екологічної безпеки. 

Висновки з даного дослідження та перспективи. Конструктивна екологія 
як новий науковий напрямок досліджень у розвитку знань про Землю тільки 
«набирає оберти», підпорядковуючись загальній парадагмі системного аналізу 
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геосистем, які порушені антропогенним втручанням у хід природних процесів. Із 
запропонованої автором конструктивно-екологічної моделі екологічної безпеки 
можна зробити висновок, що забезпечення сталого розвитку в умовах 
стримування глобального розвитку в умовах стримування глобального 
потепління не вище 2 % за ХХІ століття, як прийнято у грудні 2015 р. у Парижі 
19ма країнами світу, необхідно базувати на гармонізації відносин у системі 
тріади природа-господарство-людина. Така гармонізація є науково 
обгрунтованим управлінням складною природно-господарсько-суспільною 
системою на основі розумного обмеження своїх потреб, щоб стан довкілля 
відновлювався, економіка розвивалась, а людина почувала себе комфортно та 
забезпечувала такий самий розвиток для майбутніх поколінь.   
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THE THEORETICAL BASIS OF CONSTRUCTIVE ENVIRONMENT 
 

Oleg Adamenko 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

 
The constructive environment - is a new scientific field of Earth Sciences, which not only 

evaluates the environment, but also offers specific technology protection measures to optimize 
and improve the environment through the design of natural-technical systems which are used to 
change the biosphere, providing sustainable harmonious development of man-nature-
technosphere. The article considered environmentally and assess the main components of the 
environment - lithosphere, geophysical fields heomorfosfera, hydro- and atmosphere, soil and 
vegetation, their changes under the influence of Technosphere, the spatial distribution of the 
main pollutants in connection with landscapes creates qualitatively new formation - geological 
structures. It opens the new method - zoning areas based on their different hierarchical levels of 
industrial enterprises, settlements, united local communities, administrative districts and regions 
to regions, states Ukraine, Carpathian Euroregion and the European Union makes it possible to 
offer unified for all these hierarchical territorial levels computerized constructively-ecological 
system of environmental safety. 

Key words: constructive environment, natural and anthropogenic geosystem, environmental 
auditing, environmental impacts assessment, monitoring, modeling and forecasting of the 
environment, environmental risk, safety, geoinformational system. 
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ЗМІНИ РУСЕЛ МАЛИХ РІК  
В КОНТЕКСТІ ЗМІН ЛІСИСТОСТІ ЇХНІХ БАСЕЙНІВ  

(НА ПРИКЛАДІ Р.ПІДБУЖ СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ) 
 

Галина Байрак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
У статті проаналізовані зміни лісистості і пов’язані з ними зміни русла малої ріки 

Підбуж. Використані дані семи часових періодів, починаючи з 1929 р. і по сьогодні. 
Топографічні карти, аерофотознімки і космічні знімки були просторово прив’язані в 
системі координат WGS_1984_UTM_Zone_23N в ArcGIS. Були оцифровані площі лісів і 
довжина ріки на матеріалах  кожного часового періоду. Встановлено, що чим більша 
лісистість басейну, тим ріка має більшу звивистість і довжину. Було обчислено 
коефіцієнт кореляції між лісистістю і морфодинамічним типом русла, який становить 
0,32. Він вказує на несуттєву залежність між цими двома величинами і вплив іншого 
фактора. Значна лісистість басейну насамперед впливає на високу водність потоку, яка 
обумовлює звивистість. Зменшення лісів знижує водність в міжпаводковий період, а під 
час паводків значно збільшує витрати води і силу потоку, що призводить до формування 
прямолінійних русел.   

Ключові слова: зміни русла, зміни лісистості, морфодинамічний тип русла, 
меандрованість. 

 
У сучасну епоху рельєфотворення русла рік є одним з найбільш динамічних 

геоморфологічних об’єктів на поверхні Землі. Це пов’язано з особливостями 
рухомої води в русловому потоці, а також із впливом природних та 
антропогенних факторів, які визначають динаміку русел. Деякі з цих факторів, 
наприклад, тектонічні, мають довготривалу дію, а деякі – метеорологічні, 
антропогенні, зумовлюють зміни за короткий проміжок часу. Поширеним 
твердженням у суспільстві є думка про суттєвий вплив на динамку потоків 
ступеня заліснення басейну, тобто чим більше антропогенне вирубування лісів у 
басейні, тим більшу руйнівну силу мають флювіальні процеси під час 
катастрофічних чи високих повеней і паводків. У даній роботі розглянутий 
важливий аспект змін русла ріки, пов’язаний із змінами загальної лісистості її 
басейну. 

У гірських областях Карпатського регіону через інтенсивні літньо-осінні 
опади (понад 100 мм на добу), весняне сніготанення, великі крутості схилів 
(більше 15°) і підвищені витрати води під час повеней і паводків (1000 – 3000 
м3/с) відбувається активне переформування русел. Тому з кожним роком 
зацікавленість дослідженнями динаміки гірських і передгірських рік зростає. 
Вони зумовлені, з одного боку, з розширенням доступу до різночасової 
картографічної і дистанційної інформації, з іншого – зі зростанням активності 
річкових потоків і руйнівною їх дією на прилеглу територію 
сільськогосподарського, селитебного чи промислового використання. 
__________________ 
© Байрак Г., 2016 
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Науковці національних університетів, гідромеліоративних, 
сільськогосподарських та екологічних установ періодично виконують 
дослідження горизонтальних деформацій річкових русел. Зміни р. Прут,  
Черемош та окремих відрізків інших рік розглядав Ю. Ющенко, який показав 
багаторічну їхню динаміку за час майже 100 років і відзначив тенденцію 
спрямлення меандр та утворення великих груп островів [21, 22]. Детальний 
аналіз розвитку руслових процесів у басейні р.Тересви та інших закарпатських 
рік виконав колектив науковців під керівництвом О.Ободовського [7, 8]. Зміни 
русла Бистриці нижче Івано-Франківська встановили Л. Ковальська, В. 
Сельський, прив’язуючи їх до тектонічної активності регіону [17]. Невеликі 
ділянки змін русла Дністра досліджували Х. Бурштинська з В. Шевчуком, які 
використали ГІС та аерофотознімання [3, 4]. Автором з’ясовані горизонтальні 
деформації ділянки р. Тиси на перетині Вулканічного хребта [1], а також 
характер змін руслових процесів Верхньобескидської ділянки р. Дністер за 75-
річний період [2]. 

Актуальними залишаються питання вивчення впливу лісу на річковий стік. У 
Карпатському регіоні спеціальні дослідження з цього питання виконували з 60-х 
років ХХ ст. (А.М. Бефані, С.М. Перехрест, О.В.Чубатий, М.І. Кирилюк) [6, 14, 
18]. Висновки стосуються позитивного впливу лісистості водозборів на водність 
рік: ліси зменшують піки паводків і схиловий стік під час водопілля, збільшують 
водність рік протягом сезону межені. Це зумовлене значною сумарною 
випаровуваністю лісів і затриманням вологи в грунтовому шарі. Із збільшенням 
лісистості річкових басейнів на 10% їх водний стік підвищується на 10-15 мм у 
рік і поліпшує обводненість річок (П.С.Пастернак, М. М. Приходько, 1988). 
Вирубування лісів на водозбірній площі викликає різке обміління річок, а іноді їх 
повне висихання [13]. 

Існують погляди, що лісистість басейнів не впливає на річний об’єм 
річкового стоку (С.А. Генсірук, І.С. Шпак, В.С. Олійник, А.Ф. Поляков, 
О.В.Чубатий, 1984) [5, 10, 12, 15, 19, 20]. 

Розвиваючи дослідження лісової гідрології, дослідники встановлюють, що 
найбільше лісистість впливає на схиловий поверхневий стік. Так, під впливом 
заліснення він в цілому скорочується на 30-50%. На нього також впливають 
породний і віковий склад лісу: буково-ялинові і букові ліси краще затримують 
поверхневий стік, ніж чисті ялинові; стиглі деревостани у віці 35-70 років 
забезпечують стабілізацію стоку і послаблюють бурхливий прояв повеней [11, 
16, 18].  

Експериментальні дослідження дозволили отримати кількісні показники 
залежності ступеня лісистості водозборів і річкового стоку. З’ясовано, що 
максимальні модулі стоку з лісистих водозборів у 1,5–5 разів менші, ніж із 
безлісих [20]. Іншими словами, суцільна вирубка лісу призводить до збільшення 
сумарного стоку у 2,5 рази, максимального модуля стоку – у 3 рази. В 
середньому у перший рік після вирубки стік збільшується приблизно на 12%, а за 
3 роки – на 7%. Експериментальні дослідження у Японії, США, Німеччині, 
Швейцарії підтверджують ці висновки [16]. Найсприятливішим є гідрологічний 
режим на водозборах рік і струмків з лісистістю понад 65-70% і незадовільним – 
у басейнах з лісистістю менше 30-35% [10].  
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Для Карпат на прикладі 45 басейнів протягом 60-80-х років минулого 
століття досліджували також взаємозв’язки між лісистістю, водним стоком і 
висотним положенням водозборів, оскільки вважають, що з висотою 
збільшується лісистість, стік і кількість опадів та зменшується випаровуваність 
вологи. З’ясовано, що басейнам високих гіпсометричних рівнів притаманні 
найбільші показники ґрунтового стоку, а найменші – водозборам крайового 
низькогір’я [10]. Визначили, що на стік головно впливають метеорологічні і 
кліматичні умови. Важливими факторами є також приуроченість до північно-
східного чи південно-західного макросхилу Карпат (на південно-західному 
опадів більше), ґрунтові та геоморфологічні особливості [12, 19]. 

Розрахунки показують, що збільшення площі водозборів від 0,60 км2 (середня 
площа елементарного басейну) до 1000 км2 (пересічна площа басейну головної 
ріки) викликає зменшення модуля максимального стоку в 1,5 рази. При цьому він 
досить різко спадає при наростанні площі водозбору до 20-30 км2, дещо менше – 
при збільшенні площі до 100 км2, а при подальшому її зростанні його спад 
ослаблюється. Збільшення лісистості басейнів від 0 до 100 % зменшує цей стік у 
чотири рази. Найбільш різко він спадає при зростанні лісистості до 30-35 %, 
менше – при збільшенні її до 65-70%, а при вищій лісистості його спад 
уповільнюється [10]. Отже, чим менший порядок ріки, тим більший вплив на стік 
має ступінь лісистості басейну. Для великих рік вплив лісистості басейну на стік 
незначний. 

У Карпатах внаслідок частих і тривалих дощів та охоплення ними великих 
площ формується висока водонасиченість басейну, майже цілком втрачаються 
ємкості для затримки стоку. За умов попереднього зволоження нові навіть 
невеликі, у кілька міліметрів, дощі зумовлюють виникнення стоку. Цьому сприяє 
характерна для Карпат висока вологість, набухлий стан та дисперсність ґрунтів 
земельного покриву, а також близьке залягання водоупірних порід [16]. Ліси в 
таких випадках мало затримують схиловий стік у басейні, що призводить до 
збільшення річкового стоку і активного переформування русел. 

Мета даної роботи полягає у виявленні змін русла малої ріки і впливу на 
нього змін лісистості басейну в окремі історичні періоди впродовж останніх 90 
років. Дослідження виконані на прикладі ріки ПідбужСтаросамбірського району 
Львівської обл. на основі вимірювань об’єктів на різночасових картографічних, 
аерофото- і космічних матеріалах.  

Для досліджень були використані дані восьми часових зрізів: топографічні 
карти 1929 р. (стан місцевості 1925р.) масштабу 1:100 000 Польського 
військового інституту географії [26], аерофотознімки 1953 р. масштабу 1:14 000 з 
фонду ДП «Західукргеологія», топографічна карта 1989 р. (1:50 000), 
космознімки середини 90-х років (40 м/пікс) [24], космознімки з веб-вузла 
Планета Земля 2005, 2012, 2014 років роздільної здатності 2 м/пікс (≈1:10 000) 
[23], польові спостереження 2016 р. 

Топокарти, аерофото- і матеріали дистанційного зондування Землі були 
просторово прив’язані в програмному пакеті ArcGIS у системі координат 
WGS_1984_UTM_Zone_23N  проекції TransverseMercator. В модулі ArcMap 
цього пакету були оцифровані границі басейну р. Підбуж, контури лісових 
масивів та русло ріки кожного часового зрізу. Після оцифрування програма 
автоматично визначила параметри об’єктів: площу басейну, площі лісів і 
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довжини русла. Довжину русла міряли до моста перед гирлом, щоб виключити 
зміщення гирлової точки. 

Р. Підбуж – права мала притока р. Дністер, розташована у 
Верхньодністерських Бескидах. Це ріка другого порядку, довжиною трохи 
більше 6 км і площею басейну 9,5 км2. Починається на висоті 605 м, впадає у 
Дністер в с. Верхній Лужок Старосамбірського району на висоті 381 м. Ухил ріки 
становить 37 м/км, падіння – 224 м. Середньодобові витрати 3-5 м3/с. 

Русло ріки шириною від 2,2 м у середній течії і до 4,8 м у низів’ї. За 
морфодинамічним типом належить до обмеженого меандрування. Швидкість 
течії 0,8 м/с у сезон межені і зростає до 4-6 м/с під час водопілля. 

У живленні ріки беруть участь дощі, сезонні сніги, ґрунтові та підземні води. 
З висотою водозбору зростає частка ґрунтового, підземного і снігового живлення 
і знижується роль дощового живлення. 

Підняття рівня води припадає на весняно-літній період. Повінь настає у кінці 
лютого – на початку березня, коли тане сніг. Максимальні рівні спостерігаються 
в середині – кінці березня. Якщо весняна повінь доповнюється дощовими 
паводками, то високі рівні затягуються до кінця квітня – початку травня. 
Загальне підняття рівня води у Підбужі досягає 2,5 м і більше. Літні паводки 
найчастіше спостерігаються у червні та серпні. У середньому паводки тривають 
від 5–15 днів до місяця. 

В кінці літа ріка вступає у період літньо-осінньої межені і значно міліє. Її 
глибина сягає лише 0,3-0,5 м. Межень здебільшого триває з вересня по листопад, 
але часто порушується менш інтенсивними осінніми дощовими паводками. 

Ріка Підбуж належить до поздовжніх карпатських рік – тих, які закладені 
вздовж простягання основних орографічних елементів (хребтів) і вздовж 
напряму геологічних структур (скиб). Через це вона має широке днище і розлогі 
схили. Ширина днища 40-65 м. Воно поступово переходить у прилеглі 
передгірські педіменти. Крутість схилів 5-7° у нижній частині і різко зростає у 
привершинних частинах до 35-55°. Схили, які прилягають до лівого борта 
долини, північної експозиції, більш круті і високі, ніж правого. З правого боку 
ріки спостерігаються фрагменти першої надзаплавної тераси шириною 32-45 м, 
висотою уступу 1,2-1,8 м.  

Русло Підбужа у середній і верхній течії проходить вздовж простягання 
верств порід нижньої крейди спаської і головнинської світ (ритмічне чергування 
пісковиків, алевролітів, мергелів, з включеннями сланців і кремнію). Ріка 
спочатку має напрям на північний захід, потім на меншій своїй половині 
повертає на захід. Менший відрізок долини прорізає породи верхньої крейди 
стрийської світи, представлені товщею аргілітів, пісковиків, мергелів. Вони 
виходять на поверхню у нижній частині схилів і утворюють осипні стінки з 
лівого борту долини. Русло перевантажене алювієм, складеним галечником 
здебільшого пісковику та мергелю 0-1 ступеня обкатаності.  

Для досліджень змін русла і впливу на його горизонтальні деформації 
ступеня заліснення басейну вибрано саме малу ріку, для якої вплив лісу на 
водність є вагомим. Лісистість басейну висока, а антропогенний вплив 
незначний: вздовж русла немає інженерних споруд, десяток господарств 
сільського поселення розташовані у низів’ї ріки, а у середній течії на берегах 
поширене сільськогосподарське використання земель: луки, пасовища, невеликі 
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орні землі. Лісові масиви переважають у верхів’ї потоку та пригребеневих схилах 
хребтів. 

Найменша лісистість, як зображено на польських картах інституту географії 
1929 р. і австрійських картах 1910 р., спостерігалася на початку минулого 
століття. Це пов’язане з розвитком виробництва і зростанням попиту на ліс в 
Австро-Угорській імперії. За архівними даними, ще наприкінці XIX ст. щорічні 
вирубки лісу в Карпатах перевищували 6 млн. м3. Це позначилося і на стані 
лісових масивів у басейні Підбужа. Площа лісів становила 642 га і це 67% площі 
басейну. Найменш залісненою була нижня, західна, і центральна частина 
басейну. Русло було звивистим в середній і нижній частині, загальна довжина 
5,97 км. Довжина найбільшої меандри 155 м, крок 75 м, радіус 25 м. Великі 
вигини ріка утворювала після виходу на розширену ділянку долини. Вони 
займали більшу частину днища (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Басейн р. Підбуж на 1929 р. 

(топографічна карта 1:100 000 Польського військового інституту географії) 
 
Наступний часовий зріз – 1953 р. відображає більшу ступінь лісистості 

басейну. За час війни і повоєнні роки відновилися чагарники вздовж ярів і на 
прияркових схилах, підросли ліси на колишніх вирубках. У центральній частині 
басейну з’явилися невеликі нові вирубки. Лісистість 727 га, що становить 76% 
площі басейну. Ріка має слабко меандрований характер на більшій частині течії – 
від її виходу на простору ділянку долини. Параметри меандр вдвічі менші, ніж у 
1929 р.: довжина найбільшої 75 м, крок 55 м, радіус 13 м (рис. 2). Проте їхня 
кількість вдвічі більша, що відбилося на загальній довжині русла – 6,4 км. За час 
від 1929 по 1953 рр. відбулося три великих водопілля: 1933, 1941 і 1948 рр., які 
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вплинули на переформування русла [16]. Розташування лісів у верхніх ланках 
водозборів зумовлювало затримку ними схилового дощового стоку. Проте 
поширення орних земель у нижніх частинах схилів спричинювало посилення 
стоку, збільшення виносу пухкого матеріалу у русло і його акумуляцію. В таких 
умовах меандрованість русла розвивалася.   

 

 
Рис. 2. Басейн р. Підбуж на 1953 р.  

(з’єднані аерофотознімки масштабу 1:14 000). 
 
Найбільші вирубки лісів у басейні, за даними очевидців, спостерігалися 1961 

р., коли карпатські ліси стали використовуватися для відбудови шахт Донбасу. 
Ці рубки пройшли на найбільш віддалених від русла привододільних ділянках.  

На картах 1989 р. видно, що у басейні Підбужа стала більш лісистою 
північно-західна частина басейну, на найбільш крутих ділянках схилів – 
привододільних і прияркових виросли молоді ліси і чагарники. Вирубки 
продовжувалися в інших частинах басейну і залісненість складала 78% (744 га), 
що на 2% більше, ніж у 50-х роках. Найбільше вирубок було у нижніх частинах 
схилів, поблизу русла, в середній і верхній течії ріки (рис. 3). Паводки за цей час: 
1955, 1957, 1959, 1964, 1969, 1970, 1974, 1977, 1980, 1982 рр., які могли кілька 
разів змінювати обриси русла [16]. Зафіксований момент часу 1989 р. свідчить 
про більш прямолінійне русло – довжина 5,5 км. Це може бути пов’язане зі 
збільшенням водності потоку під час злив внаслідок активного схилового стоку в 
місцях вирубок.  
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Рис. 3. Басейн р. Підбуж на 1989 р. 

(топографічна карта масштабу 1:50 000) 
 
Черговий період – поч. – середина 90-х років ХХ ст. (невідома точна дата 

знімання місцевості на космознімку). Характерне проходження великих рубок на 
досліджуваній території. Їх виконували у верхній, південно-східній, частині 
басейну, з правого берега були вирубані ліси від русла ріки до вододілу, а з 
лівого – до середніх частин схилів. Площа лісів становила 643 га, стільки ж, 
скільки було на поч. ХХ ст. – 67% загальної площі. Ріка в той час не мала звивин, 
довжина складала 5,8 км (рис. 4). Великі водопілля відбувалися 1992, 1993, після 
яких з’явилися дві невеликі меандри перед поворотом ріки. Цікаво, що розворот 
меандр виповнений у південний бік, а не північний, як це було до цього часу. 
Параметри найбільшого вигину русла: довжина 90 м, крок 60 м, радіус 15 м. 
Більша частина русла пряма або з дуже дрібними звивинами. Невисока лісистість 
басейну слабко затримує схиловий стік під час тривалих дощів і злив, вода 
швидко скочується по схилах, збільшуючи водність ріки. Бурхливий потік 
перепилює шийки меандрів і розмиває наноси, після чого русло набуває більшої 
прямолінійності. Відкладений на берегах матеріал обмежує його меандрування, 
поки черговим паводком не буде розмитий і знесений нижче за течією. 

Початок ХХІ ст. характеризувався зростанням залісненості у басейні – 
лісистість досягла 83%, що становило 794 га. Після великих водопіль 1997, 1998 
р. і катастрофічного паводку 2001 р. ріка збільшила кількість звивин, її довжина 
6,2 км (рис. 5а). На космознімках 2005 р. видно середніх розмірів меандри 
довжиною 65-90 м, кроком 35-70 м, радіусом 12-17 м. Їхня кількість стала 
більша, а розміри менші, ніж на поч. ХХ ст. Менша лісистість характерна для 
придолинних ділянок Підбужа. Ці ділянки здебільшого зайняті луками, 
пасовищами, у меншій мірі – ріллею. Трав’яниста рослинність під час зливових 
дощів більше затримує стік, ніж рілля, проте менше, ніж ліс.  
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Рис. 4. Басейн р. Підбуж на 90і роки ХХ ст. 

(космознімок роздільної здатності 40 м/пікс) 
 

                            а                                                                      б 
Рис. 5. Басейн р. Підбуж 2005 (а) і 2012 рр. (б, зимовий сезон)  

на космознімках високої роздільної здатності 
 

Дані 2012 р. (рис. 5б) вказують на незначне зменшення лісистості на 5%, 
порівняно із 2005 р., до 77% (733 га). Розвиток русла йде в сторону нарощування 
вигинів меандр, які утворилися після катастрофічного 2008  і високого паводку 
2010 р. Також 2011-12 р. на ріці був створений каскад штучних перепадів у 
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нижній частині ріки. Всього було влаштовано 12 перепадів. Перепади 
сформовані з габіонних сіток з укладкою бутового каменю і проливанням 
бетоном. Русло післяперепаду поглибили на кілька метрів. На даний час ці 
перепади стали каскадом міні-водоспадів. Вони дещо зменшують боковий і 
глибинний розмив русла, по дну повністю занесені алювієм.Найбільші звивини у 
2012 р. утворилися у середній течії ріки до повороту її на захід, де ширина днища 
найбільша. Є також великі вигини русла і після повороту, проте вони 
антропогенного характеру: було прокладене нове русло для створення перепадів 
на старому. Довжина найбільшої меандри 146 м, крок 94 м, радіус 25 м. Інші 
звивини теж мають більші параметри, порівняно з попередніми роками. Русло за 
рахунок більшої довжини меандр видовжилося до 6,3 км. Проте в деяких місцях 
під час катастрофічного паводку 2008 р. шийки окремих звивин були прорвані і 
після спаду води русло стало прямолінійним (рис. 7а). 

У 2014 р., за даними космознімків великого розрізнення з веб-вузла Планета 
Земля, вирубки попередніх років заросли молодими лісами. Нові рубки незначні. 
Лісистість у цей період найбільша за роки спостережень – 802 га, 84% від 
загальної площі. Русло звивистого типу, більші і менші меандри спостерігаємо на 
всьому його проміжку. За рахунок цього довжина русла 6,2 км (рис. 6). У період 
зростання лісистості русло набуває своїх природних звивистих, а не 
прямолінійних, обрисів, оскільки водність потоку велика. 

У 2016 р., за даними польових спостережень, нових рубок у басейніПідбужане 
було, лісистість не змінилась за ці роки. На водність ріки найбільше вплинув 
тривалий посушливий період осені 2015 і весни 2016 р., малосніжна зима. Русло 
слабко звивисте, радіус кривизни меандр малий – десяток метрів; там, де були 
прямі ділянки – поступово формуються вигини (рис. 7б). 

 

 
Рис. 6. Басейн Підбужа 2014 р. 

(космознімок роздільної здатності 2 м/пікс) 
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                       а                                                                    б 
 

Рис. 7. Русло Підбужа весною 2012 (а) і весною 2016 р.(б)  
(справа і зліва від нього – уступи колишніх врізів меандр). 

 
Русло Підбужа впродовж досліджуваного 87-річного періоду доволі часто 

змінювало характер звивистості: в окремі роки розвивалися великі, як для малої 
ріки, меандри, в інший час – вони були коротші і розташовувались густіше. Як 
показують різночасові дослідження, в періоди більшої лісистості меандри були 
довші, і, відповідно, довжина русла більша, оскільки воно було повноводніше. 
Коли лісів меншало, русло міліло і спрямлювалось, фіксувалась менша його 
довжина (табл. 1, рис. 8). 

 
Таблиця 1 

Кількісні показники досліджуваних величин у басейні р. Підбуж 

Роки  1930 1953 1989 90-i 2005 2012 2014 

Площа лісів,
км2 

6,42 7,27 7,44 6,43 7,94 7,33 8,02 

Відсоток до 
загальної 
площі  

(9,53 км2) 

67% 76% 78% 67% 83% 77% 84% 

Довжина 
русла, км 

5,97 6,41 5,50 5,83 6,18 6,28 6,20 

 
Зміна форм і розмірів меандр відбувалися після чергового великого 

водопілля, коли вода піднімалася на 2-2,5 м і наповнювала днище ріки до уступу 
високої заплави. Під час паводків сила потоку розмивала відкладений у днищі 
річковий алювій. Повноводний потік приносив багато уламкового матеріалу. 
Після спаду води частина відкладеного матеріалу формувала нові боковики, 
змінюючи форму вигинів ріки, частина акумулювалася у руслі, зумовлюючи 
відступання головного річища на нижчележачу ділянку. В результаті, в певні  
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Рис. 8. Зміни лісистості басейну р. Підбуж і довжини його русла протягом  

87-річного періоду. 
 

відрізки часу ріка нарощувала меандри, в інші періоди – зменшувала, далі вигини 
знов зростали і процес починався спочатку.  

Наскільки значимо впливає на ці зміни лісистість басейну дозволяють 
відобразити результати кореляційного аналізу. В основі дослідження покладена 
гіпотеза про те, що в періоди, коли лісистість вища, ріка більш звивиста, а коли 
лісистість мала, русло прямолінійне або з короткими звивинами. Чи прямо 
впливає лісистість на його морфологічний тип перевіримо за допомогою 
кореляційного методу.   

Кореляційний аналіз дає змогу з’ясувати взаємозалежності між різними 
випадковими величинами. Зміна однієї або кількох цих величин призводить до 
систематичної зміни іншої. Математичною мірою кореляції двох випадкових 
величин слугує коефіцієнт кореляції (rxy). Його обчислюють за формулою: 
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  [25]. 

 Якщо 0 0,2xyr   – немає залежності; 0,2 <rxy≤ 0,5 – слабка;  0,5 <rxy≤ 

0,7  – незначна; 0,7 <rxy≤ 0,9 – суттєва; 0,9 <rxy≤ 1,0 – висока залежність. 
У наших дослідженнях змінна х – площі лісів, у – довжини русла. Середнє 

значення площі лісів становить: 
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1
(6,42 7,27 7,44 6,59 7,94 7,33 8,02) 7,29

7
x         . 

Середнє значення довжини русла: 

1
(5,97 6,41 5,5 5,8 6,18 6,3+6,2) 6,05

7
y        . 

Обчислюємо показники середнього відхилення для хі: 
xi 6,42 7,27 7,44 6,59 7,94 7,33 8,02 

ix 
 

-
0,87 

-
0,02 

0,15 -0,7 0,65 0,04 0,73 

Визначаємо показники середнього відхилення для уі: 

iy  5,97 6,41 5,5 5,8 6,18 6,3 6,2 

iy 
 

-
0,08 

-
0,36 

-
0,55

-
0,25 0,13 0,25 0,15 

 
Вводимо отримані дані у вихідну формулу:           rxy = 

2 2 2 2 2 2 20

( 0,87)( 0,08) ( 0,02)( 0,36) (0,15)( 0,55)

( ) ( ) (0,15) ( 0,7) (0,65) (0,04) (0,73),87 0,02

       


          
 

2 2 2 2 2 2 20,08

( 0,7)( 0,25) (0,65)(0,13) (0,04)(0,25) (0,73)(0,15)

( ) ( 0,36) ( 0,55) ( 0,25) (0,13) (0,25) (0,15)


   

     

        
 

0,37

2,23 0,60



=

0,37

1,16
 =0,32. 

 
Коефіцієнт кореляції становить 0,32, що вказує на слабку тісноту зв’язку між 

досліджуваними величинами. Зміни величин чітко фіксуються різночасовими 
матеріалами, проте прямий їхній вплив одна на одну виразної залежності не 
виявляють. Причиною може бути незначна кількість даних для вивчення, а також 
вплив іншого фактора.   

Таким чином, різночасові дослідження змін русла р. Підбуж за період 87 
років показали, що в умовах гірської місцевості вплив на його зміни такого 
фактора, як лісистість басейну, має опосередковане значення. Зміни русла 
здебільшого спричинює підвищена водність потоку та його динамічна активність 
під час повеней і паводків. Велика лісистість в міжпаводковий період підтримує 
достатньо високу водність потоку і збереження меандр. Зменшення лісів знижує 
водність в міжпаводковий період, під час паводків значно збільшує витрати води 
і силу потоку, що призводить до формування прямолінійних русел.  Лісистість у 
всі періоди спостережень була більше 65% і рубки лісу, які відбувались, 
спричинювали недовготривалі зміни водності і морфодинамічного типу русла. 
При подальшому незначному антропогенному втручанні русло кожен раз 
відновлює свої природні обриси. 
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CHANGES OF CHANNELS OF SMALL RIVERS 
IN THE CONTEXT OF THEIR WATERSHEDFORESTED CHANGES 

(ON THE EXAMPLE OF RIVER PIDBUZH Sambir district, Lviv region) 
 

Galyna Bayrak 
Ivan FrankoNational University of Lviv 

 
The article analyzes changes in forest cover and associated change of channel of a small 

river Pidbuz. Data of seven time periods are used, beginning from 1929 and until now. 
Topographical maps, airphotos and space images were georeferenced in the coordinate system 
WGS_1984_UTM_Zone_23N of the programArcGIS. There were the digitised forest areas and 
length of the river on materials of every time period. It is found that the larger the forest cover, 
the river has a greater length and meandering. Acorrelation coefficient was calculated between 
forest cover and morphodynamical type of channel, that presents 0,32. It indicates to low 
correlation between these two variables and the effect of another factor. A significant forest 
cover of watershed first of all affects on the high-water level of the stream, which causes 
meandering. The decrease of forests reduces the water content in an interflood period, and 
during times of flood significantly increase the discharge and energy flow, resulting in the 
creating of straight channels. 

Keywords: change of channel, changes in forest cover, morphodynamical type of channel, 
meandering. 
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УДК 911.52 
 

ВЕРХНЯ МЕЖА ЛІСУ В ЛАНДШАФТІ ПОЛОНИНА БОРЖАВА, 
ЇЇ ОХОРОНА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 

 
Андрій  Байцар1, Ірина Байцар2 

1Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2ЗОШ «Берегиня», м. Винники 

 
Верхня межа лісу (ВМЛ) – це сукупний і динамічний організм, що розміщений на 

межі лісового поясу і високогір’я. Дослідження проведено у ландшафті Полонина 
Боржава. Проаналізовано та узагальнено коротку історіографію проблеми. З’ясовано 
сучасний стан природних систем у смузі ВМЛ у ландшафті Полонина Боржава. 
Визначено заходи з охорони та оптимізації ВМЛ. В горах на формування ВМЛ головним 
чином впливають різні екологічні і антропогенні фактори. На Боржаві природна ВМЛ не 
збереглася, тут вирішальний вплив має антропогенний фактор. Раціональним способом 
відновлення ВМЛ в Карпатах є природоохоронний режим. Проведені в даном регіоні 
дослідження показують, що в умовах природоохоронного режиму ВМЛ відновлюється 
самосівом, без будь-яких додаткових заходів з боку людини.  

Ключові слова: верхня межа лісу, полонини, високогір’я, гірський масив. 
 
Постановка проблеми. ВМЛ ми розглядаємо, як явище географічне 

(ландшафтне). ВМЛ – смуга елементарних природних систем, що формується на 
контакті гірсько-лісового і субальпійського поясів і до якої доходять лісові ПТК, 
де дерева мають мінімальну висоту 5 м, мінімальну зімкнутість крон 0,3, 
проходить природне відновлення деревостану, а також відбувається 
середовищетвірна роль лісу. 

Проблема ВМЛ займала і продовжує займати важливе місце у географічній 
науці, зокрема у ландшафтознавстві. У даній статті ми хочемо заторкнути 
проблеми функціонування верхньогірсько-лісових та високогірних ПТК на 
Полонині Боржава.  

Аналіз останніх досліджень. Згідно з дослідженнями М. Малоха [10] та К. 
Малиновського і М. Мельничука [9], Боржавські полонини з порівняно пологим 
рельєфом інтенсивно використовували для випасу, в результаті на цьому масиві 
переважають вторинні типи рослинності — біловусники, щучники і чорничники. 
Первинні типи рослинності (вічнозеленоосочники, трироздільноситничники, 
лохинники) збереглися тепер лише на найвищих вершинах. З флористичних 
рідкощів слід відзначити тут Cortusa matthioli і Carexrupestris — рештки 
високогірних ценозів минулого  

Виклад основного матеріалу. Загальна еколого-географічна 
характеристика ВМЛ в Українських Карпатах. У горах на формування ВМЛ 
вирішальний вплив мають різноманітні екологічні й антропогенні чинники. 
Тому  в  Українських  Карпатах  ми  виділяємо  ландшафтну  (природну)  і 
антропогенну (господарську) ВМЛ. 
____________________ 
© Байцар А., Байцар І., 2016 
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Залежно від лімітувального чинника ландшафтна ВМЛ поділяється на вісім 
підтипів: термічний, вітровий, лавинний, орографічний, біотичний, торфово-
болотний, греготний, шлейфовий [1–5]. 

У більшості ландшафтів Українських Карпат ВМЛ пролягає на висоті 1 200–
1 300 м н. р. м., а подекуди й 800 м н. р. м. (на захід від Лютянської Голиці 
(Полонинський хребет) – Рогатець, Ліщинка, Красин, Явірник, Студниця та 
інших вершинах – межа лісу проходить на висоті 800–900 м, а в деяких місцях – 
Ліщинка, Явірник – нижче 800 м). 

Ландшафтна (природна) ВМЛ знижена внаслідок людської діяльності 
(рубання лісу, випасання тварин тощо) на 300–500 м і збереглася фрагментарно в 
Чорногорі, Свидівці, Чивчинських горах, Мармароському кристалічному масиві, 
Ґорганах, масиві Стужиця, на Верховинському Вододільному хребті (Буковецька 
полонина). 

У високогір’ї Українських Карпат ми виділили два варіанти ВМЛ: буковий та 
смерековий [3, 4]. Видовий склад деревних порід у зоні ВМЛ обмежений.  

Варіант верхньої межі лісу в Українських Карпатах — видозміна, різновид 
ВМЛ, який виділяють за домінантними деревними породами, що формують 
ВМЛ. 

Буковий варіант ВМЛ утворюють букові (Fagetum sylvaticae), рідше 
яворово-букові (Acereto-Fagetum) та горобиново-букові (Sorbeto-Fagetum) ПТК.  

Ялиновий (смерековий) варіант ВМЛ представлений смерековими (Piceetum 
abietis), зрідка кедрово-смерековими (Cembreto-Piceetum) деревостанами у 
ландшафтах: Чорногора,  Чивчини, Мармарош, Ґоргани та на північно-східному 
макросхилі Свидовця.  

Крім смереки, сосни кедрової європейської, сосни звичайної, бука, явора, 
горобини звичайної (Sorbus aucuparia L), у зоні ВМЛ поодиноко трапляються: 
модрина польська (Larix polonica Racib), черемха звичайна (Padus avium Mill), 
верба сілезька (Salix silesiaca Willd.), порічки альпійські (Ribes alpinum L.), аґрус 
відхилений (Grossularia reclinata (L.) Mill.). 

Боржавське високогір’я. 
Полонина Боржава — гірський середньогірно-полонинський ландшафт на 

Полонинському хребті в Українських Карпатах,  розташований між річками Віча 
і Рікою. Знаходиться у межах Воловецького, Міжгірського, Свалявського, 
Іршавського і (частково) Хустського районів Закарпатської області. Довжина 
ландшафту понад 50 км, пересічна ширина 3—4 км (місцями до 10 км і більше). 
До Боржави також відносять хребет Палений Грунь. На півночі та північному 
сході Полонина Боржава межує із Воловецько-Міжгірською верховиною. 

Найвищою горою ландшафту є  Стій (1681 м.). За часи Радянського Союзу на 
вершині було розташовано військову РЛС. Пізніше станцію було демонтовано.  

Полонина Боржава характеризується малою розчленованістю рельєфу: 
вершини гір з’єднані неглибокими сідловинами з більш чи менш плоскою 
поверхнею. Вершини мають зглажені, стігоподібні форми і лише на відрізку 
головного хребта від Великого Верху до Стою спостерігаються гострі, круті 
кам’янисті ПТК і розсипища. Північні схили йдуть униз крутими (місцями 
скелястими) урвищами в долину річки Рипинки та Воловецької верховини. 
Західні схили  теж круті. Південні й східні схили більш пологі. 

На Полонині Боржава переважають положисті схили, крутизною 10—15°, 
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рідше трапляються пологі схили на уступах хребтів і вершинах. Виходи скель є 
на Стою, Гембі і Магурі-Жиде.  

Центром ландшафту є вершина Великий Верх (1598 м) де перетинаються два 
головних хребти. Перший хребет простягається з південного сходу на північний 
захід на 17 км, розпочинається кількома безіменними вершинами, що виходять за 
ВМЛ заввишки 1194 м, 1189 м і 1212 м, Граб — 1374 м, Магура-Жиде — 1517 м, 
Курта — 1459 м, Гемба Велика — 1494 м і Гемба Мала — 1430 м, Великий Верх 
— 1598 м, Багно — 1318 м, Плай — 1334 м, Томнатик — 1343 м. Другий хребет, 
перпендикулярний до першого, простягається з південного заходу на північний 
схід на 10 км. Тут знаходяться вершини: Скалянка — 1254 м, Зиньова — 1367 м, 
Стій — 1681 м та ін.  

Бічні хребти на Боржаві розвинуті слабо. Найбільші відгалуження головного 
хребта є в північно-західній і південно-східній його частинах у верхів’ях 
допливів Латориці і Іршави — Оси, Жанки, Чистого Звору, а також притоків 
Боржави з сходу. В цих частинах гірські луки глибоко вклинюються в лісовий 
пояс [8]. 

Сучасний стан ВМЛ на Полонині Боржава. 
ВМЛ на Боржаві збігається переважно з ізогіпсою 1200 м. Під вершиною 

Стій і наступною вершиною без назви (1558 м) ВМЛ досягає 1500 м  [10].   
Проте на бокових відгалуженнях північно-східної та південно-західної 

частин головного хребта, які прилягають до долини Латориці і Воловецько-
Міжгірської верховини, ВМЛ збігається з ізогіпсою 1100 м, а місцями знижена 
за ізогіпсу 1000 м. Такі великі зниження межі лісу мають місце на відрогах 
Боржави, Обног, Рівної, Ряпецької, Яворівця, Плая, Воскрещат, Криниць, 
Менчуліни, Роговецької і Багна. На схилах головного хребта на відтинку 
Зеньова—Стій—Великий Верх ВМЛ найвища [8]. 

На Полонині Боржава ВМЛ  утворюють ПТК з буковими лісами (за 
винятком частини північно-західного схилу ландшафту) та з невеликою 
домішкою ялиці білої. ВМЛ проходить тут на висоті 900 (в районі с. Пилипець) 
— 1200 м н. р. м. На Боржаві ландшафтна (природна) ВМЛ взагалі не 
збереглася. Букові деревостани світловою повнотою 0,6—0,7 і висотою 16—20 м 
різко змінюються трав'яно-чагарниковою рослинністю. Окремі буки в смузі 
ВМЛ характеризуються погнутими товстими стовбурами, на яких зустрічається 
багато наростів та потовщень. Крона у них починається над землею і має 
переважно асиметричну форму. У зоні ВМЛ серед бучин найбільш поширені 
асоціації: зубницеві, безщитникові, аденостилові  і осоково-злакові.  

Букове криволісся зустрічається рідко. Дерева в таких ПТК мають 
серпоподібну форму і стеляться вздовж по схилу. Нижні частини стовбурів 
стеляться по землі на відстані 1—1,5 м, а верхні серпоподібно підіймаються 
вертикально. Бук досягає у висоту 2—3 м. 

Причини виникнення сланких форм бука різноманітні. Л Фекете і Т. Блатни 
(1913) головною причиною утворення таких дерев вважають вітер. В. І. 
Комендар (1966) основною причиною утворення букового криволісся вважає 
сніг, який нахиляє дерева до схилу і вкриває їх, захищаючи тим самим чином від 
вимерзання в умовах суворої високогірної зими [7]. 

Смерека в смузі елементарних ПТК, що формуються в зоні ВМЛ практично 
відсутня. Поодинокі жалюгідні деревця смереки зустрічаються на схилах різних 
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експозицій г. Плай, а на південно-східному відрозі вершини на незначній площі 
(0,5 га) вище ПТК з буковими деревостанами зустрічаються природні комплекси 
зі смерекою. Від г. Плай по хребту аж до г. Великий Верх зустрічаються 
поодинокі смереки висотою 0,5-1 м.  

Для трав'яного покриву приполонинських ПТК найбільш характерні види: 
маренка запашна, просянка розлога, безщитник жіночий, золотушник звичайний, 
зубниця бульбиста, квасениця звичайна, цицербіта альпійська, жовтозілля 
Фукса. 

У смузі ВМЛ зустрічаються буки, що мають вік 150—200 років і більше. 
Вище ВМЛ поширені післялісові і субальпійські ПТК. У післялісових ПТК на 
ґрунтовий покрив послідовно впливає дерновий процес, що відображається в 
структурі ґрунтового профілю і фізико-хімічних властивостях генетичних 
горизонтів. 

У трав'яно-чагарниковому покриві післялісових ПТК зустрічаються лісові 
види — анемона дібровна, квасениця звичайна, чорниця та ін. Це свідчить про 
те, сучасна ВМЛ у ландшафті Полонина Боржава є антропогенною.  

Відновлення деревостану в приполонинських ПТК не відбувається. Молодий 
підріст майже не зустрічається, але бук у цій зоні добре плодоносить.  

Відсутність природного відновлення пояснюється надмірним випасом овець 
і худоби. Інтенсивне випасання унеможливлює поновлення лісу і перешкоджає 
його дальшому поширенню. У місцях овечих стійбищ нагромаджується багато 
гною і тому навколо ферм створюються сприятливі умови для зростання щавелю 
альпійського і шучника дернистого. Значні площі «контактних» ПТК вкриті 
кропивою дводомною.  

На схилах г. Великий Верх бере початок кілька річок. На південних схилах 
— р. Боржава, південно-східних — р. Пилипець та р. Плюшанка , на північних 
— р. Гукливий, на західних — р. Оса. Всі ці річки беруть початок вище 
антропогенної межі лісу (висота 1300—1400 м) і мають велике 
народногосподарське значення для випасання великої рогатої худоби та овець 
(водопої). Так, в долині р. Оси, на західних відрогах г. Великий Верх на висоті 
1070 м н.р.м. побудована кошара для овець. 

Післялісові ПТК характеризуються збільшенням чагарникових пустищ.  
Згідно схеми М. Малоха (1931) чагарникові пустища займають 3% загальної 

площі полонин [10]. К. А. Малиновський та В. М. Мельничук (1955), проводячи 
дослідження Боржавських полонин через 25 років після М. Малоха, вказують на 
збільшення їх площі в 10 разів і що тепер під чагарничками знаходиться 30% 
площі післялісових і субальпійських ПТК [9]. 

Чорничники зустрічаються вище антропогенної ВМЛ на гірсько- лучно-
буроземних ґрунтах, переважно в природних комплексах північної 
макроекспозиці. Основну площу післялісових ПТК на схилах головного хребта 
від г. Великий Верх до г. Стій займають чорницево-зеленовільхові пустища на 
гірсько-лучно-буроземних сильнокам'янистих ґрунтах. Вільха зелена 
зустрічається переважно на дуже стрімких та обривистих схилах водозбірних 
лійок. ПТК з ялівцем сибірським на Боржаві практично відсутні. Лише на 
відрогах г. Плай на висоті 1220 м н.р.м. у жовтні 1992 р. автором був виявлений 
один екземпляр ялівцю сибірського висотою 40 см. 

Вище межі лісу від висоти 1000—1100 м до 1500—1600 м післялісові ПТК  
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зайняті біловусниками. Покривають вони в основному схили південних і 
південно-західних експозицій. Слабовипуклі вузькі повздовжньо-хвилясті 
гребені другорядних хребтів зайняті червонокострицевими луками. 

Вершинні поверхні гребеня головного хребта зайняті природними 
лежачокострицево-лохиновими пустищами, які формуються на потужних 
гірсько-лісових ґрунтах. Вузькі сідловинні поверхні — чорницево-лохиновими 
пустищами.  

За даними К А. Малинозського і В. М. Мельничука  на сідловинах та на 
більш-менш пологих місцях, наприклад, на вершині г. Плай, глибина пухкої 
частини ґрунтового профілю становить 90 см [9]. 

На Боржаві зустрічаються своєрідні ділянки, суцільно вкриті темно-бурими 
моховими купинами з політрихіуму. Вони, звичайно, мають витягнуту, рідше 
— округлу форму, майже з прямовисними боками і розз’єднані глибоко 
протоптаними стежками. На купинах, крім політріхіуму, є багато лишайників 
— оленячого та ісландського  мохів. 

Охорона та отимізація ВМЛ. 
Найраціональнішим способом відновлення ВМЛ у Карпатах є заповідання. 

Проведені в Карпатському регіоні дослідження показують, що в умовах 
заповідання ВМЛ відновлюється самосівом, без будь-яких додаткових заходів з 
боку людини. 

Поконтурна реконструкція післялісових ПТК засвідчила, що ВМЛ раніше 
проходила на висоті 1 450—1 500 м н. р. м. Підтвердження цього — окремі 
екземпляри смереки, що трапляються на західних схилах г. Великий Верх до 
висоти 1 500 м н. р. м. (середня висота смерек 1,0—1,5 м).  

Незаперечним доказом цього є знахідки К. Малиновським і В. Мельничуком 
(1955) високогірних субальпійських видів під г. Граб на висоті 1 420 м н.р.м., а 
також М. Малохом у 1931 р. на г. Томнатик (1 343 м н. р. м.) [9, 10]. 

  Заходи з оптимізації  ВМЛ на Полонині Боржава повинні охоплювати як 
уже вироблені правила господарювання в приполонинських лісах і на полонинах 
(обмеження випасання в приполонинських і субальпійських ПТК, розмежування 
лісового та пасовищного господарств відокремленням лісових ПТК від 
пасовищних угідь), так і проведення лісовідновних робіт з урахуванням 
екологічних вимог різних деревних порід, що зазнали дегресивної  трансформації 
внаслідок антропогенної діяльності або впливу несприятливих фізико-
географічних явищ і процесів. У разі створення культур смереки на ВМЛ 
потрібно віддавати перевагу її гірському екотипу, пристосованому до суворих 
екологічних умов високогір’я. 

Висновки. Внаслідок різних видів антропогенного впливу у верхньогірсько-
лісових та високогірних  ПТК Полонини Боржава відбулися значні 
трансформації, які негативно позначились на  екологічному балансі ландшафту. 
ВМЛ знизилась на 300-500 м., змінилась природна, вікова й ценотична структура 
лісів. На місці корінних смеречин, буково-ялицевих смеречин, смерекових бучин 
в смузі ВМЛ домінують біловусники та червонокостричники. 

Враховуючи масштабні антропогенні зміни в зоні контакту приполонинських 
і полонинських ПТК, пріоритетне завдання гірського ландшафтознавства полягає 
у збільшенні лісистості, покращенні вікової структури лісових природних 
комплексів,  ренатуралізації похідних ПТК та поконтурній їх реконструкції. 
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UPPER LIMIT OF FOREST IN THE LANDSCAPE MEADOW OF 
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The upper limit of forest (ULF) – cumulative and dynamic organism which disposed on the 

verge of forest belt and highlands. The study was conducted in the landscape meadow of 
Borzhava. Short historiography of this problem are analyzed and summarized. Current 
condition in natural system zone of ULF in landscape of Meadow Borzhava is established. The 
measures for the protection and optimization of ULF are identified. In the mountains the 
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formation of ULF mainly influenced by various environmental and anthropogenic factors. In 
Meadow of Borzhava natural ULF is not preserved, it has a decisive influence of anthropogenic 
factor. In the Carpathians the rational way of retrieval is the environmental regime. Researching 
in this region demonstrated that in condition of environmental regime of ULF restored self-
seeding, without any further action by the person 

Key words: forest timber – line (TL), polonynas, highland, mountain range. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 І ГЕОТУРИСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОЛОГО-

ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР 

 
Віталій Брусак, Катерина Москалюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Товтри – комплекс викопних рифових побудов міоцену, що утворює один із 
наймальовничіших краєвидів Поділля. У структурі Товтрової зони виділяють: головне 
пасмо (бар’єрний риф, сформований у пізньому бадені), окремі масиви Товтр (біогерми 
пізньобаденського віку, розташовані на схід від головного пасма), бічні товтри (біогерми 
ранньосарматського віку, розташовані на захід від головного пасма), території колишніх 
проток і лагун та проходи між окремими рифовими масивами, частина яких нині зайнята 
річковими долинами. Співвідношення та форма прояву у рельєфі зазначених елементів є 
основою детального геоморфологічного районування. У межах геоморфологічного 
району Подільських Товтр виділяємо три підрайони – Збаразький, Медоборський та 
Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський підрайон простягається між долинами 
річок Збруч і Дністер. 

У межах Подільських Товтр розташовано 85 об’єктів природно-заповідного фонду, за 
кількістю домінують ботанічні (20) та геологічні (19) пам’ятки природи. Найбільшу 
площу займають національний природний парк “Подільські Товтри” (261 316,0 га) і 
природний заповідник “Медобори” (9 516,7 га), два загальнозоологічні заказники (6 041,0 
га). Кам’янець-Подільські Товтри повністю знаходяться у межах національного парку, на 
території якого функціонує 162 природно-заповідних об’єкти. У структурі ПЗФ 
Кам’янець-Подільських Товтр за кількістю домінують ботанічні (12) і ландшафтні (9) 
заказники, геологічні (9) і ботанічні (7) пам’ятки природи, а найбільші площі займають 
ландшафтні (3255,8 га), ботанічні (1869,9 га) і лісовий (1778 га) заказники. 

Виділено особливо цінні геолого-геоморфологічні об’єкти Товтр (ділянки головного 
пасма Товтр і бічні товтри, відслонення рифогенних відкладів, скелі і скельні комплекси, 
каньйоноподібні ділянки річкових долин, водоспади тощо), які у Кам’янець-Подільських 
Товтрах охороняють у формі ландшафтних заказників “Івахновецький”, “Велика і Мала 
Бугаїха”, “Іванковецький”, “Кармалюкова гора”, “Княжпільський”, “Сорочинські 
Товтри”, ботанічних заказників “Товтра Вербецька”, “Товтра Самовита”, “Товтри Садова 
та Дернова”, “Вільховецькі товтри”, “Черчецька товтра”, лісового заказника 
“Сатанівський”, геологічних пам’яток природи “Товтра “Першак” з печерою”, “Скеля 
останець “Бабин писок”, “Гора “Теремець” з останцями” і “Скеля останець “Соколів 
камінь. Частка природоохоронних об’єктів, які спрямовані на охорону геолого-
геоморфологічних утворень Товтр, становить 1,63 % природно-заповідного фонду 
Кам’янець-Подільських Товтр. 

Запропоновано оптимізувати функціональне зонування території НПП “Подільські 
Товтри”, зокрема, збільшення площі заповідної зони шляхом включення до її складу 
окремих ділянок заказників “Іванковецький”, “Сатанівський”, “Івахновецький” і 
“Івахновецький ліс” та пам’яток природи. Звернуто увагу на небезпеку збільшення площі 
кар’єрів які повністю знищують окремі ділянки головного пасма і бічних товтр, 
знижують рекреаційну привабливість території парку.  
_____________________ 
© Брусак В., Москалюк К., 2016 
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На території національного парку функціонує 21 стаціонарна рекреаційна установа та 
запроектовано 35 туристичних маршрутів для ознайомлення з цінними історико-архітек-
турними, археологічними і природними об’єктами, частина маршрутів функціонує. З 
геологічною будовою та морфологічними особливостями Товтр можна ознайомитись на 
піших екотуристичних маршрутах і екопізнавальних стежках “Сатанівська перлина” (10 
км), “Давня Бакота” (6 км) і “Джерела Бакотської затоки” (3 км), “Кармелюкова гора” (2 
км) й автобусному маршруті “Товтрами Чемеровеччини” (40 км). Запроектовано 
організувати три піші та два кінні маршрути різної тривалості у межах Товтрової зони 
національного парку. 

Ключові слова: Кам’янець-Подільські Товтри, головне пасмо, бічні товтри, природно-
заповідний фонд, особливо цінний геолого-геоморфологічний об’єкт, геотуризм. 

 
 Подільські Товтри – це унікальне геолого-геоморфологічне утворення на 

території Подільської височини. Унікальність Товтр пов’язана, по-перше, з їхнім 
походженням – це викопні рифові побудови середнього міоцену, які утворились 
у прибережних теплих водах Центрального Паратетису 13–18 млн. років тому та, 
по-друге, з доброю збереженістю і морфологічною вираженістю у сучасному 
рельєфі Поділля [3, 7, 8]. Товтри простягаються з північного заходу на південний 
схід від смт Підкамінь (Львівська обл.) через Тернопільську і Хмельницьку 
області до долини р. Дністер більше ніж на 150 км, утворюючи один із 
наймальовничіших краєвидів Поділля. 

 У природничій літературі Товтрами прийнято називати увесь комплекс 
викопних рифових побудов Поділля, проте вони суттєво відрізняються за 
походженням, літологічним складом порід та морфологічними особливостями 
рельєфу. Структура Товтрової зони така: головне пасмо Товтр, сформоване як 
бар’єрний риф у пізньому бадені й перекрите органогенними спорудами 
раннього сармату; окремі масиви Товтр (біогерми пізньобаденського віку, які, 
імовірно, сформувались у лагунах, більшість із яких розмита або перекрита 
молодшими відкладами), розташовані на схід від головного пасма; бічні товтри 
(біогерми) ранньосарматського віку, розташовані, переважно, на захід від 
головного пасма; території колишніх проток і лагун, які відокремлювали свого 
часу зі сходу і заходу рифові споруди від суходолу й уздовж яких часто течуть 
сучасні річки Поділля; проходи між окремими рифовими масивами, частина з 
яких нині зайнята річковими долинами, а частина виповнена алювіально-
дельтовими та континентальними (лесовими) відкладами [7, 9]. 

 Співвідношення та форма прояву у рельєфі вище зазначених елементів 
Товтрової зони суттєво відрізняється в різних її частинах, що послугувало 
основою для детального геоморфологічного районування території Подільських 
Товтр. У межах геоморфологічного району Подільські Товтри К. Москалюк 
виділяє три підрайони – Збаразький (північна частина Подільських Товтр), 
Медоборський (центральна частина) та Кам’янець-Подільський (південна 
частина), які різняться за морфологічними і морфометричними особливостями 
рельєфу головного пасма та бічних товтр [7].  

 Кам’янець-Подільський підрайон простягається між долинами річок 
Збруч і Дністер. Головне пасмо простягається від долини Збруча до с. 
Кульчиївці, його формують масиви північно-західного простягання, які 
піднімаються над навколишньою територією на 50–70 м, а у межах 
каньйоноподібних ділянок долин річок Жванчик, Смотрич, Мукша –  на 90–140 
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м. Упродовж усього головного пасма добре виражена типова для Товтр 
асиметрія схилів: схил південно-західної експозиції крутий (20–35°), зі 
скелястими виходами і розсипами брил вапняку у привершинній частині, 
північно-східний – пологий (10–12°). Для бічних товтр характерні ланцюжки 
лінійно витягнутих пагорбів, часто перпендикулярно розміщених до напряму 
простягання головного пасма (села Вербка, Біла, Чорна, Нігин, Гуменці, Яруга, 
Боришківці, Врублівці).  

 Наша мета – проаналізувати стан збереження геолого-геоморфологічних 
об’єктів на території Кам’янець-Подільських Товтр у межах національного 
природного парку “Подільські Товтри” та розглянути перспективи їхньої 
охорони і використання в геотуризмі.  

 Різноманіття природоохоронних територій Подільських Товтр зумовлена 
їхніми геолого-геоморфологічними і ландшафтно-біотичними особливостями. У 
межах регіону розташовано 85 об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), 
серед яких 16 – загальнодержавного значення. Аналіз структури ПЗФ 
Подільських Товтр свідчить, що за кількістю об’єктів домінують ботанічні (20) 
та геологічні (19) пам’ятки природи. Найбільшу площу, після національного 
природного парку (НПП) “Подільські Товтри” (261 316,0 га) та природного 
заповідника “Медобори” (9 516,7 га), займають “Мільно-Бліхівський” (3 488,0 га) 
і “Малоберезовицько-Іванчанський” (2 553,0 га) загальнозоологічні заказники. 
Кам’янець-Подільський геоморфологічний підрайон Товтр повністю знаходиться 
у межах НПП “Подільські Товтри”, що охоплює території Городоцького, 
Чемеровецького і Кам’янець-Подільського адміністративних районів. 

 Особливістю функціональної структури території національного парку є 
домінування земель, що віднесені до господарської зони (248 086,5 га або 94,9%), 
зокрема, землі сільськогосподарського призначення складають понад 75 % 
території НПП, а площа ріллі – 111 809 га (42,78 % площі парку). Відповідно 
порівняно незначні площі припадають на інші зони НПП – заповідну (1603,8 га, 
0,61 %), регульованої рекреації (11452,2 га, 4,38 %) і стаціонарної рекреації 
(173,5 га, 0,07 %). На території національного парку знаходяться під охороною 
162 об’єкти природно-заповідного фонду, що зберегли природоохоронний 
статус, який мали на час створення НПП, а також 19 археологічних пам’яток, 302 
історико-архітектурних пам’яток (205 об’єктів знаходиться у Національному 
історико-архітектурному заповіднику “Кам’янець”, у Кам’янець-Подільському 
районі – 60, у Череровецькому – 26, у Городоцькому – 12 об’єктів) [13]. Значна 
частина об’єктів природно-заповідного фонду (43) розташована у межах пасма 
Подільських Товтр. 

 У структурі ПЗФ Кам’янець-Подільських Товтр за кількістю об’єктів 
також домінують ботанічні (12) і ландшафтні (9) заказники, геологічні (9) і 
ботанічні (7) пам’ятки природи, а найбільші площі займають ландшафтні (3255,8 
га), ботанічні (1869,9 га) і лісовий (1778 га) заказники (табл. 1, 2). 

Серед геолого-геоморфологічних об’єктів Подільських Товтр особливу 
природоохоронну цінність мають ті, що дають важливу наукову та освітню 
інформацію про етапність геологічного розвитку Землі та сучасну динаміку 
рельєфу. Саме їх розглядаємо як “особливо цінні геолого-геоморфологічні 
об’єкти” або “цінні об’єкти неживої природи” [4, 5] 
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Таблиця 1 

Структура природно-заповідного фонду Кам’янець-Подільських Товтр 

Категорія природно-заповідного фонду Кількість Площа, га 
Національний природний парк  1 261 316,0 

Заказники: 
 - загальнодержавного значення: 
     ботанічний 
     ландшафтний 
     лісовий 
 - місцевого значення: 
     ландшафтний 
     ботанічний 
     гідрологічний 

23 
 
3 
7 
1 
 
2 
9 
1 

6931,7 
 
297,3 
3168,0 
1778,0 
 
87,8 
1572,6 
28,0 

Пам’ятки природи: 
- загальнодержавного значення: 
     ботанічна 
     геологічна 
- місцевого значення: 
     геологічна 
     ботанічна 
     гідрологічна 

19 
 
1 
1 
 
8 
6 
3 

267,1 
 
15,0 
60,0 
 
27,6 
163,0 
1,5 

ЗАГАЛОМ 43 7198,8* 

* без урахування площі національного природного парку “Подільські 
Товтри” 

 
 

Таблиця 2 
Території та об’єкти природно-заповідного фонду  

Кам’янець-Подільських Товтр 
Природно-заповідна територія  
або об’єкт  

Категорія Площа, га Рік 
створення 

Території загальнодержавного значення 
Національні природні парки 

Подільські Товтри*  261 316,0 1996 
Заказники 

Велика і Мала Бугаїха Ландшафтний 66,5 1996 
Сокіл Ландшафтний 56,0 1989 
Івахновецький Ландшафтний 155,0 1981 
Циківський Ландшафтний 290,0 1981 
Іванковецький Ландшафтний 1014,5 1991 
Кармалюкова гора Ландшафтний 765,0 1974 
Княжпільський Ландшафтний 821,0 1983 
Товтра Вербецька Ботанічний 9,3 1996 
Карабчиївський Ботанічний 111,0 1996 
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Продовження таблиці 1 
Чапля* Ботанічний 177,0 1989 
Сатанівський Лісовий 1 

778,0 
1974 

Пам’ятки природи 
Товтра Самовита Ботанічна 15,0 1975 
Китайгородське відслонення* Геологічна 60,0 1984 

Території і об’єкти місцевого значення 
Заказники 

Івахновецький ліс Ландшафтний 81,0 1981 
Сорочинські Товтри Ландшафтний 6,8 1981 
Буковий ліс Ботанічний 5,3 1991 
Товтри Садова та Дернова Ботанічний 25,3 1981 
Черчецька товтра Ботанічний 4,5 1988 
Вільховецькі товтри Ботанічний 47,0 1996 
Китайгородський ліс* Ботанічний 84,0 1988 
Мокшанський Ботанічний 21,0 1988 
Нігинська товтра Ботанічний 3,5 1988 
Наддністрянський* Ботанічний 1 

167,0 
1992 

На Валу* Ботанічний 215,0 1990 
Шандрівський* Гідрологічний 28,0 1993 

Пам’ятки природи 
Деренівка Ботанічна 17,0 1991 
Урочище Ступинці Ботанічна 32,8 1986 
Дубовий ліс Ботанічна 4,8 1991 
Букові дерева Ботанічна 0,1 1992 
Врублівецький ліс Ботанічна 89,0 1988 
Циківська дубина Ботанічна 19,3 1996 
Залучанська печера* Геологічна 3,0 1982 
Товтра “Першак” з печерою Геологічна 5,0 1982 
Розріз тернавської свити ярузької 
серії* 

Геологічна 4,7 1982 

Розріз баговицької свити 
(устівська підсвита)* 

Геологічна 2,8 1982 

Розріз баговицької свити 
(мукшанська підсвита)* 

Геологічна 3,1 1982 

Скеля останець “Бабин писок” Геологічна 1,5 1982 
Гора “Теремець” з останцями Геологічна 2,5 1982 
Скеля останець “Соколів камінь” Геологічна 5,0 1982 
Джерело “Надія”* Гідрологічна 0,5 1982 
Джерело “Віра”* Гідрологічна 0,5 1982 
Джерело “Наталя”* Гідрологічна 0,5 1982 

* Об’єкти ПЗФ, які охоплюють окремі ділянки Подільських Товтр та прилеглі 
до них території. 
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Особливо цінними геолого-геоморфологічними об’єктами Подільських Товтр 

можна вважати ділянки головного пасма Товтр, скелі та відслонення рифогенних 
відкладів у привершинних частинах схилів головного пасма, конусоподібні 
скелясті гребені бічних товтр, печери у рифогенних відкладах, каньйоноподібні 
ділянки річкових долин, що перетинають головне пасмо Товтр, карстові озера та 
водоспади [1, 8].  

Унікальні й типові геолого-геоморфологічні об’єкти Подільських Товтр 
розташовані в межах ПЗ “Медобори”, НПП “Подільські Товтри” та 
ландшафтних, ботанічних і загальнозоологічних заказників, їх охороняють у 
складі комплексних і ботанічних пам’яток природи, або вони мають статус 
геологічних пам’яток природи. Природоохоронні об’єкти, спрямовані на 
збереження неживої природи Товтр, займають порівняно незначну частку у 
структурі природно-заповідного фонду регіону [3]. Отже, щодо Подільських 
Товтр питання збереження цінних геолого-геоморфологічних об’єктів для 
науково-пізнавальних та рекреаційних цілей є актуальним. 

У Кам’янець-Подільських Товтрах розташовано 43 території та об’єкти 
природно-заповідного фонду, у тому числі 29 – місцевого значення. Частка 
об’єктів, які спрямовані власне на охорону цінних геолого-геоморфологічних 
утворень Товтр, незначна і становить 1,63 % ПЗФ південного підрайону Товтр. 

На території національного парку скелясті відслонення рифових вапняків 
верхнього бадену спостерігаються у долинах річок Жванчик (с. Закупне), 
Смотрич (с. Карачківці), Мукша (с. Привороття). Також слід відзначити скельний 
монастир у Бакоті, приурочений до масивного відслонення рифогенних вапняків 
верхнього бадену над Дністром. Зазвичай, скелі та скелясті уступи головного 
пасма Подільських Товтр мають статус геологічних пам’яток природи та 
охороняються у складі ландшафтних заказників “Івахновецький”, 
“Іванковецький”, “Кармалюкова гора”, “Велика і Мала Бугаїха”, 
“Княжпільський” та лісового заказника “Сатанівський”. 

У межах національного парку “Подільські Товтри” сарматські органогенні 
побудови виражені у рельєфі досить різноманітними за морфологією та 
потужністю рифових відкладів пагорбами та гребенями та мають різний 
охоронний статус – переважно ботанічні заказники (рис. 1). 

До долини р. Жванчик органогенні споруди нижнього сармату утворюють 
конусоподібні скелясті пагорби, об’єднані в ланцюжки північно-західного 
простягання. Група таких товтр поблизу села Вільховець охороняється у 
ботанічному заказнику “Вільховецькі товтри”. 

 
Елементи Подільських Товтр: 1 – головне пасмо Товтр, 2 – бічні товтри; цінні 

геолого-геоморфологічні об’єкти Подільських Товтр: 3 – окремі товтри, 4 – скелі, 
5 – розсипи невеликих (від 0,5–1,0 до 1,5–2,0 м) брил вапняку, 6 – скелясті 
уступи у привершинних частинах схилів головного пасма Товтр, 7 – діючі 
промислові кар’єри, 8 – закинуті кар’єри, 9 – каньйоноподібні ділянки річкових 
долин, 10 – печери, 11 – штольні, 12 – карстові озера, 13 – водоспади, 14 – цінні 
знахідки викопної фауни, 15 – скельно-печерні комплекси, 16 – давні городища, 
17 – місця панорамного огляду.  
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Рис. 1. Цінні геолого-геоморфологічні об’єкти південної частини Подільських 
Товтр. 



46 
 

Поблизу сіл Біла та Чорна бічні товтри представлені у рельєфі 
конусоподібними пагорбами з крутими увігнутими схилами та численними 
скелястими виходами сарматських порід. Бічні товтри поширені на значній 
площі (близько 25 км2) і у плані утворюють майже замкнуте коло, що дало 
підставу В. Ласкарєву (1914) вважати їх викопним атолом. Для збереження та 
охорони органогенних побудов сармату створено геологічну пам’ятку природи 
“Товтра Першак з печерою” та ландшафтний заказник “Сорочинські Товтри”. У 
межах бічних товтр збереглись цінні ділянки степової рослинності, які 
охороняються у межах  ботанічних заказників  “Черчецька товтра” та “Товтри 
Садова та Дернова”, створено ботанічну пам’ятку природи загальнодержавного 
значення “Товтра Самовита”.  

Своєрідними є бічні товтри поблизу с. Нігин, які утворюють суцільний і чітко 
виражений у рельєфі гребінь меридіонального простягання, який складається із 
багаточисельних скелястих вершинок. Наскельно-степова рослинність цих товтр 
охороняється у межах ботанічного заказника “Нігинські товтри”. 

Біля села Вербка бічні товтри утворюють досить високе (до 30 м) чітко 
виражений у рельєфі пасмо з чотирма конусоподібними вершинками – “Чотири 
Кавалери”. Пасмо Вербицьких Товтр супроводжують менші за розмірами 
пагорби з пологими схилами. Вони зберігаються у межах ботанічного заказника 
загальнодержавного значення “Вербецькі товтри”.  

На межиріччі Боговички і Студениці та у долині Дністра окремі товтри 
представлені у вигляді пагорбів незначних розмірів (висотою до 4-5 м). 
Органогенні вапняки нижнього сармату відслонюються в річкових долинах, 
утворюючи мальовничі скелі (геологічна пам’ятка природи “Соколів камінь”). 

З літературних джерел відомо, що в межах головного пасма Товтр 
розташовані печери (поблизу сіл Хропотова, Вишнівчик, Закупне, Біла). Проте 
доступною для огляду з відповідним спорядженням є лише печера Перлина в 
урочищі Пуща на території заповідника “Медобори”. 

Еталонні розрізи для вивчення геологічної будови головного пасма 
Подільських Товтр розташовані у рекультивованих промислових кар’єрах та 
закинутих штольнях. Наприклад, Іванковецькі та Гуменецькі штольні можуть 
використовуватися для науково-пізнавальних екскурсій [6]. Проте в межах 
головного пасма південної частини Подільських Товтр розташовані переважно 
великі промислові кар’єри – Сахкамінь, Нігин, Вербка, Гуменці та ін. Сьогодні 
кар’єри у Кам’янець-Подільському геоморфологічному підрайоні займають 5 км2 
у межах головного пасма та 5,5 кв.км на території Товтрової зони, що складає 
відповідно 5 % і 1 %. Загалом у межах головного пасма Подільських Товтр 
кар’єри займають 8,6 кв.км (2 %) та 10,2 кв.км (2 %) території Товтрової зони [2]. 
Значну проблему для збереження Товтр становить відкриття нових промислових 
кар’єрів, які не тільки зменшать привабливість Подільських Товтр як цінного 
рекреаційного об’єкту, але на окремих ділянках повністю знищать частини 
масивів головного пасма. 

Зважаючи на незначну площу заповідної зони необхідно оптимізувати 
функціональне зонування території національного парку “Подільські Товтри”, 
передусім розширити і чітко окреслити ділянки заповідного ядра з прилеглими 
зонами регульованої та стаціонарної рекреації. У заповідну зону пропонуємо 
включити ділянки Товтр з добре збереженими природними комплексами: 
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1) ділянка головного пасма Товтр між поблизу сіл Іванківці (заказники 
“Іванковецький” і “Сатанівський”), Івахнівці (заказники “Івахновецький” і 
“Івахновецький ліс”) та Вишнічик; 

2) головне пасмо у долині р. Смотрич. Тут Л.П. Царик, П.Л. Царик (2008) 
пропонують створити Смотрицький регіональний ландшафтний парк; 

3) головне пасмо у долині р. Мукша з бічними Вербецькими Товтрами. До 
долини р. Мукші приурочені досить повні відслонення порід, починаючи з товщ 
крейди (г. Замок, г. Кармалюка, г. Тес); 

4) Нігинські бічні товтри і Черчий кряж, бічні товтри поблизу сіл Біла та 
Чорна – добре збережені ділянки бічних товтр з наскельно-степовою 
рослинністю. Сьогодні ці ділянки охороняються у статусі геологічних пам’яток 
природи та ботанічних заказників; 

5) особливий інтерес представляють бічні товтри у долині річок Дністер, 
Боговичка та Тернава, де тільки починається процес їх відкопування з-під пухких 
відкладів. 

Рекреаційну діяльність на території національного парку “Подільські 
Товтри” організовують спеціальні підрозділи парку, а також інші підприємства, 
установи та організації на підставі угод з адміністрацією НПП. На території 
національного парку функціонує 21 стаціонарна рекреаційна установа (санаторії, 
турбази, будинки відпочинку) та запроектовано мережу туристичних маршрутів 
(5 автобусних, 9 пішохідних, 3 кінних, 2 водних, 9 лижних, 7 автолюбительських 
та велосипедні у приміській зоні Кам’янця-Подільського) [13]. Більша частина 
туристичних маршрутів (передусім автобусних і автолюбительських, частково 
піших (узимку – лижних) і кінних) орієнтована на ознайомлення з історико-
архітектурними і природними об’єктами на території національного парку, 
вихідним пунктом маршрутів виступає передусім м. Кам’янець-Подільський, а 
також смт Чемерівці і м. Сатанів.  

Незначна частина маршрутів передбачає ознайомлення з об’єктами неживої 
природи парку. Для ознайомлення з геологічною будовою та морфологічними 
особливостями Товтр функціонують наступні піші туристичні маршрути і 
стежки [13]:  

1) екотуристичний маршрут “Сатанівська перлина” завдовжки 10 км від м. 
Сатанів, через смт Сатанівська Слобідка, с. Кренцилів до с. Іванківці та у 
зворотному напрямку. Відвідувачі ознайомлюються з історико-культурними 
об’єктами смт Сатанів – залишками замку (XV–XVII ст.), старовинними 
костелами і церквами, парком-пам’яткою “Сатанівська перлина”, мінеральними 
джерелами курорту “Сатанів”, каньйоноподібною долиною р. Збруч; 

2) еколого-пізнавальні стежки “Давня Бакота” (6 км) і “Джерела Бакотської 
затоки” (3 км), що пролягають узбережжям затоки та дозволяють ознайомитись 
із залишками скельного Свято-Михайлівського монастиря (ХІ–ХІІ ст.), 
відслоненнями рифогенних вапняків і джерелами; 

3) еколого-пізнавальна стежка “Кармалюкова гора” (2 км) біля с. Привороття-
2, на якій можна оглянути товтру “Збручевиця”, закинуті штольні, печеру 
Кармелюка, мінеральні джерела санаторію “Лісова пісня”;  

4) автобусний екотуристичний маршрут “Товтрами Чемеровеччини” (40 км) 
розпочинається у смт Чемеривці (парк культури) і проходить через села 
Почапинці, Зарічанка, Чорна (“Сорочинські Товтри” з наскельно-степовою 
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рослинністю), Біла (“Товтра “Першак” з печерою”, “Товтра Самовита”, 
“Черчецька товтра”), Залуччя (заказник “Циківський”, “Залучанська печера”) і 
Нігин (“Нігинська товтра”). 

Поряд з переліченими маршрутами у межах Товтрового пасма Проектом 
організації території, охорони, відтворення і рекреаційного використання 
природних комплексів і об’єктів НПП “Подільські Товтри” [13] запроектовано 
організувати:  

1) піший дводенний маршрут, який починається від смт Чемерівці, проходить 
залісненим головним пасмом Товтр до с. Вишнівчик та у зворотному напрямі; 

2) піший дводенний кільцевий маршрут с. Іванківці – смт Сатанів – с. 
Закупне – с. Іванківці; 

3) піший чотириденний кільцевий маршрут з смт Чемерівці, що пролягатиме 
через села Юрківці, Свершківці, Вишневчик, Завадівка, Ямпольчик; 

4) кінний триденний маршрут (70 км) з м. Кам’янець-Подільський, що 
проходитиме через заказник “Кармалюкова гора”, села Абрикосівка, Супрунківці 
(долина р. Тернава), Привітне, Лучки, Поділля і Чабанівка до смт Стара Ушиця; 

5) кінний чотириденний маршрут (80 км), що починатиметься з м. Кам’янець-
Подільський, пролягатиме через села Гуменці (“Кармалюкова гора”), Вербка 
(“Товтра Вербецька” відома як “Чотири кавалери”), Нігин (“Нігинська товтра”, 
товтри “Садова” і “Деренова”, заказник “Циківський”), Карачківці (товтра 
“Сокіл”), Смотрич (Домініканський костел Св. Миколая (1837)), Чорна 
(“Сорочинські товтри”, “Товтра Першак з печерою”), Завадівка, Вишнівчик 
(головне пасмо Товтр, заказник “Буковий ліс”, пам’ятка природи “Дубовий ліс”), 
Юрківці до смт Чемерівці.  

Поряд з формами рельєфу Подільських Товтр без сумніву найвизначнішими 
геолого-геоморфологічними об’єктами національного парку є геологічні 
пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера “Атлантида” (10 га), 
“Китайгородське відслонення” (60 га) і “Смотрицький каньйон” (80 га), які 
розташовані за межами Товтрового пасма. З цими об’єктами можна 
ознайомитись під час автобусних екскурсій, а також відвідавши еколого-
пізнавальну стежку і екотуристичний маршрут “Смотрицький каньйон” 
(завдовжки відповідно 2 і 4 км) та екотуристичний маршрут “Китайгородське 
відслонення” (4 км). 

Отже, у межах Кам’янець-Подільських Товтр розташована низка унікальних, 
мальовничих форм та елементів форм рельєфу викопних органогенних побудов. 
Важливою є оцінка геолого-геоморфологічних об’єктів як чинника, що зумовлює 
біорізноманітність заповідних територій. У ході планування територіальної 
структури, розширення площ та оптимізації функціонального зонування 
заповідних територій важливо звертати увагу на природні межі об’єктів, їхню 
геологічну та геоморфологічну будову. Для Кам’янець-Подільських Товтр, як і 
для Товтр загалом, актуальні питання інвентаризації особливо цінних геолого-
геоморфологічних об’єктів та розробка на їхній основі екоосвітніх та 
екотуристичних маршрутів [1, 12]. 

До перспективних завдань щодо дослідження, збереження й використання 
геолого-геоморфологічної спадщини Подільських Товтр необхідно віднести: 1) 
проведення великомасштабного геологічного картографування з виділенням 
цінних у науково-освітньому аспекті відслонень порід (місця документації); 2) 
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проведення інвентаризації і паспортизації особливо цінних геолого-
геоморфологічних об’єктів; 3) оцінювання впливу георізноманітності Товтрового 
пасма на біотичне і ландшафтне різноманіття та розбудову елементів екомережі; 
4) розбудова мережі екоосвітніх і екотуристичних маршрутів на базі цінних 
геолого-геоморфологічних об’єктів та створення відповідної інформаційно-
освітньої інфраструктури для популяризації геоспадщини Товтр. 
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THE MODERN SITUATION AND PERSPECTIVES 
OF RESERVING AND GEOTOURISTIC UTILIZATION 
OF KAMYANETS-PODILSKYI TOVTRY GEOLOGY-

GEOMORPHOLOGIC OBJECTS 

V. Brusak, K. Moskalyuk 
Ivan Franko National University of Lviv 

 
 Tovtry – is a complex of Miocene fossils reef buildups which rise in a scenic ridge and 

hills above the surrounding plains of Podillya region. The Tovtry zone consists of main ridge 
(the late Baden barrier reef), isolated Tovtry hills (the late Baden bioherms, located east of the 
ridge), isolated tovtry (the early Sarmat bioherms, located west of the main ridge), the territories 
of the former channels, lagoons and passes between hills, where the modern rivers flows. The 
correlation and form of relief of Tovtry zone elements are the basis of detailed geomorphologic 
zoning. Within geomorphological area of Podillian Tovtry distinguish three subdistricts – 
Zbarazh, Medobory and regions. The Kamyanets-Podilskyi Tovtry is stretching from river 
Zbruch to Dnister. 

 Within Podillian Tovtry are 85 objects of natural reserve fund (NRF), dominated by 
the number of botanical (20) and geological (19) natural monuments. The largest area is 
occupied by national nature park «Podilski Tovtry» (261 316,0 ha) and nature reserve 
«Medobory» (9 516,7 ha). The Kamyanets-Podilskyi Tovtry is entirely situated within the 
national park, where 162 natural protected objects are located. The structure of NRF of 
Kamyanets-Podilskyi Tovtry is – by the number dominate botanical (12) and landscapes (9) 
reserves, geological (9) and botanical (7) natural monuments, and the largest area is covered by 
landscapes (3255.8 ha), botanical (1869.9 ha) and forest (1778 ha) reserves. 

 The particularly valuable geological and geomorphological objects of Tovtry (plots of 
main Tovtry ridge and isolated tovtry hills, exposures of reef rocks, rocks complexes, river 
canyons, waterfalls etc.) have been chosen. This unique Tovtry objects are preserving as 
landscape reserves «Ivahnovetskyy», «Big and Small Buhayiha», «Ivankovetskyy», 
«Karmalyukova Mountain», «Knyazhpilskyy», «Sorochinskiy Tovtry», botanical reserves 
«Tovtrа Verbetska», «Tovtra Samovyta», «Tovtry Sadova and Dernova», «Vilhovetska 
Tovtra», «Cherchetska Tovtra», forest reserve «Satanivskyi», geological nature monuments 
«Tovtra Pershak with caves», «Rock outlier «Babyn pysok», «Mountain «Teremets» with 
residuals» and «Rock outlier «Falcon stone». The proportion of nature protected sites, which 
are aimed at unique geology-geomorphologic Tovtry landform protection, is only 1,63 % from 
Kamyanets-Podilskyi Tovtry natural reserve fund.  

 The optimization of national park «Podilski Tovtry» functional zoning has been 
proposed. The increasing the national park protected area by including the parts of reserves 
«Ivankovetskyy», «Satanivskyi», «Ivahnovetskyy» and «Ivahnovetskyy Forest» and natural 
monuments. Attention is paid to the danger of increasing the area of quarries and open-cast 
mines, which are completely destroyed some parts of the main Tovtry ridge and reduce the 
recreational appeal of national park. The national park operates by 21 stationary recreational 
establishments. The 35 tourist trails for exploring the valuable historical, architectural, 
archaeological and natural sites has been designed. The geological structure and morphological 
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features of Tovtry can be found on ecotourism routes and hiking trails «The pearl of Sataniv» 
(10 km), «The ancient Bakota» (6 km), «Sources of Bakota bay» (3 km) and «Karmalyukova 
Mountain» (2 km), and on bus tours «Chemerovetskyy Tovtry» (40 km). The three hiking trails 
and two horses trail of varying lengths within Kamyanets-Podilski Tovtry has been suggested. 

 Key words: Kamyanets-Podilski Tovtry, main ridge, isolated tovtry hills, natural 
reserve fund, outstanding geology-geomorphologic objects, geotourism.  

 

 



52 
 

УДК 551.436:551.796 
 

ТЕРАСИ НИЖНЬОГО СЕРЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТА  
ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ (друга стаття) 

 
Роман Гнатюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Пропонована стаття присвячена розгляду наступних проблем: 1) збереженість різно-
вікових терас і відтворення їх вихідної (первинної) поверхні; 2) розмежування 
фрагментів суміжних терас, близьких за висотою поверхні; 3) розрізнення давніх 
(наддолинних) терас Серету та Дністра;тераси консеквентних подільських рік; 4) 
розрізнення відкладів наддолинних терас і звітрених глин, галечників, конгломератів і 
пісків середнього-верхнього міоцену. 

Збереженість вихідної поверхні окремих фрагментів місцевих терас залежить 
головно від їхньої ширини та їх положення у рельєфі. Важливе значення має також і вік 
(давність) тераси.Перетворення первинних поверхонь пізньоплейстоценових терас 
пов’язане головно з утворенням делювіальних і пролювіально-делювіальних шлейфів у їх 
тильній частині, а також зі зниженням їх зовнішніх (надуступних) частин. Часто 
надуступні поверхні зниження змикаються чи майже змикаються із зашлейфованими 
ділянками цих терас. Ще гіршою є збереженість фрагментів давніших плейстоценових 
терас. Деякі з-поміж них повністю знищені денудацією – заміщені формами структурно-
денудаційного генезису, що вироблені у товщі річкових відкладів й подібні до річкових 
терас.З’ясовано, що давні (наддолинні) галечники нижнього Серету,будучи головно 
продуктом перевідкладення раніше нагромадженого руслового алювію Пра-Дністра, за 
петрографічним складом крупних уламків нагадують галечники давніх дністерських 
терас. Тому поверхове вивченняпетрографічного складу алювію не може бути підставою 
для впевненого розрізнення наддолинних руслових відкладів і терас Серету та Дністра. 
Наведено морфологічні та геологічні докази того, що широкі “наскрізні” долини, 
розміщені на вершинній поверхні межиріч у районі Нижнього Присереття, не можна 
відносити до річкових долин. Висловлено й обґрунтовано тезу про те, що елементи 
рельєфу давніх консеквентних річкових долин та їх річкові відклади могли б зберегтись 
лише на найвищих вирівняних ділянках межиріч Нижнього Присереття.  

Ключові слова: річкова тераса, тераси Серету, структурно-денудаційні рівні, плейсто-
цен Придністер’я. 

 
Вступ. Територію, прилеглу до нижнього Серету, вирізняє порівняно добра 

збереженість і вивченість річкових терас, розміщених у сучасній долині цієї 
подільської ріки та безпосередньо поза її межами. Фактично, це район, опорний 
для поглибленого дослідження терас не лише давнього Серету, а й інших поділь-
ських приток Дністра [5].  

Перелік актуальних проблем, безпосередньо пов’язаних із вивченням 
річкових терас цієї місцевості, подано у першій частині нашої однойменної 
публікації [5], де також висвітлено проблему, пов’язану із розрізненням річкових 
терас і морфологічно подібних до них структурно-денудаційних рівнів. 
Пропонована стаття присвячена стислому розгляду чотирьох наступних проблем: 
___________________ 
© Гнатюк Р., 2016 
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1) збереженість різновікових терас і відтворення їх вихідної (первинної) 
поверхні; 

2) розмежування фрагментів суміжних терас, близьких за висотою поверхні; 
3) розрізнення давніх (наддолинних) терас Серету та Дністра; тераси 

консеквентних подільських рік; 
4) розрізнення відкладів над долинних терас і звітрених глин, галечників, 

конгломератів і пісків середнього-верхнього міоцену. 
Усі перелічені питання разом із раніше розглянутою проблемою, пов’язаною 

із існуванням структурно-денудаційних поверхонь, подібних до річкових терас, є 
складовими проблеми виявлення та виокремлення терас як елементів рельєфу. 
Тому їх потрібно вирішувати в першу чергу – на початкових етапах польових і 
камеральних досліджень, коли виявляємо фрагменти річкових терас та 
зображаємо їх на карті. Слід також зазначити, що всі ці чотири проблеми 
актуальні у разі вивчення терас не лише нижнього Серету, а й інших головних 
рік Подільського Придністер’я. Особливо важливою й актуальною є перша 
проблема.  

Збереженість різновікових терас і відтворення їх вихідної (первинної) 
поверхні. Збереженість терас певних рік, і нижнього Серету зокрема, може бути 
розглянута у двох взаємно пов’язаних аспектах. Один із них стосується 
збереженості цих форм як окремих складових рельєфу, що представляють ту чи 
іншу терасу ріки – є її ліпше чи гірше збереженими (в аспекті збереженості 
первинної поверхні тераси) територіально відособленими фрагментами. Йдеться, 
зокрема, про збереженість первинної поверхні окремих фрагментів певної 
річкової тераси, а відтак і тераси в цілому, про рівень і характер збереження 
різних (різновікових) терас, а такожпро важливість розрізнення терас і товщ 
річкових відкладів, які – самі по собі – не є річковими терасами. Практично цей 
аспект питання проявляється передусім як проблема виявлення й відтворення 
первинної поверхні тераси та визначення її дійсної висоти – основної 
морфологічної характеристики тераси. 

Інше бачення проблеми збереженості терас нижнього Серету стосується 
їхньої кількості, точніше, повноти/неповноти терасового комплексу відпо-
відного відрізку ріки. 

В подальшому розглянемо лише перший аспект зазначеної проблеми, хоч 
обидва аспекти в однаковій мірі важливі. 

Збереженість первинної поверхні окремих фрагментів терас давнього Серету 
залежить головно від їхнього розміру (ширини) та положення у рельєфі; важливе 
значення має такожі вік (давність) тераси. Найменших змін зазнали фрагменти 
наймолодшої плейстоценової тераси, поверхня якої піднята зазвичай на 5–6 м 
над меженним рівнем води. Дещо гірше збережені ділянки давнішої 
плейстоценової тераси, перевищення якої над меженним рівнем р. Серет 
становить близько 10 м. Ще гіршою є збереженість фрагментів давніших плей-
стоценових терас. Деякі з-поміж них не лише суттєво змінені, а й повністю 
знищені денудацією – заміщені формами структурно-денудаційного генезису, що 
вироблені в товщі річкових відкладів й подібні до річкових терас. Видозмінення 
та руйнування поверхонь багатьох фрагментів допізньоплейстоценових серет-
ських терас й зумовило важливість зазначеної проблеми. 
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Перетворення первинних поверхонь порівняно давніх (давніших від 
наймолодшої плейстоценової тераси) пізньоплейстоценових терас нижнього 
Серету пов’язане головно з утворенням делювіальних і пролювіально-
делювіальних шлейфів у їх тильній частині. Тому ділянки терас цього віку, які 
займають вершинне положення або ж розміщені під низькими міжтерасними 
уступами, є порівняно добре збереженими. Суттєва зміна морфології багатьох 
фрагментів цієї ж групи террас пов’язана також зі зниженням їх зовнішніх 
(надуступних) частин і формуванням пологовипуклих поверхонь, розміщених 
вище брівки тераси. Такі поверхні – елементи морфологічної будови терас – 
можна назвати поверхнями зниження. 

Ширина дистальних ділянок шлейфів, накладених на первинні поверхні 
пізньоплейстоценових серетських терас, може досягати 100–150 м. Такої ж 
величини зазвичай досягають поверхні зниження, приурочені до периферійних 
частин цих терас, обмежених уступами плейстоценового віку. Тому, якщо 
ширина конкретних фрагментів порівняно давніх пізньоплейстоценових терас не 
перевищує 200 м, надуступні поверхні зниження змикаються чи майже 
змикаються із зашлейфованими ділянками терас, їх поверхня отримує загальний 
нахил від тилового шва до брівки і стає ввігнуто-випуклою у профілі. За таких 
умов виникають труднощі із відтворенням первинної поверхні тераси та точним 
визначенням її висоти.  

Ці труднощі стають ще серйознішими у разі визначення абсолютних і 
відносних висот фрагментів давніших терас, площадки яких зазнали ще більших 
змін під впливом екзогенних, головно деструктивних процесів. Вихід із цієї 
проблемної ситуації слід вбачати у цілеспрямованих пошуках найліпше 
збережених, а, отже, і достатньо крупних фрагментів різновікових терас з 
виразними рівними поверхнями – рештками первинної поверхні тераси. Такі 
представницькі ділянки конкретних фрагментів річкових терас слід уважати 
опорними для точного визначення висоти тієї чи іншої тераси. 

Визначення висотних характеристик терас, давніших за другу надзаплавну 
(10-метрову) терасу, додатково ускладнюють структурно-денудаційні поверхні 
(рівні), вироблені у товщі терасових відкладів внаслідок субпаралельного 
відступання схилів – ці рівні, морфологічно подібні до дещо видозмінених терас, 
можна помилково приймати за річкові тераси. Ознаки, важливі для розрізнення 
річкових терас і схожих до них структурно-денудаційних поверхонь, розглянуті 
нами раніше [5]. Зазначимо, що поверхні цього типу, вироблені у товщі алювію 
найдавніших терас, названих наддолинними, займають значно більші площі 
вершинних поверхонь межиріч, аніж самі тераси – ліпше чи гірше збережені 
рештки поверхонь річкових терас, ще не заміщені структурно-денудаційними 
поверхнями.  

Загалом, проблема збереженості фрагментів місцевих терас як елементів 
рельєфу тісно пов’язана із проблемою розрізнення річкових терас і схожих до 
них рівнів, бо усвідомивши факт існування вирівняних структурно-денудаційних 
поверхонь, приурочених до цокольних площадок терас і горизонтів їх руслових 
(гравійно-галькових) відкладів, та їх роль у будові рельєфу сучасної 
долиниСерету та прилеглих до неї межиріч, усвідомлюєш необхідність і 
важливість вирішення цього питання у справі виявлення, простеження, зістав-
лення й розпізнавання місцевих терасових рівнів. 
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Розмежування фрагментів суміжних терас, близьких за висотою поверх-
ні. Ця проблема стосується передусім низьких терас, розділених порівняно 
невисокими (перші метри) уступами, які не “вичитуються” зазвичай за топо-
графічними картами крупних масштабів і не отримують відображення на 
наявних – у вільному доступі – цифрових моделях рельєфу. У такій ситуації 
виокремлення та картографування конкретних фрагментів терас потребує 
проведення значного обсягу польових досліджень, спрямованих на виявлення та 
простеження невисоких міжтерасних уступів.  

У долині нижнього Серету проблемним є не лише розмежування 
низькихплейстоценових терас, а й відділення цих терас, особливо наймолодшої 
з-поміж них (умовно 1-ї надзаплавної), від сучасної, голоценової заплаво-тераси. 
Уступ, який розділяє ці тераси, має висоту біля 2 м, і лише місцями відо-
бражається на сучасних топографічних картах масштабу 1:10 000 і 1: 25 000. 
Окрім того, обидва рівні зазвичай мають однакове господарське використання, 
бо голоценова заплаво-тераса протягом двох останніх століть затоплюється лише 
під час особливо значних повеней і паводків.  

Відділити голоценовий терасовий рівень від широко розповсюдженої 1-ї 
надзаплавної тераси “допомагають” космознімки високої роздільної здатності, 
викладені в мережу Інтернет у рамках проектів Google Планета Земля та 
SAS.Планета. Певне значення має тональність зображення. Наприклад, поверхня 
голоценової тераси на свіжозораному полі місцями вирізняється помітно 
світлішим забарвленням, бо сучасний чорноземоподібний ґрунт, сформований на 
обох терасах, у межах голоценової заплаво-тераси зазвичай перекритий шаром 
світліше забарвленого накладеного алювію палево-сірого чи сіро-палевого 
кольору. 

Сателітні знімки високої роздільної здатності є додатковим джерелом 
інформації для виявлення та простежування невисоких уступів, які розділяють 
фрагменти суміжних терас. Приміром, у межах розораних територій наявність 
невиразних міжтерасних уступів засвідчують розпливчасті світлі смуги – 
індикатори ділянок локально еродованих ґрунтів. 

 Проблема виокремлення фрагментів низьких терас, близьких за висотою 
поверхні, актуальна не лише для долини нижнього Серету й інших великих 
долин подільських приток Дністра. Вона стосується і терас самого Дністра. Але у 
разі вивчення низьких терас власне подільських рік вона особливо важлива через 
їх порівняно малу висоту, а, відтак, і незначні перевищення між суміжними за 
віком терасами, а також через їх порівняно малі латеральні розміри.  

 Розрізнення наддолинних терас Серету та Дністра. Наддолинні тераси 
нижнього Серету вперше виокремлені у праці С. Рудницького [11, с. 177]. Він 
визначив їх за морфологією рельєфу та наявністю руслових відкладів (так званих 
старих рінищ, складених виключно з місцевих скал), виявлених Ф. Беняшем і М. 
Ломницьким [11, сс. 256–257, 15,16, 17, с. 83] над сучасною долиною ріки. 
Згодом дві наддолинні тераси Серету були визначені Ю. Полянським у районі с. 
Монастирок [10, 4-а та 5-а тераси на рис. 1]. Втім, у подальші роки цього типу 
тераси були поза увагою дослідників і в літературі утвердилась думка про те, що 
Серет та інші подільські притоки Дністра не мають високих (наддолинних) терас 
[2]. Лише на початку 90-х років підчас проведення геологічної зйомки масштабу 
1:50 000 [3] у південній частині нижнього Присереття (південніше Чорткова) над 
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сучасною долиною Серету були виявлені й відкартовані давні річкові відклади, 
які супроводжували долину ріки з обох боків і були з огляду на це саме її 
утвореннями. Ці наддолинні річкові відклади, констатовані авторами 
геологічного звіту на різній абсолютній висоті, фактично стали підставою для 
виділення відповідних їм різновікових наддолинних терас. 

 Матеріали цієї геологічної зйомки, уточнені та доповнені даними наших 
досліджень, дають змогу впевнено виокремити одну (умовно першу) наддолинну 
терасу нижнього Серету та передбачити існування ще двох – умовно другої і 
третьої. У районі с.Більче-Золоте, де можна виділити усі зазначені вище рівні, 
абсолютні висоти найліпше збережених ділянок їх поверхонь становлять 
відповідно близько 278, 306 і 325 м, відносні коливаються біля 115, 135 і 160 м. 

Дві перші наддолинні тераси Серету виявляють приуроченість до сучасної 
долини ріки, тому їх віднесення до серетських терас сумнівів не викликає. Іншою 
є ситуація з вищою, третьою терасою, яка – як тераса Серету – більш-менш 
впевнено виділена лише південніше с.Більче-Золоте, зокремау районі відмітки 
321,2 м поблизу урочища Калінський Ліс, де вона якби змикається з 320-
метровою терасою Дністра (шостою за Ю. Полянським [10], тринадцятою за В. 
Ващенком [3]), відклади якої широко розповсюджені західніше та східніше с. 
Новосілка [10]. Пов’язувати утворення цієї ділянки тераси з діяльністю саме 
Серету, а не Дністра, доволі проблематично. Не виключено, що Дністер, 
формуючи 320-метрову терасу, невеликі ділянки якої збережені в кількох місцях 
у південній частині сучасного межиріччя Серету та Нічлави, порівняно далеко 
“заглибився”всередину Західного Поділля саме у районі с.Більче-Золоте, тобто 
над сучасною долиною Серету, і передбачувана третя наддолинна тераса Серету 
є насправді крайньою північною ділянкою 320-метрової тераси Дністра. 

Вирішення цього питання логічно пов’язувати передусім із вивченням петро-
графічного складу річкових відкладів, що мав би бути відмінним для давніх 
терас Серету та Дністра.    

 Склад руслового алювіюкількох невеликих покривів річкових відкладів, 
віднесених до потенційної тераси Серету 160-метрової висоти, відомий нам за 
висипками крупноуламкового матеріалу у трьох місцях. Одне із них знаходиться 
західніше с. Мишків – на широті північного краю с.Більче-Золоте, де галечник 
підстеляє нешироку вершинну поверхню з відмітками 312,2 та 310,7 м, два інші 
розміщені на лівобережжі ріки поблизу с. Шершенівка (північна частина 
розлогого останцеподібного підняття з відміткою 310,2 м – г. Поплави) та 
південніше Більче-Золотого (верхня частина підняття Прикрий Горб з вершиною 
317,6 м).  

Петрографічний склад крупноуламкового матеріалу у цих місцях виявився 
дещо відмінним. Зокрема, у районі г. Поплави, що знаходиться близько 5 км на 
північ від північного краю с.Більче-Золоте, та на вершині Прикрого Горба 
південніше Більче-Золотого (висипка карпатської ріні на поверхні цього підняття 
згадана у праці Ю. Полянського [10, с. 17]) виявлено лише карпатський матеріал, 
властивий алювію давніх терас Дністра [10, 11, 14 та ін.].У висипці поблизу с. 
Мишків разом з уламками карпатських порід (кременисті алевроліти, карпатські 
кремені (фтаніти), кварци, пісковики) траплялись уламки місцевого походження 
– гіпси та вапняки тираської світи міоцену, яка мабуть творила тут цоколь 
тераси. 
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Виключно чи переважно карпатське походження скал, що входять до складу 
руслового алювіюв зазначених вище місцях, розміщених над долиною Серету, є, 
здавалось би, дуже вагомою підставою для віднесення проблемних фрагментів 
тераси району с.Більче-Золоте до терасового комплексу Дністра. 

Утім, русловий алювій другої наддолинної тераси Серету, фіксований у 
вигляді висипки в різних місцях на вершинній поверхні останцеподібного 
підняття, розміщеного східніше с. Мушкарів і північніше Більче-Золотого, теж 
складений переважно з уламків карпатських порід. Місцеві (подільські) скали 
представлені тут уламками міоценових (?) вапняків, а алювій підстеляють гіпси 
тираської світи міоцену.  

Уламки карпатських порід часто трапляється в товщі руслових відкладів 
першої наддолинної тераси Серету, відслонених на висоті 266–268 м у діючому 
кар’єрі східніше локації колишнього польового стану с. Мушкарів. Гравійно-
галечниковий матеріал руслового алювію цієї ж тераси, виявлений у кількох 
пунктах на правобережжі Серету навпроти с. Більче-Золоте в інтервалі абсо-
лютних висот 255–270 м, складений переважно з карпатських порід. 

У цих здавалось би дивних фактах насправді нічого дивного нема, бо у районі 
с. Більче-Золоте та вище уздовж долини Серету руслові відклади його другої 
наддолинної тераси підстелені зазвичай глинистими відкладами косівської світи 
та легкорозчинними породами – гіпсами та хемогенними вапняками – тираської 
світи. Породи останньої (якщо не брати до уваги тонкі прошарки мергелів, 
вапняків і туфогенних алевролітів та пісковиків, які зрідка трапляються в основі 
косівської світи) творять найвище розміщений шар скельних порід цієї 
місцевості. У такій ситуації був безсумнівний дефіцит скельних уламків місцевих 
порід, які могли входити до складу гравійно-галькового матеріалу руслового 
алювію цієї і давнішої тераси нижнього Серету. Разом з тим, на цій місцевості 
були гравійно-галькові відклади раніше утворених терас Пра-Дністра, які могли 
бути й реально були головним джерелом крупноуламкового матеріалу руслових 
відкладів наддолинних серетських терас Придністер’я. Тому давні (наддолинні) 
галечники нижнього Серету, зокрема його другої наддолинної тераси, будучи 
головно продуктом перевідкладення раніше нагромадженого руслового алювію 
Пра-Дністра, за петрографічним складом крупних уламків нагадують галечники 
давніх дністерських терас.  

Зазначене не відповідає поглядам Ю. Полянського, який, пов’язуючи 
галечники 320-метрової тераси Нижнього Присереття виключно з діяльністю 
Дністра, обґрунтовував цей висновок здавалось би слушним зауваженням про те, 
що “… відложення Серета повинні б, річ ясна, виказати в річищах виключно 
ріняки подільських скал” [10, с. 12].   

Отже, поверхове вивчення петрографічного складу руслових відкладів 
передбачуваної третьої наддолинної тераси Серету району с. Більче-Золоте не 
може бути підставою для однозначного ствердження щодо приналежності цього 
рівня лише до терасового комплексу Дністра. Швидше за все, тут наявні 
фрагментита відклади тераси, утворені діяльністю обох рік, і галечники, 
розміщені північніше Більче-Золотого, мабуть представляють алювій Серету, а 
не Дністра. Для підтвердження чи спростування цього здогаду необхідне 
додаткове, ґрунтовніше вивчення петрографічного складу руслового алювію 
місцевого алювіального покриву. Необхідно також узяти до уваги інші харак-
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теристики руслових відкладів наддолинних терас Серету та Дністра, зокрема 
їхню потужність і гранулометричний склад.  

Слід також шукати інші фрагменти цієї проблемної тераси давнього Серету, 
розміщені вище за течією ріки. Наразі рівень відповідної висоти виявлено лише 
східніше сіл Шершенівка–Олексинці, де вершинні поверхні двох пологосхилових 
валоподібних піднять, витягнутих з північного заходу на південний схід, мають 
абсолютну висоту біля 330 м. Якщо терасова природа цього рівня буде 
підтверджена, це буде додатковим свідченням реальності третьої наддолинної 
тераси Серету, бо його приналежність до дністерських терас є малоймовірною з 
огляду на розміщення зазначених валоподібних піднять на північно-східному 
макросхилі Придністерського наддолинного пасма Західного Поділля – з боку 
долини сучасного Серету, а не Дністра. Можливо, однак, що це терасовий рівень 
не Серету, а іншої подільської ріки, яка протікала з північного заходу на 
південний схід і у районі сіл Більче-Золоте–Новосілка впадала в Дністер. Не 
виключено, що русловий алювій, зображений [3] на кульмінаціях приосьової 
частини цього пасма над рівнем передбачуваної третьої наддолинної тераси 
Серету, теж був відкладений не лише Дністром, а й Серетом чи іншою рікою 
Західного Поділля. 

Тераси консеквентних подільських рік. Існування давніх (пліоценових) 
рік, які текли у районі Поділля з північного заходу на південний схід відповідно 
до первинного нахилу земної поверхні в напрямку відступаючого Сарматського 
моря, передбачили й обґрунтували свого часу С. Рудницький і В.Ласкарєв [9, 11]. 
С. Рудницький вказав на типовість морфологічно зрілих розлогих долин NW-SE 
напрямку, розміщених на вершинній поверхні західної частини Подільської 
височини, і висловив здогад про те, що саме ці форми, названі ним долинищами, 
є рештками первісних консеквентних долин [11, сс. 275-6, 286]. Обґрунтування й 
ідеї С. Рудницького та В.Ласкарєва щодо суттєвої перебудови гідрографічної 
мережі Подільської височини отримали визнанняу публікаціях К. Геренчука [1, 
2], Й. Свинка [12] та інших дослідників неживої природи Поділля. Разом з тим, 
наявність цих реліктових форм в південно-західній частині Подільської височини 
(західніше Товтрового пасма) не може вважатись підтвердженою. Зокрема, 
відкритим залишається питання щодо реальності давніх відкладів і терас, 
приурочених до цих гіпотетичних річкових долин. Утім, сам факт існування 
широких долиноподібних форм на вершинних поверхнях межиріч цієї частини 
височини, які можна б назвати “прохідними” або “наскрізними”, сумнівів не 
викликає.  

Широкі зниження, що простягаються по межиріччях височини з північного 
заходу на південний схід і нагадують прохідні річкові долини, біля долини 
нижнього Серету найдокладніше представлені у праці С. Рудницького [11, сс. 
193-194]. Зниження цього типу є особливо виразними на межиріччі Серету та 
Нічлави. Показовим прикладом таких форм можуть бути дві “прохідні” долини, 
розміщені поблизу м. Чортків – виявлене С. Рудницьким долини ще Тудорів–
Майдан–Оришківці та зниження, що простягається від Чорткова через смт. 
Заводське до сіл Шманьківчики та Шманьківці. 

Які є вагомі підстави вважати, що ці та інші подібні “наскрізні” долини, 
розміщені на вершинній поверхні височини у районі Нижнього Присереття є 
реліктами давніх річкових долин? На нашу думку, вагомих підстав для такого 
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судження нема. Зате є морфологічні та геологічні докази того, що ці форми 
рельєфу не можна відносити до річкових долин. 

Наприклад, зазначені вище “прохідні” долини, розміщені біля м. Чортків, 
були утворені внаслідок формування кількох достатньо виразних валоподібних 
еолових піднять, приурочених до західної (присеретської) частини межиріччя 
Серет–Нічлава та витягнутих у NW-SE напрямку. Самі підняття – це еолові 
форми рельєфу, складені пилуватими відкладами, а розміщені між ними долини є 
вторинними, побічними утвореннями – аналогами так званих міжгрядових долин 
Пасмового Побужжя. Еолове походження цих пилуватих відкладів та складених 
ними форм підтверджують горизонти пізньоплейстоценових викопних ґрунтів, 
визначені Ю. Векличем і В. Ващенком [3] у 12-метровій товщі навіяного 
покриву, розкритого свердловиною 85-Д, що закладена на вершинній поверхні 
південного лесового пасма біля смт. Заводське. Зазначимо, що виразні еолові 
підняття та генетично пов’язані з ними міжпасмові зниження типові для західних 
частин багатьох головних межиріч Західно-Подільського плато. У районі 
Нижнього Присереття такі форми рельєфу виявлено лише північніше долини р. 
Млинка.    

Інші розлогі “прохідні” зниження, які можна виокремити на межиріччях біля 
долини нижнього Серету, є формами денудаційного типу. Це давні (здогадно 
ранньо- і середньоплейстоценові) долини невеликих місцевих водотоків, які були 
суттєво розширені внаслідок субпаралельного відступання схилів під впливом 
делювіальних і соліфлюкційних процесів. Широкі днища цих форм представлені 
здвоєними базисними педиментами, які зазвичай підброньовані товщею стійких 
порід. Їхні схили на межиріччі Серету та Нічлави є схилами денудаційних 
останців. 

Прикладом такого типу долин може бути розлоге зниження, виділене     С. 
Рудницьким [11, с. 194] на лівобережжі Серету як долинище Лисівці–Висічка. 
Дещо західніше цієї форми, безпосередньо біля сучасної долини Серету, виді-
ляється досить виразне ізометричне пониження, розміщене між останцеподіб-
ними підняттями з вершинами г. Бебнівка та г. Поплави й відкрите до долини 
Лисівці–Висічка. Ще одну долиноподібну форму, розміщену між долинами 
Серету та Нічлави, можна виокремити як долини ще Олексинці–Стрілківці. Дно 
усіх цих долин приурочене до нахиленої у південно-східному напрямку покрівлі 
тираської світи – найвищого горизонту скельних порід у розрізі місцевого 
міоценового покриву. Цю залежність підтверджують матеріали геологічної 
зйомки [7, с. 9, 8], а також наші польові спостереження, згідно яких на різних 
ділянках днищ зазначених “прохідних” долин, у тім числі у приосьовій, 
найнижчій частині, безпосередньо на поверхні землі трапляються гострокутні 
уламки ратинських вапняків і гіпсів тираської світи. Рясну висипку необкатаних 
уламків цих порід можна бачити зазвичай вздовж траншей закритого дренажу та 
головних меліоративних каналів, що дренують дно “прохідних” долин у 
внутрішній частині межиріччя Серету та Нічлави. Наявність необкатаних 
уламків місцевих корінних порід у днищі цих неправдивих річкових долин 
переконливо підтверджує тезу про те, що їх дно є денудаційною поверхнею, а 
сааме зниження в цілому – формою суттєво денудаційною.  

 Здійснюючи пошук морфологічних і речовинних “слідів” давніх річкових 
долин, слід ураховувати: 
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1) потенційно ліпшу збереженість відносно рівних поверхонь, зокрема днищ 
реліктових долин передбачуваних палеорік, а не їх схилів; 

2) погану збереженість найдавніших (пізньопліоценових – у разі проведення 
межі пліоцену та плейстоцену на рівні близько 1,8 млн. р.) терас Дністра у 
західній і центральній частинах Середнього Придністер’я, де значно більше 
поширення мають рештки терасових відкладів, а не самі тераси; 

3) що на вершинних поверхнях межиріч придністерської частини Західного 
Поділля, як і Поділля в цілому, домінує денудаційний рельєф, утворений у 
плейстоцені.  

Отже, фрагменти можливих консеквентних долин Західного Поділля навряд 
чи могли зберегтись як цілісні, долиноподібні форми рельєфу. Ймовірніше, що 
збереглись наймолодші тераси цих долин та/чи відповідні їм відклади. Їх і 
потрібно шукати. Але не в днищах існуючих нині “прохідних” долин – порівняно 
молодих складових рельєфу, а на вершинних поверхнях денудаційних останців і 
останцеподібних піднять. Тобто, на найвищих вирівняних ділянках межиріч, де і 
могли б зберегтись елементи рельєфу консеквентних річкових долин та 
найдавніші річкові відклади.  

 У південній частині Нижнього Присереття (південніше м. Чортків) фраг-
ментами найнижчої тераси консеквентної подільської ріки можуть бути вершин-
ні поверхні двох вище згаданих валоподібних піднять, розміщені на висоті біля 
330 м н.р.м. й зіставлені нами з найвищою 320-метровою терасою Дністра, що 
збережена між нижнім Серетом і Нічлавоюу районі сіл Новосілка та Шупарка. 
Принаймні, морфологічна позиція цього рівня на межиріччі Джурина й Серету не 
виключає такої можливості. Втім, вирівняні поверхні відповідної висоти у 
північно-західному напрямку можна простежити лише до західної частини 
межиріччя Стрипа–Серет,  де (у районі сіл Буряківка–Пожежа) вони творять дно 
долиноподібного зниження, розміщене на висоті біля 340 м. Це відкрите до сходу 
пониження вклинюється у значно вищу – до 360 м і більше – ділянку вододільної 
поверхні плато і замикається східніше Новосілки та Броварів, не досягнувши 
сучасної долини р. Стрипа. Отже, цю гіпотетичну терасу давньої подільської ріки 
міг утворити лише невеликий місцевий водотік консеквентного типу.  

Іншим, дещо певнішим свідченням існування тераси, створеної діяльністю 
місцевої консеквентної ріки, могли б бути відклади, схожі на алювій подільської 
палеоріки, які розкриті свердловиною 104-Д [3] у верхній частині пологого 
північного схилу виразного останцеподібного підняття, що розміщене на 
межиріччі Серет–Нічлава між селами Більче-Золоте та Стрілківці і має вузьку 
вершинну поверхню з кульмінаційною відміткою 337,7 м (г. Королівка) – 
найвищим пунктом межиріччя Серету та Нічлава південніше Чорткова. За 
даними цієї свердловини, закладеної на висоті біля 330 м, В. Ващенко [3] під 
експонованим чорноземоподібним ґрунтом визначив такі шари: 

1. Пісок жовто-сірий, місцями іржаво-бурий, озалізнений – 1,8-2,2 м. 
2. Глина темно-коричнева з гніздами зелено-сірої, з великою кількістю 

дрібних уламків білого звітреного вапняку, галькою жовтих і бурих яшм, рідше – 
напівпрозорого кварцу – 2,2-4,0 м. 

3. Пісок жовто-сірий з гніздами темно-сірого, до чорного, дрібнозернистий, 
кварцовий, з дрібною (до 0,5 см) галькою кварцу та жорствою білого вапняку – 
4,0-6,0 м. 
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4. Глина сіро-жовта, озалізнена, з присипками сірого дрібнозернистого піску 
й уламками тонкостінних черепашок – 6,0-7,2 м. 

5. Глина сіра, аргілітоподібна, з плямами жовтої та жовто-сірої, піскувата, з 
присипками сірого дрібнозернистого піску – 7,2-10,0 м. 

Чотири перші шари цього розрізу інтерпретовано як пліоценовий алювій, 
останній – як міоценові відклади косівської світи. Якщо це тлумачення правиль-
не, то, беручи до уваги петрографічний склад крупноуламкового матеріалу й 
наявність необкатаних уламків місцевих порід, вершинну поверхню вище 
зазначеного останцеподібного підняття, припідняту над рівнем найвищої поміж 
нижнім Серетом і Нічлавою 320-метрової тераси Дністра більш як на 15 м, 
можна розглядати як трохи знижений невеличкий фрагмент тераси давньої 
подільської ріки, ймовірно консеквентної.  

Проте, така генетична й вікова інтерпретація відкладів, піднятих свердло-
виною 104-Д, викликає сумніви. Зокрема, можна впевнено стверджувати, що 
сіро-жовта глина 4-го шару представляє дещо видозмінені відклади косівської 
або дашавської світи (їх приналежність до цих піщано-глинистих світ середньо-
го-верхнього міоцену засвідчують передусім присипки піщаного матеріалу й 
уламки тонкостінних черепашок – характерні ознаки глинистих порід місцевого 
міоцену). Розріз трьох верхніх шарів нагадує алювій малої рівнинної ріки, але 
деякі особливості його будови – наявність жорстви білого вапняку в основі 
розрізу (3-й шар), більша насиченість крупноуламковим матеріалом передба-
чувано заплавних (глини 2-го шару), а не руслових (1-й і 3-й шари) відкладів – 
дають підстави для сумнівів. Тим паче, що гравійно-піщаний і гравійно-
гальковий матеріал – одна з найважливіших розпізнавальних ознак руслових 
відкладів рівнинної ріки – місцями трапляється в товщі глинистих порід 
середнього-верхнього міоцену Поділля. Цей факт та пов’язану з ним проблему 
стисло розглянемо у наступному підрозділі публікації.  

 Розрізнення відкладів наддолинних терас і звітрених глин, галечни-
ків, конгломератів і пісків середнього-верхнього міоцену. Крупні обкатані й 
необкатані уламки подільських порід, осібно (у вигляді включень) розміщені у 
глинистих, суглинистих і піщаних шарах, а також галечникита конгломерати, 
складені з уламків скельних порід місцевого й карпатського походження, 
виявлені у товщі глинистих відкладів середнього-верхнього міоцену Західно-
Подільського плато та Хотинської височини внаслідок геологічної зйомки [4, 
6,13 та ін.]. Зазвичай вони приурочені до основи цієї товщі (у районі Нижнього 
Присереття до підошви косівської світи, яка представляє тут піщано-карбонатно-
глинисту фацію верхньобаденських відкладів і покриває підстильний субстрат з 
розмивом), а також до базальних шарів волинського горизонту сармату, ліпше 
збереженого й вивченого у межах Хотинської височини [4]. 

Поблизу долини нижнього Серету широко розповсюджені відклади косів-
ської світи, яка будує найвищі ділянки межиріч в південній частині Нижнього 
Присереття [3]. Петрографічний склад крупних уламків, наявних в основі світи, 
тісно пов'язаний зі складом місцевих скельних порід, що підстеляють і фаціально 
заміщують її переважно глинисту товщу. Типові обкатані й необкатані уламки 
баденських органогенних і хемогенних вапняків. Рідше трапляються кварци, 
гіпси, пісковики, яшми та інші халцедоноліти. Уламки базального горизонту 
сармату в районі Нижнього Присереття представлені чорним і коричневим 
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кременем, білим кварцом і дрібнозернистим пісковиком [4, 13]. Логічно вважати, 
що всі ці породи могли б бути “включені” у русловому алювії давніх подільських 
рік – елементів передбачуваної консеквентної гідрографічної мережі Поділля. Ця 
обставина разом із суттєвим перетворенням “вододільних” глинистих товщ 
середнього-верхнього міоцену, розміщених на незначній глибині, утруднює 
розрізнення можливих відкладів давніх подільських рік та глинистого міоцену з 
уламками. Останній, пізнаний за даними бурових свердловин, можна помилково 
прийняти за давній алювій.  

Наприклад, проблемною є генетична та вікова інтерпретація шарів, виділених 
й описаних В. Ващенком [3] за кернами свердловин 89-Д і 107-Д, які закладені у 
межах вершинних поверхонь межиріччя Серету та Нічлави. Дані цих свердловин, 
як і вище зазначеної свердловини 104-Д, можуть бути підставою для 
суперечливих висновків. Для прикладу наводимо інформацію, що стосується 
розрізу 89-Д. 

Свердловина 89-Д розкриває будову вододільної ділянки хвилястої 
вершинної поверхні плато, розміщеної між Серетом і верхів’ям р. Млинка дещо 
північніше автодороги Улашківці–Озеряни. Найвищі висоти місцевості приуро-
чені тут до західного краю плато і досягають 310–313 м. Абсолютна висота устя 
свердловини близько 302 м [3, кн. 1, т. 2], максимальна відмітка місцевого 
вододілу за топографічною картою масштабу 1:50 000 становить 303 м. Будова 
приповерхневої частини розрізу така [3, кн. 1, т. 1]: 

1. Потужний експонований ґрунт чорноземного типу – 0-2,1 м. 
2. Глина оливково-сіра, щільна, аморфно-щебениста, з численними 

карбонатними конкреціями; у нижній частині шару трапляється дрібний гравій 
місцевих і карпатських порід – 2,1-6,0 м. 

3. Суглинок світло-коричневий, важкий, з крупними зернами піску у нижній 
частині – 6,0-14,0. 

4. Глина буро-оливкова з плямами озалізнення, дрібнощебениста, у нижній 
частині (інтервал 16-17 м) червонувато-бура, з численним дрібним гравієм 
дрібнолітотамнієвого вапняку – 14,0-17,0 м. 

5. Вапняк жовтуватий, дрібноклубневий, слабко піщанистий, з тонкими 
прошарками глини – 17,0-21,0 м. 

Відклади верхніх чотирьох шарів (до глибини 16 м), попри наявність гравію у 
другому шарі та вододільну позицію розрізу, на карті геологічного звіту [3, кн. 3] 
означені як еолово-делювіальні пліоцен-четвертинні нерозчленовані. Гравій, 
виявлений у нижній частині глинистих шарів (2-го та 4-го), міг би свідчити про 
річкове походження товщі суглинисто-глинистих відкладів та її пліоценовий вік. 
Втім, є вагомі підстави вважати їх відкладами косівської світи, що видозмінені 
внаслідок четвертинного гіпергенезу. Це судження ґрунтується на врахуванні 
характерних ознак добре збережених і перетворених товщ цієї світи, виявлених 
завдяки аналізу й узагальненню даних багатьох свердловин, що були закладені 
Дністровським загоном Львівської ГРЕ у межах вершинних поверхонь межиріч 
Заліщицького Придністер’я [3, кн. 2, ч. 1]. 

Щодо інтерпретації піщано-глинистих відкладів (шари 1-3), піднятих 
свердловиною 104-Д [3] на схилі г. Королівка, то найімовірніше, що вони 
репрезентують нижні шари волинського горизонту сармату, з розмивом накла-
дені на глини косівської світи міоцену. Разом з тим, не слід вилучати з розгляду 
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й інший варіант їх тлумачення, згідно якого це може бути алювій подільської 
притоки Дністра, належний до дещо зниженої найвищої й найдавнішої тераси 
(умовно 340-метрової) Нижнього Присереття, ліпше збереженої на межиріччі 
Нічлави та Збруча. 
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THE TERRACES OF LOWER PART OF SERET RIVER:  
RESEARCH PROBLEMS AND PERSPECTIVES (part 2) 

 
Roman Hnatiuk 

Ivan Franko National University of Lviv 
 

The present article deals with the following issues: 1) the uneven terraces preservation state 
and the reconstruction of their original (primary) surface; 2) the separation of fragments of 
adjacent terraces, which are close in the surface height; 3) the distinction of old (over-valley) 
Seret and Dniester terraces; the terraces of consequent Podolian rivers; 4) the distinction of 
over-valley terraces deposits and weathered clay, gravel, conglomerates and sands of the 
middle-upper Miocene. 

The original surface preservation of the local terraces individual fragments depends mainly 
on the irwidth and the irposition in the relief. Importance The age (ancientness) of the terraceis 
also important here. The transformation of the late-Pleistocene terraces’ primary surfacesis 
determined mainly by the formation of diluvial and proluvial-diluvial trailsintheir rear part and 
with the reduction of the irexternal (above-risers) parts. The above-risers surfaces of lowerings 
often close up or almost close up with trail-coveredparts of these terraces. The preservation 
state of fragments of earlier Pleistocene terraces is even worse. Some of them are completely 
destroyed by denudation – they are substituted with products of structural-denudation genesis 
that are formed in the strata of river sediments and are similar to river terraces. It was found that 
ancient (over-valley) lower Seret pebbles, being mainly the product of redeposition of 
previously accumulated Pra-Dniester channel alluvium, in the petrographic of large fragments 
resemble pebbles of ancient Dniester terraces. Therefore, superficial studyof alluvium 
petrographic composition can not be the basis for accurate distinguishing between over-valley 
channel sediments and terraces of Seret and that of Dniester. Morphological and geological 
evidence is presented here in order to prove that broad "(pass-through)" valleys, located on the 
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summit surfaces of interfluvesin the lower near-Seret region can not be attributed as river 
valleys. The thesis in this article submits and grounds that the relief elements of ancient 
consequent river valleys and their river sediments could have been preserved only on the 
highest evened areas of lower near-Seret region interfluves. 

Key words: river terrace, Seret terraces, structure denudation levels, Pleistocene Dniester 
region. 
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ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА РОЗВАДІВСЬКОГО КАР’ЄРУ 
(ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

 
Павло Горішний 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Розвадівський піщаний кар’єр розташований у південно-західній частині Опілля, у 

підошві відпрацьованого вапнякового кар’єру. Його максимальні розміри по брівці: 1335 
на 614 м, перевищення досягають 55 м. Рельєф кар’єру поділяється на вироблений, 
насипний і вироблено-насипний. До виробленого (денудаційного) рельєфу належать 
уступи і днище кар’єру, берми і антропогенні останці. Уступи поділяють на уступи 
розкривної товщі, різнорівневі робочі і неробочі уступи (денудаційні рідко денудаційно-
акумулятивні). Їх висота складає від 4-5 до 40-45 м. Берми і днище займають найбільшу 
площу кар’єру. Це горизонтальні і слабко нахилені поверхні різних рівнів, деколи 
ускладнені дрібними денудаційними чи акумулятивними антропогенними формами. 
Насипний рельєф представлений відвалами (внутрішніми і зовнішніми), насипними 
валами, окремими насипними горбами. На території Розвадівського кар’єру розміщені 4 
великі відвали та ряд дрібних. Висота схилів становить 3-12 м. На північний захід і 
південь від сучасного кар’єру розташовані рекультивовані ділянки. У кар’єрі поширені 
антропогенні і природно-антропогенні геоморфологічні процеси. До антропогенних 
(безпосередній антропогенний вплив) належать виймання порід і складування відкладів. 
Природно-антропогенні процеси представлені обвально-осипними і водно-ерозійними 
процесами.  

Ключові слова: кар’єр, антропогенний рельєф, Розвадів, природно-антропогенні 
геоморфологічні  процеси. 

 
Вступ. Геоморфологічні дослідження кар’єрів як форм рельєфу – одне з 

завдань інженерної та антропогенної геоморфології. Вони полягають у вивченні 
морфології, генезису, віку та динаміки кар’єрних техноформ. Публікації з 
геоморфології кар’єрів з’являються досить рідко, особливо що стосується 
великомасштабних досліджень [1, 2, 4, 8].  

Основними завданнями цієї статті є вивчення основних елементів і форм 
рельєфу, сучасних екзогенних процесів та побудова геоморфологічної карти 
Розвадівського кар’єру. 

Вихідними матеріалами цього дослідження були топоплан Розвадівського 
кар’єру, складений за даними маркшейдерської зйомки масштабу 1:2000, проект 
розробки Розвадівського родовища піску [6, 7] та польові дослідження 2012-2013 
рр. Також важливим джерелом інформації були космозображення Google Earth 
високої роздільної здатності за останнє десятиліття. 

Розвадівський кар’єр розташований за 600 м на північний схід від с. Розвадів 
Миколаївського району Львівської області. Він експлуатується з 1974 р., 
займаючи   ділянку, витягнуту з півночі на південь. Найбільша довжина складає: 
по брівці – 1335 м; по днищу – 1180 м, найбільша ширина: по брівці – 614 м; по 
днищу – 444 м. 
____________________ 
© Горішний П. М., 2016 
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Розвадiвський кар’єр піску знаходиться у пiдошвi відпрацьованого 
вапнякового кар’єру i складений комплексом порiд опільської свiти баденського 
ярусу неогену. Верхня частина вапняку розроблялась до 1970 р. як карбонатний 
компонент цементної сировини. Потужність розкривних порід не перевищує 8,5 
м, середня потужність розкривних порід – 3,9 м. Ці породи представлені 
піщанистими вапняками – верхній скельний розкрив. Іноді зустрічається 
порушений вапняк із значним вмістом піску, який також розглядається як 
розкривна порода.  

Корисна копалина – піски кварцовi зеленувато-сiрого або жовтувато-
зеленувато-сiрого кольору, рiзнозернистi, переважно дрібні, слабо глинисті, 
шаруваті. Потужність шару пісків до підошви підрахунку запасів змінюється від 
9,3м до 31,3м, середня – 26,1м. Відмітки покрівлі складають від 297,4 м до 321,31 
м, а відмітка підошви корисної копалини – 285 м. 

В товщі пісків зустрічаються прошарки пісковика різної потужності який 
залягає на різних висотах. Товщина прошарків пісковика змінюється від 0,0 м до 
4,5м. Підстилаючими породами є вапняки мергелясті жовтувато-сірого кольору, 
розкрита потужність яких складає 9,2 м.  

Згідно з геоморфологічною регіналізацією досліджувана територія 
знаходиться у південно-західній крайовій частині Опілля (т.зв. Малого або 
Миколаївського Опілля) [5]. 

Геоморфологічна будова. Територія кар’єрного комплексу є сукупністю 
різних типів рельєфу антропогенного походження. Рельєф кар’єру поділяється на 
вироблений, насипний і вироблено-насипний. До виробленого рельєфу належать: 
стінки (уступи) і днища кар’єру, берми, а також антропогенні останці (рис. 1). 

Стінки кар’єру представляють собою уступи розкривної товщі, різнорівневі 
робочі та неробочі уступи антропогенного денудаційного, рідко денудаційно-
акумулятивного походження. Висота стінок кар’єру коливається в широких 
межах: від 4-5 до 40-45 м. Такі великі значення пояснюється поєднанням стінок 
різних ярусів, між якими практично зникли берми.  

Найдавніші уступи сформовані у північно-західній, і дещо пізніше у 
південній частинах  у межах давнього вапнякового кар’єру. Пізніше вони були 
засипані внаслідок рекультиваційних робіт і тому залишились лише їхні верхні 
частини. До робочих уступів на даний час можна віднести лише один – у 
південній частині кар’єру, де вибирають пісок висотою близько 8 м.  

Стінки кар’єру можна поділити за типом гірських порід, які їх складають: 
броньовані вапняками, пісковиками, складені пісками. Є стінки, де 
перешаровуються декілька з цих видів порід. 
Уступи, броньовані літотамнієвими вапняками розташовані на найвищих 
абсолютних висотах (приблизно 315-325 м) у крайових частинах кар’єру. Це 
давні неробочі стінки кар’єру. Наприклад, ділянка стінки, яка розміщена над 
верхнім робочим уступом. Стінка неробоча, північної експозиції, має висоту 
близько 5м, подекуди менше. Її загальна крутість становить 45° (найбільша 
крутість біля вершини), має правильну увігнуту форму. Від середини схилу 
стінки починається осипний шлейф. Азимут падіння стінки становить 320°. Вона 
складена вапняками, дрібно шаруватими, сильно звітреними, сірого, жовтувато-
сірого кольору з білими вкрапленнями. Уламки мають розміри від 1 до 60 см. 
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Рис. 1. Геоморфологічна картосхема Розвадівського кар’єру 
 
Вироблений рельєф: 1 – уступ давнього вапнякового кар’єру, 2 – 

розкривний уступ піщаного кар’єру, 3 – сучані робочі уступи, 4 – давні робочі 
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уступи, 5 – берми, 6 – днище кар’єру (а – сухі ділянки, б – обводнені ділянки), 7 – 
погорбковані ділянки. 

Насипний і вироблено-насипний рельєф: 8 – поверхні відвалів, 9 – схили 
відвалів, 10 – насипи доріг, 11 – схили вироблено-насипні, 12 – рекультивовані 
ділянки. 

Окремі форми рельєфу. Сучасні екзогенні процеси: 13 – насипні вали, 14 – 
насипні горби, 15 – антропогенні останці, 16 – провальна ерозійна форма, 17 – 
ерозійні борозни, 18 – осипні процеси. 

Інші позначення: 19 – заліснені ділянки, 20 – задерновані і частково 
заліснені ділянки, 21- дороги, 22 – абсолютні висоти, 23 – природний рельєф. 
 

Стінки, броньовані пісковиками розміщені гіпсометрично нижче попередніх, 
часто пісковики перешаровуються з пісками. Більшість стінок нижчих 
гіпсометричних рівнів складена пісками.  

Стінка західної (південно-західної) експозиції у східній частині кар’єру має 
декілька уступів, розділених бермами, подекуди повністю зруйнованими. Це 
одна з найвищих стінок кар’єру, загальною крутістю 53° (у її південній частині). 
Вона загалом прямолінійна у плані, з окремими мисоподібними виступами і 
«затоками»; у профілі – випукло-увігнутої, а також увігнутої форми. 
Відслонюються шари пісковиків і піску світло-сірого і жовтувато-сірого кольору. 
Немає чітко витриманих шарів пісковиків. На самому схилі і у підніжжі – масове 
скупчення уламків порід.  

Уступ у північно-західній частині кар’єру також має піщано-пісковикову 
будову і займає верхнє гіпсометричне положення. Його особливістю є те, що її 
підошва  розміщена на відвалі. Має висоту 12 м. Він ще недавно експлуатувався, 
вибирали пісок у нижній частині стінки. Верхня частина (близько 5 м) складена 
пісковиками, далі починається шар піску, який добре фіксується гніздами 
ластівок. Вони трапляються на висоті до 3м. Верхня частина піщаного шару має 
горизонтальну шаруватість, середня частина, яка є більшою, має косу 
шаруватість. Нижня частина стінки вертикальна, гладка зі слабко виявленою 
шаруватістю.  

Крім вироблених стінок, які описані вище, у межах кар’єру виділяють 
вироблено-насипні стінки, що мають комплексне антропогенне денудаційно-
акумулятивне походження. Це окремі ділянки стінок у центральній і південній 
частинах кар’єру, зокрема, вироблено-насипна стінка, розміщена біля дороги, що 
веде до найбільшого внутрішнього відвалу. На схилі східної експозиції, 
спостерігаємо насип висотою до 40 м (рис. 2), прямої форми у профілі, який 
складається із піску та уламків пісковиків. У північній частині розміщений насип 
побутового сміття.  

Стінки переважно незадерновані або частково задерновані. Зрідка 
зустрічаються стінки частково заліснені, які є давніми і не дуже крутими, для 
прикладу, у південно-східній частині кар’єру, біля дороги, що веде до робочої 
стінки кар’єру. Абсолютна висота підніжжя цього уступу становить 300 м. На 
схилах  східної  експозиції  бачимо відслонення  масивних  шарів  пісковиків. 
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Рис. 2. Сучасний насипний схил на стінці кар’єру 
 

Висота стінки – 8-10 м. Схил частково задернований і заліснений. Шари 
пісковиків видимою потужністю до 5м, зверху фіксуються горизонтальною 
поверхнею, вище якої розміщені насипні форми. Пісковики утворюють окремі 
шари потужністю 0,5-1,5м, які розділені пісками. Внаслідок цього схил має 
східчасту форму У його підніжжі трапляються брили пісковиків діаметром до 2м, 
а також насипні горби з вапняку, піску та інших порід.   

Наступним елементом виробленого рельєфу є берми – полого нахилені і 
горизонтальні поверхні, що розділяють різнорівневі уступи. Найвища берма 
розміщена на покрівлі літотамнієвих вапняків після зняття грунтового шару та 
покривних суглинків. Вона погано збережена у рельєфі внаслідок її значної 
давності (чим вище лежить берма, тим вона давніша). У процесі розробки 
кар’єру одні берми розширюються, інші звужуються і зникають, утворюючи 
вищий уступ. Берми розміщені у всіх частинах кар’єру, але найкраще вони 
представлені у південній частині, де зараз ведуть видобуток піску. Тут їх ширина 
досягає 20-30 м. На кожну з сучасних берм веде дорога, по якій вивозять 
видобуту породу. 

Днище кар’єру займає найнижче гіпсометричне положення. Воно не має 
одного висотного рівня. Абсолютні висоти складають від 279,3м (найнижча 
відмітка усієї досліджуваної території) до 290м. Днище кар’єру ускладнене 
іншими елементами і формами рельєфу (внутрішніми відвалами, насипними 
горбами, валами, ямами, уступами у днищі, антропогенними останцями). 
Загальна довжина днища складає 373 м, ширина - 61 м. Днище кар’єру 
переважно сухе, має плоскі і погорбковані ділянки. Воно складається з північної і 
південної частин розділених насипом дороги. 
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У північній частині днища є обводнена ділянка (рис. 3). Невелике озеро 
місяцеподібної форми, витягнуте у меридіональному напрямку, безпосередньо 
прилягає на сході до високої стінки кар’єру. Частина днища біля озера сильно 
заліснена сосною. У північній частині кар’єру розміщено багато уступів у днищі 
і на бермах висотою від 5 до 12 м. Значну площу цієї частини днища займає 
витягнутий плоский насип. 

Південна частина днища кар’єру має найнижчу абсолютну висоту 283,2 м. Ця 
частина днища практично з усіх сторін оточена стінками (найвища стінка 
обмежує зі сходу, із загальним перевищенням 48 м). Днище різнорівневе: у 
південно-західній частині найвище, спускаючись двома уступами до сходу. 
Висота уступів складає 3-4 м. У найнижчій частині днища розташований 
піщаний антропогенний останець. У днищі, особливо по його краях, бачимо 
масове скупчення уламків корінних порід. 

 

 
Рис. 3. Обводнена частина днища біля підніжжя давніх уступів. 
  
До невеликих унікальних форм рельєфу кар’єрів належать антропогенні 

останці. У Розвадівському кар’єрі розміщені два останці. Перший з них – 
антропогенний вапняковий останець, який розтащований біля розгалуження 
доріг, що ведуть до верхніх уступів. Останець західної і північно-західної 
експозиції, який з’єднаний на південному сході з горизонтальною поверхнею 
берми. Має у профілі конусоподібну форму, у плані – мисоподібну (виступ). У 
верхній частині останця дуже круті схили, подекуди більше 60°, нижня частина, 
яка є осипним схилом – значно пологіша, до 30-35°. У нижній частині підніжжя 
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останця бачимо невеликий поверхневий зсув із добре вираженою стінкою 
відриву. Він утворився у звітреному вапняку. Вапняки, які складають останець, 
білого, жовтувато-білого кольору з окремих округлих уламків. Вапняки сильно 
вивітрені, тріщинуваті (бачимо тріщини напластування). Другий останець 
висотою близько 7 м розміщений у днищі кар’єру і складений піском.  

Насипний рельєф представлений відвалами (внутрішніми і зовнішніми), 
насипними валами, окремими насипними горбами. 

Відвали складаються з двох елементів рельєфу: поверхонь і схилів. На 
території Розвадівського кар’єру розміщені 4 великі відвали та ряд дрібних. 
Висота схилів становить 3-12 м.  

У днищі кар’єру заскладовані два внутрішні відвали. Більший з них 
розміщений вздовж високих давніх стінок меридіонального напрямку західної 
експозиції. Зважаючи на сучасну гіпсометрію ця ділянка була найнижчим місцем 
у кар’єрі. Відвал добре заліснений. У південно-східній частині він ускладнений 
порівняно новим насипом довжиною 160 м. Другий внутрішній відвал 
розміщений біля стінки кар’єру південно-східної експозиції. Площа відвалу - 
13508 м2, середня висота - 7,6 м, об’єм -102661 м2. Має три рівні поверхонь, які 
розділені схилами.   

Серед дрібних насипних форм у межах кар’єру поширені насипні вали і 
окремі насипні горби (або насипні ділянки, які складаються з окремих горбів). У 
днищі південніше більшого внутрішнього відвалу розміщені насипні вали 
висотою до 4 м, які простягаються паралельно один одному. 

Зовнішні відвали розміщені за межами кар’єру (його найвищих стінок) в 
межах земельного відводу. На схід від кар’єру знаходиться довгий відвал 
овальної форми. Площа відвалу - 15288 м2, середня висота - 8,0 м, об’єм -122304 
м3. Це давній відвал, вік якого не менше 20 років. Схили його повністю 
задерновані. Складений він переважно пісками та уламковим матеріалом. 
Поверхня відвалу погорбкована по краях. Він частково заліснений, вік дерев 
близько 15 років. 

Інші зовнішні відвали розташовані на південь від кар’єру і мають невеликі 
розміри. Їхня довжина складає від 55-60 до 150 м. Два з них розміщені по обидва 
боки від дороги, що йде до кар’єру, до двох інших веде окрема під’їздна дорога. 
Поверхня відвадів погорбкована. 

На північний захід і південний схід від сучасного кар’єру розміщені 
рекультивовані насипні ділянки, на яких раніше видобувались вапняки. Пізніше 
вони були засипані, розрівняні і тепер переважно заліснені. Західна ділянка має 
розміри 420 на 616 м, південна – 570 на 296 м. 

Сучасні екзогенні процеси. Кар’єрні виїмки належатья до форм з активним 
морфогенезом. Тут спостерігаються антропогенні процеси-заходи та процеси-
наслідки [3], пов’язані з кар’єрними роботами (виїмка порід, складування 
відвалів). Видобувні роботи проводиться двома уступами з паралельним 
переміщенням фронту робіт з північного заходу на південний схід.  

Розробку корисної копалини передбачено чотирма уступами: висота I уступу 
складає в середньому – 5,42 м; висота II уступу складає в середньому – 7,0; III та 
IV – 10,0 м. На даний час річна продуктивність кар’єру складає 80 000 м3. 

Розкривні роботи проводяться окремим уступом висотою до 8,5 м. 
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Суттєва роль в морфодинаміці кар’єру належить сучасним природно-
антропогенним процесам. Ці процеси відбуваються як природні, але викликані 
прямим антропогенним впливом на рельєф. 

На території кар’єру поширені  переважно два типи сучасних екзогенних 
процесів: гравітаційні та водно-ерозійні. Серед гравітаційних виділяють осипні 
та обвальні процеси. Обвальні процеси проявляються на деяких стінках кар’єрів, 
де відслонюються скельні породи (літотамнієві вапняки і пісковики). 
Гравітаційні процеси пришвидшуються денудаційно-акумулятивною роботою 
екскаватора, утворюючи свіжі стінки та відповідні форми меншого розміру на 
них. 

Осипні процеси переважають у західній і південній частинах кар’єру. Ці 
стінки переважно круті та незадерновані. На робочій (експлуатованій) стінці 
відбуваються осипання дрібнозернистого піску, а також звітрених літотамнієвих 
вапняків, зумовлене діяльністю вітру. У підніжжі цих схилів знаходяться 
потужні осипні шлейфи. Також процеси осипання характерні для стінки над 
насипом  у північно-західній частині кар’єру. Осипні конуси зливаються у 
суцільні осипні шлейфи висотою до 7-8м. 

Досить широко розповсюджені на території кар’єру водно-ерозійні процеси. 
У західній частині кар’єру, на дорозі, яка веде у північну частину днища 
утворився  провал (рис. 4). Це відбулося внаслідок розширення ерозійної 
борозни, яка тягнеться вздовж дороги і її просідання. Довжина западини 8м, 
ширина – 6м, глибина – до 1,5 м. З боків западини спостерігаються невеликі рови 
відсідання і окремі блоки опускаються до її днища. Западина складена зверху 
уламками вапняку круглої форми, а у нижній частині – крупні уламки пісковиків. 
Ерозійна борозна має довжину близько 100 м, ширина борозни – до 1м, 
збільшуючи ширину до западини, глибина борозни – до 30-50 см. Нижче по течії 
борозни спостерігається локальне поглиблення її русла. 

 
Рис. 4. Лінійна ерозія і просідання вздовж дороги у західній частині кар’єру. 
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Ще ряд ерозійних вимоїн спостерігається у південній частині кар’єру. Біля 

підніжжя вапнякового останця, вздовж дороги, яка веде до наступного уступу, 
розвинуті ерозійні вимоїни шириною від 10 см до 60 см, глибиною до 20 см, V-
подібної форми, частково коритоподібної. Їх довжина складає до 10-15м. 
Ерозійні вимоїни розвинуті в уламках вапняків. Форма у плані – прямолінійна, 
деколи звивиста. 

Висновки. Розвадівський кар’єр піску є накладеним на давній вапняковий 
кар’єр, який існував до 1970 р. Тут представлені елементи і форми 
антропогенного рельєфу денудаційного, денудаційно-акумулятивного і 
акумулятивного походження, які значно відрізняються віком свого утворення та 
ступенем збереженості. Сучасний кар’єр належить до циркоподібного 
замкнутого типу, витягнутий, загалом, у меридіональному напрямку. Відносні 
висоти у його межах складають понад 55 м. Рекультивація кар’єру полягала у 
засипанні виїмок і вирівнюванні відвалів (переважно, у давньому вапняковому 
кар’єрі) і наступному залісненні. Сучасна морфодинаміка характеризується 
невеликою активністю, переважають осипні процеси та лінійна ерозія. 
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GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF ROZVADIV QUARRY  
(LVIV REGION) 

 
Pavlo Horishnyy 

Ivan Franko National University of Lviv 
 

Rozvadiv sand quarry is situated in the Northwest part of Opillia, in the sole of exhausted 
limestone quarry. Its maximum sizes meaured on edge are 1335 by 614 m, relative elevation 
reaches 55 m. Relief of quarry is subdivided into removed, filed, and intermediate removed and 
filled. Removed (denudational) relief includes quarry ledges and bottom, berms and 
anthropogenic outliers. Ledges are subdivided into the ledges of disclosing strata, different-
level working and idle ledges (denudational, rarely – denudational-accumulative). Their height 
is from 4-5 to 40-45 m. Berms and bottom occupy the largest area of the quarry. They are the 
horizontal and slightly tilted surfaces of different levels, sometimes complicated by small 
denudational or accumulative anthropogenic forms. Filled relief is represented by dumps 
(interior and exterior), embankments, separate mounds. On the area of Rozvadiv quarry four 
large and a number of small dumps are situated. The height of slopes is 3-12 m. At the 
Northwest and South of the modern quarry the reclaimed areas are situated. Anthropogenic and 
natural-anthropogenic geomorphological processes are widespread in the quarry. Rock removal 
and dumping belong to anthropogenic processes (direct anthropogenic influence). Natural-
anthropogenic processes are represented by landfall-landslide and water-erosional processes. 

Key words: quarry, anthropogenic relief, Rozvadiv, natural-anthropogenic 
geomorphological processes. 

 
 
 



76 
 

УДК 551.432.2(282.247.314) 
 

МОРФОСТРУКТУРИ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ 
БАСЕЙНУ БИСТРИЦІ НАДВІРНЯНСЬКОЇ 

 
Тарас Клапчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

У статті схарактеризовано морфоструктури гірської частини басейну р. Бистриці 
Надвірнянської. На досліджуваній території виділяють дві морфоструктури першого 
порядку: Скибові та Вододільно-Верховинські Карпати, які приурочені до  ділянок 
великих тектонічних зон – Скибового покриву та зони Кросно. У їх межах виділяють сім 
морфоструктур другого порядку, що приурочені до менших тектонічних одиниць. У 
Скибових Карпатах – це окремі скиби: Берегова, Орівська, Сколівська, Парашки і 
Зелем’янки. У Вододільно-Верховинських Карпатах – тектонічні підзони, яким 
відповідають Ясіня-Путильське низькогір’я і Середньовистне горстоподібне підняття 
Привододільних (Внутрішніх) Ґорґан. У складі цих морфоструктур виділяються 
одинадцять морфоструктур третього порядку: Манявсько-Битківська, Білозорино-
Делятинська, Чортківська, Пасічнянсько-Яремчанська, Станимир, Козі-Товстої–
Явірника, Короткана-Максимця, Довбушанська, Кінець Горгану-Тавпіширка, Ворохта-
Путильське низькогір’я, Середньовисотні ерозійно-антиклінальні хребти. У складі 
деяких морфоструктур третього порядку Скибових Карпат виокремлюють наступні 
морфоструктури четвертого порядку: Битківська, Пасічнянсько-Синечківська, 
Вавторової, Козі-Товстої, Явірника, Довбушанки-Поленської, Синяка-Хом’яка, 
Тавпіширська.  

Ключові слова: морфоструктура, рельєф, тектонічна зона, геологічна будова, басейн 
р. Бистриця Надвірнянська. 

 
Вступ. Морфоструктури – це переважно крупні форми рельєфу земної 

поверхні, в утворенні яких головна роль належить ендогенним процесам і в 
морфології яких чітко відображаються геологічні структури [2]. До 
морфоструктур належать гірські системи та їхні частини: хребти, нагір’я, 
плоскогір’я, міжгірні западини, низовини й височини рівнин, окремі тектонічні 
структури (антикліналі, синкліналі, підняті або опущені блоки земної кори), 
відображені в рельєфі. 

Для морфоструктурного аналізу необхідно провести морфотектонічні та 
структурно-геоморфологічні дослідження. Дані дослідження базуються на 
морфоструктурному методі, який установлює зв’язок рельєфу з геологічною 
будовою (структурою та літологією гірських порід).  

Питанням морфоструктурного районування Українських Карпат займалися 
П. Цись [12], В. Палієнко, І. Соколовський [7], Р. Сливка [9], Я. Кравчук [5–6] та 
ін.  

Мета статті – здійснити морфоструктурний аналіз гірської частини 
басейну р. Бистриці Надвірнянської на основі опрацьовання літературних джерел 
і фондів геологічних служб.  

Територія дослідження. Гірська частина басейну р. Бистриці Надвірнянської 
входить до складу  Скибових і Вододільно-Верховинських Карпат та знаходиться 
____________________ 
© Клапчук Т., 2016 



77 
 

 у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Довжина ріки у межах 
досліджуваного басейну – 45,5 км, площа річкового басейну – 623,7 км2. 
Найбільші притоки – Зелениця, Довжинець, Рафайловець, Річка, Салатрук, 
Максимець, Хрепелів.  

Тектоніка. У складчастій області Українських Карпат більшість дослідників 
виділяє такі тектонічні зони (з північного сходу на південний захід) [6; 8; 9]: 
Скибова, Кросненська (Сілезька), Дуклянська, Чорногорська, Рахівська, 
Магурська, Мармароська і Пенінська (Стрімчакова). Гірська частина басейну 
ріки Бистриця Надвірнянська входить до складу Скибової зони, а також зони 
Кросно [6; 9]. Скибова зона складається із закинутих у північно-східному 
напрямі антиклінальних складок, північно-східні крила яких, як правило, зірвані. 
Налічують шість складок: Берегова, Орівська, Сколівська, Парашка, Зелем’янка і 
Рожанка. У межах досліджуваної території скиба Рожанки відсутня. 

Морфоструктура. У морфоструктурному відношенні Скибова зона та 
низькогірний синклінорій Вододільно-Верховинських Карпат відповідають 
морфоструктурі першого поряду [9]. До морфоструктур другого порядку 
належать окремі скиби: Берегова, Орівська, Сколівська, Парашки, Зелем’янки, а 
також ділянки Ясіня-Путильського низькогір’я та середньовисотне 
горстоподібне підняття Привододільних (Внутрішніх) Горган (Горганські 
складки), в межах яких виділяють морфоструктури третього порядку (рис. 1).  

Берегова морфоструктура другого порядку – це низькогірні хребти, які 
чергуються з поздовжніми долинами й улоговинами. Сформувалася на Береговій 
скибі. На досліджуваній території Берегова морфоструктура чітко ділиться на 
морфоструктури нижчих порядків по р. Бистриця Надвірнянська. 

Битківська морфоструктура (1.1) четвертого порядку знаходиться на 
межиріччі Манявки і Бистриці Надвірнянської. Долина р. Битківчик розділяє її на 
дві частини, які можна вважати морфоструктурами нижчого порядку. Південно-
західна частина має більші абсолютні і відносні висоти. Найвищі вершини (Діл, 
994 м н.р.м.; Плітки, 964 м н.р.м.; Яршиця, 891 м н.р.м.) розміщені на межиріччі 
Бухтівця та Битківчика. На лівобережжі р. Битківчик абсолютні і відносні висоти 
поступово знижуються на краю Карпат до 500–600 м н.р.м. (найвища вершина – 
Велика Гига, 701 м н.р.м.). Досить обширні вирівняні ділянки біля цих вершин П. 
Цись вважав залишками найдавнішої поверхні вирівнювання [6]. У будові даної 
морфоструктури провідну роль відіграють відклади дрібноритмічного флішу 
менілітової, бистрицької, манявської і, частково, стрийської світ. В околицях смт 
Битків зафіксовано декілька тектонічних вікон з моласовими відкладами 
нижньоворотищенської світи. 

Межиріччя Бистриці Надвірнянської і Пруту в межах досліджуваної території 
займає Білозорино-Делятинська морфоструктура (1.2), характерними 
особливостями рельєфу якої є окремі куполоподібні вершини, що нагадують 
ерозійно-денудаційні останці. Найвищою вершиною є г. Чертени (779 м н.р.м.). 
У будові морфоструктури беруть участь відклади менілітової, бистрицької, 
манявської і вигодської світ. Поперечні розломи розділяють структуру на окремі 
блоки, що й стало головною причиною виникнення численних масивів з 
куполоподібними вершинами. 
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Рис. 1. Морфоструктури гірської частини басейну ріки Бистриця 

Надвірнянська (складено за Кравчуком Я.С. [6] і Сливкою Р .О .  [9])  
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Орівська морфоструктура другого порядку сформувалася на однойменній 
скибі і в межах досліджуваної території ділиться р. Бистрицею Надвірнянською 
на дві морфоструктури третього порядку. 

Чортківська морфоструктура (2.1) третього порядку знаходиться на 
межиріччі Надвірнянської та Солотвинської Бистриць. Абсолютні висоти хребта 
Чортка сягають 1100–1250 м н.р.м. (г. Чортки, 1257; г. Ґорґан, 1239). У північній 
частині морфоструктури уздовж гребеневої лінії вузькою смугою (до 50 м) 
простягається похило випукла поверхня, яку місцями змінює скелястий гребінь із 
ямнянських пісковиків. У будові південно-західних схилів провідну роль 
відіграють ямнянські пісковики, які в пригребеневих частинах схилів утворюють 
кам’янисті розсипища, у будові північно-східних схилів – відклади стрийської 
світи верхньої крейди.  

У будові центральної частини Чортківської морфоструктури переважають 
дрібноритмічні сланці стрийської світи. Через це притоки р. Бистриці 
Надвірнянської розчленували хребет на окремі відроги різних напрямів, які 
закінчуються переважно масивними куполоподібними вершинами (г. Ґорґан, г. 
Лускавець). 

Між долинами р. Бистриці Надвірнянської і Пруту сформувалася 
Пасічнянсько-Яремчанська морфоструктура (3.2.) третього порядку. 
Характерною особливістю є та, що в її будові беруть участь переважно 
верхньокрейдяні відклади стрийської світи. Масивні пісковики ямнянської світи 
відслонені вузькими смугами в пригребеневій частині схилів, а також беруть 
участь у будові південно-східної частини морфоструктури. У межах цієї 
морфоструктури виділяють дві морфоструктури четвертого порядку: 
Пасічнянсько-Синечківську із середньогірним рельєфом і Вавторову з 
низькогірним рельєфом. 

Пасічнянсько-Синечківська морфоструктура (2.2.1) представлена хребтом із 
вершинами: Пасічанка (1212), Шуваренка (1216), Підсмерічок (1251), Аршечна 
(1250), Синячка (Синечка) (1400). У південно-східній частині хребта абсолютні і 
відносні висоти зростають, що пов’язано із участю у його будові ямнянських 
пісковиків. Схили вкриті кам’яними розсипищами, крутіші північно-східні схили 
– обвальні (г. Синячка). 

Морфоструктура Вавторової (2.2.2) розміщена у північно-східній частині 
Пасічнянсько-Яремчанської морфоструктури. Складається з окремих масивів, 
зорієнтованих у «карпатському» напрямі, з добре вираженим у рельєфу 
масивними вершинами Кременоса (923 м н.р.м.) та Студена Клева (1046 м 
н.р.м.), від яких відходять численні відроги у різних напрямах.  

У будові морфоструктури важливе місце посідає ритмічний піщаний фліш 
стрийської світи, які складають північно-західну частину (г. Кременоса), але 
відслонення можна спостерігати тільки в долинах приток р. Бистриці 
Надвірнянської. 

Сколівська морфоструктура другого порядку відповідає однойменній скибі, 
яка насунена на Орівську з амплітудою 8–10 км [6]. Морфоструктура займає 
центральну частину досліджуваної території і розділена р. Бистрицею 
Надвірнянською на дві морфоструктури третього порядку. 

Морфоструктура Станимир (3.1) в рельєфі чітко фіксується однойменним 
хребтом із численними відрогами. У будові хребта найпомітніша роль відкладів 
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ямнянської і стрийської світ. Вузькою смугою ямнянські пісковики відслонені в 
пригребеневій частині хребта Станимир і на південно-західних схилах. Північно-
східні схили хребта сильно розчленовані поперечними притоками р. Хрепелів 
(ліва притока р. Бистриця Надвірнянська). Південно-західні схили розчленовані 
притоками р. Максимець (ліва притока р. Бистриці Надвірнянської). Найвищі 
вершини: Менчіл (1271), Кливка (1476), Станимир (1546), Катерина (1559). 

Морфоструктура Козі-Товстої (3.2.1) чітко фіксуються в рельєфі масивами, 
найпотужніші з яких гори Козя (1420 м н.р.м.) і Товста (1399 м н.р.м.). Найвища 
пригребенева частина схилів приурочена до смуги ямнянських пісковиків і 
вкрита великобриловими кам’яними розсипищами. Гребені хребтів майже на 
всій довжині скелясті. Нижче по схилу розсипища переходять в обвально-осипні 
схили. Численні потоки, які розчленовують схили, мають дуже круті, місцями 
урвисті схили і є селенебезпечними. 

Морфоструктура Явірника (3.2.2). У будові північно-західної частини хребта 
Явірник беруть участь ямнянські пісковики, з виходами яких у пригребеневій 
частині і на південно-західних схилах пов’язані значні масиви кам’яних 
розсипищ. У північно-східній частині хребта переважають відклади стрийської 
світи.  

З морфоструктурою Парашки другого порядку пов’язані максимальні 
абсолютні висоти у Скибових Карпатах на території дослідження. Ріка Бистриця 
Надвірнянська розділяє цю морфоструктуру на дві морфоструктури третього 
порядку. 

Морфоструктура Короткана-Максимця (4.1) обмежена поздовжніми 
долинами лівих приток Бистриці Надвірнянської – ріками Максимець і Салатрук, 
які вироблені у кросненських відкладах, представленими глинистими сланцями 
[6]. Схили хребта сильно розчленовані притоками Бистриці Надвірнянської, 
Максимця і Салатрука. Поміж цих потоків утворилися численні відроги хребта. 
Серед них найпомітнішим є південно-західний відріг з вершиною Окопи (1244 м 
н.р.м.) і північно-східний з урочищем Середній Грунь, яке виходить на хребет 
Станимир. Кам’яні розсипища покривають тільки окремі вершини хребта, решта 
зайняті полонинами (рідкісне явище для хребтів Ґорґан). 

Довбушанська морфоструктура (4.2.) третього порядку чітко розділена 
правою притокою р. Бистриця Надвірнянська рікою Зелениця на дві 
морфоструктури четвертого порядку. Структурно-літологічна основа цієї 
морфоструктури – південна смуга ямнянських пісковиків скиби Парашки. 
Орографічно вона є продовженням найвищої частини Скибових Ґорґанів – 
хребтів Сивулянської і Короткан-Максимецької морфоструктур. Довбушанська 
морфоструктура відрізняється від інших гірських хребтів Ґорґанів різкістю форм, 
масивністю і великими розмірами полів кам’яних розсипищ. 

Північно-західна частина морфоструктури Довбушанки-Поленської (4.2.1) 
представлена хребтом Скалки з вершинами Скалки Нижні (1300 м.) і Скалки 
Верхні (1597 м.), а також масивом з конусоподібною вершиною Поленська (1693 
м.). Південно-західні схили Поленського і хребта Скалки сильно розчленовані 
глибоко врізаними долинами (притоки р. Довжинець) з крутими, подекуди 
урвистими берегами. Відроги хребта мають гострі скелясті гребені, схили 
покриті кам’яними розсипами, які нижче по схилу часто змінені процесами 
обвально-осипного зносу і накопичення. Хребет Березовачка (1484 м.) відходить 
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від Полєнського у північному – північно-західному напрямі. Від хребта Скалки 
він відділений ущелиноподібною долиною р. Джурджинець (права притока 
Бистриці Надвірнянської).  

Продовженням хребта Полєнський на південному сході є хребет Довбушанка 
з максимальними висотами понад 1700 м (г. Довбушанка – 1754 м. і г. Ведмежик 
– 1736 м.) (рис. 2). Гребінь Довбушанського хребта увесь вкритий кам’яними 
розсипищами, має своєрідну будову схилів (структурні уступи, урвища). На 
південно-західних схилах хребта є декілька структурних уступів заввишки до 10 
м, які простягаються паралельно до гребеня на відстані 2–3 км. Їхнє утворення 
пов’язане з виходами ямнянських пісковиків у лобовій частині лусок. 

 

 
Рис. 2. Довбушанський хребет (вид з полонини Довга) 
 
Морфоструктура Синяка-Хом’яка (4.2.2) відділена від Довбушанського 

хребта ущелиноподібною долиною р. Зубринки (один із витоків Зелениці) з 
урвищними берегами в нижній частині схилів. Хребет Синяк відокремлений 
невеликою сідловиною від хребта Хом’як, який закінчується у долині р. Прут. 
Максимальні висоти хребта фіксуються вершинами Малий Ґорґан (1592 м.) і 
Синяк (1665 м.).  

Вершини Синяк і Малий Ґорґан з’єднані гострим скелястим гребенем, уздовж 
якого простягається ровоподібне зниження завдовжки 300–400, завглибшки 8–10 
і завширшки до 10 м. Це зниження утворилося внаслідок вивітрювання 
пісковиків, які мають південно-західне падіння понад 80°. 
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Морфоструктура Зелем’янки другого порядку сформувалася на 
однойменній скибі. Вона найменш поширена на досліджуваній території та 
відсутня на правобережжі Бистриці Надвірнянської. 

Морфоструктура третього порядку Кінець Ґорґану-Тавпіширка (5) на 
території дослідження представлена морфоструктурою четвертого порядку 
Хребет Тавпіширка (Таупширка). Даний хребет знаходиться між лівими 
притоками Бистриці Надвірнянскьої – р. Салатрук на північному сході і р. 
Рафайловець – на південному заході. Даний хребет приурочений до смуги 
ямнянських пісковиків. У його пригребеневій частині простежується вирівняна 
поверхня завширшки до 150 м, укрита кам’яними розсипами. Висоти хребта не 
перевищують 1450–1500 м н.р.м. (Тапиш – 1450; Тавпіширка – 1499). Найкрутіші 
пригрибеневі частини північно-східних схилів укриті кам’яними розсипами, які 
дуже часто змінені ділянками обвально-осипного зносу і накопичення.  

У долині Бистриці Надвірнянської скиба Зелем’янки занурена під олігоценові 
відклади зони Кросно і знову чітко виражена у рельєфі у долині р. Прут. 

Тектоніка Кросненської зони другого порядку визначається розвитком 
вузьких стиснутих кільцевидних антиклінальних складок, розділених широкими 
синкліналями. В ядрах антикліналей найчастіше виходять найнижчі шари 
олігоцену, причому породи надзвичайно інтенсивно зім’яті. Часто ядра 
антикліналей порушені розривами, які круто спадають і обумовлюють лускувату 
будову зони. 

Південні скиби Скибової зони поступово занурюються під відклади 
олігоцену Кросненської зони, що контрастно відрізняються від відкладів 
північних скиб Скибової зони. Раніше потужну монотонну товщу олігоценового 
флішу Кросненської зони і південних скиб Скибової зони виділяли під назвою 
«кросненська серія». Зараз цю товщу прийнято поділяти на дві світи: головецьку 
і верховинську. Низи головецької світи мають таку ж будову, як і 
нижньоменілітова підсвіта. Це шешорські верстви, горизонт нижніх кременів, 
вище від яких лежить малопотужна товща менілітових чорних порід, потужністю 
10–20 м. Але основна частина світи представлена сірим вапнистим грубо- або 
середньоритмічним флішем. Потужність світи досягає 1 км. За віком вона 
відповідає нижньоменілітовій підсвіті. Верховинська світа відповідає за віком 
лоп’янецькій та верхньоменілітовій підсвітам і поляницькій світі. Вона 
представлена тонкоритмічним піскувато-глинистим сірим вапнистим флішем [9]. 

Загалом у межах Вододільно-Верховинських Карпат переважають 
складчасто-брилові низькогір’я та середньогір’я (морфоструктури ІІ порядку), 
які на території дослідження представлені двома морфоструктурами другого 
порядку. 

Ясіня-Путильське низькогір’я змішана морфоструктура, що сформувалась 
внаслідок перебудови давньої поздовжньої гідромережі [9]. Ця морфоструктура 
ділиться на менші морфоструктури третього порядку. 

Ворохта-Путильське низькогір’я (6) займає Верховинську западину – 
тектонічну одиницю Скибової зони, що знаходиться на продовженні скиби 
Зелем’янки. Западина виповнена потужною товщею (до 3 км) олігоценових 
відкладів. У морфології Ворохта-Путильського низькогір’я виділяються як 
елементи морфоструктури (антиклінальні хребти і синклінальні долини), так і 
морфоскульптури (успадковані і сучасні).  
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Середньовисотне горстоподібне підняття Привододільних (Внутрішніх) 
Ґорґан приурочене до Ґорґанських складок, у межах припіднятого блоку 
фундаменту [9]. Підняття блоку фундаменту викликало утворення своєрідних 
брахіантиклінальних складок на території Привододільних Ґорґан [10].  

У Привододільних Ґорґанах морфоструктура третього порядку 
Середньовисотні ерозійно-антиклінальні хребти (7) поділяються на окремі 
хребти, які можна вважати морфоструктурами четвертого порядку. 

Антикліналь Братківської – це склепінчаста складка з виходами строкатих 
відкладів еоцену в ядрі. Гребенева частина хребта (рис. 3) є пологовипуклою 
вирівняною поверхнею з окремим куполоподібними вершинами: Чорна Клева, 
Братківська, Гропа, Дурня. Хребет – асиметричний. Його круті північно-східні 
схили сильно розчленовані верхів’ями р. Бистриці Надвірнянської.  
 

 
Рис. 3. Хребет Братківський (Чорна Полонина). 
 
Висновки. У гірській частині басейну р. Бистриці Надвірнянської виділяють 

дві морфоструктурами першого порядку: Скибові Карпати та Вододільно-
Верховинські Карпати, ці морфоструктури приурочені до великих тектонічних 
зон. Скибові Карпати сформувалися на Скибовому покриві (Зовнішня 
антиклінальна зона Скибової зони). Вододільно-Верховинські Карпати 
приурочені до тектонічної зони Кросно. До морфоструктур другого порядку 
відносяться гірські хребти і їхні ланцюги, приурочені до менших тектонічних 
одиниць. Загалом виокремлюють сім морфоструктур. У Скибових Карпатах – це 
окремі скиби: Берегова, Орівська, Сколівська, Парашки і Зелем’янки. У 
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Вододільно-Верховинських Карпатах – це окремі тектонічні підзони 
(антиклінальні складки), яким відповідають Ясіня-Путильське низькогір’я і 
Середньовистне горстоподібне підняття Привододільних (Внутрішніх) Ґорґан. 
Морфоструктурам третього порядку виступають структурно-геоморфологічні 
елементи, які приурочені до окремих гірських масивів (хребтів, які розділені 
долинами) і входять до складу морфоструктур вищих порядків. На території 
дослідження виділяють одинадцять морфоструктур третього порядку, деякі з них 
розділені на морфоструктури четвертого порядку (чітко виражені в рельєфі 
окремі гірські хребти). Виділяють такі морфоструктури третього порядку: 
Манявсько-Битківська (на території дослідження представлена Битківською 
морфоструктурою четвертого порядку), Білозорино-Делятинська, Чортківська, 
Пасічнянсько-Яремчанська (до складу входять Пасічнянсько-Синечківська і 
морфоструктура Вавторової четвертого порядку), Станимир, Козі-Товстої–
Явірника (у їх складі виділяють морфоструктуру Козі-Товстої і Явірника 
четвертого порядку), Короткана-Максимця, Довбушанська (складається з 
морфоструктури Довбушанки-Поленської і Синяка-Хом’яка четвертого порядку), 
Кінець Горгану-Тавпіширка (на території дослідження виражена Тавпіширською 
морфоструктурою четвертого порядку), Ворохта-Путильське низькогір’я, 
Середньовисотні ерозійно-антиклінальні хребти.  
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THE MORPHOSTRUCTURES OF THE MOUNTAINOUS PART BASIN 

RIVER BYSTRYTSYA NADVIRNIANSKA 
 

Taras Klapchuk 
Ivan Franko National University of Lviv 

 
In the article author characterized the morphostructures of the mountainous part basin river 

Bystrytsya Nadvirnianska. In the territory of research identified two morphostructures of the 
first order: Skybovi and Vododil'no-Verkhovynski Carpathians, which are confined to areas of 
major tectonic zones - Skybova cover and area of Krosno. In their boundaries allocated seven 
morphostructures of the second order, confined to smaller tectonic units. In Skybova 
Carpathians - a separate skyb, Beregova, Orivska, Skolivska, Parashky and Zelem'yanky. In 
Vododil'no-Verkhovynski Carpathians - tectonic subdivisions, which correspond Yasinya-
Putyla lowland and Serednovystne horstopodibne raising Pryvododilni (Internal) Gorgan. 
Among these morphostructures allocated eleven morphostructures of the third order: 
Manyavsky-Bytkivska, Bilozoryno-Delyatynska, Chortkivska, Pasichnyansko-Yaremchanska, 
Stanymyr, Cozy-Tovstoi-Yavirnika, Korotkana-Maksymtsya, Dovbushanska, Kinec' Gorganu-
Tavpishyrka, Vorokhta-Putyla lowland, Serednovystni erosion-anticlinal ridges. The part of 
some morphostructures  of the third order Skybova Carpathians single out the following 
morphostructures  of the fourth order: Bytkivska, Pasichnyansko-Synechkivska, Vavtorovoyi, 
Cozy-Tovstoi, Yavirnika, Dovbushanka-Polenskoyi, Synyaka-Homyaka, Tavpishyrska. 

Key words: morphostructures, relief, tectonic zone, geological structure, basin river 
Bystrytsya Nadvirnianska. 
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БИСТРИЦІ: КРОКИ ЗІ СТВОРЕННЯ, ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Андрій Ковальчук 1, Іван Ковальчук2 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
2Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 
Посилення антропогенного тиску  на природне середовище басейнових систем в 

умовах глобальних змін клімату зумовлює масштабні зміни стану компонентів 
геосистем, погіршує якість водних, біотичних і земельних ресурсів, створює загрози для 
існування екосистем і людини. В цих умовах виникає  необхідність створення нових 
інструментів управління природокористуванням й охороною природи. Показано, що цю 
роль може виконувати великомасштабний електронний геоекологічний атлас річково-
басейнової системи.  Проаналізовано досвід атласного геоекологічного картографування 
річкових систем і їх басейнів. Обґрунтовано наукові засади створення комплексного 
геоекологічного атласу річково-басейнової системи, запропоновано варіант його 
структури і тематичного наповнення, охарактеризовано інформаційну базу та програмне 
забезпечення, яке використовуватиметься при укладанні карт цього атласу. Створено 
цифрову модель рельєфу басейнової системи річки Бистриця (правобережний доплив р. 
Дністер в межах Івано-Франківської області), на основі якої укладатиметься 
великомасштабний геоекологічний атлас. В ньому міститиметься понад 160 карт 
геоекологічної тематики, згрупованих у сім розділів. Карти атласу відображатимуть 
природні та антропогенні умови і чинники, що впливають на річково-басейнову систему, 
екологічний стан її компонентів і ландшафтних систем, ризики природокористування, 
загрози для суспільства і людини. Атлас дозволить здійснювати моніторинг екостанів і 
прогнозні оцінки масштабів розвитку трансформаційних змін  у навколишньому 
середовищі та  природокористуванні,  обґрунтовувати оптимізаційні рекомендації.  

Ключові слова: басейн річки, річково-басейнова система, геоекологічний атлас, 
геоінформаційні технології, тематичний зміст карт. 

 
Актуальність теми. Річково-басейновими системами (РБС) називаємо 

природні чи природно-господарські утворення, підсистемами яких є річки різних 
рангів та їхні водозбори, які у свою чергу представлені поєднанням 
різнорангових природних чи природно-господарських геосистем [14]. Стан і 
функціонування водозбірної підсистеми тісно пов’язані зі станом і 
функціонуванням як водних підсистем – річок, що їх дренують, ставків чи 
водосховищ, побудованих на річках, так і станом та функціонуванням 
ландшафтних систем водозбору. Зауважимо також, що річково-басейнові 
системи та їх компоненти є достатньо чутливими до господарських виливів та 
змін клімату. Водночас, їх екологічний стан залежить і від природних умов та 
чинників, які впливають на процеси, що відбуваються в РБС. У зв’язку з цим 
вважаємо, що при дослідженнях стану РБС, параметрів і механізмів їх 
функціонування, впливаючих чинників, а також при оцінюванні їх 
господарської, середовищеутворювальної ролі та природоохоронного значення 
важливим є застосування технологій геоінформаційного картографування. 
___________________ 
© Ковальчук А., Ковальчук І., 2016 
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 Сьогодні вкрай необхідним є створення великомасштабних електронних 
комплексних геоекологічних атласів річково-басейнових систем. Зауважимо 
також, що дуже важливо, щоб такі атласи мали уніфіковану структуру і 
створювалися на базі єдиного геоінформаційного програмного забезпечення. 
Через це питання атласного електронного геоекологічного картографування РБС, 
оцінювання впливу природно-господарських умов річково-басейнової системи 
Бистриці на її геоекологічний стан є актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загострення геоекологічних 
проблем в Україні, зумовлене як процесами трансформування суспільних та 
економічних відносин, так і глобальними змінами клімату, вимагає пошуку 
шляхів їх розв’язання. На наш погляд, важливу роль у вирішенні геоекологічних 
і соціоекологічних проблем може відіграти створення цільового інформаційно-
аналітичного забезпечення розробки проектних природоохоронних рішень. 
Стосовно сфери водо-, лісо- і землекористування, то важливою складовою такого 
забезпечення виступають різномасштабні картографічні моделі. Вони 
відображають властивості рельєфу, ґрунтів, поверхневих і підземних вод, 
кліматичних умов, інфраструктурного, фінансового, агротехнічного та іншого 
забезпечення агропромислового виробництва, а також екологічні проблеми, які 
супроводжують таку діяльність людини. В останні роки в Україні і зарубіжних 
країнах створено велику кількість екологічних карт різного масштабу і тематики 
[20;24;25], комплексних і тематичних електронних атласів [2; 9; 12; 9-12 та ін.], 
які широко використовуються у сфері екологічного моніторингу, управління 
природокористуванням, охорони природи, вирішення економічних та 
екологічних проблем. Разом з цим, у зв’язку з необхідністю переходу на 
басейнову концепцію природокористування та охорони природи, важливим є 
створення серій великомасштабних тематичних карт і комплексних електронних 
геоекологічних атласів річково-басейнових систем. Перші кроки в цьому 
напрямку зроблено [1; 4; 8; 26; 27], однак отримані атласи далекі від 
досконалості. Тому нами обґрунтована концепція великомасштабного 
електронного геоекологічного атласу [14; 16; 17], розроблена його тематична 
структура, підготовлена цифрова топооснова, розпочата робота над тематичними 
картами (на прикладі РБС Бистриці, Українські Карпати). 

Інформаційне забезпечення процесу створення Атласу РБС. В його якості 
були використані: 1) матеріали польових обстежень стану РБС Бистриці; 2) 
фондові матеріали науково-дослідних, проектних інститутів, Держгеокадастру, 
Держводагенства, Держлісагенства України, ДНВП «Геоінформ України» 
геолого-розвідувальних експедицій, центральної Геофізичної обсерваторії 
України тощо; 3) дані Держкомстату України та Головних управлінь статистики 
в її областях; 4) дані ДЗЗ (знімки); 5) літературні  та інші джерела. 

В якості науково-методичної бази при створенні геоекологічного атласу 
РБС використовуються: 1) досвід тематичних досліджень і картографування 
річково-басейнових систем [1; 4; 8; 14; 16-19; 21; 22; 26-28; 30; 31 та ін.]; 2) 
створені недавно регіональні атласи екологічної тематики [2; 9-12 та ін.] та 
атласи басейнів річок [4; 8; 26]; 3) наукові підходи до тематичного 
картографування, обґрунтовані в Інституті географії НАН України, Київському, 
Львівському, Харківському, Таврійському, Східноєвропейському національних 
університетах, у НУБіП України, науково-дослідних і науково-виробничих 
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установах (ДНВП «Картографія», Інститут передових технологій, ТОВ «Мапа» 
та ін.) та за кордоном [3; 5; 6; 7; 11; 13; 19; 20; 21; 23-25; 28-30; 33; 34 та ін.]; 4) 
наявне ліцензоване програмне забезпечення (спеціалізовані пакети програм ESRI 
Arc GIS 9.0; 10.2 та їх відповідні модулі тощо). 

 Результати досліджень на їх обговорення.  
 1. Аналіз існуючих підходів до картографування річково-басейнових 

систем. Проблема геоекологічного картографування річкових і басейнових 
систем є достатньо новою. Як будь-яка нова справа, картографування РБС 
спочатку базувалося на результатах комплексних тематичних досліджень 
компонентів ландшафтів, властивих басейновій системі. Найчастіше 
картографувався ґрунтовий та рослинний покрив, дещо рідше – геологічна 
будова (корінні і четвертинні відклади), розміщення поселень, угідь, 
промислових підприємств. В останні роки суттєва увага стала приділятися 
картографуванню рельєфу та його параметрів (крутизни, експозиції, форми та 
довжини схилів, горизонтального і вертикального розчленування поверхні), 
властивостей ґрунтового та рослинного покриву, четвертинних відкладів, 
поверхневих і ґрунтових вод та їхніх властивостей, дорожньо-транспортної 
мережі, параметрів земельних ресурсів (рівня сільськогосподарського освоєння, 
розораності тощо), поселенського навантаження, рівня забруднення компонентів 
навколишнього середовища, інших видів антропопресії на природне середовище, 
відображенню параметрів геоекологічного стану річкових та басейнових систем. 
Прикладами таких досліджень можуть слугувати роботи львівських географів – 
Ю.М. Андрейчука [1,15;16], О.І. Швець [16, 277], О.В.Пилипович [22], І.П. 
Ковальчука [14-18 та ін.], вчених з інших наукових центрів - наприклад, Т.С. 
Павловської, О.Г.Ободовського, В.М.Самойленка та ін. Ці праці базуються на 
використанні геоінформаційних технологій збору, опрацювання, узагальнення та 
візуалізації інформації про стан і властивості РБС на великомасштабних 
електронних картографічних моделях цих систем. Ми вважаємо, що цей підхід є 
досить перспективним, особливо у випадках, коли розмір РБС є невеликим 
(переважно коли досліджуються «малі річки»). Він може застосовуватися і у 
випадку досліджень великих річок. При цьому варто уважно поставитися до 
вибору масштабу картографічної основи (у випадку великих річок може бути 
дрібномасштабною чи середньомасштабною). 

 З урахуванням досвіду атласного картографування РБС, розмірковуючи 
над завданнями, необхідною інформацією, способами її отримання, аналізу, 
узагальнення та візуалізації, ми обґрунтували проект структури геоекологічного 
атласу РБС [14-17; 30; 31]. 

 Наступний крок - аналіз існуючих підходів до картографування 
геоекологічного стану РБС та вибір найбільш підходящих з них для створення 
геоекологічного атласу РБС Бистриці. Виділяють такі підходи:  

1) гідрографо-гідрологічний. Його сутність полягає у розгляді водних 
систем й утворень та їхнього геоекологічного стану як головного об’єкта 
картографування. Прикладом використання такого підходу може слугувати 
Гідрографічний атлас Німеччини [29], який містить велику кількість 
гідрологічних, гідрографічних та факторних карт, що відображають як будову 
гідрографічної мережі, так і водність річок, параметри стоку, якість поверхневих 
вод, кліматичні та інші природно-географічні і соціально-економічні умови та 
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інші фактори, що впливають на стан і функціонування гідрографічних об’єктів; 
2) геолого-геоморфологічний. Його сутність трактують як спрямування 
досліджень на відображення геологічної будови, властивостей відкладів різного 
мінерального складу, їх властивостей і віку та морфології, генезису, віку, 
динаміки форм рельєфу басейнових геосистем, їхнього впливу на формування 
геоекологічних ситуацій і станів досліджуваних геопросторових обʼєктів. 
Прикладом застосування цього підходу є серія карт геолого-геоморфологічної 
тематики в  Національному атласі України [20]; 3) ландшафтний. Об’єктом 
оцінювання геоекологічного стану в цьому підході виступають різнорангові 
ландшафтні системи. Прикладом застосування цього підходу є  карти 
ландшафтознавчої тематики в  Національному атласі України та Екологічному 
атласі України [20; 11] і в екологічних атласах обласних регіонів [2; 9; 10; 12]; 4) 
геоекологічний. Його сутність в тому, що при оцінюванні геоекологічного стану 
того чи іншого територіального об’єкта вивчається геокологічний стан 
компонентів навколишнього середовища, роль у його формуванні природних та 
антропогенних чинників, а в кінцевому результаті отримується інтегральний 
показник геоекологічної напруги різнорангових геосистем. Він частково 
застосовувався при створенні екологічного атласу басейну Дністра [4], йому 
присвячена серія публікацій Ю.М.Андрейчука [1], в т.ч. зі співавторами [16], 
І.П.Ковальчука зі співавторами [14; 16; 17], інших вчених. 

  На наш погляд, саме геоекологічний підхід найбільш підходить для його 
використання при створенні геоекологічного атласу річково-басейнової системи 
Бистриці. 

2. Підготовка цифрової основи майбутнього геоекологічного атласу РБС. 
 Підготовка почалася з  оцифровування топографічної карти М 1:100 000 
на територію РБС Бистриці. Оцифровування виконувалося за допомогою 
вбудованого векторизатора ArcGis. Були створені SHP-файли відповідних типів 
(точкові, полілінії, полігони), в яких відображалися відповідні об’єкти (об’єкти 
гідрографії, рельєф (горизонталями), господарські споруди і комплекси, лісові 
масиви тощо). Після завершення цього етапу роботи було здійснене обтинання 
оцифрованої карти до меж РБС Бистриці за допомогою команди Selection>Select 
by Location та команди Intersect. Процес створення так званого template або 
«шаблону» надалі зводився до роботи зі створеними раніше SHP-файлами. 

На ньому були присутні усі шари, з якими  у подальшому здійснювалась 
робота. Це слугувало основою для майбутніх перетворень, створювало 
можливість визначити сумісність різних шарів, що є важливим для подальшої 
роботи зі створення блоків тематичних карт атласу РБС. 

Одним з початкових етапів роботи було об’єднання шарів гідрографії. 
Складнощі пов’язані з відображенням в одному шарі об’єктів різного типу 
(точкові/лінійні/площинні). Відповідно, розширені ділянки головних річок 
басейну були віднесені до шару озер (через ідентичний площинний характер, для 
зручності роботи з SHP-файлами). Для вирішення цього завдання необхідно: 1) 
підготувати шар річок. Впевнитись в коректному розміщенні точок початку та в 
кінця об’єкта (це не завжди були витік та гирло, оскільки подібні точки часто 
створювались не тільки для повноцінних річок або приток, але й для ділянок 
річок між притоками). Для виправлення цієї неточності використовувався 
інструмент Flip (через контекстне меню); 2) розв’язати проблему ідентифікації 
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річок/каналів при роботі з гідрографічними об’єктами при геоекологічному 
картографуванні.  

 Виокремлення природних водотоків – проблема, ускладнена значним 
господарським впливом на русла річок, особливо поблизу населених пунктів. Без 
даних аерофото/супутникового знімання та польових досліджень виокремлення 
природного водотоку серед великої кількості штучних (наприклад, каналів) є 
значно ускладненим; врахування опосередкованих деталей є життєво важливим 
для прийняття правильного рішення. Як уже зазначалося вище, ідентифікація 
водотоків є важливим елементом побудови гідрологічно коректної ЦМР, тому 
повинна виконуватися із достатньо високою точністю. Враховуючи це, а також 
часто інтуїтивний характер вибору основного вектору потоку, особливо на 
ділянках з  біфуркацією русла, часто прийняті рішення є суб’єктивними  і 
незадовільними. Важливим кроком в цій ситуації є додаткове дослідження таких 
складних ділянок за допомогою програми SAS Planet. Прямолінійність русла 
річки не завжди свідчить про природний стан водотоку. Часто спрямлення 
відповідає штучному (відрегульованому) водотоку. Воно може вказувати на 
можливе проведення руслових інженерних робіт у минулому. Звідси випливає 
необхідність застосування порівняльно-географічного аналізу різночасових 
картографічних джерел при створенні геоекологічного атласу РБС. Результатом 
виконання цих робіт стало створення гідрологічно коректної моделі рельєфу і 
гідромережі (рис. 1). 

 
Рис.1 Цифрова модель рельєфу РБС Бистриці. 
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 3. Узгодження змісту, способів оформлення, систем умовних знаків до 
тематичних карт. При укладанні атласу дуже важливим є узгодження змісту, 
способів оформлення, систем умовних знаків до тематичних карт. Для вирішення 
цього завдання пропонують [3; 6; 13; 21] враховувати наступні моменти: 
тематичний атлас завжди створюється як колективний твір, в розробці якого 
беруть участь фахівці за галузями знань і фахівці-картографи ; координація 
роботи зі створення атласу здійснюється редакційними органами, сформованими 
із фахових представників зацікавлених організацій; етап проектування атласу 
передбачає, по можливості, повне моделювання його змісту і зовнішнього 
вигляду з урахуванням особливостей видання; чим складніший за змістом атлас, 
тим більше часу відводиться на етап його проектування; для узгодженого 
укладання карт атласу повинні бути виконані попередні картографічні роботи, 
спрямовані насамперед на підготовку робочих основ; укладальницькі роботи 
виконуються під керівництвом і при безпосередньому контролі редакторів 
(редактор атласу, редактор розділу, редактор карт); для кожної карти атласу 
заводиться окрема папка, в яку вкладаються джерела, авторські розробки, 
укладацькі оригінали та редакційні документи; для розробки змісту карт атласу 
доцільно дотримуватися певної послідовності робіт – загальної для атласу і 
всередині розділів. Графік робіт над темами повинен передбачати основні і 
часткові взаємозв'язки і взаємозалежності явищ. Така організація авторсько-
укладацьких робіт полегшує узгодження їх змісту і використання однакових 
прийомів відображення обʼєктів [3, с. 94]. 

При підготовці географічної основи атласу підбирається оптимальний набір 
елементів рельєфу та гідрографічних й інших елементів місцевості, який 
зберігається на усіх картах атласу [3, с. 15]. 

В атласі РБС обов’язковим елементом є річкова мережа, характерні 
особливості місцевості (заболоченість, елементи рельєфу тощо). Для річкової 
мережі встановлюються відповідні цензи відбору (з урахуванням масштабу карт 
атласу, важливості річок тощо); більшість гідрографічних об’єктів підписується.  

Відбір населених пунктів відбувається з урахуванням їх важливості, густоти, 
а також призначення атласу. Населені пункти підписуються з урахуванням їх 
розміру і статусу, а дорожня мережа повинна відображати зв'язок основних 
населених пунктів між собою. 

Через те, що рельєф є дуже важливим компонентом ландшафту, який суттєво 
впливає на формування геоекологічної обстановки, в геоекологічних атласах він 
відображається способом горизонталей. При цьому встановлюється така шкала 
перерізу рельєфу, яка дозволяє відобразити деталі його будови і, водночас, не 
перевантажити карту. 

Наступним кроком, одним з найбільш важливих за весь час роботи над 
створенням атласу річково-басейнової системи, було узгодження умовних 
позначень  із вимогами банку геоінформаційних даних  Укргеодезкартографії. 
Наявних по замовчуванню умовних позначень в ArcMap не вистачає, тому їх 
довелось розширити доступними в мережі Інтернет додатковими пакетами 
умовних позначень. 

Далі було створено ЦМР (DEM) та карти щільності річкової мережі 
(Density/Fishnet), карти експозиції схилів (Aspect). Слід дещо детальніше описати 
обидва способи створення карт щільності в ArcGIS. Використовувався  
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інструмент Spatial Analysis Tools>Density та інструмент Fishnet (Data management 
tools>Clip). Зупинимося детальніше на останньому. Визначення щільності 
(векторний варіант) виконувалося інструментом Fishnet, при цьому обрізалися 
межі сітки (квадратно-гніздовий метод) узгоджено з площею досліджуваної 
території (Сlip). Окрім цього, застосовувався інструмент Intersect, по аналогії з 
першим етапом робіт. Надалі виконувалася робота з таблицею атрибутів 
Аtribute’s table, яка полягала у визначенні геометрії шуканого об’єкта (calculate 
geometry) та записі знайдених даних у відповідні колонки таблиці, їх сумуванні 
(summarize) та виведенні на карту у вигляді шару. За допомогою цих 
інструментів був створений комплекс карт, які відображали параметри рельєфу 
(вертикальне розчленування, експозицію схилів, щільність гідрографічної мережі 
(вона відображена двома способами)), а також лісистість басейну та інші його 
властивості. Ці карти покладені в основу створюваного атласу РБС Бистриці. 
Розділені на серію блоків відповідно до їх тематики, вони висвітлюють ключові 
аспекти стану навколишнього середовища та динаміки і розвитку структурних 
елементів РБС Бистриці. 

Методикою створення геоекологічного атласу РБС передбачено укладання як 
актуальних тематичних карт, так і карт, які відображають стан РБС на різних 
етапах освоєння його природи людиною. З цією метою була підготовлена 
електронна топографічна основа на басейн ріки Бистриця, яка відображає 
сучасну природно-господарську ситуацію у басейновій системі. Масштаб карти – 
1:100000. Створена карта надалі використовувалася в якості основи для 
укладання серії тематичних карт РБС станом на 2000  і 2015 роки. Щодо 
тематичних карт, які відображають стан РБС Бистриці на різночасових зрізах 
(1855, 1925, 1955, 1975 рр.), то ми їх укладали на основі  одномасштабних 
топографічних карт цих часових зрізів. 

Крім того, у процесі роботи над укладанням карт для різних частин (блоків) 
атласу використовувалися також різночасові статистичні матеріали (форма 6-
зем), архівні дані (матеріали Йосифінської і Францисканської метрик), космічні 
знімки LANDSAT, літературні джерела та матеріали власних польових 
досліджень. Ці дані оброблялися, інтерпретувалися та візуалізовувалися з 
допомогою пакетів прикладних програм ArcGIS, PanaVue Image Assembler. 

Послідовність укладання атласу РБС відображає таблиця.  
4. Картографовані параметри геоекологічного стану РБС. 

В атласі РБС передбачено відображення широкого спектру параметрів її 
геоекологічного стану. Вони характеризуватимуть властивості рельєфу, 
ґрунтового покриву, рослинного світу басейнової системи, поверхневих і 
підземних вод, видове різноманіття антропогенного навантаження на РБС, 
параметри кліматичних умов та чинників впливу на стан і функціонування 
річкової та басейнової підсистем, властивості схилового і річкового стоку, рівень 
його забруднення, забір води і скидання стоків та ін.  

До інтегральних показників геоекологічного стану РБС відносимо: показники 
екологічного стану рельєфу; показники стану рельєфоутворювальних відкладів; 
показники стану поверхневих і підземних вод; показники, що відображають 
властивості ґрунтів і рослинного покриву; показники рівня забруднення 
атмосферного повітря; показники гідроморфологічної якості русел річок; 
показники екологічного стану інших об’єктів, розташованих на водозборі або у 
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Таблиця 
Узагальнений алгоритм створення різночасових тематичних карт 

геоекологічного атласу РБС (укладено за даними різних авторів) 
Етапи роботи над атласом РБС Операції зі створення карт атласу 

РБС 
Редакційно-підготовчі роботи Оцінка картографічних матеріалів, 

розробка редакційних вказівок 
Формалізація листів 

ретроспективних карт 
Сканування листів, створення 

растрових покриттів за параметрами 
вихідної картографічної проекції, 

векторизация елементів змісту 
(EasyTrace) 

Створення ретроспективних 
об'єктних шарів 

Експорт векторних шарів в 
середовище ArcGIS, 
склейка об'єктних шарів, 

редагування шарів, створення топології 
Геометрична корекція 

ретроспективних об'єктних шарів 
Проектування сучасної топооснови 

за параметрами вихідної 
картографічної проекції, створення 

мережі реєстраційних точок, 
координатна трансформація 

ретроспективних шарів по мережі 
реєстраційних точок, 

оцінка точності перетворення, 
редагування шарів за допомогою 

алгоритму «гумовий лист», 
оновлення топології 

ретроспективних шарів 
Наповнення таблиць атрибутів 
ретроспективних шарів 

Розробка системи класифікації та 
кодування об'єктів 

природокористування, 
введення атрибутивних даних по 

шарах 
Створення об'єктних шарів 

геоекологічного стану РБС та динаміки 
природокористування 

Суміщення ретроспективних і 
сучасних векторних шарів по 
необхідних часових зрізах, 
усунення часткових полігонів, 

оновлення топології, 
редагування таблиць атрибутів 

Геоінформаційне картографування 
геоекологічного стану РБС і динаміки 

природокористування 

Створення ГІС-проекту, 
укладання карт геоекологічного 

стану РБС, динаміки 
природокористування, 
просторова оцінка динаміки, 
рангування території за 

показниками динаміки 
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Геоінформаційне моделювання 
геоекологічного стану РБС і динаміки 

природокористування 

Просторове моделювання 
геоекологічного стану РБС, динаміки 
природокористування (геометричне, 
проекційне, масштабне, мережевий 
аналіз, буферизація), субстанційне 

моделювання (математичне, 
семіотичне), моделювання за 

допомогою запитів 
Візуалізація результатів атласного 

картографування 
Інвентаризаційні карти 

геоекологічного стану РБС і динаміки 
природокористування, синтетичні 
карти взаємозв'язків та динаміки 
об'єктів природокористування, 

аналітичні карти, синтетичні 
зонування і районування території у 

взаємозв'язку з екологічними 
наслідками динаміки 
природокористування, 

прогнозні карти сценаріїв розвитку 
природокористування; системи запитів 
стосовно геоекологічного стану РБС і 

динаміки природокористування, 
графічні і табличні матеріали 

 
долинах та руслах річок; інтегральні показники гостроти геоекологічної ситуації 
у різних частинах РБС (оцінки природних і техногенних ризиків, напруги 
медико-географічної, геоекологічної та соціально-економічної ситуації) тощо . 

5. Обґрунтування структури геоекологічного атласу РБС. 
На наш погляд, структура геоекологічного атласу має відображати 

найсуттєвіші характеристики, риси, властивості, умови, чинники, що впливають 
на геоекологічний стан РБС, параметри геоекологічного стану як басейну, так і 
річкової системи. З урахуванням цих обставин, а також базуючись на аналізі 
досвіду створення екологічних атласів річок Дністра, Південного Бугу, Прута, ми 
обґрунтували наступну структуру геоекологічного атласу РБС Бистриці [16]: 

Вступ 
Розділ І. Фізико-географічне та адміністративно-територіальне 

положення басейну. 
1.1. Басейн на фізичній карті (регіону, України); 
1.2. Басейн на карті адміністративно-територіального устрою; 
1.3. Бассейн на космічному знімку (регіону, України). 
Розділ ІІ. Природні умови та господарська діяльність у річково-

басейновій системі як чинники формування її геоекологічного стану. 
А. Геолого-геоморфологічні і гідрографічні умови. 
II.1. Рельєф РБС, його властивості: 
2.4. Цифрова модель рельєфу водозбору; 
2.5. Висотні ступені РБС (заплава, тераси, схили, межиріччя); 
2.6. Субводозбори і річкові системи різних рангів; 
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2.7. Типізація субводозборів; 
2.8. Середня висота субводозборів; 
2.9. Крутизна схилів; 
2.10. Середній похил субводозборів; 
2.11. Середній похил русел річок різних рангів; 
2.12. Експозиція схилів; 
2.13. Вертикальне розчленування рельєфу; 
2.14. Горизонтальне розчленування поверхні басейну. 
II.2. Геологічна будова РБС: 
2.15. Корінні відклади; 
2.16. Плейстоценові відклади; 
2.17. Протиерозійна стійкість рельєфоутворювальних відкладів. 
II.3. Тектонічна будова РБС: 
2.18. Площинні та лінійні елементи тектонічної будови; 
2.19. Тектонічні рухи; 
2.20. Неотектонічні рухи. 
II.4. Гідрогеологічна будова: 
2.21. Басейни підземних вод; 
2.22. Глибина залягання горизонтів підземних вод; 
2.23. Джерела, їх розташування, дебіт; 
2.24. Модуль підземного стоку. 
II.5. Геоморфологічна будова РБС: 
2.25. Геоморфологічна карта; 
2.26. Карта сучасних геоморфологічних процесів; 
2.27. Схема геоморфологічного районування. 
II.6. Поверхневі води РБС: 
2.28. Гідрографічна мережа басейну; 
2.29. Структура флювіальної мережі; 
2.30. Густота річкової мережі; 
2.31. Звивистість річок водозбору; 
2.32. Природні та штучні водойми РБС; 
2.33. Болота, заболочені і підтоплені землі. 
2.34. Коефіцієнт заболочення субводозборів. 
Б. Біотичні умови і чинники. 
II.7. Рослинний покрив РБС: 
2.35. Розміщення лісів; 
2.36. Лісистість басейнів; 
2.37. Проективне покриття рослинністю поверхні субводозборів; 
2.38. Розміщення луків, пасовищ; 
2.39. Розміщення культурного рослинного покриву; 
3.40. Місця зростання рідкісних та зникаючих видів рослин. 
II.8. Ґрунтовий покрив та його властивості: 
2.41. Структура ґрунтового покриву; 
2.42. Гранулометричний склад ґрунтів; 
2.43. Вміст гумусу; 
2.44. Вміст NPK; 
2.45. Протиерозійна стійкість ґрунтів; 
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2.46. Фільтраційна здатність ґрунтів. 
II.9. Тваринний світ РБС. 
2.47. Видовий склад, поширення і чисельність ссавців; 
2.48. Видовий склад, поширення і чисельність птахів; 
2.49. Видовий склад, поширення і чисельність риб. 
II.10. Ландшафтні системи річкового басейну. 
2.50. Ландшафтні комплекси; 
2.51. Рівень антропогенного перетворення ландшафтів; 
2.52. Ландшафтне районування. 
В. Господарські чинники впливу на геоекологічний стан РБС. 
II.11. Сільськогосподарське освоєння РБС: 
2.53. Частка сільськогосподарських угідь у РБС; 
2.51. Частка ріллі у басейновій системі; 
2.54. Структура посівів (посівних площ). 
II.12. Промислове навантаження на РБС: 
2.55. Частка земель під промисловими об’єктами; 
2.56. Структура й обсяги промислового виробництва; 
2.57. Обсяги промислових відходів, викидів і скидів забруднень. 
II.13. Поселенське навантаження: 
2.58. Розміщення поселень різних типів; 
2.59. Густота населення; 
2.60. Густота поселень; 
2.61. Частка площі, зайнята поселеннями (урбонавантаження). 
II.14. Транспортне навантаження на РБС: 
2.62. Транспортна мережа, її видова структура; 
2.63. Густота доріг, магістралей (автомобільних, залізничних, ін); 
2.64. Викиди забруднюючих речовин рухомим транспортом. 
II.15. Водогосподарське навантаження: 
2.65. Частка осушуваних земель; 
2.66. Частка зрошуваних земель; 
2.67. Розташування гідротехнічних об’єктів (берегоукріплень, дамб, гребель, 

шлюзів, каналів, водосховищ, водозаборів тощо). 
II.16. Лісогосподарська діяльність: 
2.68. Вирубка лісів; 
2.69. Розміщення лісогосподарських комплексів і підприємств; 
2.70. Структура, обсяги виробництва лісогосподарської продукції; 
2.71. Створення лісонасаджень (лісовідновлювальна діяльність). 
II.17. Рекреаційна діяльність: 
2.72. Види та об’єкти рекреації; 
2.73. Кількість рекреантів ( рекреаційне навантаження, наслідки); 
2.74. Скиди і викиди забруднюючих речовин об’єктами рекреації; 
II.18. Природоохоронна діяльність: 
2.75. Розташування природоохоронних об’єктів (екомережа); 
2.76. Рівень заповідності суббасейнів; 
2.77. Водо- і ґрунтозахисні заходи; 
2.78. Процесорегулювальні заходи і споруди. 
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Розділ ІІІ. Кліматичні умови як визначальний чинник геоекологічного 
стану РБС. 

ІІІ.19. Температура повітря і ґрунту; 
3.79. Температура повітря і ґрунту в січні (макс., мін., сер.); 
3.80. Температура повітря і ґрунту у липні; 
3.81. Середньорічна температура повітря і ґрунту; 
3.82. Сума активних температур; 
3.83. Екстремальні температури (мах, міn.) повітря і ґрунту; 
ІІІ.20. Опади: 
3.84. Опади холодного періоду (ХІ-ІІІ); 
3.85. Опади теплого періоду (IV-X); 
3.86. Середньорічні cуми опадів; 
3.87. Екстремальні опади та ін. явища (мм/добу, мм/хв. та ін.). 
ІІІ.21. Вологість повітря, випаровування: 
3.88. Вологість повітря (сер., макс., мін.); 
3.89.Потенційне випаровування з поверхні суші; 
3.90. Потенційне випаровування з водної поверхні. 
ІІІ.22. Вітри: 
3.91. Розподіл вітрів за напрямками; 
3.92. Швидкість вітрів, їх повторюваність. 
3.93. Буревії, їх поширення, швидкість. 
Розділ IV. Водні ресурси РБС. 
IV.1. Стан водних ресурсів: 
4.94. Запаси водних ресурсів у РБС (водний баланс); 
4.95. Внутрішньорічний розподіл стоку за багаторічний період; 
4.96. Середній багаторічний стік (шар стоку, витрата води); 
4.97. Максимальний стік весняного водопілля; 
4.98. Максимальний дощовий стік; 
4.99. Мінімальний середньомісячний стік зимового періоду; 
4.100. Мінімальний середньомісячний стік літнього періоду; 
4.101. Каламутність води періоду водопілля; 
4.102. Каламутність води періоду паводків; 
4.103. Каламутність води періоду межені. 
4.104. Температура води середньомісячна липня; 
4.105.Температура води максимальна зареєстрована; 
4.106. Терміни льодоставу і скресання річки. 
4.107. Мінералізація води середньорічна; 
4.108. Мінералізація води теплого і холодного періодів; 
4.109. Мінералізація води весняного водопілля; 
4.110. Мінералізація води паводків; 
4. 111. Мінералізація води меженного періоду. 
IV.2. Використання водних ресурсів: 
4.112. Зарегулювання стоку річок ставками, водосховищами; 
4.113. Площа водної поверхні (ставків, водосховищ); 
4.114. Повний та корисний об’єм ставків і водосховищ; 
4.115. Забір води з поверхневих та підземних джерел; 
4.116. Скидання стічних вод; 
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4.117. Осушувальні та зрошувальні системи і канали; 
4.118. Транспортне використання річок; 
4.119. Рекреаційне використання водних ресурсів; 
4.120. Інтегральне оцінювання господарського використання водних об’єктів. 
Розділ V. Геоекологічний стан РБС. 
V.1. Мережа моніторингу геоекологічного стану РБС: 
5.121. Мережа станцій, пунктів і постів геоекологічного моніторингу. 
V.2. Геоекологічний стан компонентів та об’єктів природного середовища: 
5.122. Геоекологічний стан рельєфу; 
5.123. Геоекологічний стан рельєфоутворювальних відкладів; 
5.124.Геоекологічний стан поверхневих вод; 
5.125. Геоекологічний стан ґрунтових (підземних) вод; 
5.126. Геоекологічний стан ґрунтів; 
5.127. Геоекологічний стан рослинного покриву; 
5.128. Рівень забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами; 
5.129. Рівень забруднення атмосферного повітря рухомими джерелами. 
5.130. Рівень шумового навантаження у міських і сільських поселеннях; 
5.131. Гідроморфологічна якість річкових русел; 
5.132. Наявність і стан протиповеневих та водоохоронних об’єктів; 
5.133. Стан природно-заповідних об’єктів, екомережі 
V.3. Геоекологічно небезпечні об’єкти і процеси в РБС: 
5.134. Геоекологічно небезпечні об’єкти в РБС; 
5.135. Геоекологічно небезпечні процеси. 
V.4. Інтегральна оцінка геоекологічної ситуації в РБС: 
5.136. Медико-географічна ситуація у РБС; 
5.137. Природно-техногенні ризики у РБС; 
5.138. Інтегральна оцінка геоекологічного стану РБС. 
Розділ VІ. Прогнозні оцінки змін геоекологічного стану РБС. 
VІ.1. Прогнози змін умов і процесів у РБС: 
6.139. Прогнози змін температури повітря; 
6.140. Прогнози змін опадів; 
6.141. Прогнози змін випаровування; 
6.142. Прогнози змін стоку води; 
6.143. Прогнози розвитку екстремальних процесів (засух, паводків); 
6.144. Прогнози змін запасів водних ресурсів; 
6.145. Прогнози змін стану ґрунтів і землекористування. 
VІ.2. Прогнози змін геоекологічного стану, соціально-економічних та 

медико-географічних умов у РБС: 
6.146. Прогнози змін геоекологічного стану компонентів РБС (водної, 

ґрунтової,  атмосферної, біотичної її складових); 
6.147. Прогнози змін соціально-економічної обстановки; 
6.148. Прогнози змін умов проживання населення та медико-географічної 

ситуації. 
Розділ VІІ. Управління станом РБС та оптимізаційні заходи. 
VІІ.1.Інфраструктура управління РБС: 
7.149. Структура управління станом РБС і природокористуванням в ній. 
VІІ.2. Заходи з оптимізації природокористування: 
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7.150. Заходи з оптимізації стану і використання водних ресурсів; 
7.151. Заходи зі зниження ризиків затоплення і підтоплення поселень, угідь і 

комунікацій; 
7.152. Заходи, спрямовані на захист ґрунтів від деградаційних процесів і на 

відтворення їх родючості; 
7.153. Заходи з оптимізації транспортного навантаження і стану доріг; 
7.154. Заходи, спрямовані на захист повітряного басейну; 
7.155. Заходи, спрямовані на збереження біорізноманіття; 
7.156. Лісовідновлювальні заходи; 
7.157. Заходи з оптимізації використання мінерально-сировинних ресурсів; 
7.158. Процесорегулювальні заходи. 
VІІ.3. Заходи з оптимізації умов проживання населення: 
7.158. Заходи з поліпшення соціоекономічної ситуації; 
7.159. Заходи з поліпшення геоекологічної ситуації; 
7.160. Заходи з оптимізації медико-географічної ситуації; 
7.161. Заходи з оптимізації стану природно-заповідного фонду; 
7.162. Еколого-виховні заходи. 
Алфавітний покажчик. 
Предметний покажчик. 

Використані джерела інформації. 
Як видно з наведено вище Змісту, у нашій моделі структури геоекологічного 

атласу виокремлено 7 розділів. В них зроблено акценти на: 1) відображенні 
особливостей географічного розташування РБС (розділ I); 2) визначенні ролі 
природних та господарських чинників у формуванні геоекологічного стану 
річково-басейнової системи (розділ II); 3) оцінюванні впливу клімату на стан і 
функціонування РБС (розділ III); 4) характеристиці стану і використання водних 
ресурсів (розділ IV); 5) визначенні параметрів геоекологічного стану РБС та її 
складових (розділ V); 6) прогнозних оцінках трансформаційних процесів, які 
відбуватимуться в басейні під впливом природних та антропогенних чинників і 
глобальних змін клімату (розділ VI); обґрунтуванні управлінських 
природоохоронних та оптимізаційно-господарських заходів (розділ VII). Щоб 
відобразити цю інформацію про стан річково-басейнової системи, в ньому 
міститиметься 163 карти різної тематики. Зазначимо, що основні карти 
супроводжуватимуться пояснювальним текстом, довідковою інформацією у 
вигляді таблиць, графіків, фотографій, карт-врізок та ін. 

На першому етапі роботи над створенням геоекологічного атласу РБС були 
укладені карти, які відображають наступні параметри РБС Бистриці: вертикальне 
і горизонтальне  розчленування рельєфу, крутизна схилів, щільність 
гідрографічної мережі, розміщення і щільність шляхів сполучення, розміщення 
поселень і селитебне навантаження, розміщення лісів і лісистість, кліматичні 
умови (кількість опадів, їх сезонний розподіл; температура повітря, її сезонні 
показники; атмосферний тиск, вологість повітря, вітри); параметри 
гідрологічного режиму (шар стоку, модуль стоку - їх середні багаторічні та 
сезонні показники, екстремуми). 

В подальшій розробці атласу цей список планується розширювати згідно з 
наведеним вище змістом атласу. 
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 Висновки. 1. Охарактеризовано актуальність створення геоекологічного 
атласу річково-басейнової системи. 2. Проаналізовано існуючі підходи до 
картографування річкових і басейнових систем, зокрема, гідрографо-
гідрологічний, геолого-геоморфологічний,  ландшафтний та геоекологічний. 3. 
Охарактеризовано сутність геоінформаційних технологій та їхню  роль в 
укладанні тематичних карт геоекологічного атласу річково-басейнової системи. 
4. Висвітлена методика створення геоекологічного атласу РБС. Вона відображає 
як підготовку електронної великомасштабної основи майбутніх тематичних карт 
атласу, так і послідовність укладання серій карт різних блоків атласу. 
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GEOENVIRONMENTAL ATLAS OF BYSTRYTSYA RIVER-BASIN 
SYSTEM: STEPS TO ESTABLISH, RESULTS 

 
A. Kovalchuk1 , I. Kovalchuk2 

1Taras Shevchenko National Unsversity of Kyiv 
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Increased anthropogenic pressure on the natural environment of basin systems in terms of 

global climate change causes large-scale changes in the state of geosystems components, leads 
to deterioration in the quality of water, land and biotic resources, and poses a threat to the very 
existence of ecosystems and man. These circumstances naturally lead to a need to create new 
instruments of environmental management and conservation. The article proves that this role 
can be fulfilled by large-scale digital geoenvironmental atlas of river-basin system. The 
experience of atlas geoenvironmental mapping of the river systems and their basins was 
analyzed and scientific approaches to the creation of complex geoenvironmental atlas of basin-
river system was substantiated. The article suggests the variant of its structure and thematic 
content, characterizes the information base and the software that will be used to create maps of 
this atlas. A digital elevation model of river Bystrytsya (right-bank tributary of the river 
Dniester within the Ivano-Frankivsk region) basin system was created, on the basis of which a 
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large-scale geoenvironmental atlas will be created. It will contain more than 160 maps on 
various geoenvironmental topics, grouped into seven sections. Maps of the atlas reflects the 
natural and anthropogenic conditions and factors affecting the river system and its basin, the 
environmental state of its components and systems landscape, wildlife management risks, 
threats to society and the individual. The Atlas will serve as usefull tool in environmental 
monitoring and prediction of scale of transformational changes in the environment and nature, 
and to justify optimization recommendations. 

Key words: river basin, river-basin system, geoenvironmental atlas, geoinformation 
technologies, the thematic content of maps. 
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УДК 551.43 (477.43) 
 

ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ  
У КАР’ЄРАХ ХІХ ст. У м. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 

 
О.В. Колтун 

Львівський національний університете імені івана Франка 
 

У статті розглянуто особливості проявів екзогенних геоморфологічних процесів у 10 
колишніх лесових кар’єрах м. Хмельницького. На основі польових спостережень, аналізу 
інженерно-геологічних даних, а також опитування очевидців встановлено, що 
найбільшого поширення набули зсувні та ерозійні процеси, особливо на схилах 
південних експозицій заввишки понад 5 м, виположених або з вертикальними 
відслоненнями. Мінімальні прояви процесів – на схилах, терасованих під малоповерхову 
забудову. Вирішальний вплив на розвиток зсувних процесів у кар’єрах Хмельницького 
має антропогенний чинник. 

Ключові слова:  кар’єр, леси, антропогенний вплив, геоморфологічні процеси, зсуви, 
промивини, місто Хмельницький. 

 
Вступ.  
Будівельна сировина належить до тих видів природних ресурсів, які 

видобувають неподалік від споживача, тому кар’єри, копальні, каменоломні 
часто розташовані навіть у історичних, найдавніших частинах міст, як свідчить, 
зокрема, аналіз історії гірничих виробок на території Львова [3]. Такі приклади 
знаходимо по цілому світові: так, у відповідь на запит словосполучення “quarries 
in the city” пошуковик Google подає майже 98 тис. покликань, а на запит “quarries 
in urban areas” – понад 10 тис. (дані станом на 27.04.2016).  

Однак специфікація пошуку до “міських кар’єрів у лесах” (леси, лесоподібні 
суглинки і супіски – будівельна сировина №1 для України, відома в народі як 
“глина”) дає такий результат: “loess quarry” – 171 покликання, “loess quarries” – 
63, тоді як на запити “loess quarry (-ies) in the city / in urban areas”, “лесові 
кар’єри”, “лесові кар’єри у містах” отримуємо 0. Причому аналіз англомовних 
публікацій зі словосполученнями “loess quarry (-ies)” показує, що головна увага 
приділяється питанням археології, лесів як таких, палеогеографічним умовам, 
геотуризму тощо, тоді як розгляд лесових кар’єрів як антропогенних форм 
рельєфу чи середовища, де розвиваються антропогенно зумовлені 
геоморфологічні процеси, практично відсутній. Не знайдемо цієї тематики в 
одній з нещодавніх узагальнюючих публікацій про леси Європи і Китаю [10].  

З нашої точки зору, вивчення еволюції форм і процесів у лесових кар’єрах 
необхідне хоча б з огляду їх на значне поширення та неминуче поглинання при 
територіальному розвиткові поселень разом з усіма несприятливими 
геоморфологічними і геологічними умовами, що виникають у результаті 
перетворення первинної поверхні. Такі кар’єри можна знайти у великих містах, 
наприклад, у Дніпропетровську [7] чи у вже згаданому Львові [3]. Згідно 
офіційної статистики, в Україні станом на 01.01.2014 нараховувалося 1930 
родовищ цегельно-черепичної сировини  [8, с. 231]. Слід врахувати, що сюди не 
___________________ 
© Колтун О., 2016 
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 ввійшли давно відпрацьовані чи невеликі, стихійно використовувані родовища 
без значних промислових запасів. Нещодавнє дослідження морфології лесових 
кар’єрів м. Хмельницького показало, що хоча у перелік 2014 року з території 
міста входить лише 2 родовища цегельно-черепичної сировини і жодного 
діючого немає, у ХІХ–ХХ ст. кар’єрів було понад 20 [5]. Зникає лесовий кар’єр 
повністю після припинення експлуатації і нівелювання його первинної форми чи 
продовжує “підпільно” діяти, провокуючи сучасні процеси на забудованих і 
рекультивованих територіях, – головне питання, на яке шукатимемо відповідь у 
цьому дослідженні. 

Методи.  
Результати і висновки даного дослідження ґрунтуються на польових 

спостереженнях 1996–2001 і 2014–2016 років, під час яких використовувалися 
морфографічний та морфометричний аналіз, метод фотофіксації,  метод 
опитування очевидців. Окрім того, було проаналізовано фондові матеріали з 
інженерної геології, а саме дані інженерно-геологічних вишукувань організацій 
“Хмельницькийбудрозвідування”, УкрДІПРОводгосп, Хмельницькагропроект,  
“Житомирбудрозвідування”, звіти обстеження зсувів та результати моніторингу 
екзогенних процесів у Хмельницькій області Подільською гідрогеологічною 
партією, також фондові матеріали Хмельницькводоканалу та картографічні 
матеріали по місту Хмельницькому (Проскурову) ХІХ-ХХ ст. 

Результати.  
Геологічна будова території м. Хмельницького, а саме поширення 

четвертинних еолово-делювіальних лесів, лесоподібних суглинків і супісків, 
потужність яких за даними інженерно-геологічних вишукувань досягає понад 30 
м на межиріччі Південного Бугу і Самця (Кудрянки), здавна сприяла видобутку 
тут сировини для виробництва цегли, черепиці тощо. У подальшому, вживаючи 
назву “лесовий кар’єр”, матимемо на увазі всі кар’єри у лесах, похованих 
ґрунтах, лесоподібних суглинках і супісках плейстоцену (переважно пізнього і 
середнього, у найглибших кар’єрах – ще й раннього). 

Найдавніші достовірні дані про місцезнаходження цегелень м. 
Хмельницького і кар’єрів при них дають топографічні карти другої половини 
ХІХ ст. Як показує наше попереднє дослідження [5], таких кар’єрів 10:  

№1 (на рис. 1) – на півдні Гречан між вулицями Західною Окружною і 
Пархоменка (у геоморфологічному відношенні кар’єр розташований на лівому 
березі Плоскої);  

№2 – в районі сучасних вулиць Сковороди, Короленка, Героїв Крут (схили і 
днище балки – правої притоки Плоскої);  

№3 – найдавніший кар’єр сучасного цегельного заводу (низів’я балки – лівої 
притоки Самця);  

№4 – у Книжківцях по вул. Струмковій (правий схил балки – правої притоки 
Самця); 

№5 – Дубівський (лівий берег Самця); 
№6 – на південь від вул. Купріна (колись – балка, а тепер – східний борт 

зсуву на лівому березі Самця);  
№7 – верх вул. Березневої (верхів’я балки – лівої притоки Самця);  
№8 – новіший кар’єр сучасного цегельного заводу (балка на лівому березі 

Самця);  
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№9 – між вулицями Кам’янецькою, Інститутською, Хотовицького (правий 
схил балки – правої притоки Плоскої); 

№10 – по вул. Гагаріна (правий берег Плоскої). 
 

 
Рис. 1.  Картосхема розташування кар’єрів ХІХ ст. у  м. Хмельницькому. 
Умовні позначення: 1 – межі міста на 2002 р.; 2 – назви мікрорайонів; 3 – 

схематичне розташування і номер кар’єра (див. опис у тексті); 4 – ставки. 
 
Розгляньмо детальніше прояви сучасних екзогенних рельєфотвірних 

процесів у цих кар’єрах. 
Кар’єр у Гречанах (№1) належить до тих чотирьох, які були при цегельнях 

1860-х років [5]. Однак сучасні уступи заввишки до 8 м і відслонення на них 
пов’язані з молодшою його частиною, яка розроблялася у ХХ ст. Найдавніша ж 
частина виположена, задернована  і зайнята (частково) гілкою залізничної колії.  

З південного заходу на північний схід спостерігається 3 типи поєднання 
форми уступів з особливостями розвитку сучасних процесів (рис. 2):  1) з 
контрбанкетом до половини висоти уступа, фрагментами вертикальних 
відслонень, активним розвитком малих зсувів і ерозії, задерновані горизонтальні 
ділянки (площадка контрбанкета і його підніжжя, рис. 2а); 2) з первинними 
уступами, виположеними сучасними процесами (рис. 2б), більшою 
задернованістю, ніж у попереднього типу, з невеликими стихійними виробками, 
які у частині плавного переходу до третього типу уступу сприяють розвитку 
більших за розмірами зсувів зі стінками відриву завдовжки 20 м (рис. 6б); 3)  
виположені при рекультивації, задерновані, з мінімальним розвитком сучасних 
процесів, за винятком ділянок над підкопами (рис. 2в). 
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                    а                                             б                                             в 
Рис. 2. Типи уступів кар’єру у Гречанах: 

а – уступ із контрбанкетом і фрагментами вертикальних відслонень; б – 
уступи, виположені сучасними процесами; в – уступ, виположений при 
рекультивації (фото тут і далі – авторки, травень 2016 р.). 

 
З 10 кар’єрів ХІХ ст. чотири (№№ 2, 3, 7 і 10), а також західна частина №4  не 

розроблялися у другій половині ХХ ст., хоча переважно залишалися пустирями і, 
за свідченням мешканців, були віддані для індивідуальної забудови з кінця 1940-
х років. Для колишніх бортів кар’єрів сьогодні властиві численні тераси з 
уступами 1–4 м заввишки, зрідка до 6 м (рис. 3). Поширені підпірні стінки або 
виположення крутих схилів під городи, що запобігає розвиткові зсувних 
процесів. Зафіксовані поодинокі будинки з тріщинами, але невідомо, чи це 
результат зсувних рухів, чи нерівномірного осідання (на насипних ґрунтах, 
наприклад). Активні прояви інших процесів відсутні. 

 

 
Рис. 3. Забудова по вул. Короленка 

(терасований південно-західний схил кар’єру №2, фото – квітень 2016 року). 
 

У двох кар’єрів, які походять з ХІХ ст. (№5, східна частина кар’єра №4) 
зберігаються візуально помітні (з відслоненнями лесів) і морфологічно добре 
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збережені фрагменти бортів кар’єрів без організованої рекультивації, хоча після 
припинення експлуатації минуло понад чверть століття.  

Найбільш поширеними на незадернованих стінках є невеликі зсуви крапле- і 
конусоподібної форм (1 і 2 на рис. 4а), а матеріал нагромаджується біля 
підніжжя.  

 а 

 б 
Рис. 4.  Північний уступ східної частини кар’єру у Книжківцях: 

а – 1997, б – 2015 роки (ракурс змінено через деревну рослинність). 
 

Згодом на задернованих схилах розвиваються фронтальні зсуви більших 
розмірів: тіла зсувів – 8–30 м завширшки, 2–3 м заввишки (стрілка “3” на рис. 5а, 
б). Особливо яскраво демонструє зміну вигляду за 19 років східна частина 
кар’єру у Книжківцях: малі зсуви розвиваються лише там, де люди стихійно 
відбирають будівельну сировину, а на більшій частині північного уступу 
проходять більші зсуви за площею і потужністю задіяних відкладів (рис. 4б). 
Вони  викликані перезволоженням лесів головно двома чинниками: 
позбавленням  дернини на ділянках  для несанкціонованих городів  місцевих  
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 а 

 б 
Рис. 5. Зсуви на виположених уступах кар’єрів: 

а – Дубове (квітень 2016 р.), б – Гречани (травень 2016 р.). 
 

мешканців, що полегшує проникнення атмосферних опадів углиб, і стік води з 
розташованих вище заасфальтованих просторів. 

На незадернованих стінках до зсувних процесів активно долучається водна 
ерозія, особливо у місцях, порушених технікою, або у послаблених після 
прокладання комунікацій ґрунтах. Це найкраще демонструє східна частина 
останніх кар’єрів у Дубовому на рис. 6. Також днище цього кар’єру було і 
частково залишається досі заболоченим. 

У 2001 році на цьому схилі ерозійні процеси ще були активними, особливо по 
пониженнях, закладених ковшем екскаватора, тому назвімо їх ерозійно-
антропогенними формами (ЕАФ): борозни були завширшки 6-15, завглибшки 5-
10 см; промивини досягали глибини 18-40, ширини вгорі 22-40, по дну – 6-20 см. 
Максимальна глибина промивин тоді була 3 м [4, с. 122]. Порівняно з 1998 
роком, згладилися хіба обриси найглибших форм, особливо їхніх гребенів (у 
центрі фото від 09.04.2016 посередині схилу видно на колишніх гребенях 
відслонення, а нижче – жодних ознак гребенів), але швидше за все, з людською 
допомогою,  а не лише в результаті  природного  розмивання  порід. З  роками  
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 16.08.1998 

  21.07.2001 

  09.04.2016 
Рис. 6. Еволюція схилу з ерозійно-антропогенними формами (ЕАФ) та 

решками гребенів між ними (позначені зірочкою), східна частина кар’єру  
у Дубовому. 



111 
 

 
трав’яниста рослинність повністю вкрила схил, завдяки чому лінійна ерозія 
проявляться мінімально. 

Зате у західній частині зсувні та ерозійні процеси розвиваються активно, 
оскільки територію сплановували для спорудження гаражного масиву і для 
ліквідації наслідків зсуву, який стався у 2000 році. Тому це єдиний кар’єр у місті, 
де висота прямовисних відслонень лесів досягає 8 м . На рис. 7а, б   видно 
численні конусоподібні тіла зсувів біля підніжжя (ширина внизу 2–4 м) та 
порожнини вгорі, з яких ґрунт, перезволожений атмосферними опадами і 
послаблений через прокладання підземних комунікацій, повз, а досягнувши 
прямовисного уступу, – обвалювався. Частина зсувів спровокована відбиранням 
лесів знизу і наступним переміщенням відкладів верхніх шарів.   

 

     
а                                                                     б 

 
Рис. 7. Західна частина кар’єру в Дубовому (фото 09.04.2016):  

1 – виїмки у верхній частині схилу, 2 – зсувно-обвальне тіло біля підніжжя,  
3 – інженерні комунікації, 4 – виїмки в підніжжі. 

 
Колишній кар’єр №6 (між вулицями Купріна і Раскової) цікавий тим, що 

видобуток будівельної сировини тут розпочався з кінця ХІХ ст. у середній 
частині схилу балки спочатку на лівому, східному, її борті. Місто не тільки 
виділило землі у Дубовому для побудови військового містечка і шпиталю, але й 
для цегельного заводу тут же [2]. У ХХ ст. видобуток продовжився на правому, 
західному борті і став однією з причин порушення стійкості схилу і, зрештою, 
найбільшого на території міста Хмельницького зсуву: за даними Подільської 
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гідрогеологічної партії, площа зсувної ділянки становить 44 га. Він стався у 
проміжку між 1951 (час рекогносцирування для карти масштабу 1:25000, де 
показані обриви кар’єрів на сході і заході, однак топографія днища і схилів балки 
майже непорушена) і 1975 роками (створено Подільську інженерно-геологічну і 
гідрогеологічну партію, яка досліджує й обліковує зсуви та інші процеси у межах 
Хмельницької та Вінницької областей, зараз це Подільська гідрогеологічна 
партія). Точна дата цього зсуву, виявлення причин та історії  його розвитку, а 
також ступінь успадкування стінками відриву зсуву бортів кар’єра потребують 
окремого детального дослідження.  

Кар’єр цегельного заводу (№8) теж має багато унікальних для 
хмельницьких кар’єрів рис освоєння, рекультивації і розвитку сучасних процесів. 
Насамперед, це наявність потужного шару насипних відкладів: за 
вишукуваннями, проведеними “Хмельницькийбудрозвідуванням” у 1997 р., у 
південній частині їхня потужність становила 2,8–7,0 м. Верхній шар невлежаний, 
а нижній – влежаний, однорідний, з міцнісними характеристиками, які не 
поступаються природним лесовим відкладам нижче, зокрема, модуль загальної 
деформації Е=10 МПа для насипних ґрунтів, 14 – для лесоподібного суглинка, 
питоме зчеплення в обидвох випадках С=24.  

Територія, яка первісно була невеликою балкою на лівому березі Самця, 
зазнала значним морфологічних змін, які тривають і досі. Східна частина, яка, 
можливо, прилягала до давнішого кар’єру №3, давно віддана під індивідуальну 
забудову, а от західна зайнята промисловими будівлями на насипах і решками 
відвалів. Якраз у антропогенних відкладах знаходимо відслонення, чого немає в 
іншим досліджених кар’єрах. Станом на травень 2016 р. тут розвивається лінійна 
ерозія і невеликі зсуви (рис. 8). На топокартах середини ХХ ст. тут класичний 
підковоподібний кар’єр з північним уступом заввишки 11,5 м і південним 
обривом до долини Самця заввишки 5,7 м. Зараз від північного уступа в 
результаті підсипання території залишився каскад терас з підпірними стінками 
переважно заввишки 2,4–3,0 м.  

 а  б 
Рис.8. Зміни у кар’єрі цегельного заводу: а – відслонення антропогенних 

відкладів у відвалах; б – уступи та тераси спланованих ділянок. 
 
На незадернованих ділянках південного уступа також розвивається площинна 

ерозія, а будівля, розташована найближче до його краю, зазнає деформацій в 
результаті можливих повільних зсувних зміщень масиву насипних ґрунтів: 
тріщини на західній стіні, стяжки на східній і контрфорси на південній. Хоча не 
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виключене і нерівномірне осідання цих грунтів як причина деформацій, чи 
поєднання обох чинників. 

Також має особливі в межах міста риси рекультивація кар’єру №9 між вул. 
Кам’янецькою, Інститутською та Хотовицького, який розробляв леси на правому 
схилі балки, правої притоки р. Плоскої, з кінця ХІХ ст. Ще на середину ХХ ст. 
тут, за картографічними даними, залишалися прямовисні уступи заввишки 15–17 
м. Однак на відміну від інших старих кар’єрів, цю територію віддали не під 
індивідуальну забудову, а під комплекс будівель дитячої обласної та міської 
лікарень і поліклінік з обширними парковими зонами.  

Якщо під будівлі схили терасували і укріпляли підпірними стінками (три 
ряди на різних рівнях, заввишки до 3,5 м, рис. 9а), то для парків уступи кар’єру 
виположували до 20-30о.  Нині найбільша висота колишнього уступу всього 7 м. 
Однак саме на цих уступах розвиваються зсувні процеси, про що свідчать 
невеликі зсуви завширшки 10-30 м та “п’яний” ліс (рис. 9б). Дерновий покрив 
майже відсутній, тому активно розвивається площинна і лінійна ерозія з 
утворенням промивин на стихійних стежках завглибшки до 80 см (рис. 9в). 
Особливо активні зсувні процеси у південно-західній і південній (ближче до вул. 
Інститутської) частинах колишнього кар’єру. Зокрема, для буріння свердловин 
на воду, спорудження насосної станції і аварійного резервуара води у 1970-х 
роках  Хмельницькводоканал спланував схил і днище південної частини, а також 
укріпив цей зсувний схил 40-метровим рядом з 55 армованих бетонних паль, 
швидше за все, 6-метрової довжини. Частина паль поблизу теплотраси 
відхилилася від вертикалі і зсунулася від первісної лінії на 30–40 см (рис. 9г). 

Днище кар’єра на час дослідження 01.05.2015 р. було заболочене, бо 
водночас – це частково ще й днище балки з водотоком, який живиться 
джерелами на схилах.  

Обговорення. 
З 10 розглянутих лесових кар’єрів ХІХ ст. м. Хмельницького у 6 виявлені 

прояви активних зсувних процесів. Супутнім процесом виступає лінійна ерозія і 
як наслідок – утворення промивин. Ступінь активності процесів пов'язаний з 
типом використання і формою рекультивації схилу. Так, на ділянках з 
вертикальними відслоненнями (кар’єри №№ 1, 4, 5, 6, 8) проходять обидва 
процеси, хоча зсуви – малі за розмірами і неглибокі, тоді як ерозія утворює на 
схилах завдовжки 10–30 м промивини до кількох метрів завглибшки, особливо у 
випадках успадкування антропогенних понижень від зубів ковша екскаватора. 

На виположених уступах кар’єрів №№ 1, 5, 7-9 заввишки 5–8 м лінійна ерозія 
мало розвинута через задернованість схилів, заліснення чи обробку землі на 
ділянках під городами. Окремі її прояви зустрічаються на стихійних стежках. 
Однак зсувні процеси на таких схилах характеризуються розвитком як 
повільного зміщення матеріалу (вигнуті стовбури дерев), так і швидкого 
(зафіксовані тіла зсувів і стінки відриву завдовжки до 20 м). На схилі кар’єру №5 
у 2000 р. стався значні за наслідками зсув, які ввійшов до кадастру Подільської 
гідрогеологічної партії. На частково задернованому виположеному південному 
уступі в кар’єрі №8 розвивається лінійна ерозія, тоді як зсувні процеси виявлені 
лише за деформацією будівель. 

Не було проявів активних зсувних процесів на час дослідження на схилах 
кар’єрів №№ 2, 3, 4 (східна частина), 7, 10, які переважно під індивідуальною 
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                                         а                                             б 

  
                                 в                                                        г 

     
Рис. 9. Освоєння кар’єру по вул. Кам’янецькій та його наслідки (усі фото – 

травень 2015 року):   
а – підпірні стінки на уступі терас між лікарняними корпусами; б – зсув і 
“п’яний” ліс на виположеному борті кар’єра; в – ерозійна промивина на 
стихійній стежці; г – фрагмент ряду паль на схилі над резервуаром 
Хмельницькводоканалу.  

 
забудовою на невисоких (до 4 м) терасах з підпірними стінками, також частини 
споруд виконують зсувозахисну функцію (фундаменти, будинків, загород, сходи 
тощо). 

Серед особливостей розвитку зсувів зупинімося найперше на експозиції 
зсувних ділянок, до яких ми віднесли ділянки зі зсувами різних розмірів, 
виявленими на момент досліджень 2015–2016 років, а також з проявами 
активних повільних зміщень – п’яним лісом, деформаціями будівель та 
зсувозахисних споруд. На зсувній ділянці однієї експозиції може бути кілька 
зсувів. Таким чином, у 3 кар’єрах зсувні ділянки мають південну експозицію; по 
2 ділянки з південно-західною, південно-східною і північно-західною; 1 – із 
західною експозицією (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Експозиція зсувних ділянок у кар’єрах ХІХ ст. м. Хмельницького 

№ 
кар’є 

ру  
  

Екс- 
  

позиція 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Пн           
ПнСх           
Сх           
ПдСх +       +   
Пд    + + +     
ПдЗх    +    +   
Зх         +  
ПнЗх        + +  

 
Переважають південні експозиції (Пд, ПдСх, ПдЗх) – 7, тоді як північних 

(лише ПнЗх) – 2. Також більше ділянок із західними експозиціями (Зх, ПнЗх, 
ПдЗх) – 5, аніж зі східними (лише ПдСх) – 2. 

Цікаво, що домінування південних експозицій властиве  і карпатським зсувам 
[6 та інші], які розвиваються в інших типах відкладів. У нашому випадку такий 
розподіл експозиції зсувних схилів кар’єрів зумовлений не стільки впливом 
сучасних метеорологічних чинників на звітріння і перенесення матеріалу, як це 
відбувається у різних частинах Карпат, Передкарпатті і Закарпатті, а швидше 
початковим розташуванням самих кар’єрів (окрім №№ 2, 9, 10) на південних 
схилах. Це праві береги Самця, Плоскої, праві береги їхніх приток теж з 
південною експозицією. Тобто якщо клімат і відіграв важливу роль, то значно 
раніше, під час формування четвертинного покриву. Хоча, звісно, це питання 
вартує поглибленого розгляду, і наші теперішні висновки аж ніяк не 
претендують на вичерпність та однозначність. 

Що стосується морфометрії зсувних схилів, то незалежно від задернованості 
і крутості (прямовисні чи виположені при рекультивації) схилу, зсуви 
розвиваються, коли перевищення над сучасним днищем чи площадкою тераси 5 
м і більше. Такі високі виположені уступи є у 7 з 10 розглянутих кар’єрів (№№1, 
2, 4, 5, 7-9). На 5 з цих уступів (окрім кар’єрів №2 і №7) розвивається зсувні 
процеси, а на незадернованих схилах і по стихійних стежках – ерозія. Навіть 
глибокі протизсувні споруди частково ефективні, як показує зміщення паль у 
кар’єрі №9. Тому для запобігання розвитку зсувів при рекультивації варто 
робити більше невисоких терас (2–3 м) або підсипати днища потужнішим шаром 
відкладів. 

Засаднича сприятлива  геологічна умова для розвитку зсувів –  залягання 
четвертинних відкладів різного генезису на неогенових глинах – неочікувано не 
відіграє ключової ролі у процесі зсування, бо зсуви у кар’єрах поверхневі або 
неглибокі, якщо судити за стінками відриву і потужністю переміщених відкладів 
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(0,5 – 5,0 м), охоплюють верхню частину четвертинних відкладів, а до крівлі 
глин залишається від 8 м (вишукування на вул. Інститутській, південна частина 
кар’єру №9) до понад 20 м (на вул. Довженка, північніше західного краю кар’єру 
№4, і на вул. Купріна над зсувом у кар’єрі №6). Імовірно, більше значення мають 
стратиграфічні та літологічні особливості самої лесової товщі, однак і це питання 
потребує додаткового вивчення, бо найближчий досліджений опорний розріз 
знаходиться на захід від міста, у с. Шаровечка [1]. Так само недостатньо 
зрозумілий зв'язок між просадковістю і зсувами, тому що за даними інженерно-
геологічних вишукувань другої половини ХХ – початку ХХІ ст. не лише в 
розглянутих кар’єрах і на прилеглих територіях, а й на більшій частині міста, де 
поширені леси і лесоподібні відклади, верхньоплейстоценові леси і похований 
ґрунт під ними зазвичай просадкові. 

Вирішальний вплив на розвиток зсувних процесів у кар’єрах Хмельницького 
має антропогенний чинник: стихійний видобуток будматеріалів у нижній 
частині схилів і сприяння притоку води у лесову товщу, який змінює міцнісні 
характеристики порід. Стік води із заасфальтованих ділянок над брівкою 
кар’єрів, аварії водних мереж і споруд, розорювання зсувів (!) під городи – все це 
викликає чи активізує зсувні процеси. 

Висновки. 
Як свідчать дані з різних куточків світу, навіть виробки у скельних породах 

назавжди зникають з обличчя міста, як це сталося з мармуровими кар’єрами на 
Мангеттені у Нью-Йорка, які, за словами їхнього дослідника Л.Г. Конкліна, 
“давно в минулому і вкриті бетоном, сталлю, асфальтом і водою” [9]. Що вже 
тоді говорити за кар’єри у лесових відкладах! Але все ж, якщо після 100 років від 
закінчення експлуатації їхні морфологічні особливості і зникають, а за 
правильного освоєння розвиток процесів, насамперед зсувних, зведений до нуля, 
то для молодших ділянок, рекультивованих або й закинутих 30–70 років тому, це 
не так, що й доводять приклади лесових кар’єрів у місті Хмельницькому.  

 
 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Богуцкий А.Б. Антропогеновые покровные отложения Волыно-Подолии / 
А.Б. Богуцкий // Антропогеновые отложения Украины. – К.: Наукова думка, 
1986. – С. 121–132. 

2. Єсюнін С.М. Військові частини Проскурівського гарнізону у 
другій пол. 19-на поч. 20 ст. / C. М. Єсюнін // Літопис Хмельниччини – 
2010: краєзнавчий збірник. – Хмельницький,2010. – С.48–79. 

3. Іванов Є. Історико-географічні аспекти освоєння будівельної сировини у 
Львові / Євген Іванов, Іван Ковальчук // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – 
2009. Вип. 480–481. Географія. – С. 116–125.  

4. Колтун О.В. Антропогенна трансформація рельєфу м. Хмельницького/ О.В. 
Колтун // Дис. на здобуття … канд. географічних наук: 11.00.04 / ЛНУ ім. І. 
Франка. – Львів, 2002. – 187 с. 



117 
 

5. Колтун О.В.  Сучасна морфологія кар’єрів ХІХ ст. у м. Хмельницькому / О. 
Колтун // Наук. записки Сумського пед. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. Вип. 7. – 
С. 53–63.  

6. Кузьменко Е.Д. Аналіз впливу геологічної будови гірських порід на 
характеристики зсувів / Е. Д. Кузьменко, Л. В. Штогрин, І. В. Чепурний // 
Геодинаміка 2(17). – 2014. – С. 112–124. 

7. Манюк В.В. Четвертинні відклади у рибальському кар’єрі м. 
Дніпропетровська / В.В. Манюк // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. 
“Геологія. Географія”. – 2014. Вип. 15. – С. 107–114.  

8. Мінеральні  ресурси  України. – Київ:  Державне  науково-виробниче 
підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2014. 
– 270 с. 

9. Conklin, Lawrence H. Kingsbridge: An Early Quarrying District on Manhattan 
Island [New York] / Lawrence H. Conklin // Mineralogical Record. – Vol. 28, No. 
6  November - December 1997. – P. 457–473.  

10. Loess in China and Europe  – A Tribute to Edward Derbyshire / Ed. by Slobodan 
B. Markovič, Shiling Yang, Norm Catto and Thomas Stevens // Quaternary 
International. – 2014. Volumes 334–335. – Pages 1-216.  

 
GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES OF KHMELNYTSKYI CITY’S 

NINETEENTH CENTURY QUARRIES 
 

Oksana Koltun  
Ivan Franko National University of Lviv 

 
In Khmelnytskyi city area are remains of more than 20 loess quarries. Contemporary 

geomorphological processes of 10 from those are considered  in the article. The results base on 
field observations, analysis of geotechnical engineering data and interviews. In six former 
quarries are landslides, especially on slopes with elevation 5m and more. Accompanying 
process is water erosion. Least of processes develop on terraced for low-rise buildings slopes. 
The main reason of landslides stirring up is anthropogenic influence. 

Key words: loess quarry, geomorphological processes, anthropogenic influence, landslides, 
gullies, Khmelnytskyi city. 
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УДК 504.61  
 
ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ВОДНИЙ РЕЖИМ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ 

БАСЕЙНУ р. ПРУТ 
 

Марта Корчемлюк, Микола Приходько, Людмила Архипова  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
В роботі представлені результати досліджень зміни клімату в межах української 

частини басейну р. Прут, які базувались на аналізі багаторічних даних температури 
повітря та кількості опадів метеостанцій досліджуваної території. Доведено, що наслідки 
глобальних змін клімату проявляються у збільшенні частоти прояву екстремумів, що 
підвищує імовірність паводкових ризиків. Виділено й обґрунтовано природні і 
антропогенні чинники, що формують паводки в межах досліджуваної території. 
Запропоновано шляхи управління екологічними ризиками паводків, які визначають 
екологічну безпеку навколишнього середовища і розглядаються як довготермінові зміни 
метеорологічних елементів в єдиній системі інтегрованого управління річковим 
басейном. 

Ключові слова: басейн р. Прут, зміни клімату, паводки, екологічні ризики. 
 
Постановка проблеми. Зміна клімату відноситься до екологічних ризиків, 

які визначають екологічну безпеку навколишнього середовища і розглядаються 
як довготермінові зміни метеорологічних елементів (температура і вологість 
повітря, атмосферні опади, швидкість вітру, хмарність та ін.), відхилення їх 
параметрів від кліматичної норми для певної географічної широти. Цей процес 
супроводжується в першу чергу зміною температури повітря та атмосферних 
опадів. 

Підписання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату представниками 175 
країн свідчить про те, що зміна клімату є значною загрозою навколишньому 
середовищу та економічному розвитку. 

Важливою особливістю річки Прут є велика водність і часті паводки. Останні 
являють реальну загрозу для всіх трьох країн, на територіях яких протікає Прут, і 
не тільки для господарської сфери, але й для життя людей, які мешкають біля 
річок басейну. Невирішена проблема – оцінка змін клімату на локальному рівні в 
межах басейну р. Прут на території України, екологічних ризиків паводків й 
розробка стратегії управління екологічною безпекою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміна клімату негативно 
позначається на геосистемах, біорізноманітті, водних і біотичних ресурсах, а 
також здоров’ї людей. Усі складові цієї загальної комплексної проблеми зараз 
активно вивчаються. Основна увага приділяється оцінюванню змін фізичних 
параметрів атмосфери, океану, суходолу і кріосфери внаслідок антропогенного 
впливу на кліматичну систему та наслідків зміни клімату. 

Дослідженню екологічного стану навколишнього середовища Карпатського 
регіону, оцінці екологічних ризиків, стратегії управління екологічною безпекою 
присвячено велику кількість робіт науковців. Потрібно відмітити праці О. М. 
Адаменка, Я. О. Адаменка, В. М. Шмандія, М. М. Приходька та інших. Однак, 
___________________ 
© Корчемлюк М., Приходько М., Архипова Л., 2016 
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аналіз попередніх досліджень дозволяє констатувати недостатню вивченість 
багаторічних змін клімату та його наслідків для басейнової екосистеми р. Прут, а 
також проблем управління безпекою, особливо на регіональному рівні в межах 
басейнових систем [1,3,4]. 

Постановка завдання. Мета роботи - дослідження змін клімату та його 
наслідків, зокрема аналіз екологічних ризиків паводків у басейні Прута в межах 
території України та шляхи забезпечення екологічної безпеки досліджуваної 
території.  

Виклад основного матеріалу. Зміна клімату вже відбувається і цей процес 
буде посилюватися. Тому незалежно від того, чи причетна до цього людина чи 
ні, необхідно вживати заходи з протидії цим змінам, стримувати темпи зростання 
температури з тим, щоб уникнути небезпечних і незворотних наслідків для 
навколишнього середовища, економіки і суспільства в майбутньому. Треба 
намагатися пристосуватися (адаптуватися) і мінімізувати негативні впливи 
прогнозованих кліматичних змін, максимально ефективно використовувати 
вигоду від них там, де це можливо. 

Якщо в минулому зміна клімату була природною за своєю суттю, то в останні 
50 років вона більшою мірою зумовлена діяльністю людини. Антропогенні 
чинники сприяють кліматичним змінам, внаслідок зміни концентрації в 
атмосфері парникових газів і аерозолів. Із шести видів парникових газів, які 
визначені Кіотським протоколом, три із них – вуглекислий газ (СО2), метан (СН4) 
і закис азоту (N2O) – зустрічаються в атмосфері у природному стані, але їх 
концентрації в результаті діяльності людини значно підвищились. Три інші 
парникові гази (гексафторид сірки, гідрофторвуглеводні, перфторвуглеводні) є 
синтетичними хімічними речовинами. 1 кг цих газів в атмосфері еквівалентний 
20 і більше тоннам вуглекислого газу. Парникові гази і аерозолі впливають на 
клімат шляхом зміни обсягу сонячного випромінювання, що надходить, та 
інфрачервоного (теплового) випромінювання, що виходить (парниковий ефект).  

Україна підписала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату та Кіотський 
протокол і зобов’язалася не перевищувати викиди парникових газів рівня 1990 
року – 950 млн т СО2-екв. За кількістю викидів парникових газів Україна займає 
10-е місце у світі після США, Росії, Японії, Німеччини, Канади, Великобританії, 
Франції, Італії, Австралії. Рівень викидів парникових газів (СО2, СН4, N2O, 
фторовані гази) у 2009 році становив 400 млн т СО2-екв., а викиди СО2 – 
185,2 млн т. У 2010 році викиди СО2 становили 198,2 млн т, СН4 – 0,85 млн т. 

На території України за останні 100 років середня річна температура повітря 
підвищилася на 0,7°С і тенденція її збільшення зберігається. Україні загрожують 
аномальні температурні умови, перетворення степів у пустелі, нестача питної 
води, повені і паводки, сильні вітри. Все це негативно впливає на економічний 
розвиток, екологічну і національну безпеку держави. 

Територія басейну р. Прут характеризується помірно-континентальним 
кліматом. В окремі роки спостерігаються посушливі періоди, які значно 
впливають на стік і гідрологічний режим річок басейну річки Прут. Високогірна 
частина басейну Прута відноситься до найбільш зволожених в Україні. 
Основною закономірністю річної кількості опадів є їх зменшення з віддаленням 
від гір. У горах (метеостанція Пожежевська, Селятин) кількість опадів становить 
976-2117 мм на рік, у рівнинній частині (метеостанції Коломия, Чернівці) – 395-
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1331 мм. Для басейну властива значна нерівномірність опадів у часі. Буває так, 
що за один місяць випадає половина річної норми, а в окремі дні місячна 
кількість опадів. Це визначає паводковий режим річки і формування паводків. 

Одержані нами в результаті аналізу спостережень на метеостанціях дані 
(приклад однієї метеостанції у табл. 1) свідчать про наявність у басейні р. Прут 
змін середньої місячної і середньої річної температури повітря за 1990-2013 роки 
порівняно з кліматичною стандартною нормою. За останні 24 роки середня річна 
температура повітря підвищилася на 0,2-1,9°С. Основним фактором, який 
визначає територіальні відмінності відхилень температури повітря від норми, є 
висота місцевості над рівнем моря. Найменші позитивні відхилення 
середньорічної температури повітря від норми (0,2-1,4 °С) відносяться до 
гірських територій – метеостанції Пожежевська, Селятин. Найбільше підвищення 
температури повітря спостерігається в зимові місяці (січень, лютий). У літні 
місяці (липень, серпень) температура підвищилась в середньому на 0,7-1,9 °С. 

Крім температурного режиму, на функціонування геосистем, у першу чергу 
їх біотичних компонентів (рослин і тварин), та умови життєдіяльності людини, 
значний вплив має зволоження території, яке визначається кількістю 
атмосферних опадів та їх розподілом у часі. Дефіцит або надлишок вологи у 
грунті, низька вологість повітря створюють несприятливі умови для розвитку і 
продуктивності рослинного покриву, визначають сезонні зміни видового складу 
рослинного покриву, а також стани (добові, сезонні) геосистем. 

Наслідки глобальних змін клімату проявляються у підвищенні частоти 
прояву екстремумів протягом останніх десятиріч. В цілому збільшується 
кількість й тривалість як екстемально сухих так й екстемально вологих періодів. 
У багаторічному циклі за 1990-2013 роки середньобагаторічна кількість 
атмосферних опадів у басейні р. Прут, порівняно з нормою, зросла від 9 до 
93 мм, крім метеостанції Чернівці, де середньобагаторічна кількість опадів 
зменшилася на 23 мм. 

За останні 24 роки річна кількість атмосферних опадів була нижчою від 
норми впродовж 11-14 років. У найбільш «сухі» роки (1990, 1991, 1996, 2000, 
2003, 2011) кількість опадів за рік була меншою від норми на 110-447 мм. У 
річному циклі найбільш «сухими» були місяці травень, червень, липень, 
листопад і грудень. 

Кількість років з вищою від норми річною сумою атмосферних опадів за 
період 1990-2013 роки коливалася у межах 9-14 років. Найбільша кількість 
опадів випала у 1998, 2001, 2007, 2008, 2010 роках (перевищення від норми 
коливалось у межах 280-450 мм). Максимальні перевищення річної кількості 
опадів спостерігались на метеостанції Пожежевська – 603 мм (1998 р.), 555 мм 
(2008 р.) і 694 мм (2010 р.). Саме у ці роки на річках формувалися катастрофічні 
паводки. Кількість опадів, яка перевищує норму, припадає у більшості випадків 
на місяці березень, червень-серпень і листопад. У «вологі» роки є також місяці з 
кількістю опадів значно меншою від норми. Переважно це місяці квітень, 
травень і серпень (приклад однієї метеостанції табл. 2). 

Наслідками зміни клімату є: 
- підвищення зимових температур повітря, що сприяє нестійкості снігового 

покриву  і  випаровуванню  снігу,  внаслідок  чого  зменшується   поповнення 
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грунтових вод і грунтової складової річкового стоку (знижується водність річок у 
період зимової межені); 

- зменшення кількості атмосферних опадів і зростання температури повітря у 
теплий період року підвищує екологічний ризик нестабільності річкового стоку і 
значного зниження водності річок у періоди зимової, літньої та осінньої меженей 
(рис. 1), що обумовлює необхідність удосконалення управління водними 
ресурсами (зокрема врахування при прийнятті рішень щодо водопостачання, 
будівництва міні ГЕС, поглиблення очищення зворотних вод на очисних 
спорудах і перегляду нормативів гранично допустимих скидів у водні об’єкти); 

- підвищення температури повітря (особливо у весняно-літній період) сприяє 
висушуванню грунтів, внаслідок чого вода, яка надходить у грунт з 
атмосферними опадами після посушливого періоду, поглинається грунтом і не 
надходить у підземні води, що призводить до зниження рівня підземних вод і, як 
наслідок, «висихання» колодязів, а також зменшення грунтової складової 
річкового стоку; 

 
Рис. 1. Гідрографи стоку р. Прут (гідропост Яремче – 2008-2011 рр.) 

 
- зміна клімату спричиняє періодично повторюване формування 

екстремальних факторів середовища (стресорів), таких як дуже високі / низькі 
температури повітря, висушування або перезволоження грунтів (особливо у 
періоди інтенсивного росту рослин), які обумовлюють виникнення в біотичних 
компонентах геосистем (біоценозах) стресів, наслідками яких є зниження 
стійкості та продуктивності лісових, лучних і аграрних екосистем, всихання 
ялинових лісів, поширення шкідників і хвороб. Темпи зміни кліматичних 
факторів можуть випереджати можливості біологічних видів адаптуватися до 
змінених умов середовища, що негативно впливатиме на життєвість та 
збереженість видів і, як наслідок, може призвести до збіднення біорізноманіття; 

- збільшення частоти аномально великих атмосферних опадів за короткий 
проміжок часу призводить до формування паводків, зокрема і катастрофічних, а 
також розвитку процесів водної ерозії грунтів, зсувів, селів, руйнування берегів 
річок. 
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Паводки – це тимчасова акумуляція на денній поверхні значної кількості 
водяної маси з великою потенційною енергією, яка активно впливає на верхню 
зону геологічного середовища. Басейн р. Прут характеризується високим 
ризиком виникнення паводків і пов’язаних з ними процесів (руйнування берегів 
річок, затоплення територій). Значні паводки відбулися у 1911, 1927, 1941, 1955, 
1969, 1980, 1988, 2002, 2008, 2010 роках. Ризики формування паводків, які 
охоплюють тільки басейни окремих річок, виникають через 2-3 роки [1]. 

Басейн Прута відноситься до територій з гірським розчленованим рельєфом, 
значною крутизною схилів, великою кількістю атмосферних опадів. За останні 
роки відмічається зростання кількості випадків сильних і дуже сильних дощів. 
Завжди є потенційний ризик формування паводків (зокрема і катастрофічних), 
що загрожує екологічній безпеці регіону. 

Формування паводків спричинено природними і антропогенними чинниками. 
Природні чинники: 
- збільшення частоти випадання великої кількості опадів на значних 

територіях за короткий період (250-350 мм за 2-3 дні). Повторюваність таких 
опадів за останні 35 років зростає. Збільшення випадків сильних дощів пов’язано 
із глобальними змінами клімату [3]; 

- великі ухили русел рік і, як наслідок, велика швидкість стікання води до 
основних річок, що сприяє швидкому підняттю рівнів води; 

- велика крутизна схилів (табл. 4) (переважають у гірських ландшафтах); за 
таких умов дощові води дуже швидко стікають у долини річок, спричиняючи 
значні витрати води і підняття рівнів води як у притоках, так і в р. Прут (див. 
рис. 1), затоплення заплав і надзаплавних терас. 

Антропогенні чинники: 
- руйнування первинної структури природних лісів, зниження лісистості 

території; корінні мішані різновікові деревостани з дуба, бука, ялини і ялиці 
замінені монокультурами ялини та простими одновіковими дубняками, 
букняками і яличниками, внаслідок чого просочування води у грунт зменшилося, 
а поверхневий стік збільшився; 

- зниження водоакумулюючої ємності території; екологічно необґрунтоване 
освоєння території призвело до утворення великих площ угідь (рілля, сіножаті, 
пасовища, забудовані землі, дороги), на яких, внаслідок низької водопроникності 
грунтів, формується поверхневий стік. Крім того, при осушенні перезволожених 
грунтів побудована значна кількість відкритих каналів. Все це призвело до 
значного зниження водоакумулюючої ємності території. Атмосферні опади у 
вигляді поверхневого стоку швидко стікають у водотоки, формуючи паводки (у 
тому числі і катастрофічні); 

- зниження повноти, спрощення видового складу, зміна вікової структури 
деревостанів, наземне тракторне трелювання деревини в лісах. Ці фактори 
призводять до зниження водорегулювальної функції лісів і, як наслідок, їх 
здатності зменшувати поверхневий стік, максимальні витрати та рівні води в 
річках у паводковий період. У лісовому фонді басейну переважають молодняки і 
середньовікові деревостани. У той же час найбільш високу водорегулюючу 
здатність мають стиглі деревостани; 

- відсутність системи затримання (регулювання) поверхневого стоку на 
землях сільськогосподарського призначення; 
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- відсутність догляду за руслами річок і потічків (розчищення і поглиблення 
русел); 

- відсутність споруд (перепади тощо) для зменшення швидкості стікання води 
в річках (у першу чергу річках І і ІІ порядків). 

Значна увага приділяється питанню впливу лісу на формування паводків. У 
зв’язку з цим, актуальним є вивчення залежностей між лісистістю території та 
формуванням паводків. Проведений нами аналіз матеріалів Карпатської 
селестокової станції свідчить, що величина модулів стоку залежить від лісистості 
водозборів (табл. 3). При лісистості водозбору 93 % (р. Жонка) модулі стоку в 
1,6-2,1 раза менші, порівняно з водозборами з меншою лісистістю – 77 % 
(р. Прут) і 83 % (р. Чорногірчик). Таким чином, для зменшення паводкового 
ризику лісистість річкових басейнів у гірських ландшафтах повинна бути не 
нижчою 90 %. 

Таблиця 3 
Залежність модулів стоку від лісистості водозборів 

Ріка-
гідропост 

Лісистість 
водозбору, 

% 

Модуль стоку, л/с км2 

22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 

Прут-
Яремче 

77 1315 1517 2060 2315 1881 1502 

Чорногірчик
-Яремче 

83 1066 1325 1909 2538 2116 1324 

Жонка-
Яремче 

93 627 821 1034 1455 910 693 

 
На підставі матеріалів спостережень на Закарпатській водно-балансовій 

станції також встановлено, що за відсутності на водозборах лісів максимальні 
витрати води у річках збільшуються на 14 %. На вкритих лісом водозборах 
(лісистість 100 %) максимальні витрати води і рівні води у річках знижуються 
майже у 3 рази. У гірських ландшафтах водорегулювальна функція лісу 
проявляється при лісистості водозборів не нижче 70 % [4]. 

Під впливом лісу інфільтраційна здатність грунту підвищується у 2-50 разів. 
Поверхневий стік на зайнятих лісом територіях складає менше 3 % кількості 
атмосферних опадів, а на безлісих місцевостях може перевищувати 60 %. Під 
впливом лісу поверхневий стік зменшується у 2-70 разів, а піки паводків 
знижуються у 10-20 разів [2]. 

Протягом 1700-1940 років паводки формувались через 25 років. Після 
значних рубок деревини, проведених в лісах протягом 1946-1960 років, паводки 
виникають через 4 роки. Внаслідок зміни клімату очікується наростання 
нестабільності погоди і збільшення випадків з інтенсивними опадами, що 
підвищує імовірність паводкових ризиків. Тому важливим є розроблення і 
впровадження заходів з протипаводкового захисту території, які повинні бути 
системними (комплексними), охоплювати всю територію басейну(ів) річок. 

У басейні Прута побудовано значний протипаводковий комплекс. Однак, він 
базується тільки на регулюванні русел і річкового потоку (берегоукріплення, 
захисні дамби) і не забезпечує регулювання  поверхневого схилового стоку на 
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 водозборах річок та підвищення водоакумулюючої ємності території. Наслідком 
відсутності ефективної системи управління паводками (протипаводкового 
захисту) є значні збитки від паводків. 

Попередження формування паводків і управління ними (зменшення 
паводкового ризику) пов’язано із значними труднощами через несумісність 
затрат на необхідні протипаводкові заходи з економічними можливостями 
суспільства. Управління паводком – це система взаємопов’язаних заходів та 
управлінських рішень, які здійснюються у басейнах річок і спрямовані на 
зниження рівнів і витрат води у річках і, як наслідок, на мінімізацію збитків від 
проходження паводку. Управління паводками необхідно розробляти в єдиній 
системі інтегрованого управління річковим басейном. Система протипаводкових 
заходів передбачає пріоритетність заходів на водозборах річок, які забезпечують 
зменшення поверхневого схилового стоку і його перерозподіл у часі над 
регулювальними роботами у руслах річок і включає [4]: 

- планування і конструювання геосистем у межах басейнів річок та їх приток 
усіх порядків, яке передбачає просторову організацію збалансованої структури і 
співвідношення природних і антропогенно модифікованих геосистем (лісових, 
лучних, орних селитебних). Для кожного басейну приток основних річок, а в їх 
межах для територій сільських (селищних) рад необхідно розробити проекти 
землеустрою з організацією території, яка забезпечує регулювання поверхневого 
схилового стоку і підвищення водоакумулюючої ємності території;  

- розчищення і регулювання русел річок після проходження паводка (забір 
відкладів піщано-гравійної суміші, але не нижче встановленого для певної ділянки 
річки рівня); 

- будівництво системи гідротехнічних споруд (перепади, ставки) на річках І-ІІ 
порядків; водоакумулюючих ємностей у заплавах річок ІІІ-VІ порядків; 
польдерів – на рівнинних ділянках річок; 

- зміна цільового використання затоплюваних орних земель (переведення їх у 
сіножаті або пасовища); 

- винесення об’єктів житлової забудови та виробничої інфраструктури за 
межі територій можливого затоплення, відселення людей; 

- створення регіональної спостережно-інформаційно-управлінської 
моніторингової системи на основних річках та їх притоках. 

Реалізація системи протипаводкових заходів забезпечить регулювання 
поверхневого схилового і руслового стоку, підвищення водоакумулюючої 
ємності території, зменшення швидкості стікання та періоду добігання води до 
русел і, як наслідок, зменшення величин максимальних модулів стоку у річках. 

Висновки. Результати досліджень зміни клімату та його наслідків в межах 
української частини басейну р.Прут дозволили зробити наступні висновки: 

- зміна клімату відноситься до екологічних ризиків, які визначають 
екологічну безпеку навколишнього середовища і розглядається як 
довготермінові зміни метеорологічних елементів; 

- за останні 24 роки середня річна температура повітря в межах української 
частини басейну р.Прут підвищилася на 0,2-1,9°С; 

- наслідки глобальних змін клімату проявляються у підвищенні частоти 
прояву екстремумів. В цілому збільшується кількість й тривалість як 
екстемально сухих так й екстемально вологих періодів; 
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- внаслідок зміни клімату очікується наростання нестабільності погоди і 
збільшення випадків з інтенсивними опадами, що підвищує імовірність 
паводкових ризиків; 

- виділено й обгрунтовано природні і антропогенні чинники, що формують 
паводки в межах досліджуваної території; 

- глобальне потепління клімату вимагає реалізації такої системи 
протипаводкових заходів, яка б забезпечила регулювання поверхневого 
схилового і руслового стоку, підвищення водоакумулюючої ємності території, 
зменшення швидкості стікання та періоду добігання води до русел; 

- управління паводками необхідно розробляти в єдиній системі інтегрованого 
управління річковим басейном. Забезпечення територіальної екологічної безпеки 
повинно бути вирішено при розробленні «Плану управління басейном р. Прут» і 
є задачею наших подальших досліджень. 
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THE INFLUENCE OF THE CLIMATE CHANGE ON THE WATER MODE 
OF THE MOUNTAIN PART OF THE BASIN PRUT RIVER 

  
M. Korchemlyuk, М. Prykhodko, L. Arkhipova 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 
 

This paper presents the results of climate change research within the Ukrainian part of the 
basin Prut river, which were based on an analysis of long-term data of air temperature and 
precipitation weather stations study area. It is proved that the consequences of global climate 
change manifested in increasing the frequency of extremes, which increases the likelihood of 
flood risks. Highlight and reasonably natural and anthropogenic factors influencing floods 
within the study area. The ways of managing environmental risks of floods, which determine 
the environmental safety of the environment and are treated as long-term changes in 
meteorological elements in a single system integrated river basin management. 

Key words: basin r.Prut, climate change, floods, environmental risks.  
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Чоп-Мукачівська рівнина відноситься до прямих (згідних) морфоструктур другого 

порядку, яка сформувалася на структурах Центральної зони і частково зони 
Припанонського глибинного розлому Закарпатського внутрішнього прогину, а також 
Панонської западини. Варто зазначити, що в деталях рельєфу (морфоструктури нижчих 
порядків) зустрічаються інверсійні (незгідні) морфоструктури. У межах рівнини виразно 
виокремлюються три морфоструктури третього порядку: Притисенська низовинна 
рівнина, Берегівське горбогір’я і Шардинсько-Реметівська височинно-горбиста рівнина. 

Морфоструктури різного порядку з накладеними на них елементами 
морфоскульптури дають як типологічну (морфогенетичну), так і регіональну 
характеристику рельєфу. При проведенні геоморфологічної регіоналізації спостерігається 
співпадіння морфоструктур і таксономічних одиниць районування. 

Аналіз морфоструктурних і морфоскульптурних елементів рельєфу дає підстави 
виділити в межах Чоп-Мукачівської рівнини три геоморфологічних райони: 1. 
Притисенську алювіальну низовину з двома підрайонами: Ужгород-Берегівським і 
Вилок-Королевським; 2. Берегівське вулканічне горбогір’я; 3. Шардинсько-Реметівську 
денудаційно-акумулятивну рівнину з вулканічними останцями та елементами горбогір’я 
з двома підрайонами: Реметівсько-Залузьким і Шардинсько-Шаланським. 

Ключові слова: морфоструктури прямі та інверсійні, морфоструктури різних 
порядків, алювіальна низовинна рівнина, денудаційно-акумулятивна рівнина, вулканічне 
горбогір’я. 

 
Чоп-Мукачівська рівнина сформувалася на північно-західній частині 

Закарпатського внутрішнього прогину і північно-східній окраїні Панонської 
западини. Відноситься до прямих (згідних) морфоструктур другого порядку, які 
характеризуються простими, прямими співвідношеннями рельєфу і структури. 
Але при цьому слід зазначити, що в деталях рельєфу (морфоструктури нижчих 
порядків) зустрічаються інверсійні (незгідні) морфоструктури. У межах рівнини 
виразно виокремлюються три морфоструктури третього порядку: Притисенська 
низовинна рівнина, Берегівське горбогір’я і Шардинсько-Реметівська височинно-
горбиста рівнина. 

Притисенська низовинна рівнина сформувалася на структурах Центральної 
зони і частково зони Припанонського глибинного розлому Закарпатського 
внутрішнього прогину, а також Панонської западини. Потужність моласових 
відкладів, становить (Живко, Петрашкевич, 1971) [6] від 670-1400 м (район 
Ужгорода) до 1640-2350 м (район Залужжя). Найбільша площа у північно-
західній та центральній частині рівнини належить відкладам чопської світи 
плейстоцену (строкаті глини, піски, галечники, лінзи лігніту), які охоплюють 
територію від західних кордонів України до долини р. Боржави потужністю до 
540  м   (Андрєєва-Григорович  та  ін.,  2009)  [2].  Вузькою   смугою   вздовж 
___________________ 
© Кравчук Я., 2016 
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Вулканічного пасма простежуються глинисті відклади левантинського ярусу. 
Південно-східніше м. Мукачево у будові верхнього ярусу молас беруть участь 
відклади луківської, доробратівської та алмашської світ сармату (глини, 
пісковики, алевроліти, конгломерати, туфи і туфіти). Східніше долини р. 
Боржави серед моласових відкладів домінує ільницька світа пліоцену (глини, 
алеврити, пісковики, туфіти з прошарками мергелів і лігнітів) [3], а також сірі, 
місцями строкаті, глини з прошарками і лінзами пісковиків, конгломератів і 
туфів панонського надярусу. 

У рельєфі Притисенської алювіальної низовинної рівнини панівне положення 
займають низька і висока заплави, рідше перша надзаплавна тераса у районі 
Закарпатських передгір’їв. Рівнина слабо нахилена у південно-західному 
напрямку, абсолютні висоти коливаються від 102 м (район м. Чоп) до 130 м 
(південно-східніше м. Виноградова біля с.с. Дротинці і Чорнотисів). 

Висота низької заплави до 2-3 м, високої – 3-5 м,  першої надзаплавної тераси 
– 6-8 м. Висота заплавних терас поступово понижуються вниз по течії р. Тиси. 
Потужність сучасних відкладів рік Притисенської низовини коливається від 6 до 
12 м, підстеляються вони більш давніми плейстоценовими відкладами (Раскатов, 
1966). [10] У долинах р.р. Тиси, Ужа, Латориці, Боржави у будові заплавних 
терас вниз по течії зростає роль піску в нижніх частинах розрізу. Під 
голоценовим алювієм заплав залягає потужна товща (50-120 м), яка складена з 
цілого ряду накладених алювіальних пачок (Адаменко, 1981). [1] Нижні частини 
кожної пачки представлені русловими піщано-гравійними відкладами з галькою і 
валунами, які вверх по розрізу змінюються заплавними та озерними 
горизонтально шаруватими намулами, суглинками та глинами синювато- або 
зеленувато-сірого кольору (вивчав Ю.М. Швидкий, 1971; за О. Адаменко, 1981) 
[1] і відомі під назвою минайської світи. Більшість дослідників вважає, що кожна 
накладена пачка відповідає давнішим надзаплавним плейстоценовим терасам у 
флішових і вулканічних Карпатах. 

Берегівське горбогір’я сформувалося в зоні Припанонського глибинного 
розлому, який має горстову будову з чергуванням піднятих і опущених блоків. 
Найбільш припідняті в межах зони Земплинський, Берегівський і Вишківський 
блоки, а опущені –Чопський і Вилоцький (Живко, Петрушкевич, 1971). [6] У 
піднятих блоках потужність неогенових молас становить 500-600 м, а в 
опущених до 2000-2300 м (Свириденко, 1986). [12] По розломах, що обмежують 
блоки, відбувалися вулканічні виливи і формувалися гіпабісальні інтрузії. У 
будові горбогір’я беруть участь ліпаритові туфи і ліпарити доробратівської світи 
сарматського ярусу (Андрєєва-Григорович та ін., 2009). [2] 

Максимальні абсолютні висоти приурочені до виходів інтрузій ліпариту в 
масиві ліпаритових туфів і глинистих відкладів доробратівської світи. З 
північного заходу на південний схід від околиць с. Запсонь до м. Берегове на 
фоні плоскої рівнини виразно виділяються горби з абсолютними висотами 207,0 
м, 223,0 м (г. Косонь),  192,0 м (г. Бійганська), 171,6 м. Відносні висоти 
коливаються в межах 60-100 м. Східніше м. Берегово на межиріччі р.р. Верке і 
Боржави горбогірний масив розширюється до 7,5 км. Зростають усереднені 
абсолютні (180-350 м) і відносні (70-330 м). Північно-західніше с. Мужієво 
знаходиться найвища вершина Берегівського горбогір’я з абсолютною висотою 
365,7 м. Від цієї вершини простежуються пасма у північному напрямку з 
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найвищими вершинами 271,5 і 250,1 м і в східному напрямку між с.с. Мужієво і 
Квасова з вершинами 283,0 м, 298,5 м, 241,2 м. 

Шардинська височинна рівнина з вулканічними останцями займає межиріччя 
р.р. Тиси і Боржави у північно-східній частині Чоп-Мукачівської рівнини. На 
півночі обмежена долиною р. Боржави, на півдні – долиною р. Тиси. На сході 
межує з вулканічним масивом Тупого (Великого Шолеса), на значному протязі 
межа пасма проходить по долині р. Сардик. На заході–південному заході з 
Вилоцько-Виноградівською ділянкою Притисенської алювіальної рівнини межа 
простежується вздовж досить виразного уступу висотою від 15-20 до 50-70 м. 

У будові південної, південно-західної та східної частин морфоструктури 
беруть участь відклади ільницької світи пліоцену, які представлені 
алевритистими глинами, алевритами, пісковиками, туфітами з прошарками 
конгломератів та лігніту (Андрєєва-Григорович та ін., 2009). [2]  Моласи 
західної–південно-західної частини височини представлені сірими, місцями 
строкатими глинами з прошарками і лінзами пісковиків, конгломератів і туфів 
панонського надярусу (Геол. карта Укр. Карпат, 1976). [3] 

Серед моласових відкладів зустрічаються різних розмірів вулканічні останці, 
серед яких найвиразніше у рельєфі виділяються локальні морфоструктури 
нижчих порядків: Чорна Гора (565,0 м) біля м. Виноградова, г. Шаланський 
Гельмець (368,7 м) між с.с. Шаланка і Великі Ком’яти, а також г. Керекат (307,2 
м) біля с. Шард (Широке). У масиві Чорної Гори є ще дві подібні вершини з 
абсолютними висотами 553,7 і 411,3 м, які, ймовірно, також були еруптивними 
центрами в період активної вулканічної діяльності. 

Серед вулканітів Чорної Гори переважають агломератові туфи, що 
перешаровуються з лавовими потоками андезито-базальтів і андезитів, які 
прорвані екструзіями дацитів та андезитів. Вік цих відкладів пов’язують з 
панонським регіоярусом, а вік вулканітів масиву Шаланки (домінування 
андезитів) – з сарматським регіоярусом. 

При аналізі типологічних особливостей рельєфу, а також проведенні 
геоморфологічної регіоналізації, масив Чорної Гори доцільніше віднести до 
Шардинсько-Шаланського регіону. Від масиву Фрасини, з яким масив Чорної 
Гори має спільну геологічну історію, він відокремлений широкою ділянкою 
низовинної алювіальної рівнини на лівобережжі р. Тиси. 

Переважну площу в межах Шардинської височинної рівнини займає 
денудаційно-акумулятивна поверхня (давня тераса), яка займає межиріччя Тиси–
Боржави площею понад 140 км² і дістала назву від с. Шард (Гофштейн, 1964). [4]  
Переважаючі абсолютні висоти поверхні на цій ділянці 200-280 м, відносні біля 
100 м. 

В околицях с. Велика Копань зафіксована найбільша потужність алювію. 
Товща галечників у відслоненнях становить за даними І. Гофштейна (1964, 1995) 
[4,5]  50 м, за Г. Раскатовим (1966) [10]  – біля 60 м. Потужність алювію за 
даними буріння удвічі більша. Домінує галька, жовтих і сірих пісковиків та 
білого кварцу. За підрахунками І. Гофштейна (1995) [5]  метаморфічні породи 
складали 20-25 % гальки, що свідчило про інтенсивний вріз р. Тиси у породи 
кристалічного масиву у другій половині пізнього пліоцену. 

Реметівсько-Залузька локальна морфоструктура сформувалася переважно 
на Залузькій брахісинклінальній складці. У будові цієї структури беруть участь 
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відклади сарматського ярусу переважно луківської світи, серед яких 
зустрічаються невеликі масиви відкладів доробратівської світи. Луківська світа 
представлена перешаруванням глин, пісковиків, алевролітів, місцями гравелітів 
та конгломератів, а також туфами і туфітами у верхній частині розрізу. У 
відкладах доробратівської світи домінують аргіліти, алевроліти, пісковики (іноді 
конгломерати), андезити, ріоліти та їхні туфи (Андрєєва-Григорович та ін., 2009). 
[2] 

На фоні типової денудаційно-акумулятивної рівнини з абсолютними 
висотами 120-130 м часто зустрічаються окремі вершини з відносними 
перевищеннями над місцевими базисами денудації на 30-40 м і більше. Більшість 
вершин сформувалися на ділянках, у будові яких беруть участь вулканогенні 
відклади і конгломерати. 

Найвищі вершини зосереджені північніше і західніше с. Воловиця (201,8 м; 
199,7; 187,7; 183,3 м), північніше с.с. Верхні Ремети (162,5 м; 168,4 м) і Нижні 
Ремети (163,6 м), східніше с. Берегуйфалу (160,8 м; 155,2 м), а також південніше 
с. Залужжя (198,0 м). 

З аналізу морфоструктурних і морфоскульптурних особливостей Чоп-
Мукачівської рівнини видно, що морфоструктури різного порядку з накладеними 
на них елементами морфоскульптури дають як типологічну (морфогенетичну), 
так і регіональну характеристику рельєфу. При проведенні геоморфологічної 
регіоналізації спостерігаються співпадіння морфоструктур і таксономічних 
одиниць. Пропонуємо наступну схему геоморфологічної регіоналізації Чоп-
Мукачівської рівнини (дивись таблицю і рисунок). 

Закарпатська рівнина внутрішнього прогину меридіональним відрізком 
Вулканічного пасма розділена на дві морфоструктурні (відповідно таксономічні) 
одиниці. Північно-західну частину займає Чоп-Мукачівська рівнина, а південно-
східну частину Солотвинська улоговина, які приурочені до однойменних 
тектонічних западин. [8] 

У межах Чоп-Мукачівської рівнини найбільшу площу займає 
геоморфологічний район Притисенської алювіальної низовини. У рельєфі цього 
району домінують комплекси низьких терас: низька і висока заплави та перша 
надзаплавна тераса. Максимальні відносні висоти над урізами води р.р. Тиси, 
Ужа, Латориці і Боржави не перевищують 4-8 м. За деякими морфогенетичними 
особливостями в її межах виділяються два підрайони (табл.) 

Ужгород-Берегівська і Вилок-Королевська алювіальні низовини. Ужгород-
Берегівська алювіальна низовина займає біля 70 % площі в межах Притисенської 
рівнини – від кордону із Словаччиною на північному заході до долини р. 
Боржави на південному сході. У будові Ужгород-Берегівської низовини провідна 
роль належить відкладам чопської світи пліоцен-плейстоценового віку. 

Вилок-Королевський підрайон займає південно-східну ділянку 
Притисенської рівнини південніше Берегівського і Шардинсько-Реметівського 
геоморфологічних районів до кордонів з Угорщиною і Румунією. Його територія 
сформувалася в межах Центральної зони і зони Припанонського глибинного 
розлому Закарпатського прогину, а також північно-східної окраїни Панонської 
міжгірської западини. 
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Таблиця 
Схема геоморфологічної регіоналізації Чоп-Мукачівської рівнини 

Область Підобласть Район Підрайон 
Закарпатська 
рівнина з 
елементами 
горбогір’я та 
низькогір’я 

Чоп-Мукачівська 
низовинна 
рівнина з 
елементами 
височинного та 
вулканічно-
горбогірного 
рельєфу 

1. Притисенська 
алювіальна 
низовина 

1.1. Ужгород-
Берегівська 
алювіальна 
низовина; 
1.2. Вилок-
Королевська 
алювіальна 
низовина 

2. Берегівське 
вулканічне 
горбогір’я  

 

3. Шардинсько-
Реметівська 
денудаційно-
акумулятивна 
рівнина з 
вулканічними 
останцями та 
елементами 
горбогір’я  

3.1. Реметівсько-
Залузька 
денудаційно-
акумулятивна 
рівнина з 
елементами 
горбогір’я;  
3.2. Шардинсько-
Шаланська 
денудаційно-
акумулятивна 
рівнина з 
вулканічними 
останцями. 

 
 У будові Вилок-Королевської низовини домінують відклади ільницької 

світи пліоцену, потужність яких коливається в межах 50-800 м (Андреєва-
Григорович та ін., 2009). [2] 

Абсолютні висоти в Ужгород-Берегівському підрайоні коливаються в межах 
102-110 м. Найнижчі висоти (102-105 м) зосереджені у південно-західній частині 
вздовж українсько-угорського кордону від околиць м. Чоп до с. Гетен. 

Ця смуга співпадає з опущеною частиною блоку Припанонського глибинного 
розлому, хоча тут виділяється відома криптоморфоструктура Чопського ланцюга 
вулканів. 

У північно-східному і східному напрямку до Вулканічного пасма, 
Берегівського і Шардинсько-Реметівського геоморфологічних районів 
спостерігається поступове підвищення абсолютних висот до 110-120 м. Вузьким 
пониженням між північно-східним виступом Берегівського горбогір’я і південно-
західним виступом Реметівського височинного горбогір’я біля с. Великі Береги 
Ужгород-Берегівська алювіальна рівнина з’єднується з Вилок-Королевською 
алювіальною рівниною. 
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Усереднені абсолютні і відносні висоти на Вилок-Королевській рівнині дещо 
вищі, ніж в Ужгород-Берегівській. Найнижчі абсолютні висоти (110-120 м) 
приурочені до ділянок, які сформувалися на Вилоцькому опущеному блоці 
Припанонського глибинного розлому і Панонської западини. У північно-західній 
частині підрайону абсолютні висоти поступово зростають від околиць с. Великі 
Береги до долини р. Тиси (с. Дротинці) від 115 до 130 м. Максимальні абсолютні 
висоти зосереджені на лівобережжі р. Тиси і становлять від 130-135 м (околиці 
сіл Чорнотисів і Сасово) до 140 м (околиці м. Королево). 

До геоморфологічного району Берегівського вулканічного горбогір’я 
відносимо основний масив між м. Берегово і с. Квасово з найвищою вершиною 
366,7 м, а також північно-західний Запсонь-Бийганський виступ з вулканічними 
останцями. Максимальні абсолютні висоти цих горбів становлять 207,0 м 
(західніше с. Запсонь), 223,0 м (г. Косонь), 192,0 м (г. Бийганська) і 171,7 м 
(південно-західніше с. Велика Бийгань). Відносні перевищення їх над майже 
плоскою рівниною становлять 60-110 м. 

Обидві локальні морфоструктури мають спільну геологічну історію. Їх 
формування пов’язують з сарматським ярусом – доробратівська і луківська світи 
(Ляшкевич та ін., 1995; [9],  Андреєва-Григорович та ін., 2009) [2]. 

Шардинсько-Реметівська денудаційно-акумулятивна рівнина з вулканічними 
останцями та елементами горбогір’я раніше відносилась до геоморфологічного 
району Закарпатських передгір’їв з низькогірно-горбогірним рельєфом (Цись, 
1968) [13]. При характеристиці рельєфу Вулканічного пасма Українських Карпат 
(Кравчук, Хомин, 2011) [7] найбільша ділянка цього регіону на межиріччі р.р. 
Ужа і Латориці була віднесена до Ужгород-Чинадіївського підрайону 
Вулканічного пасма, а також окремо виділений підрайон Мукачівського 
горбогір’я. Ці регіони ще С. Рудницький (1925) [11] називав «вулканічною 
горбовиною» і вважав частиною Вулканічних Карпат. 

Шардинсько-Шаланський і Реметівсько-Залузький масиви за 
геоморфологічним положенням і геолого-геоморфологічною будовою чіткіше 
вписуються в Чоп-Мукачівську підобласть Закарпатської рівнини. Для обох 
підрайонів спільним є домінування денудаційно-акумулятивного рельєфу (тераси 
пізньопліоценового–плейстоценового віку). 

Геоморфологічний підрайон Шардинсько-Шаланської денудаційно-
акумулятивної рівнини з вулканічними останцями давно відомий в межах 
Закарпатської рівнини найбільшими потужностями давнього алювію. Абсолютні 
висоти коливаються в межах 200-300 м, відносні – 80-150 м. Вік алювію цієї 
тераси більшість дослідників вважає пізньопліоценовим–ранньоплейстоценовим. 

Долинами невеликих річок і потоків (Салва, Сардик, Глибокий та ін.) 
територія поділена на пасмоподібні масиви з усередненими абсолютними 
висотами від 200 до 230 м (за винятком вулканічних останців). Всі ці масиви 
густо розчленовані численними балками і ярами. Протяжність багатьох 
задернованих ярів часто перевищує 1-1,5 км. 

Геоморфологічний підрайон Реметівсько-Залузької денудаційно-
акумулятивної рівнини з елементами горбогір’я відділений на півдні від 
Шардинсько-Шаланської  широкою каналізованою спільною долиною р.р. 
Боржави та Іршави. Максимальні усереднені абсолютні висоти не перевищують 
150-200 м. Максимальні відносні висоти до долини р. Боржави коливаються в 
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межах 35-50 м до 80 м. Вік алювію цієї поверхні, як Шардинської, вважають 
ранньоплейстоценовим. 

Долиною р. Роман підрайон розділений на дві частини: північно-західну і 
південно-східну. Схили від привододільних поверхонь до долини р. Роман 
спадисті (4-6°) і похилі (2-3°). Більша частина підрайону заліснена. 
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Chop-Mukachevo Plain belongs to the direct (in accordance) morphostructures of the 
second order. It was formed on the structures of the Central zone and partially the zone of 
Prepannonian deep fault within the Transcarpathian internal depression and also the Pannonian 
Valley. It should be said that among the morphostructures of lower ranks we can see also some 
inversion (not accorded) ones. Three morphostructures of the third rank are defined within the 
Chop-Mukachevo Plain: Tysa Lower Plain, Berehovo Hills and Shardyn-Remety Higher Hilly 
Plain. 

Morphostructures of different rank joint with the elements of morphosculpture provide 
typological (morphogenetic) and regional characteristic of the relief. By the geomorphologic 
zoning the morphostructures and the regionalization taxons are in accordance. 

Analysis of the morphostructural and morphosculptural relief elements allows determining 
three geomorphologic regions on the Chop-Mukachevo Plain: 1. Tysa alluvial lowland with two 
sub-regions: Uzhgorod-Berehovo and Vylok-Korolevo; 2. Berehovo volcanic hills; 3. Shardyn-
Remetiv denudation-accumulative plain with volcanic residual-mountains and hills with two 
sub-regions: Remety-Zaluzhia and Shardyn-Shalanky.       

Key words: direct and inversion morphostructures, different rank morphostructures, alluvial 
lower plain, denudation-accumulative plain, volcanic hills. 
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РЕЛЬЄФ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ МАРМАРОСЬКОГО   
ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО РЕГІОНУ СХІДНИХ КАРПАТ 

 
Ярослав Кравчук, Роман Гнатюк, Мирослав Іваник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Стаття присвячена характеристиці морфоскульптури рельєфу “мармароських” 

ділянок Рахівських гір і Чивчин, розміщених у межах Українських Карпат, а також 
висвітленню просторової диференціації їх рельєфу. Із порівняно значною детальністю 
розглянуто елементи й особливості флювіальної та гляціальноїморфоскульптури. 
Зроблено акцент на розгляді висотноїпоясності рельєфу – визначено та схарактеризовано 
три(верхній, середній, нижній)яруси рельєфу української частини Мармароського 
геоморфологічного регіону. 

При здійсненні геоморфологічної регіоналізації Мармароського гірського масиву 
Східних Карпат“ мармароські” ділянки Рахівських гір і Чивчинзапропоновано розглядати 
як два геоморфологічні райони – Рахівський і Чивчинський. У геоморфологічному районі 
Рахівських гір виділено й охарактеризовано два підрайони, розділені долиною Тиси: 
Рахівсько-Кузійський на правобережжі і Рахівсько-Лисичівськийна лівобережжі ріки.У 
межах“високогірної” частини Рахівсько-Лисичівського геоморфологічного підрайону 
Рахівських гір обґрунтовано виділення рельєфу альпійського типу 
 Ключові слова: морфоскульптура, геоморфологічна регіоналізація,Мармароський 
масив, Рахівські гори, Чивчини, Українські Карпати. 

 
Вступ. Мармароський геоморфологічний регіон внутрішньої частини 

Східних Карпат територіально відповідає Мармароському (Мармаросько-
Буковинському) кристалічному масиву, більша частина якого знаходиться на 
теренах Румунії. На територію України зазначений кристалічний масив 
Внутрішніх Карпат заходить двома північно-західними виступами, розділеними 
Рахівським і Поркулецьким (Білотисенська підзона) флішовими покривами. До 
цих виступів-структур приурочені найвищі ділянки Рахівських гір (знані також 
як Гуцульські Альпи) і Чивчин, розміщені на пограниччі Румунії та України. 
Загалом Мармароському кристалічному  масиву  відповідає однойменний 
гірський масив, знаний також як Мармароські гори (Мармароси) [8, 15] 
Особливості геологічної будови рельєфу української частини Мармароського 
кристалічного масиву та його структурно-літологічну зумовленість розглянуто у 
нещодавно опублікованих працях [4, 5]. Пропонована стаття присвячена 
характеристиці морфоскульптури рельєфу “мармароських” ділянок Рахівських 
гір і Чивчин, розміщених у межах Українських Карпат, а також висвітленню 
просторової диференціації їх рельєфу.  

Елементи й особливості морфоскульптури. У разі характеристики морфо-
скульптурних елементів і рис Мармароського гірського масиву слід враховувати 
ярусність і висотну морфологічну поясність рельєфу, властиву для Карпат [13]. 
П. Цись (1968) в Українських Карпатах виділяв триярусну будову схилів, 
наголошуючи на тому, що вона змінюється в різних морфоструктурних  зонах 
___________________ 
© Кравчук Я., Гнатюк Р., Іваник М., 2016 
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 (геоморфологічних регіонах) і може бути двоярусною. Висотна морфологічна 
поясність рельєфу кліматично зумовлена, має реліктовий характер і 
простежується в середньогірному триярусному рельєфі, де наявні сліди плей-
стоценових зледенінь та/або неогенові денудаційні поверхні вирівнювання 
(Полонинський хребет, Свидовець, Чорногора, Горгани, Бескиди). До таких 
регіонів слід віднести обидві ділянки Мармароського кристалічного масиву в 
Українських Карпатах (“мармароські” ділянки Рахівських гір і Чивчин).  

У верхньому ярусі рельєфу Рахівських гір (1350-1938 м) і Чивчин (1450-1767 
м) збереглися сліди плейстоценового зледеніння у вигляді карів, ригелів, 
акумулятивних льодовикових утворень, у тім числі моренних валів, а також 
кам’яні розсипи на схилах, формування яких пов’язують з інтенсивним 
морозним вивітрюванням льодовикових епох.  

Форми льодовикового генезису досягли найліпшого розвитку на північно-
східному макросхилі хребта Піп-Іван (рис. 1) – найвищого підняття Рахівських 
гір і другого за абсолютною висотою (після гори Фаркеу) підвищення 
Мармароських Карпат. Два найбільші та найвиразніші кари цього хребта 
розміщені північніше головної вершини (1938, 3 м) г. Піп-Іван. Ці ж кари 
виділяються порівняно значною довжиною та шириною днища та висотою й 
виразністю підкорового скелястого уступу (ригеля). Будову останнього усклад-
нюють поздовжні скелясті підняття, не характерні для льодовикових долин 
інших регіонів Українських Карпат. Зазначені вище кари розділені гострим 
скелястим гребенем з однією чітко вираженою пікоподібною вершиною, 
формування якої пов’язане з протерозойською інтрузією, що складена 
гранітогнейсами. Розміри шести інших карів значно менші. У днищі одного із 
них, розташованого під двома спряженими льодовиковими цирками, є невелике 
озеро. Ще одне польодовикове озеро розміщене біля крайнього від південного 
сходу та морфологічно найгірше проявленого кару перед валом стадіальної 
морени (див. рис. 1). 

Місцеві кари вироблені у товщі метаморфічних порід білопотоцької світи, 
представлених головно гнейсами, амфіболітами і кристалічними сланцями. Ці 
породи відслонені на стінках карів у межах більших чи менших скельних 
виступів та уступів, що розділені ділянками стінок, покритих трав’яною 
рослинністю. Добре розвинені обвально-осипні конуси та шлейфи, приурочені до 
підніж і нижніх частин карових стінок, засвідчують їх порівняно значне 
руйнування.  

Акумулятивні форми льодовикового генезису приурочені переважно до днищ 
карів і льодовикових долин. Останні фактично не мають виразних морфо-
логічних ознак класичних льодовикових долин – трогів і в цьому плані не 
відрізняються від льодовикових долин Чорногори чи Свідівця. Льодовикові 
форми та відклади, виявлені у верхів’ях потоку Квасний, засвідчують існування 
трьох давніх долинних льодовиків, кожен з яких формувався двома каровими 
льодовиками. Довжина найбільшого льодовика досягала 2,5 км, його край 
опускався до висоти 1020 м н.р.м. Максимальна довжина двох інших льодовиків 
становила близько 1,6 і 0.6 км. Виразні кінцеві (поперечні) та бічні моренні вали  

 



140 
 

 
Рис. 1. Давньольодовикові та нівальні утворення хр. Піп Іван. 

Льодовиковий рельєф (1-8): 1 – кари з переважно скелястими (а) та 
нескелястими (б) стінками; 2 – кари без добре виражених днищ, схили 
льодовикових долин; 3 – льодовикові пороги (ригелі); 4 – скелясті підняття у 
межах ригелів; 5 – пікоподібні вершини (карлінги);   6 – хвилясто-східчасті 
днища долин, виповнені льодовиковими відкладами (невиразні обмеження днищ 
зображені переривчастою лінією); 7 – моренні вали та горбки у днищі порівняно 
великих карів; 8 – виразні вали бічних і кінцевих морен. Нівальний рельєф (9-12): 
9 – нівальні ніші більші (а) та менші (б); 10 – лавинні лотки; 11 – нівальні вали; 
12 – конуси винесення лавин; додаткові позначення: 13 – фрагменти поверхні 
вирівнювання Полонинського рівня; 14 – гребені гірських хребтів і визначні 
вершини; 15 – нівально-ерозійні лійки; 16 – водоспади; 17 – польодовикові озера; 
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18 – кам’яні розсипища (куруми); 19 – місця регулярного сходження лоткових 
лавин; 20 – тальвеги сухих долин; 21 – постійні та тимчасові водотоки; 22 – 
польодовикові ерозійні врізи у межах днищ долин, виповнених льодовиковими 
відкладами.  

 
у днищах головних льодовикових долин відсутні. Досить виразні вали були 
утворені лише крайнім від південного сходу льодовиком – тут виявлено шість їх 
різновікових генерацій (див. рис. 1). 

У Чивчинському виступі масиву сліди діяльності плейстоценових льодовиків, 
передусім кари, констатовано східніше вершини Велика Будийовська (1678) та 
на східному схилі г. Чивчин (1766). 

Про наявність фрагментів давніх денудаційних поверхонь у Мармароському 
масиві писали багато авторів [2, 3, 9, 11, 12]. Фрагменти найдавнішої 
Полонинської поверхні Українських Карпат у верхньому морфологічному ярусі 
рельєфу Рахівських і Чивчинських гір розміщені у діапазоні абсолютних висот 
1450-1770 м. Їх відносні висоти досягають 900-1000 м. Виразно відособлені 
субгоризонтальні та слабко похилі денудаційні поверхні виявлені зокрема між 
горами Піп-Іван–Берлебашка (ділянка вирівняної пригребеневої поверхні 
висотою близько 1680 м) та Берлебашка–Петрос Мармароський (пригребеневі та 
привершинні поверхні висотою біля 1600 м). Для Чивчин характерні особливо 
розлогі денудаційні поверхні, розміщені на найвищих вододільних ділянках 
хребта на абсолютній висоті понад 1600 м. На коротких (4-6 км) відрогах цього 
хребта між вододілом і долиною Чорного Черемошу простежуються одновисотні 
вирівняні поверхні, відносні висоти яких (щодо русла Чорного Черемошу) 
перевищують 400 м. Пригребеневі та привершинні поверхні такої відносної 
висоти можуть представляти рівень Підполонинської денудаційної поверхні. 

У західній, порівняно низькій частині Рахівських гір, між долинами Тиси–
Косівської–Шопурки також наявні гірські масиви та хребти з вирівняними 
привододільними поверхнями. На межиріччі Тиси–Косівської такий хребет з 
півночі на південь фіксується вершинами Рахівська–Лисаня (Лисіна)–Менчул, на 
межиріччі Косівської–Шопурки прикладом може бути масив з вершиною 
Кобила. Ці підняття є продовженням субмеридіональних хребтів гірського 
масиву Свидівця з переважними відносними висотами 500-600 м. Їх 
привододільні поверхні фіксують рівень Підполонинської денудаційної поверхні. 

На схилах верхнього ярусу рельєфу Рахівських і Чивчинських гір 
переважають процеси повільного масового зміщення уламкового матеріалу з 
проявами гравітаційних, нівальних і нівально-гравітаційних (лавинних) процесів. 

Середній морфологічний ярус рельєфу (900-1000 – 1450 м) займає найбільшу 
площу в Рахівських горах, де охоплює правобережну ділянку морфоструктури 
Кобили–Лисіни–Темпа, а також прилеглу до Тиси лівобережну ділянку 
морфоструктури Бутина–Мандеша [5]. На сильно розчленованих схилах 
домінують процеси площинної та лінійної ерозії, дефлюкції, місцями наявні 
потужні вогнища зсувних і обвально-осипних процесів. 

Нижній ярус рельєфу представлений головно терасованими річковими 
долинами (Тиси, Косівської, Шопурки, Чорного Черемошу) з прирічковими 
педиментами та схилами на абсолютних висотах 400 – 900-1000 м. Сучасні 
річкові долини східної (лівобережної) частини Рахівських гір формувалися 
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зазвичай у відкладах протерозою та палеозою (білотисенська та діловецька 
світа), у складі яких переважають кристалічні сланці й кварцити, а також гнейси 
та амфіболіти. Для правобережжя Тиси властива більша строкатість будови надр 
– тут при загальному домінуванні відкладів діловецької світи трапляються 
ділянки з відкладами великобанської світи палеогену (строкаті мергелі і 
пісковики). Неоднорідність геологічної будови масиву яскраво відображена у 
морфології місцевих річкових долин [5]. 

Серед морфологічних типів річкових долин масиву домінують вузькі, 
глибоко врізані, з крутими та дуже крутими схилами ущелиноподібні долини, 
місцями трапляються тіснини. 

Долина Тиси при перетині Рахівських гір вузька, з чітко окресленими 
крутими схилами, вузькими смугами низьких терас. Фрагменти високих терас 
наявні лише на лівобережжі ріки. Низька (0,5-1,0 м) і висока (1,5-2,0 м) заплава 
простежується смугою шириною 100-150 м на обох берегах ріки, дещо 
розширюється на лівобережжі між с.с. Костилівка і Круглий, а також в с. 
Діловому.  

Перша тераса Тиси висотою 4-6 м у м. Рахові має ширину до 400-500 м. 
Поверхня тераси поступово понижується до русла і підходить до ріки зазвичай 
прямовисним уступом висотою 4-5 м, в її алювії переважають валуни та 
галечники із суглинистим заповнювачем. При впадінні у Тису потоків Великий 
Берлабаш і Білий їхні заплави та перші тераси спільні. Друга тераса р. Тиса 
висотою 10-15 м констатована в м. Рахові і с. Вільховатий, а також на нижній 
ділянці мармароського відтинку долини ріки біля с.с. Хмелів і Луг. У с. Луг вона 
є спільною для Тиси і Косівської. Ще рідше простежуються фрагменти третьої 
тераси з відносними висотами 20-25 м (рівні такої висоти відносять також до 
четвертої тераси, якщо високу заплаву приймають за першу терасу). В околицях 
с. Вільховатого тераса тягнеться смугою завширшки до 130-150 м. У верхньому 
суглинковому горизонті тераси потужністю близько 90 см трапляється галька 
сланців і кварцитів. 

Північніше с. Вільховатого наявні фрагменти четвертої тераси з відносною 
висотою біля 40 м, шириною до 170-180 м. На межиріччі потоків Боркут і 
Вільшанський простежено вирівняну поверхню довжиною до 500 м з відносними 
висотами 80-84 м. Покриву руслового алювію на поверхні цієї “тераси” не 
виявлено. Цей рівень відносимо до прирічкових педиментів. 

Долина Косівської (Кісви) закладена вздовж поперечного розлому, який 
розділяє Мармароський масив і Монастирецьку підзону зони Мармароських 
стрімчаків. Найповніше в долині представлені низькі флювіальні рівні (висока 
заплава висотою 1,0-1,5 м, шириною здебільшого 50-100 м; перша тераса 
висотою 3-5 м, шириною переважно від 50 до 500 м; друга тераса висотою 10 м, 
шириною 40-50 м), які простежуються від с. Луг до Косівської Поляни. 
Північніше Косівської Поляни р. Косівська перетинає крайню північно-західну 
частину Мармароського масиву – на заході з вершиною Кобила, на сході – з 
вершиною Рахівська. Долина тут звужується, має вигляд ущелини, річкові тераси 
виклинюються. 

Нижче Косівської долини прориву, на південній околиці Косівської Поляни 
виявлено фрагменти третьої цокольної тераси висотою 20-22 м, а також четвертої 
тераси висотою 42 м. Потужність алювіальних відкладів терас біля 2 м. На 
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лівобережжі Косівської на відтинку с.с. Луг–Косівська Поляна на відносних 
висотах 80-85 м наявні фрагменти слабо похилих майданчиків, які зазвичай 
пов’язували з шостою надзаплавною терасою. Відсутність слідів руслового 
алювію на поверхні цих терасоподібних сходин і нижче на схилах дає підстави 
віднести їх до прирічкових педиментів. 

У долині Чорного Черемошу, яка відділяє Чивчини від хребта Пневе, 
збудованого флішовими відкладами Білотисенської підзони Поркулецького 
покриву, зрідка простежуються фрагменти низьких надзаплавних терас. Долина 
має переважно ущелиноподібну форму. 

Глибоко врізаними долинами (ущелини і тіснини) лівих приток Чорного 
Черемошу північно-східний макросхил Чивчинського масиву поділений на 
короткі хребти з масивними вершинами. Подібний флювіальний рельєф власти-
вий і південно-східній ділянці української частини Чивчин, яка розчленована 
численними витоками Білого Черемошу. У місцях виходів вапняків, доломітів і 
конгломератів утворені урвищні схили, трапляються скелясті останці. 

Для нижнього ярусу рельєфу властивий широкий набір інтенсивних 
рельєфотвірних процесів. Це, зокрема, підмив і розмив берегів, накопичення 
продуктів змиву  і розмиву, зсуви, селеві та обвально-осипні процеси. 

Геоморфологічний поділ. При здійсненні геоморфологічної регіоналізації 
Мармароського гірського масиву “мармароські” ділянки Рахівських гір і Чивчин 
пропонуємо розглядати як два геоморфологічні райони – Рахівський і 
Чивчинський. Також вважаємо доцільним у геоморфологічному районі Рахів-
ських гір виділити два підрайони, розділені долиною Тиси: Рахівсько-Кузійський 
на правобережжі і Рахівсько-Лисичівський на лівобережжі ріки (рис. 2). 

Рельєф “мармароських” ділянок Рахівського гір та Чивчин у морфологічному 
і генетичному аспектах подібний. Разом з тим, є і відмінні риси. Район 
Рахівських гір вирізняє значно більша амплітуда абсолютних висот; значно 
більшими є і відносні висоти (600-1100 м). Максимальні абсолютні висоти 
Рахівських гір приурочені до хребта Піп Іван (з відомою вершиною Піп-Іван 
Мармароський), на північно-східному схилі якого добре розвинені форми 
льодовикового генезису, наявність яких зумовлює альпінотипний характер 
рельєфу. 

Рахівсько-Кузійський підрайон Рахівських гір поділений долиною Косівської 
на два субмеридіональні пасма. Більше східне пасмо довжиною близько 16 км 
обмежене на сході і півдні долиною Тиси, на заході – долиною Косівської, на 
півночі межує із гірським масивом Свидівця. Друге пасмо довжиною 6-7 км на 
сході обмежене долиною Косівської, на північному заході та півдні межує із 
Мармароською стрімчаковою зоною, на півночі – з гірським масивом Свидівця. 
Ці пасма зорієнтовані навхрест простяганню геологічних структур, унаслідок 
чого їхні вершини мають “шахове розміщення” (Цись, 1962). 

Субмеридіональний хребет на межиріччі Тиси–Косівської з півночі на 
південь фіксується вершинами Рахівська (1159,6 м), Лисина (1409,8 м), Менчул 
(1242,0 м), Полоньська (1087,8 м). Його привододільні поверхні мають округло-
випуклу, місцями гребенеподібну форму, практично відсутня кора вивітрювання, 
відносні висоти не виявляють чіткої залежності від їхньої ширини, тому їх можна 
зачислити до поверхонь зниження. Межиріччя почленоване численними 
розломами як карпатського (ПнЗх–ПдСх), так і субмеридіонального простягання,  



144 
 

 

 

Рис. 2. Картосхема геоморфологічної регіоналізації 
Мармароського кристалічного масиву в Українських Карпатах 

І – державний кордон. Межі геоморфологічних:  ІІ – підобластей; ІІІ – підрайонів.  
 

які розміщені переважно між давнішими і молодшими відкладами. Зі смугою 
флішових відкладів палеогену (алевроліти, мергелі, пісковики, аргіліти лузької і 
великобанської світ) на лівобережжі Косівської пов’язані невеликі ділянки 
типово низькогірного рельєфу. 

Правобережними притоками Тиси (Боркут, Вільшанський, Тарничин, Лихий, 
Бредецель, Полоньський та ін.) і лівобережними Косівської (Малий Банський, 
Великий Банський та ін.) межиріччя поділене на короткі хребти (масиви), які 
відходять від головного хребта. Усі ці долини і їх численні відгалуження вузькі, 
ущелиноподібні, з дуже крутими, місцями урвищними схилами. 

Рахівсько-Кузійський геоморфологічний район, як і інші регіони Марма-
роського гірського масиву, перспективний для рекреаційного використання. 
Близько половини території району займає Кузійський масив (4925 га) Карпат-
ського біосферного заповідника. 

Рахівсько-Лисичівський підрайон займає східну частину Рахівських гір на 
лівобережжі Тиси. Отже, на заході підрайон обмежений долиною Тиси, на сході 
– долиною Квасного і його витоку Маслокруту, на півночі–північному сході 
межує з Рахівським флішовим покривом, терен якого відноситься до масиву 
Чорногори. На півдні та південному сході його межа проходить Румунією 
уздовж підошви головного вододільного хребта регіону з вершинами Мунчел–
Прелука–Полонинка–Щербан–Піп-Іван Мармароський, розміщеними між 
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басейнами приток Вішеу та Тиси. Підрайон охоплює дві локальні морфо-
структури – Берлебашки–Попа-Івана і Бутина–Мандеша, які дещо відрізняються 
за морфологічними та генетичними ознаками рельєфу, а також за будовою його 
субстрату [5]. 

Найвиразніше у рельєфі підрайону виділяються орографічний вузол з 
кульмінаційним хребтом Піп Іван, складений із східного фрагменту (східніше 
гори Полонинка з вершиною 1625 м) вище зазначеного субширотного водо-
дільного хребта та його північного й південного відгалужень. Розміщене на 
території України північне відгалуження цього вузла охоплює г. Берлебашка 
(1734) та г. Петрос Мармароський (1781). Усі визначні (з власною назвою) 
вершини цієї гірської групи, яку можна б назвати масивом Піп Іван Марма-
роський, мають абсолютні висоти, що перевищують 1600 м і підносяться над 
верхньою межею лісу. Значні відносні висоти, що коливаються в межах 600-1100 
м, глибокі долини з дуже крутими й урвищними схилами, гострі й скелясті 
гребені та вершини – все це дає підстави віднести місцевий рельєф до 
альпійського типу. У зв’язку з цим доречно згадати  С. Рудницького [9], який, 
аналізуючи рельєф Горганів з посиланням на класифікацію А. Пенка, стверд-
жував, що відносні висоти 1000 м у районі хребтів Сивулянського та Ігровця є 
межею між середніми і високими горами Східних Карпат.  

Рахівсько-Лисичівський масив розчленований верхів’ями Квасного і його 
притоки Радомира на півночі та північному сході. Західна частина підрайону 
розчленована численними долинами субсеквентних допливів Тиси (Великий 
Берлабаш, Лощинка, Довгорунь, Білий). У долинах Великого Берлабашу та 
Білого простежується комплекс низьких і середніх терас, у пригирловій частині 
вони змикаються з терасами Тиси. Більшість долин (усіх порядків) – ущелини і 
тіснини. Спад абсолютних і відносних висот спостерігаємо у західному–
північно-західному напрямі до долини Тиси (600-1100 м). Густота розчленування 
рельєфу змінюється від 4-5 до 10-12 км/км². 

Унікальні ландшафти “високогірної” частини Рахівсько-Лисичівського 
геоморфологічного підрайону Рахівських гір увійшли до створеного тут 
Мармароського масиву Карпатського біосферного заповідника. 

Геоморфологічний район гірської групи Чивчин, як периферійна складова 
підобласті Мармароського гірського масиву, займає найвищу, південно-східну 
частину доволі протяжного (понад 40 км) й масивного вододільного хребта, що 
має назву Чивчинські гори (Чивчини). Вододіл головного хребта Чивчин виконує 
роль українсько-румунського кордону.  

Українська частина Чивчинського геоморфологічного району охоплює 
лівобережжя верхів’я Чорного Черемошу і його витоки, а також верхів’я Білого 
Черемошу у басейнах Паркалабу і Сарати. Межа району на північному заході, 
півночі і північному сході співпадає з лінією насуву Чивчинського виступу 
Мармароського кристалічного покриву (масиву) на Рахівський і Поркулецький 
покриви Зовнішніх (Флішових) Карпат. 

Крайній північно-західний фрагмент цього геоморфологічного району 
займають басейни двох приток Чорного Черемошу – Добрину та Альбіни. Тут, 
дещо північніше вододілу головного хребта Чивчинських гір, розміщена одна з 
найвищих його вершин і найоригінальніших гір – г. Чивчин (пірамідоподібна 
крутосхилова  гора-останець, складена із подушкових базальтів-лав і вапняків 
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мезозою [7, 15], що дала назву для всього регіону. Південніше г. Чивчин виходи 
давніх порід трапляються невеликими острівцями серед флішу рахівської світи 
(гори Кукулик і Чивчинаж, у верхів’ях Добрина на південно-східних схилах г. 
Будийовська Велика). Домінують відклади діловецької світи (протерозой–палео-
зой), які смугою шириною від 1-2 до 4 км простежуються від межиріччя 
Попадинця–Ластуна до верхів’їв Сарати [1, 15]. 

Долини численних приток Чорного Черемошу (Добрин, Альбін, Попадинець, 
Ластун, Чемирний) ділять північно-східний макросхил Чивчин на межирічні 
бічні хребти північно-східного простягання. З північного заходу на південний 
схід простежуються такі відроги-хребти: Будийовської (Будичевської) Великої–
Чуруса (між двома витоками п. Добрин), Чивчин (між долинами потоків Добрин 
і Альбін), хребет Альбін – 1503,9 м (між долинами Альбіна і Попадинця), хребет 
Лостун (між долинами Попадинця і Лостуна), хребет Баласинів – 1527,3 м (між 
долинами Лостуна і Чемирного), хребет Ротундул – 1568,5 м (між долинами 
Чемирного і Чорного Черемошу). На широкому межиріччі Чорного Черемошу і 
Перкалабу знаходиться хребет Палениці–Прилучного – найдовший із бічних 
хребтів українських Чивчин, який розпочинається на вододілі від г. Палениця і 
доходить до долини потоку Прелуки. На півночі від субмеридіонального хребта 
відходять відроги до долини Чорного Черемошу та Перкалабу, серед них 
найвиразніший хребет Прилучний (1625,2 м).  

У північній частині межиріччя Перкалабу–Сарати розміщений хребет Чорний 
Діл. Максимальні висоти (1480,8 м) хребта приурочені до північно-східної смуги 
Чивчинських гір з найдавнішими відкладами субстрату. На вершині г. Чорний 
Діл (1453,6 м) знаходяться скельні виступи. Скелі-останці поширені на багатьох 
вершинах Чивчин і дістали місцеву назву “баби”. Такі скелі є на вершинах 
Команова (1734,1 м), Ґнетеса (1766,5 м), Камінь–Мокриню на межиріччі 
Попадинця–Лостуня (г. Камінець, поряд вершина з відміткою 1559,0 м). 
Перевищення вододільних поверхонь цих хребтів над рівнем води в потоках, а 
також у Чорному Черемоші, коливаються в межах 350-650 м і більше. 
Надзвичайно круті та урвищні схили надають вузьким долинам вигляду ущелин і 
тіснин. Максимальні абсолютні і відносні висоти місцевих бічних хребтів 
приурочені до тих ділянок гір, які збудовані найдавнішими метаморфічними і 
магматичними породами у прикрайовій північно-східній смузі Чивчин. 

У внутрішній, привододільній смузі Чивчин найбільша площа зайнята 
покривом флішоподібних відкладів соймульської світи (верхній альб-сеноман) 
Українських Карпат, широко розповсюдженої також в зоні Мармароських 
стрімчаків. Серед відкладів цієї світи домінують конгломерати, пісковики, 
вапняки та алевроліти, тобто переважають порівняно стійкі до вивітрювання та 
денудації породи. Через це абсолютні та відносні висоти у цій частині Чивчин 
порівняно значні, багато вершин мають висоту більше 1700 м (Команова, 1734,1 
м; Палениця, 1749,6 м; Ґнетеса, 1766,5 м). Вершинні поверхні цієї ділянки 
головного хребта Чивчин досягають найбільшої площі і висоти і представляють 
найліпше збережений в українській частині Карпат рівень Полонинської 
денудаційної поверхні. 

У верхів’ях Перкалабу та його приток Мінчеля–Боєрівки серед флішу 
соймульської світи знаходиться масив, складений вапняками і доломітами тріасу, 
аргілітами з прошарками кварцитів і вапняків верхнього палеозою та відкладами 
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діловецької світи. Масив виокремлений розломами, вздовж яких місцями 
закладені долини потоків (Мінчель). Долини-ущелини чергуються тут з 
долинами-тіснинами. На правобережжі Перкалабу розміщений невеликий хребет 
субмеридіонального простягання Жупани (1451,2 м) з північно-східними і 
південно-західними відгалуженнями. 

Подібну будову має крайня південно-східна долина у верхів’ях Сарати, де, 
окрім перелічених вище порід, на контакті з відкладами рахівської світи 
простежується смуга юрських вапняків [1]. 

Чивчинський геоморфологічний район має високий рекреаційний потенціал, 
багатий на корисні копалини, зокрема на золото [6]. Частина його території 
належить до складу Верховинського національного природного парку. 
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RESEARCHING THE RELIEF OF THE UKRAINIAN PART OF THE 

MARMOROSH GEOMORPHOLOGICAL REGION OF THE EASTERN 
CARPATHIANS 

 
Yaroslav Kravchuk, Roman Hnatiuk, Myroslav Ivanyk 

Ivan Franko National University of Lviv 
The paper discusses the features of morphosculpture found in the  relief of "Marmarosh" 

sections of the Rakhiv and Chyvchyny Mountains located within the Ukrainian Carpathians, 
and highlights the spatial differentiation of the relief. The authors also consider the elements 
and features of fluvial and glacial morphosculpture with relatively significant detail. They 
specifically focus on the relief altitudinal zonation defining and describing three relief tiers of 
the Ukrainian Marmorosh geomorphological region (upper, middle, and lower). 

While performing the geomorphological regionalization of the Marmorosh massif of the 
Eastern Carpathians, the authors suggest that the"Marmorosh" sections of the Rakhiv and 
Chyvchyny mountains are seen as two geomorphological regions - Rakhiv and Chyvchyny. 
Two sub-regions separated by the Tysa (Tisza) valley are defined and described in the 
geomorphological region of the Rakhovsky mountains: the Rakhiv-Kuziy sub-region on the 
right bank of the river and the Rakhiv-Lysychiv sub-region on the left bank of the river. Finally, 
the authors provide justification for identifying the alpine relief type within the "mountainous" 
part of the Rakhiv-Lysychiv geomorphological sub-region of the Rakhovsky Mountains. 

Key words: morphosculpture, geomorphological regionalization, Marmarosh massif, 
Rakhovsky mountain, Chyvchyny, Ukrainian Carpathians. 
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Здійснено геотуристичну оцінку карів басейну витоків річки Прут за методикою 
Ж.П. Прелонга. Встановлено геотуристичну цінність карів з погляду показників їхньої 
наукової, естетичної, туристичної, захисної та функціональної цінностей. За 
результатами проведеної оцінки геосайтів виділено групи карів з високою, середньою та 
низькою цінністю. Запропоновано рекомендації щодо раціонального використання карів 
у туризмі. 

Ключові слова: кари, геосайт, геотуристична цінність, геотуристична оцінка 
 

Постановка проблеми. Геотуризм є новим напрямом прикладних геолого-
геоморфологічних досліджень та формою туристичних занять. Існує значний 
спектр наукових визначень геотуризму, більшість з яких розглядають його як 
специфічну форму туризму. Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення 
Т. Сломка та А. Кіцінська-Свідерської (Slomka, Кіcinska-Swiederska, 2004), 
геотуризм – це розділ пізнавального туризму, що грунтується на вивченні 
геологічних (геоморфологічних) об'єктів і процесів, а також отриманні від 
контакту з ними естетичних вражень [14]. Проблематика розвитку геотуризму є 
зараз досить актуальною в геоморфології, геології, та інших науках. 
Першочерговими стають питання оцінки геосайтів з метою їх раціонального 
використання та збереження для майбутніх поколінь. Зазначимо, що дана 
проблематика розвивається досить динамічно в Європі та Америці, Азії. В 
українській науці, ця проблема досить нова і ще не має конкретного розв’язку. 
Тому питання вибору та розробки найбільш вдалого інструментарію оцінки 
геосайтів залишається відкритим.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний момент оцінка геосайтів 
активно розвивається в середовищі геологічних та географічних наук. 
Наприклад, у 2005 році іспанські геоморфологи Е. Серрано і Х. Гонсалес-Труеба 
провели оцінку геосайтів національного парку Пікос-де-Європа [13]. В 2012 році 
геотуристичну оцінку в Норфолку (Англія) проводив англійський геолог 
Т. Холт-Вілсон [11]. Сербські географи Н. Томіч і С. Божіч, в 2014 р., успішно 
розробили і апробували методику M-GAM (Modified Geosite Assessment Model) в 
каньйоні Лазара (Сербія) [16]. Науковець з університету Лозанни, Жан-П’єр 
Прелонг розробив авторську методику. Вона пройшла апробацію на карстових, 
льодовикових та гідрографічних геоморфосайтах областей Шамоні-Монблан 
(Верхня Савойя, Франція) та Кран-Монтана-Сьєрра (Вале, Швейцарія) [12]. 

Формування цілей статті. Метою є оцінка давньольодовикових форм 
рельєфу як геотуристичних об’єктів з використанням методики GAM. Реалізація 
___________________ 
© Лущик А., 2016 
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 даної мети передбачає виконання наступних завдань: встановлення 
геотуристичного потенціалу карів Чорногори, визначення можливих шляхів 
розвитку туризму щодо досліджуваних об’єктів геоспадщини і надання 
пропозицій щодо їх подальшого використання. 

Методика дослідження. Методику GAM розробила група сербських та 
англійських вчених (Вучініч, Васільєвіч, Марковіч, Хосе, Лукіч, Хаджіч, 
Янісевіч) у 2011 р. Вперше дана методика пройшла апробацію у Фруських горах 
(Сербія). Методика GAM була створена відповідно до декількох існуючих 
методів оцінки і більшість із запропонованих критеріїв були взяті з існуючих 
літературних джерел. Всі критерії даної методики, які представлені на рис. 1, 
поділяються на дві групи: основної та додаткової цінностей.  

Перша група – основна цінність, складається з трьох показників: наукова, 
естетична та захисна цінність. Перший показник в основної цінності це – наукова 
цінність (VSE), яку запропонував Заурос (2007), також тут присутні індикатори 
оцінок розроблених Рейнардом (2007), Перейрою (2007) та Прелонгом (2005), 
але з додатковим компонентом «рівні інтерпретації», як ключового елемента для 
розуміння і пояснення геоморфологічних та геологічних об’єктів і процесів для 
широкої аудиторії і нефахівців. На відміну від методик які згадуються вище, 
естетична цінність (VSA) є за GAM визначена як основна цінність, тому що 
вона відносно постійна в часі і в цілому суттєво непідвладна людині. В 
основному індекси для цього показника були взяті з методики розробленої 
Прелонгом (2005), але із внесенням індексу «екологічне місце геосайту». 
Відмінно від деяких попередніх моделей (методики Перейри, 2007, методики 
Рейнарда, 2007, методики Зауроса, 2007), оцінка захисту (VPR) представлена теж 
в групі основних цінностей, оскільки вона повинна впливати на будь-який 
туристичний розвиток і рекламний продукт [17]. 

Друга група показників – це показники оцінки додаткової цінності. Сюди слід 
віднести функціональну та туристичну цінності, як представлено в рис. 1. 
Частина індикаторів була взята з вже згаданих методик (наприклад, 
«доступність» Прелонг 2005, Перейра та ін. 2007, Заурос 2007), але також до 
оцінки функціонування (VFN), було додано певні індикатори: «додаткова 
природна цінність», «додаткова антропогенна цінність», «наявність емісійних 
центрів», «близькість дорожньої мережі», «додаткові функціональні значення». 
Ці елементи напряму не впливають на розвиток туризму, але для нього вони 
необхідні. Останній показник – це туристична цінність (VTR), яка аналізує 
поточний стан туристичних послуг і споруд. Методика GAM пропонує 
визначення туристичної цінності, як окремого показника, що складається з 
дев’яти субіндикаторів [17]. 

В загальному нараховується 12 субіндикаторів групи головних цінностей і 15 
субіндикаторів групи додаткових цінностей, які оцінюються від 0 до 1. Чисельні 
значення субіндикаторів визначають GAM простим виразом: 

GAM=головні цінності (VSE+VSA+VPR) + додаткові цінності (VFN+VTR) 
[17]. 

На кількісному етапі, геотуристичний потенціал геосайтів визначається 
шляхом присвоєння значень по заздалегідь визначених критеріях [17]. 
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Рис. 1. Критерії оцінки геосайтів 

 
Результати кількісного визначення додаткових та головних цінностей 

геотуристичного потенціалу карів річки Прут представлені на рис. 4–5, табл. 1.  
На підставі обчисленого геотуристичного потенціалу, може бути створена 

матриця основних і додаткових цінностей, де основна та додаткова цінності 
представлені за допомогою осей відповідно X і Y. Матриця складається з дев’яти 
зон, які позначені Z (I,J) (I,J=1,2,3), отриманих на основі попереднього етапу 
оцінки. Основні лінії сітки матриці проведені через 4 одиниці для вісі Х і через 5 
одиниць для вісі Y.  

Виклад основного матеріалу. Кари є однією з трьох груп 
давньольодовикового рельєфу Чорногори. Вони вирізняються структурно-
літологічними особливостями окремих ділянок, відрізняються морфометричними 
показниками (абсолютними і відносними висотами, шириною і довжиною, 
крутизною стінок), мезо- і мікрорельєфом днищ карів і т.п [3, 4].  

Як об’єкти для встановлення геотуристичного потенціалу, було вибрано кари 
у верхів’ях Пруту Заросляцького (Малоговерлянський, Заросляцький, 
Брескульський, Арендажський) та кари долини Пруту Данцерського 
(Данцерський та Туркульський, кар під Шпицями, кар між Великими і Малими 
Кoзлами), оскільки саме вони є найбільш відвідуваними і по них прокладені 
туристичні маршрути (рис. 2). 

Малоговерлянський кар розміщений на північ-північно-східному схилі 
Говерли. Абсолютна усереднена висота днища кару біля 1520 м, тилова стінка 
кару висотою 330 м і крутизною 35° з невеликими нівальними нішами і 
численними ерозійними борознами. Борти кару більш похилі (22-25°), з 
численними осипами і мікроформами снігового роз’їдання, їх відносні висоти – 
80-100 м. Вирівняне днище кару шириною біля 150 м вкрите численними слабо 
обкатаними брилами пісковику, місцями заболочене. Є ригель висотою 12 м [3, 
4].  

Заросляцький кар – найбільший 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,  
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Рис. 2. Розміщення карів басейну витоків Прута [8] 
 

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 75-80м  [3, 4]. 

Брескульський кар розміщений між вершинами Брескул і Пожижевська, і за 
розмірами значно менший попереднього. Днище кару знаходиться на висоті біля 
1540 м і має ширину 100 м, вкрите великими і дрібнішими брилами – продукт 
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Таблиця 1 
Результати оцінки геотуристичного потенціалу карів Чорногори  

за методикою GAM 

№ 
за 
п. 

Назва кару 

Геотуристичний потенціал 

Основні 
показники 

VSE + VSA 
+ VPr 

Додаткові 
показники 
VFn + VTr 

Загальна Група 

1 Арендажський 5,75 5,75 11,50 Z22 
2 Данцерський 4,00 4,75 8,75 Z12 
3 Заросляцький 7,00 7,25 14,25 Z22 

4 
Між Великими і 
Малими Козлами 

5,75 4,75 10,50 Z12 

5 Під Шпицями 6,00 5,00 11,00 Z22 
6 Брескульський 7,25 6,50 13,75 Z22 
7 Малоговерлянський 5,75 9,00 14,75 Z22 
8 Туркульський 8,75 7,50 16,25 Z23 

 
розмиву морени. Ригель висотою 13 м і шириною 60-75 м має дугоподібну форму 
і перекритий моренними відкладами [3, 4]. 

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 простежуються два вали бокової і один 
стадіальної морени з максимальною висотою біля 80 м і довжиною (бокові 
морени) 180-200 м [3, 4].   

Данцерський кар знаходиться 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, глибина врізу до 10м), дрібні 
осипища. Середня абсолютна висота днища кару біля 1680 м, ширина – 500 м, 
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 [3, 4]. 

Туркульський кар найбільший за площею у басейні Данцерського Пруту і має 
форму амфітеатру. Абсолютна середня 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 накопиченням суглинисто-щебенистого 
матеріалу – залишки розмитої стадіальної морени. У південно-східній частині 
кару на висоті біля 1700 м розміщене озеро Несамовите площею біля 3000 м2. 
Висота тилової стінки над днищем кару біля – 135 м, крутизна – 30° і більше. На 
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тиловій стінці і бортах – численні нівальні ніші, максимальні розміри яких 
досягають 50-75 м у поперечнику і глибиною врізу до 30 м [3, 4]. 

Два крайніх південно-східних кари у верхів’ях Данцерського Пруту 
відокремлені один від одного і від Туркульського кару скелястими міжкаровими 
гребенями (Козли Великі і Козли Малі) [3, 4]. 

Кар під Шпицями має продовгасту форму і орієнтований з південного 
заходу на північний схід. Середня абсолютна висота 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. Розділе-ні кари скелястими гребенями висотою 75-100 м над днищем [3, 4]. 

Висота тилової стінки кару під Шпицями – 130 м, кару поміж Великими і 
Малими Козлами – 150 м, їх крутизна 30-37° [3, 4]. 

Кар між Великими і Малими Козлами має більшу ширину (400 м), але 
значно коротший. Днища обох карів уступом висотою 50-60 м обриваються до 
«нижнього котла», в якому простежується декілька валів бокової морени [3, 4]. 

Згідно кількісного визначення геотуристичної цінності карів басейну річки 
Прут, кожен геосайт може бути нанесений в певну область матриці, відповідно 
до його основних та додаткових цінностей, що і було зреалізовано на рис. 3. 

 
 

 
Рис.3. Матриця основних і додаткових значень GAM 

 
Результати оцінки геосайтів також наочно продемонстровані на рис. 4. 
Використавши дану методику для визначення геотуристичної цінності карів 

Чорногори, можна впевнено говорити про чіткість отриманих результатів. 
Матриця основних та додаткових значень значно полегшує аналіз даних. Можна  
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Рис. 4 . Показники основної та додаткової оцінки геопотенціалу карів басейну 
річки Прут 
 
побачити, що найвищим показником основних значень, тобто науковою та 
естетичною цінністю захистом, володіє Туркульський кар. Це пояснюється тим, 
що в ньому розміщене озеро Несамовите, яке значно підвищує наукову та 
естетичну цінність, є місця для розбиття наметів та промарковані маршрути. 
Також з озером Несамовите пов’язані легенди та народні прикмети, що збільшує 
його зв’язок з культурною спадщиною. Окремо слід виділити 
Малоговерлянський та Заросляцький кари. В них досить високі значення 
геотуристичної цінності загалом та додаткової зокрема. 

Це можна пояснити тим, що крім власної геотуристичної цінності, вони 
відчувають вплив г. Говерла. Малоговерлянський кар знаходиться 
безпосереднього біля одного з маршрутів на г. Говерла, а Заросляцький кар 
слугує додатковою туристичною атракцією, оскільки, досить часто гіди та гірські 
провідники пропонують спускатися з г.Говерла цим каром та відвідати водоспад 
на р. Прут Заросляцький. Найменшим значенням геотуристичної цінності 
володіє Данцерський кар через свої порівняно невеликі розміри та слабку 
репрезентативність. Щодо рекомендацій, то перш за все слід, на нашу думку, 
провести наступні заходи: 
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- на території кожного геосайту, поблизу туристичних стежок, слід 
встановити інформаційні щити, які дозволять створити інформаційну підтримку 
об’єктів. Ці щити дозволять отримувати інформацію наукового змісту 
відвідувачами геосайту; 

- провести моніторинг, щоб визначити пропускну здатність геосайту, тобто 
визначити кількість відвідувачів, яка своїми візитами не буде завдавати 
незворотної шкоди для об’єкта геоспадщини; 

- провести рекламну кампанію для популяризації геосайтів. Ця 
рекомендація полягає у розробленні туристичних путівників, запуску 
спеціалізованого інтернет-ресурсу та застосуванні інших заходів для 
популяризації; 

- проведення освітньо-виховних заходів. Оскільки на даний момент туризм 
завдає досить великої шкоди для геотуристичних об’єктів даного регіону, то, на 
нашу думку, слід розробити пам’ятки для кожного туриста, в яких представити 
правила поведінки під час туристичної діяльності та інформацію щодо можливої 
шкоди завданої нераціональним використанням запропонованих геосайтів. 

Висновки. При використанні методик оцінки геосайтів, можна чітко 
показати, що значний вплив не величину геотуристичної цінності має рівень 
розвитку сфери послуг, природоохоронної діяльності та туризму. Всі ці аспекти 
враховує апробована нами методика GAM. Вона є своєрідним синтезом вже 
існуючих методик з певними модифікацями. Застосувавши її для визначення 
геотуристичної цінності давньольодовикових карів Чорногори, можна отримати 
числове визначення цінностей, які були наочно представлені в матриці. 
Проаналізувавши матрицю, виявляємо, що найбільшою геотуристичною 
цінністю володіє Туркульський кар, який входить в зону Z23, тобто в нього 
високі показники наукової та естетичної цінностей, але відносно слабо 
розвинений туристичний та функціональний сектори. Під час використання 
досліджуваних геосайтів, потрібно звернути увагу на ці характеристики, 
паралельно здійснюючи моніторинг і визначаючи допустимі межі, щоб не 
погіршити основну цінність. Окремо слід виділити Малоговерлянський та 
Заросляцький кари. В них досить високі значення геотуристичної цінності 
загалом та додаткової цінності зокрема. Це можна пояснити тим, що вони 
відчувають вплив г. Говерла, як одного з найбільших туристичних центрів 
регіону. Найменшим значенням геотуристичної цінності володіє Данцерський 
кар через свої порівняно невеликі розміри та слабку репрезентативність. 
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THE ASSESSMENT OF THE CARS OF RIVER PRUT BASIN  
AS THE OBJECTS OF GEOTOURISM 

 
А. Luschyk 

Ivan Franko National University of Lviv 
 

The geotouristic assessment of the cars of Prut River basin by the methodic of Geosite 
assessment model was done. Geotouristic vallue of the cars by indexes in terms of their 
scientific, aesthetic, tourism, defense and functional values was given. By the results of the 
evaluation of geosites were selected into groups of cars with high, medium and low value. The 
recommendations for the rational use of cars in tourism were proposed. 

Key words: cars, geosite, geotouristic vallue, geotouristic assessment. 
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ВЕЛИКИЙ ШОЛЕС – НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НИЖНЬОГО 
ПАЛЕОЛІТУ НА ЗАКАРПАТТІ (РЕЗУЛЬТАТИ ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИХ 

ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 
 

Жанна Матвіїшина1, Сергій Рижов2, Сергій Кармазиненко1 
1Інститут географії НАНУ 

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

В статті подаються результати палеогеографічних та археологічних досліджень 
нового нижньопалеолітичного місцезнаходження Великий Шолес на Закарпатті. В 
результаті попередніх робіт були виявлені літологічні нашарування кайназою та 
алювіальні накопичення зі слідами діяльності давньою людини. Залишки діяльності 
давніх мешканців Карпат представлені у вигляді різноманітних масивних рублячих та 
оброблених предметів, вироблених з гальки та вулканічного скла (ріоліту). Типологічні 
характеристики артефактів вказують на достатньо давній вік цих знахідок. 

Ключові слова: нижній палеоліт, палеопедологічні дослідження, археологічні 
дослідження, Великий Шолес. 

 
Місцезнаходження Великий Шолес було відкрите С.М.Рижовим, 

П.О.Левчуком і С.П.Кармазиненком в липні 2014 року під час комплексних 
археологічних  і палеогеографічних досліджень плейстоценових і пліоценових 
відкладів на багатошаровій палеолітичній стоянці Малий Раковець IV на 
Закарпатті. Нові артефакти було виявлено на південних околицях села Великий 
Раковець Іршавського району (Рис.1, 2) в межах хребта Великий Шолес 
Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма. В кар’єрі по видобуванню туфів на 
поверхні одного з природних майданчиків (280м над рівнем моря) були зібрані 
кам’яні вироби нижньопалеолітичного часу. Більшість артефактів було 
виготовлено з ріоліту, кварцевого пісковику і кварциту. Попередні результати 
цих робіт були опубліковані у 2015 році (Рижов, Кармазиненко, Ryzhov, 
Karmazinenko, 2015). 

Загальна характеристика (рельєф, тектоніка, геологія, геоморфологія, клімат, 
ландшафти), історія досліджень (геологічних, геоморфологічних, 
палеогеографічних, археологічних) антропогенових і більш давніх відкладів, а 
також палеогеографічні обстановки на території Закарпаття в до антропогеновий 
і четвертинний часи детально висвітлені в узагальнюючій статті авторів 
(Матвиишина, Кармазиненко, Matviyishina, Karmazinenko, 2015). 

Палеогеографи (Ж.М.Матвіїшина, С.П.Кармазиненко) і археологи 
(С.М.Рижов) вже мають значний 10-річний досвід співпраці на багатошаровій 
палеолітичній стоянці Малий Раковець IV на Закарпатті. Результати цих 
досліджень неодноразово висвітлювалися у монографіях і статтях 
(Кармазиненко, 2013; Матвіїшина та ін., 2011, 2012; Матвіїшина, Кармазиненко, 
2015, 2016; Матвиишина, Кармазиненко, Matviyishina, Karmazinenko, 2015; 
Рижов, 1998,  2003;  Рыжов, 1999;  Рыжов и др., 2009;  Рыжов,  Кармазиненко, 
___________________ 
© Матвіїшина Ж., Рижов С., Кармазиненко С., 2016 
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Рис.1. Топографічне розташування палеолітичних місцезнаходжень в районі 

сіл Малий та Великий Раковець Іршавського району Закарпатської області. 
Стоянка Малий Раковець IV – 1; місцезнаходження Великий Шолес – 2; стоянка 
Королево – 3 
 
 Ryzhov, Karmazinenko 2015; Рыжов и др., Ryzhov et al., 2015; Степанчук та ін., 
2013; Ryzhov, 2014; та ін.). 

У липні 2015 року під час роботи експедиції, яку очолював доцент кафедри 
археології та музеєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка С.М.Рижов, були 
проведені археологічні дослідження даного місцезнаходження із залученням 
спеціалістів геологів (Ю.М.Веклич), палеогеографів (Ж.М.Матвіїшина, 
С.П.Кармазиненко), геофізиків (К.М.Бондар). Роботи проводилися в районі 
урочища Гукало (хребет Великий Шолес), де розташовувався туфовий кар’єр. 
Урочище Гукало протягується від урочища Саєво на західних окраїнах с. Малий  
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Рис.2. Розташування місцезнаходження Великий Шолес. 1 – туфовий кар’єр; 

2 – місцезнаходження Великий Шолес; 3 – урочише Гукало; 4 – урочище Саєво 
 

Раковець і проходить в північно-західному напрямку (1км) до найближчих хат 
с. Великий Раковець. Туфовий кар’єр припинив роботи 10 років тому. Кар’єр 
розташований на середньому рівні між низькими і вододільними долинами. 
Найвища точка урочища 305 м, висотні відмітки в нижній частині кар’єру –     
278 м. Потужність розроблених туфових порід – 18 м. 

В ході обстеження східної частини кар’єру нами було закладено 8 розчисток і 
1 шурф (рис. 3, 4) для проведення різного роду археологічних і 
палеогеографічних робіт. Палеопедологічні дослідження насамперед полягали у 
вивченні, як морфологічних (забарвлення, структура, гранулометричний склад, 
вологість, новоутворення, включення, перехід між горизонтами, межа) так і 
мікроморфологічних (скелет, плазма, колір, агрегованість, пористість, органічна і 
глиниста частини, мінеральний скелет, новоутворення, мікроструктура) 
особливостей давніх ґрунтів і відкладів (Методика …, 1979; Матвиишина, 1982; 
Кармазиненко, 2010; Просторово-часова …, 2010). 

У верхній частині кар’єру геологічні верстви досить тріщинуваті і 
складаються з туфових ріолітових валунів, блоків, валунчиків, вулканічних 
брекчій, гравію кварцевих та кварцитових галечників. На окремих ділянках 
наявний піщано-суглинковий сірувато-буруватий матеріал. При візуальному 
спостереженні загальна потужність цих нашарувань над туфами до 1,5м. 

Вулкано-кластична та валунно-галечникові товщі над суцільними туфами 
прослідковуються до верхівки правого борту урочища. У ній, в 10м на схід від 
бортику кар’єру, було виявлено один викопний ґрунт (зачистка № 2), а вище 
розташовувалися шари гальки в бурому, червоно-бурому матеріалі (зачистки №7, 
8). 

За 30 м вище по схилу на схід від кар’єрної бровки (275 м над рівнем моря), 
на рівній площадці  поверхні (295 м н.р.м.) були  простежені шари з великою  
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Рис. 3. Схематичний геологічний профіль Великораковецького туфового 

кар’єру. Розташування основних об’єктів дослідження на місцезнаходженні 
Великий Шолес 

 
Рис. 4. Топографічна схема розташування об’єктів археологічних розвідок в 

районі Великораковецького туфового кар’єру 
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кількістю валунчиків різноманітного складу (1-10-20 см в діаметрі) в піщано-
суглинковому червоно-бурому матеріалі. В приповерхневій частині урочища 
(зачистки № 7, 8) потужність галькових нашарувань складає 3-4 м в глибину. 
Крупніші валунчики (від 7 до 20 см в діаметрі) знаходилися в нижній частині 
зачисток, а нашарування дрібнішої гальки (1-4 см в діаметрі) – у при поверхневій 
зоні під тонким дерновим шаром. 

Представлені галькові нашарування знаходяться на поверхні вододілу, який 
прорізається тектонічними лініями розломів з водотоками. Континентальними 
річковими відкладами їх назвати важко, тому що немає пояснень формування 
алювіальних шарів на такій висоті. Скоріше за все – це алювій або галечники 
прибережної зони давнього моря, що винесені на таку висоту тектонічними 
рухами при гороутворенні у зв’язку з вулканічною діяльністю. 

На поверхні вододілу і більш пологих схилах ця галька з пірокластичним 
матеріалом перекривається сучасним дерновим ґрунтом, що формується на 
легких суглинках, що включають в тому числі матеріал, що утворився при 
переробці, розвіюванні і перевідкладенні туфів, що здійснювалося значно 
пізніше від часу утворення останніх. Таким чином, майже від поверхні вододілу 
до шарів кам’яного матеріалу над туфами відклади переважно складені 
галечниковими шарами з включенням пірокластичного матеріалу і його 
суцільними смугами. На деяких ділянках піщано-галечникові шари 
перекриваються сучасним ґрунтом з ознаками лісового буроземоутворення. 

Нижче по схилу під шаром галечників з піском на стику з нижчележачим над 
туфовим кам’яним матеріалом нами описаний чітко виражений червоноколірний 
ґрунт, з диференційованим профілем, значно озалізнений і омангований, що 
формувався у кліматі вологих субтропіків. За вказаними ознаками ґрунт 
попередньо можна визначити як нижньопліоценовий іванівський (?) 
(стратиграфічна схема Веклича та ін., 1993), але це ще потребує підтвердження у 
співставленні з іншими розрізами пліоцену Закарпаття. Ґрунт залягає на значній 
висоті, добре сформований. 

В зачистках №1, 3, 5, 6, 7, 8 і шурфі 1 описані піщано-галечникові і 
пірокластичні відклади на схилах різної крутизни й висотного положення, які 
використовувалися давньою людиною як сировина для виготовлення знарядь 
праці. У пірокластичних відкладах, особливо на рівні біля основних розкопок з 
артефактами вище продуктивних площадок, в пухких піщано-супіщаних 
відкладах з обкатаними валунами і, уламками кам’яного матеріалу зустрічалися 
«кам’яні бомби», іноді до 50 см і більше в діаметрі, що явно визначалися як 
продукти викидів вулканів. По периферії часто вони були опаленими і з корками 
залізистого більш вивітреного матеріалу.  

Далі із 8 розчисток і 1 шурфу детальніше запинимося на палеопедологічному 
описі найважливіших геологічних феноменів. А саме короткому морфологічному 
описі зачистки №2 з найдавнішім ґрунтом і відкладів в зачистці №4, де знайдена 
основна маса артефактів.  

Зачистка №2 розташовувалася на відстані 15-20м в 10-15м на північ від 
площадки, де був зібраний поверхневий матеріал місцезнаходження Великий 
Шолес. Вони знаходилися на схилі 45о в невеличкому підліску з берези, осики, 
буку. В трьох стінках на місці ями антропогенного походження саме й був 
морфологічно описаний імовірніше за все нижньопліоцеовий іванківський ґрунт 
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– найбільш яскравий і давній за віком із описаних тут ґрунтів. В зачистці 
простежені такі шари і ґрунти (рис. 5). 

Голоценовий горизонт – 0,0-0,4 м – бурий лісовий ґрунт, що сформувався на 
піщано-галечниковому матеріалі. 

Іванківський (?) горизонт (iv) – 0,4-1,8м – простежено два червоно-бурі за 
кольором ґрунти оптимуму ivb2 i ivb1. Верхній ґрунт ivb2 (0,4 – 1,0м) – з 
генетичними горизонтами Hp (пер.), Ihgl, Pigl. Нижній ґрунт ivb1 (1,0-1,8м) 
диференційований, з трьома генетичними горизонтами. 

В мікробудові для обох ґрунтів характерні глиниста плазма, значна ступінь 
озалізненості і омангованості матеріалу і велика кількість натеків коломорфних 
глин (їх більше в нижньому ґрунті) червоного кольору, лускуватих, що може 
свідчити про розвиток процесів опідзолювання і лесиважу в умовах теплого, 
навіть жаркого вологого субтропічного клімату з розвинутими процесами 
вивітрювання. 

Зачистка 4 (квадрат ІД) є однією з основних, розміщена на південний схід 
від зачистки №3, саме тут відкриті основні знахідки артефактів. Зверху 
простежені подібні до терасових майданчики шириною до 4м, на яких в 
основному і працювали археологи. По водотоку були знайдені артефакти. В 
цьому місці водотік робить різкий поворот на південь в бік урвища урочища 
Гукало. На 4м нижче під водотоком зустрічається багато обкатаних до 20см в 
діаметрі валунів і гальки. По днищу водотоку простежено легкосуглинкові 
породи. 

Описана невелика траншея розміром 30см на 1м і саме в ній знайдені 
артефакти що можуть бути пов’язані з певним стратиграфічним положенням. 
Зверху до низу розріз такий (Рис.6). 

І – 0,0 – 0,10м – світло-палевий, пухкий, розсипчастий, легкосуглинковий 
матеріал. В нижче розташованому червонувато-бурому більш глинистому 
матеріалі знайдено артефакти типу відбійника (в 7см від поверхні). 

Для мікробудови (Рис.7) матеріалу із шару І характерне переважання 
гумусово-глинистої плазми, в якій відокремлюються гумусово-глинисті натеки 
невеликого розміру. Характерна пилувато-плазмова мікробудова і значна 
кількість ознак переміщень і скупчень темно-сірого гумусу і органо-глинистої 
речовини, які виокремлюються в округлі нодульні утворення. Зустрічаються 
багато органо-залізисто-манганових скупчень (нодулів) розміром (0,1, 0,15, 0,2, 
0,4 і 0,6мм) і дрібних залізисто-манганових мікроортштейнів і скупчень. Серед 
зерен мінерального скелету переважають дрібні, хоча є і крупні зерна (3) 
польового шпату і кварцу (0,5, 0,6 і 1,0мм) видно одне крупне уламкове скелетне 
утворення діаметром 0,6 на 0,8мм. 

ІІ – 0,10 – 0,20м – проміжний шар з артефактами. 
ІІІ – 0,20 – 0,30м – світло-бурий суглинковий матеріал, до низу стає 

темнішим, включає туфові уламки. 
Під мікроскопом матеріал із шарів ІІ і ІІІ характеризується пилувато-

плазмовою і плазмовою мікробудовою (Рис.7). Переважають гумусово-глинисті і 
глинисті натеки, а також спостерігаються сліди переміщення і скупчення плазми. 
Багато дрібних (0,1мм) мікроорштейнів і залізистих мінералів, наявне одне 
залізисто-манганове утворення у вигляді дифузійного кільця (0,35мм), друге 
прослідковується як концентрація залізистої речовини. Серед трьох скелетних 
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Рис.5. Місцезнаходження Великий Шолес. Зачистка №2: І – вид з півдня 

(фото); ІІ – польова зарисовка (а) і примазки природного матеріалу (б) 
  
утворень одне з них трикутної форми розміром 0,9мм і видно кілька зерен 
польового шпату (0,2-0,3мм). 

Стратиграфічне положення артефактів не повністю з’ясоване і потребує 
додаткових досліджень. Безсумнівно, що рівна площадка яка перекриває більш 
глинистий матеріал – це фрагмент давньої тераси, цоколем якої слугують давніші 
палеогенові, міоценові в тому числі вулканічні породи. Це своєрідна терасова  
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Рис.6. Місцезнаходження Великий Шолес. Зачистка №4 (квадрат 1D): а – вид з 
північного заходу (фото); б – польові зарисовки і примазки природного матеріалу 
(I, II, III) 
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Рис.7. Місцезнаходження Великий Шолес. Мікробудова відкладів із 

культурного шару (зачистка №4, квадрат 1D):  
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І: а, б – гумусово-глиниста плазма і відокремлені гумусово-глинисті натеки; 
в, г – скупчення гумусу, дрібні залізисто-манганові мікроортштейни; д, е – 
скупчення органо-глинистого матеріалу; є, ж – округлий нодуль органо-
глинистої речовини і залізисто-мангановий мікроорштейн; з, и – крупне нодульне 
утворення залізисто-манганово-глинистої речовини; і, ї – крупні зерна кварцу і 
польового шпату;  

ІІ: й, к – гумусово-глинисті і глинисті кутани; л, м – гумусово-глинисті 
натеки; н, о – глинисті і гумусово-глинисті кутани; п, р – відокремлені глинисті 
натеки; с, т – залізисто-манганове дифузійне кільце; у, ф – зерно скелету;  
(а, в, д, є, з, і, й, л, н, п, с, у – нік. ǁ; б, г, е, ж, и, ї, к, м, о, р, т, ф – нік. +; а-т – зб. 
100; у, ф – зб. 40) 
 
«вкладка» у давніші породи, седименти якої значно молодші, ніж матеріал 
цоколя. Послідовність шарів саме на продуктивній площі прослідковується 
важко.  

До археологічної колекції місцезнаходження Великий Шолес відносяться 
артефакти з: гальки і валунів; ріолітів та туфів і окремо знахідки із зачистки №4 
(квадрат 1D) 

Артефакти з гальки та валунів були зібрані з поверхні. Загальна площа 
збору підйомного матеріалу склала 20х24м2. До колекції гальково-валунного 
матеріалу зібраного з денної поверхні увійшло 147 предметів з яких: 
нуклеподібні уламки – 28, нуклеуси – 26, відщепи – 8, галька зі слідами обробки 
– 22, знаряддя праці – 61, ковалда – 2. 

Серед нуклеусів переважають біполярні (23): поздовжні – 17, поперечні – 3; 
діагональні – 2; зламані – 1. До нуклеусів увійшли: безсистемний – 1; 
невизначені – 2. Середні розміри біполярних нуклеусів 77,6х53,2х31,8мм. 
Середня вага – 198,2 г. 

До нуклеподібних було віднесено 28 предметів більшість з яких є уламками з 
слідами первинної обробки. Середні розміри всіх нуклеподібних 
73,5х53,8х31,1мм. Середня вага – 178,8 г. 

В колекцію гальково-валунного матеріалу з поверхні увійшло 8 відщепів 
серед яких: з слідами використання – 3; з біполярних нуклеусів – 1; первинні – 3; 
безсистемні – 1. Середні розміри відщепів – 55,3х47х15,7мм. Середня вага – 52г. 

Окрему позицію займають гальки з слідами обробки – 22. Більшість цих 
гальок могли використовуватися в якості нуклеусів, відбійників і знарядь праці. 
На цих предметах присутні негативи знять, забитості, затертості, різні борозни та 
заглиблення (ямки). На даному етапі дослідження вони виділені в окрему групу. 

Серед знарядь праці переважають відбійники (51): активні – 39; пасивні – 12. 
До активних відбійників увійшли гальки з певною концентрацією слідів 
забитостей (злущування), подряпин, як правило на реберчастому боці овальною 
або округлої гальки. Середні розміри активних відбійників – 59,6х45,2х30,9мм, 
пасивних – 64х50,1х28,5мм. Середня вага активних відбійників – 140,8г, а 
пасивних – 141,1г. До пасивних відбійників увійшли гальки, на яких 
переважають сліди та забитості у вигляді заглиблень на підгоризонтальній 
(площинній) поверхні. Дуже часто, такі предмети з одно боку площинні. В 
результаті їх використання як маленької ковадла, крайова частина цих предметів 
зламана і має тріщинувату поверхню із заломами. 
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Окрім відбійників до колекції знарядь праці гальково-валунного матеріалу 
увійшло 10 предметів: чопери – 6, знаряддя з шипом – 1, клювоподібні – 2, 
скреблоподібне – 1. До чоперів увійшли однобічні (6) та двобічні форми (1). До 
однобічних чоперів увійшли: дистальний – 2; латеральний (поперековий) – 2; 
вістрійний – 1. Серед двобічних було виділено один долотоподібний. 

Археологічна колекція з зачистки №4 квадрату 1D пункту 1 
місцезнаходження Великий Шолес. В квадраті 1D було зафіксовано 97 предметів 
(Рис.8). До природної гальки було віднесено – 30, і до артефактів – 67.  

Більшість артефактів було виготовлено з кварцевої та кварцитової гальки та 
валунчиків. Тільки одна знахідка була з ріоліту – обкатаний уламок ріоліту з 
слідами обробки (рубки?).  

До відходів виробництва (46) були віднесені: нуклеподібні уламки – 12, 
нуклеуси – 15, галька зі слідами обробки – 16, відщепи – 2, уламок ріоліту зі 
слідами обробки – 1.  

Знаряддя праці (21) представлені: відбійниками – 19 (активні – 10, пасивні – 
9), знаряддя – 2. До знарядь праці було віднесено один чопер вістрійний. Інше 
знаряддя було виготовлено на кварцитовому відщепі. На латеральних частинах 
помітні сліди зламів, а на окремих ділянках сліди використання. 

Середні розміри артефактів із зачистки №4 – 70,7х52,3х24,3мм. Середня вага 
167,5г. Середні розміри природньої гальки 55,4х40,2х24,3мм. Середня вага 102г. 

Артефакти з ріолітів та туфів (32). Більшість виробів з ріоліту було зібрано 
з поверхні. Відходи виробництва (12) представлені: нуклеусами – 2, відщепами – 
4, відщепами зі слідами використання – 5; багатогранником – 1. 

До нуклеусів було віднесено: поздовжній – 1; радіальний – 1. В колекцію 
увійшли безсистемні відщепи (4) та відщепи зі слідами використання (5). Серед 
знарядь праці (20) переважають чопери (5): однобічні – 4; двобічні – 1. Серед 
однобічних виділяються: дистальний – 1; латеральний 2; нуклеподібний – 1. До 
колекції знарядь праці з ріоліту також увійшли: нуклеподібні – 3; знаряддя з 
шипом – 3; скребла – 2; скребачки – 2; зубчасто-виямчасті – 2; проколка – 1; 
дископодібне – 1; пікоподібне – 1. Середні розміри знарядь праці з ріоліту – 
71,6х68,3х34,4мм. Середня вага – 303,3г. 

Висновки. В результаті палеогеографічних та археологічних досліджень 
відкладів верхнього кайнозою в районі села Великий Раковець 
(Великораковецький туфовий кар’єр) було поставлено 8 зачисток і один шурф. 
Здійснена поквадратна розмітка місцезнаходження Великий Шолес та 
топографічна прив’язка всіх археологічних об’єктів. 

Зроблено морфологічний опис піщано-галечникових (зачистка №2, 3, 7, 8), 
пірокластичних і туфогенних (зачистка №1, 3, 5, 6, шурф №1), червоно-бурих 
відкладів (зачистка №2, 4) і сучасних ґрунтів (зачистка №2, 8). Проведений 
мікроморфологічний аналіз шліфів із червоно-бурих ґрунтів і відкладів (зачистки 
№2, 4). На місці збору матеріалу були проведені магнітні дослідження 
геологічних нашарувань, а також петрографічні дослідження гальково-валунного 
та туфового матеріалу.  

Загальна площа збору підйомного матеріалу склала 20-24м2. На 
місцезнаходженні Великий Шолес було зібрано 276 предмети (включаючи 
матеріали із зачистки №4) з яких: природня галька – 30, нуклеподібні уламки – 
40, нуклеуси – 43, відщепи – 11, відщепи зі слідами використання – 9, галька зі 
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Рис.8. Місцезнаходження Великий Шолес. Пункт 1. Зачистка №4 (квадрат 1D): 
біполярні нуклеуси (1, 2) – кварцит; чопер (3) – кварцевий пісковик 
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слідами обробки – 39; відбійники – 70, чопери – 12, багатогранник – 1, 
нуклеподібні знаряддя – 3, знаряддя з шипом – 4, клювоподібні – 2, скребла на 
відщепі – 1, скребла нуклеподібні – 2, скребачка на відщепі – 1, скребачка 35 
нуклеподібна – 1, дископодібне – 1, зубчасто-виямчасті – 2, пікоподібне 1, 
проколка – 1, ковадла – 2. 

На даному етапі дослідження, враховуючи техніко-типологічні 
характеристики, ступінь збереженості та умови залягання зібраного матеріалу, 
археологічну колекцію місцезнаходження Великий Шолес можливо віднести до 
нижньопалеолітичних кам’яних індустрій. 

З метою з’ясування більш детальної стратиграфічної послідовності і умов 
накопичення та захоронення археологічного матеріалу місцезнаходження 
Великий Шолес важливе значення будуть мати подальші палеогеографічні і 
археологічні дослідження. Особливого значення набувають комплексні 
дослідження цього місцезнаходження із залученням геологів, геоморфологів, 
палеонтологів, палінологів, геофізиків та інших спеціалістів суміжних галузей. 
Важливим питанням залишається з’ясування віку і походження піщано-
галькового і пірокластично-туфогенного матеріалу із якого давню людина 
робила собі знаряддя праці. На даному етапі досліджень залишається не зовсім 
з’ясованим і чітко аргументованим питання віку червоно-бурих відкладів у яких 
залягають ці артефакти. Вирішення цих першочергових завдань потребує в 
першу чергу пошук і дослідження нових розрізів та їх кореляція із вже відомими, 
а також відбір зразків порід і відкладів на різні види аналізів (петрографічний, 
палеомагнітний, палеонтологічний, палінологічний, мікроморфологічний, 
абсолютного датування та ін.). 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Кармазиненко С.П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних 
ґрунтів України. – К.: Наук. думка. – 2010. – 120с. 

2. Кармазиненко С.П. Микроморфологические особенности плейстоценовых 
отложений палеолитической стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье // 
Материалы VIII всероссийского совещания по изучению четвертичного 
периода: «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные 
направления дальнейших исследований». Сборник статей. – Ростов н/Д: 
Издательство ЮНЦ РАН, 2013. – С.272-274. 

3. Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины – К.: 
Наук. думка, 1982. – 144с. 

4. Матвіїшина Ж.М., Рижов С.М., Кармазиненко С.П., Задвернюк Г.П. 
Результати педологічних і археологічних досліджень палеолітичної стоянки 
Малий Раковець IV на Закарпатті // Матеріали XVII українсько-польського 
семінару «Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття». – Львів – 
2011. – С.240-263. 

5. Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П., Рижов С.М. Еволюція природних 
обстановок плейстоцену і умови проживання давньої людини на прикладі 
розрізу Малий Раковець IV // Науковий вісник Чернівецького університету. 
– 2012. – Вип.616. - С.29-34. 



171 
 

6. Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П. Природні умови проживання давньої 
людини у палеоліті // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей XIX 
українсько-польського семінару. – Львів, 2015. – С.48-49. 

7. Матвиишина Ж., Кармазиненко С. Палеогеография палеолитических 
местонахождений в районе хребта Великий Шолес в Закарпатье / 
Археология и геология Украины в региональном контексте. Под редакцией 
Масайоши Ямады и Сергея Рыжова. – Мейджи университет, Токио, Япония, 
2015. – С.91-159 // Matviyishyna Zh., Karmazinenko S. The paleogeography of 
the Palaeolithic site at the Velykyj Sholes ridge area, Transcarpathia. Edited by 
Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – Meiji University, Tokyo, Japan, 2015. – 
Р.91-159. 

8. Матвіїшина Ж., Кармазиненко С. Палеогеографія палеолітичних 
місцезнаходжень в районі хребта Великий Шолес в Закарпатті // 
Міжнародна наукова конференція «Людина та ландшафт: географічний 
підхід в первісній археології»: Тези доповідей. – К., 2016. (Бібліотека Vita 
Antiqua). – С.33-34. 

9. Методика палеопедологических исследований / [М.Ф. Веклич, 
Ж.Н. Матвиишина, В.В. Медведєв и др.]. – К.: Наук. думка, 1979. – 176с. 

10. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного 
періоду на території України / [Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П., 
Передерій В.І., Брагін А.М., Івченко А.С., Кармазиненко С.П., 
Нагірний В.М., Пархоменко О.Г.] – К.: Наук. думка. – 2010. – 191с. 

11. Рижов С.М. Мустьєрська обсидіанова стоянка М. Раковець IV на Закарпатті 
// Археологія. – №4. – 1998. – С.91-107. 

12. Рижов С.М. Стоянка Малий Раковець IV на Закарпатті. In: Варіабельність 
середнього палеоліту України. – К.: Шлях, 2003. – С.191-206. 

13. Рыжов С.Н. Некоторые аспекты обработки камня на мустьерской стоянке 
М. Раковец IV в Закарпаттьє // Vita Antiqua. – 1999. – №1 – С.3-17. 

14. Рыжов С.Н., Матвиишина Ж.Н., Пудовкина А.С., Левчук П.А. 
Стратиграфические и планиграфические исследования палеолетической 
стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье. Vita Antiqua, 2009. – С.60–72. 

15. Рыжов С., Кармазиненко С. Великий Шоллес: новое местонахождение 
нижнего палеолита в Закарпатье (Украина) (предварительные результаты) / 
Археология и геология Украины в региональном контексте. Под редакцией 
Масайоши Ямады и Сергея Рыжова. – Мейджи университет, Токио, Япония, 
2015. – С.65-84 // Ryzhov S., Karmazinenko S. Velykyj Sholes: preliminary 
results on a new site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. Edited 
by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – Meiji University, Tokyo, Japan, 
2015. – Р.65-84. 

16. Рыжов С., Матвиишина Ж., Кармазиненко С. Новые археологические и 
палеогеографические исследования нижнего плейстоцена в Закарпатье / 
Археология и геология Украины в региональном контексте. Под редакцией 
Масайоши Ямады и Сергея Рыжова. – Мейджи университет, Токио, Япония, 
2015. – С.43-64 // Ryzhov S., Matviyishyna Zh., Karmazinenko S. New 
archaeological and palaeogeographic investigations on the Lower Pleistocene 
period in Transcarpathia. Edited by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – 
Meiji University, Tokyo, Japan, 2015. – Р.43-64.  



172 
 

17. Степанчук В.М., Матвіїшина Ж.М., Рижов С.М., Кармазиненко С.П. Давня 
людина: палеогеографія та археологія. – К.: Наук. думка. – 2013. – 208с. 

18. Стратиграфическая схема четвертичных отложений Украины. 
Объяснительная записка / [М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко, С.И. Турло, 
Ж.Н. Матвиишина и др.]. – К.: Госкомгеологии Украины, 1993. – 40с. + 4 
табл. 

19. Ryzhov S. The Palaeolithic Site of Malyj Rakovets IV in Transcarpathia of 
Ukraine. International Joint Research Project, report 2013 // Archaeological and 
Geological Research in Ukraine. – Center for Obsidian and lithic studies, Meiji 
University, 2014. – Р.19-25. 

 
VELYKYJ SHOLES – NEW LOCALITY OF LOWER PALEOLITHIC IN 

TRANSCARPATHIA (RESULTS OF PALEOPEDOLOGICAL AND 
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH) 
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The article contains the results of paleogeographical and archaeological research of the new 

lower paleolithic locality Velykyj Sholes in Transcarpathia. As a result of previous works were 
found Cenozoic lithological strata and alluvial accumulation with traces of ancient man. The 
remains of the ancient inhabitants of the Carpathian presented in a variety of heavy duty 
chopping tools and other artefacts on the pebbles and volcanic glass (rhyolite). Typological 
characteristics of this artifacts indicate to quite old age of these finds. 

Key words: lower paleolithic, paleopedological research, archaeological  research, Velykyj 
Sholes. 
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АВТОМАТИЗОВАНА ЕКОЛОГО-МОРФОМЕТРИЧНА 
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛЬЄФУ БАСЕЙНУ ЧОРНОЇ ТИСИ 

 
Олександр Мкртчян 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

В статті розглянуто принципи і методика атоматизованої еколого-морфометричної 
класифікації рельєфу методом ітераційного кластерного аналізу, на прикладі басейну р. 
Чорна Тиса. Обґрунтовано критерії класифікації та рівні її детальності, охарактеризовано 
алгоритми обрахунку відповідних морфометричних характеристик, здійснено екологічну 
інтерпретацію отриманих кластерів із залученням додаткових геоекологічних даних. 
Робота базується на використанні вільнодоступних просторових даних та програмного 
забезпечення з відкритим кодом. 

Ключові слова: ЦМР, екологічна морфометрія, кластерний аналіз даних, басейн 
Чорної Тиси. 

 
Рельєф земної поверхні є важливим екологічним чинником, що впливає на 

різноманітні процеси, пов'язані з формуванням екологічних умов для живих 
організмів та їхніх угруповань, умов життєдіяльності та господарської діяльності 
людини, загальної геоекологічної ситуації. Екологічна значимість рельєфу 
водночас стосується екології як біологічної науки та соціоекології як науки про 
взаємодію людського суспільства з його природним середовищем. Це зумовлює 
доцільність та актуальність сучасного наукового напрямку – екологічної 
геоморфології, що формується на стику геоморфології й екології, та зокрема 
розглядає рельєф як непрямий екологічний чинник, що опосередковано впливає 
на життєдіяльність організмів, хід екологічних процесів, формування 
геоекологічної ситуації [1, 10]. 

Серед трьох базових характеристик рельєфу та його окремих форм – 
генезису, морфології та віку – безпосереднє екологічне значення має морфологія 
як вчення про форму нерівностей земної поверхні [9], які безпосередньо 
впливають на рух речовини під дією сили тяжіння, розподіл сонячної енергії, яка 
потрапляє на денну поверхню, і як наслідок – на едафічні, фізичко-хімічні та інші 
характеристики ґрунтів, кліматичні умови, забезпеченість ресурсами вологи, 
тепла та освітлення. 

Поширення та посилення ролі кількісних методів дослідження у 
географічних науках мало наслідком зростання значення морфометрії – галузі 
геоморфології, яказосереджується на аналізі кількісних характеристик елементів, 
форм та комплексів форм (типів) рельєфу. Методи морфометрії можуть 
ефективно застосовуватись для вирішення задач екологічної геоморфології. 
Відповідно, можна виділити науковий напрямок – екологічну морфометрію – 
який вирішує задачі екологічної геоморфології використовуючи методи 
морфометрії. Нами дається визначення екологічної морфометрії як галузі 
екологічної геоморфології, яка досліджує екологічне значення морфометричних 
характеристик [3]. 
___________________ 
© Мкртчян О., 2016 
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Вагомим поштовхом до еволюції морфометричних методів досліджень стали 
розвиток геоінформаційних технологій, з відповідними можливостями 
представлення, аналізу та візуалізації даних, та поширення цифрових моделей 
рельєфу (ЦМР) – зручного способу представлення топографічної поверхні у 
формі регулярної матриці перевищень. Шляхом застосування простих 
математичних операторів ЦМР можна перетворити на матрицю значень похилів 
поверхні, вертикального та горизонтального розчленування, інших 
морфометричних показників у формі похідних растрових шарів. Алгоритми, 
інтегровані в сучасні ГІС-пакети, дають змогу також обчислити за ЦМР низку 
гідрологічних параметрів (довжини ліній стоку, дренажну площу), а засоби 
картографічної алгебри – довільно перетворювати та комбінувати ЦМР за 
певними правилами. 

Слід зазначити, що легкість обрахунку у сучасних ГІС низки 
морфометричних параметрів призвела до того, що використання цих параметрів 
у моделюванні та аналізі часто відбувається без належного теоретичного 
обґрунтування та змістовної інтерпретації одержаних кількісних показників. 
Стоїть задача обґрунтування набору морфометричних характеристик, які 
відображають певні екологічні чинники та процеси, зокрема – комплексних 
характеристик, які виводяться виходячи з певних теоретичних міркувань та 
процесних моделей. 

Нами обґрунтовано три основні групи еколого-морфометричних 
характеристик за типом пов’язаних із ними екологічних чинників (градієнтів): 1) 
такі, що описують перерозподіл сонячної та теплової енергії; 2) такі, що 
характеризують перерозподіл вологи під дією сили тяжіння; 3) такі, що 
відображають рух твердої речовини під дією гравітації [2,4]. Кожній з цих груп 
може відповідати низка конкретних морфометричних характеристик, в 
залежності від специфіки території та просторового масштабу дослідження, а 
також мети дослідження та визначеного нею суб’єкту екосистеми. 

В разі, коли йдеться про великомасштабний аналіз ландшафтів помірного 
поясу з переважанням флювіальних процесів, першу групу може представляти 
індекс інсоляції, що обраховується як інтегральне значення надходження прямої 
та розсіяної сонячної радіації за довільний період з урахуванням ефектів 
затінення. Насамперед, має значення відносна інсоляція елементів рельєфу 
протягом періоду активної вегетації рослин. Деяке значення також мають 
ефекти, пов’язані з місцевою циркуляцією повітряних мас, яка може впливати на 
формування локальних температурних інверсій та визначати умови 
мікроклімату. 

Для відображення перерозподілу вологи за елементами рельєфу під дією 
гравітації доцільно використати складений топографічний індекс вологості 
(ТWІ), запропонований І. Муром та П. Гесслером. Цей індекс обраховується за 

формулою: )tan/ln( sATWI   , де As – дренажна площа (площа 

водозбору, розрахована на одиницю довжини замикаючого контуру), ß – похил 
поверхні [14]. Він відображає розташування в ландшафтній катені; великі його 
значення відповідають переважній акумуляції вологи, підвищеному вмісту її в 
ґрунті, що, відповідно, впливає на низку ґрунтових характеристик, на 
мікроклімат, водний баланс, як наслідок – на екологічні умови місцезростань. 
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Топографічний індекс вологості має найменші значення на вершинних 
поверхнях та верхніх частинах крутих схилів і найбільші – на нижніх увігнутих 
частинах схилів та у днищах долин. Цей індекс часто включають до числа 
показників, що використовуються для прогнозування характеристик ґрунтів. 

Основним процесом, відповідальним за перерозподіл твердого матеріалу в 
умовах помірного гумідного клімату та гірського чи височинного рельєфу, є 
водна ерозія. Для визначення ерозійного потенціалу рельєфу можна використати 
вираз із модифікованого Універсального рівняння втрат ґрунту (RUSLE) [13]: 

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

n,  
де As – дренажна площа, ß – похил поверхні, m и n – стандартні параметри, a0  

= 22.1м – довжина і b0 = 0.09 = sin (5.16˚) – похил поверхні стандартних ділянок, 
на яких визначались параметри моделі. Значення LS характеризує енергію 
схилових потоків і їхню здатність переносити тверді наноси за інших рівних 
властивостей ґрунту, рослинного покриву, клімату тощо. 

 

 
Рис. 1. Основні групи еколого-морфометричних характеристик, відповідні їм 

екологічні фактори та дані для їх обрахунку. 
 

Вирішення низки прикладних завдань передбачає поділ території на ділянки, 
які вважають однорідними стосовно сукупності відповідних ознак. Так, 
завданням територіального планування є виділення територіальних одиниць, по-
відношенню до кожної з яких розробляють рекомендації щодо оптимального 
способу землекористування, введення заборон та обмежень, визначають 
доцільність застосування меліораційних, гідротехнічних та інших заходів, 
запровадження природоохоронного режиму, тощо. Тісний зв’язок між 
морфологією рельєфу та практично значимими характеристиками інших 
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компонентів зумовлює значимість екологічної морфометрії як важливого 
інструменту конструктивно-географічних досліджень. А доступність просторово 
детальних ЦМР та методів їх аналізу робить їх цінним джерелом просторово-
розподіленої інформації. Одним із завдань екологічної морфометрії є екологічна 
регіоналізація території шляхом її поділу на морфотопи – територіальні одиниці, 
які виділяються за ознаками морфології земної поверхні виходячи з принципу 
екологічної однорідності [5].В разі, якщо критеріями їхнього виділення слугують 
морфометричні характеристики, існує можливість автоматизованого виділення 
морфотопів з використанням відтворюваної та прозорої (документованої) 
методики (алгоритму), перевагою якого є швидкість та незалежність від 
суб’єктивних рішень. 

Нами даний підхід та засновану на ньому методику автоматизованого 
виділення морфотопів було апробовано двічі:на прикладі невеликої (1,5 км2) 
ділянки в околицях м. Львова, яка обіймає вододіл та верхні частини схилів двох 
невеликих долин басейну р. Полтви і для якої ЦМР була створена шляхом 
інтерполяції гіпсометричних шарів топокарти (роздільність 5 м) [2,6], та для 
більшої (6300 км2) ділянки в центральній частині Українських Карпат, для якої 
використано ЦМР SRTM v. 4.1 (роздільність 90 м) [4]. 

З метою екологічної класифікації елементів рельєфу та виділення відповідних 
територіальних одиниць (морфотопів) використано методику ітераційного 
кластерного аналізу, яка виділяє класи на основі аналізу природних поєднань 
даних (кластерів) у просторі атрибутів (кластеризація методом k-середніх). 
Алгоритм, на якому базується ця методика, полягає у розміщенні в просторі 
атрибутів (критеріїв класифікації) k центроїдів (k відповідає заданій кількості 
кластерів), та віднесенні кожного елементу (місцеположення, піксели) до 
кластеру із найближчим до нього положенням центроїду в багатовимірному 
просторі атрибутів, із наступним перерахунком положення центроїдів усіх 
кластерів. Після певної кількості ітерацій отримуємо поділ простору атрибутів на 
k областей, кожній з яких відповідає розміщений в ній окремий кластер 
(сукупність елементів з подібними значеннями атрибутів). 

В якості критеріїв класифікації було використано три вищезазначені 
морфометричні характеристики, до яких у другому випадку (гірської території з 
великою амплітудою висот) було додано показник абсолютної висоти (яка в 
гірських умовах сама по собі є значимим непрямим екологічним градієнтом, 
впливаючи зокрема на кліматичні умови). В першому випадку було виділено 
п’ять морфотопів, з яких перший відповідає вузьким гребеням та крутим 
гравітаційним схилам; другий – виположеним вершинним поверхням, 
структурним ступеням на схилах та останцевим горбам; третій – випуклим 
пологим нижнім ділянкам схилів; четвертий – днищам балок та увігнутим 
нижнім ділянкам пологих схилів; п’ятий – верхнім спадистим частинам схилів. 
Дисперсійний аналіз виявив високу силу і значимість зв’язку між морфотопами 
та показником рясності анемони дібровної (F складає 4,175 при 4 ступенях 
свободи, що відповідає рівню достовірності зв’язку 0,9937). В другому випадку 
здійснено два варіанти регіоналізації: з заданою кількістю кластерів k = 3 та k = 
8. В першому варіанті з трьох виділених автоматично кластерів (морфотопів) 
перший відповідав передгір’ям і днищам річкових долин, другий і третій – 
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переважно схилам протилежних експозицій, що відображає загальну 
морфологічну асиметрію схилів. 

В нашому дослідженні територія охоплює басейн р. Чорна Тиса площею 568 
км2. На відміну від попереднього дослідження, в якості джерела морфометричної 
інформації використано більш детальну ЦМР SRTM з просторовою роздільністю 
~ 30 м (1 кутова секунда). Завдання дослідження включали обрахунок екологічно 
значимих морфометричних характеристик, здійснення автоматизованої 
екологічної класифікації морфометрії рельєфу методом ітераційного кластерного 
аналізу, співставлення отриманих класів з деякими характеристиками 
рослинності та наземного покриву. 

Обрахунок морфометричних характеристик, охарактеризованих вище, 
здійснений у середовищі відкритої ГІС SAGA за допомогою відповідних функцій 
[8,11]. До показників абсолютної висоти, індексу інсоляції, індексів TWI та LS, 
що характеризують перерозподіл вологи та твердої речовини під дією гравітації, 
доданий показник загальної кривизни, який, не будучи безпосередньо пов’язаним 
з іншими індексами, визначає відносне переважання процесів денудації і 
акумуляції, а також локальну циркуляцію повітряних мас, яка впливає на умови 
мікроклімату. Індекс інсоляції обраховано як сумарну величину надходження 
прямої та розсіяної сонячної радіації за умов безхмарної погоди, для періоду 
найбільш активної вегетації рослинності (1 квітня – 30 вересня). Для коректної 
класифікації усі зазначені критерії було стандартизовано (шляхом віднімання 
середнього значення та ділення на величину середньоквадратичного відхилення). 

Класифікацію було здійснено у R – мові програмування та програмному 
середовищі для статистичних обчислень з вільнодоступним вихідним кодом, що 
включає велику низку спеціалізованих пакетів, зокрема – для роботи з 
геопросторовими даними. Растрові шари було імпортовано пакетом raster та 
об’єднано і перетворено у векторний формат SpatialPointsDataFrame. До 
останнього застосовано функцію kmeans пакету stats. 

Використаний метод класифікації (k-середніх) передбачає необхідність 
попередньо задати кількість k кластерів, на які буде розбито територію 
досліджень. В залежності від значення цього параметру виділені кластери будуть 
більшою або меншою мірою відображати реальну диференціацію території за 
обраними критеріями. 

Не існує єдиного універсального методу визначення об’єктивного значення 
цього параметру. Одним із способів визначити кількість кластерів, яка відповідає 
об’єктивному характеру просторової структури, є виявлення пунктів перегину на 
графіку, що показує залежність між кількістю кластерів та сумою квадратів 
відхилень значень критеріїв класифікації від середніх значень для кожного 
кластеру (рис. 2). Зі збільшенням кількості кластерів їхня внутрішня однорідність 
зростає, що відбивається у зменшенні внутрішньогрупової суми квадратів. Проте 
це зменшення загалом відбувається неоднорідно: при k, який відповідає 
природній об’єктивно вираженій структурі, зменшення цієї величини є 
найсильнішим, що відображається перегином на графіку. 

Як видно з рис. 2, найсильніше зменшення внутрішньої неоднорідності 
кластерів спостерігається при збільшенні значення k до 4 та до 6; дещо менш 
виражені перегини на графіку також відповідають k = 8 та k = 17. Ці значення 
були прийняті в якості параметрів алгоритму k-середніх. Збільшення k відповідає 
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Рис. 2. Зменшення внутрішньокластерної суми квадратів зі збільшенням 

кількості кластерів. 
 

більш детальній класифікації, тоді як зменшення – більш узагальненій. 
Інтерпретація отриманих кластерів здійснюється шляхом візуального аналізу 
їхнього просторового розміщення, а також шляхом визначення усереднених 
значень критеріїв (класифікаційних ознак) в межах кожного кластеру. 

Розглянемо найбільш узагальнений варіант класифікації, з k = 4 (табл. 1). 
Кластер 1 відповідає пологим і спадистим, випуклим, добре освітленим схилам, 
характерним для Ясінської улоговини та нижньої і середньої частини долини 
Чорної Тиси. Кластер 2 відповідає верхнім ділянкам схилів та полонинським 
місцевостям, характеризується найвищими значеннями абсолютної висоти. 
Кластер 3 відповідає днищам долин річок і струмків, характеризується 
найменшими абсолютними висотами, від’ємною кривизною поверхні та 
найбільшими значеннями індексу TWI. Кластер 4 відповідає крутим увігнутим та 
затіненим схилам, із найвищими значеннями ерозійного потенціалу ( індекс LS). 

При k = 6 маємо іншу картину розподілу кластерів. Так, замість одного 
днищам долин тепер відповідають два різні кластери: кластер 1 – широким 
виположеним днищам і кластер 4 – вузьким глибоковрізаним. Кластер 2 загалом 
зберіг своє положення і став чіткіше відповідати високогірним полонинським 
формам, тоді як прилеглі до них верхні частини схилів відійшли до інших 
кластерів. В цілому зберегли своє положення кластери 1 та 4 (ним в цьому 
варіанті класифікації відповідають кластери 3 і 6). Проте з’явився цілком новий 
кластер 5, якому відповідають найбільш освітлені спадисті ділянки схилів 
(переважно в їх нижніх частинах), з найбільшими ресурсами тепла. 
Співвідношення між кластерами, виділеними при k = 4 і k = 6 наведене у табл. 2, 
а середні значення класифікаційних ознак для k = 6 – у табл. 3. 

При k = 8 в окремий клас виділяються тераси та увігнуті водозбірні лійки, а 
також виділяються два окремі високогірні класи, які диференціюються за 
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ознакою експозиції. При k = 17 спостерігається подальша деталізація екологічної 
класифікації (тут не розглядається). 

Більш детальну екологічну інтерпретацію та аналіз отриманих кластерів 
можна здійснити шляхом співставлення отриманих кластерів з просторово 
розподіленими характеристиками рослинності та наземного покриву. Одним з 
ефективних методів отримання таких характеристик є аналіз і класифікація 
дистанційних зображень Землі, насамперед – мультиспектральних супутникових 
зображень. Так, в геоекологічних дослідженнях ще від 1970-х років набув 
поширення Нормалізований вегетаційний індекс (NDVI), який обчислюють за 
формулою:    

NDVI=NIR–RED/ NIR+RED, 
де NIR – відбивна здатність у ближньому інфрачервоному діапазоні; RED – 
відбивна здатність у червоному діапазоні спектру [15]. Більше значення цього 
індексу характеризує інтенсивність процесу фотосинтезу і тим самим –  
екологічний стан природної або культурної рослинності; у разі пошкодження 
рослинності хворобами, шкідниками, хімічними речовинами значення цього 
індексу, зазвичай, зменшується. Отже, цей індекс характеризує інтенсивність 
фотосинтезу, біологічну продуктивність екосистем, ступінь розвинутості й стан 
наземної фітомаси. В нашій роботі [7] показано, що даний індекс, обрахований за 
відповідними спектральними каналами мультиспектральних зображень системи 
LANDSAT TM, добре диференціює різні типи наземних покривів та деревостанів 
в Українських Карпатах, зокрема – дозволяє виокремити широколистяні 
деревостани, хвойні та трав’янисті (лучні) фітоценози. 

Таблиця 1 
Характеристика кластерів, виділених приавтоматизованій 

класифікаціїтериторії дослідження, k = 4. 
Кластер Середня 

висота 
н.р.м., м 

Середній 
ухил 
поверхні,º 

Середня 
кривизна 
поверхні 

Середнє 
значення 
індексу 
TWI

Середнє 
значення 
індексу 
LS

Середнє 
значення 
індексу 
інсоляції 

1 943,7 15,7 0,0032 7,74 9,03 1373,9 
2 1291,3 18,9 0,0004 8,19 12,97 1403,8 
3 895,1 12,9 -0,005 10,18 9,92 1335,7 
4 1069 26,3 -0,0016 7,97 19,5 1107,2 

 
Таблиця 2 

 Співвідношення (відповідність) кластерів, виділених при k = 4 і k = 6, (% 
площі кластерів при k = 4, розподілених серед кластерів при k = 6) 

k=4 k=6 Загалом 

1 2 3 4 5 6
1 11.01 0.79 59.28 0.61 23.91 4.40 100 

2 7.75 54.71 6.05 5.78 20.70 5.00 100 
3 62.11 1.01 3.64 16.62 10.30 6.32 100 
4 1.32 1.64 3.14 12.74 5.31 75.85 100 
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Таблиця 3 
Характеристика кластерів, виділених при автоматизованій класифікації 

території дослідження, k = 6. 
Кластер Середня 

висота 
н.р.м., м 

Середній 
ухил 

поверхні,º

Середня 
кривизна 
поверхні 

Середнє 
значення 
індексу 
TWI

Середнє 
значення 
індексу 
LS

Середнє 
значення 
індексу 
інсоляції 

1 864,2 9,9 -0,0037 10,29 6,26 1348,3 
2 1434,4 18,4 0,0021 7,98 11,85 1408,4 
3 971,1 14,3 0,006 7,53 7,43 1366,4 
4 1040 20,9 -0,0124 10,04 19,41 1282 
5 954,1 21,3 -0,0013 7,99 15,27 1428 
6 1087,8 25,5 0,0003 7,66 18,44 1101,8 

 
В даному дослідженні значення індексу NDVI були обраховані за 

мультиспектральними космознімками Landsat 5 ETM+ (Path 184, Row 026, 027, 
станом на 2 серпня 1998 р.), використовуючи канали 3 (червоний) і 4 (ближній 
інфрачервоний). Методом зональної статистики обраховані середні значення 
даного індексу в межах виділених кластерів при k = 4,6,8 (табл.4). Можна 
зауважити, що кластери суттєво відрізняються за цими значеннями, при чому 
ступінь диференціації зростає зі збільшенням деталізації класифікації 
(зростанням k). Найменші значення індексу NDVI прогнозовано спостерігались у 
кластерах, які відповідають високогірним біотопам з переважанням 
субальпійської рослинності (кластер 2 при k = 4 і k = 6, кластери 5 і 7 при k = 8), 
а також – біотопам днищ долин, де поширені антропогенні типи наземного 
покриву та вторинні луки (кластер 3 при k = 4, кластер 1 при k = 6, кластер 6 при 
k = 8). Найбільші значення, натомість, властиві схиловим морфотопам, 
переважно вкритим лісами 

 
Таблиця 4 

Розподіл середніх значень індексу NDVI за виділеними кластерами 
k=4 k=6 k=8 

Кластер NDVI Кластер NDVI Кластер NDVI 
1 0,82 1 0,78 1 0,84 
2 0,78 2 0,76 2 0,81 
3 0,78 3 0,82 3 0,82 
4 0,82 4 0,81 4 0,83 

  5 0,83 5 0,79 
  6 0,82 6 0,76 
    7 0,76 
    8 0,81 
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Рис. 3. Просторовий розподіл еколого-мофрометричних кластерів, при k = 4. 

 
 
Отримані кластери також можуть характеризуватись неоднаковою динамікою 

екологічних процесів, як природних, так і пов’язаних з антропогенною 
діяльністю. Для обрахунку показника екологічної динаміки нами використано 
наявний у вільному доступі тематичний набір геоданих, що отриманий в 
результаті аналізу різночасових знімків Landsat 7 ETM+ та характеризує 
динаміку лісового покриву за період 2000–2014 р.р. [12] Методом зональної 
статистики обраховано середні значення зменшення загальної лісистості для 
виділених кластерів за зазначений період (табл. 5). 

Можна зауважити суттєві (у декілька разів) відмінності між різними 
кластерами стосовно темпів зменшення лісистості за вказаний період. Причини 
цих відмінностей потребують подальшого вивчення. 



182 
 

Таблиця 5 
Розподіл середніх часток втрат лісів за 2010-14 від загальної площі за 

виділеними кластерами 
k=4 k=6 k=8 

Кластер Частка 
зменшення 
залісненої 
площі 

Кластер Частка 
зменшення 
залісненої 
площі 

Кластер Частка 
зменшення 
залісненої 
площі 

1 0,1075 1 0,0881 1 0,0497 
2 0,0378 2 0,0173 2 0,0448 
3 0,0734 3 0,1081 3 0,0966 
4 0,0321 4 0,0438 4 0,0791 

  5 0,0842 5 0,019 
  6 0,0381 6 0,0784 
    7 0,0181 
    8 0,1082 

 
Рельєф земної поверхні є важливим чинником перерозподілу сонячної 

радіації, вологи та потоків речовини, а отже – морфометричні характеристики 
рельєфу можуть слугувати значимими непрямими екологічними факторами. 
Запропоновано виділення наукового напряму – екологічної морфометрії як галузі 
екологічної геоморфології, яка досліджує екологічне значення морфометричних 
характеристик рельєфу, залежності між морфометричними параметрами та 
екологічними чинниками. Одним із завдань екологічної морфометрії є екологічна 
регіоналізація території шляхом її поділу на морфотопи – територіальні одиниці, 
які виділяють за ознаками морфології земної поверхні виходячи з принципу 
екологічної однорідності. Можливості сучасних ГІС-технологій та дистанційних 
геоданих дозволяють автоматизувати процес виділення таких одиниць, надавши 
йому відтворюваності, прозорості та об’єктивності. Одним з методів цього є 
ітераційний кластерний аналіз, що дозволяє розбити територію на певну 
кількість кластерів, які характеризуватимуться певним рівнем екологічної 
однорідності. Метод кластерного аналізу відповідає типологічному підходу до 
районування, адже виділені кластери являють собою просторово розімкнуті 
територіальні одиниці (представлені сукупністю геометрично не пов’язаних між 
собою виділів). Даний метод може бути доповнений методом сегментації, який 
дозволяє отримати просторово суцільні територіальні одиниці (сегменти), 
враховуючи з-поміж критеріїв районування геопросторові характеристики 
(суміжність, компактність тощо); останній метод відповідає регіональному 
підходу до районування. 
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AUTOMATED ECOLOGO-MORPHOMETRICCLASSIFICATION OF 
RELIEF OF BLACK TISA BASIN 

 
O. Mkrtchian 

Ivan Franko National University of Lviv 
 

The principles and methods of automated ecologo-morphometric classification of 
relief by means of iterative clustering on example of  Black Tisa basin are considered 
in the paper. The ecologically meaningful terrain characteristics have been calculated 
using SRTM DEM as primary data source. These characteristics pertain to major 
groups of indirect ecological factors, like solar light exposure, water and sediment 
redistribution, considering also absolute elevation and total land surface curvature. 
These characteristics were standardized prior to classification, and the appropriate 
predetermined numbers of clusters related to the levels of detalisation have been 
estimated by elbow method. The k-means clusterization algorithm has been computed 
by kmeans function of R software environment, preceded and followed by appropriate 
data format transformations. The obtained clusters have been ecologically interpreted, 
using zonal statistics on ecologically meaningful terrain characteristics, and also by 
calculating mean values of NDVI index and mean deforestation rates for different 
clusters. 

Key words: DEM, ecological morphometry, cluster data analysis, Black Tisa basin. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОМОРФОГЕНЕЗУ ТА НЕОТЕКТОГЕНЕЗУ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 
Валентина Палієнко 

Інститут географії НАН України, Київ 
 

Формування та розвиток морфоструктур Українських Карпат відбувалося у різних 
неогеодинамічних режимах та  обстановках при складному поєднанні 
рельєфоутворювальних вертикальних і горизонтальних рухів земної кори. 
Охарактеризовано головні підетапи геоморфогенезу (пізньоеоцен-олігоценовий, 
пізньоолігоцен-ранньопліоценовий та середньопліоцен-антропогеновий) та активізації 
неотектонічних рухів (у кінці еоцену – на початку олігоцену, у кінці олігоцену – на 
початку міоцену, на початку середнього міоцену, у кінці пізнього міоцену – на початку 
раннього пліоцену, у кінці середнього на початку пізнього плейстоцену). Вони знайшли 
відображення у формуванні особливостей будови прямих і обернених морфоструктур на 
доорогенному та орогенному станах розвитку Українських Карпат, а також кількісних 
характеристиках сумарних амплітуд і градієнтів швидкостей неотектонічних рухів земної 
кори.   

Ключові слова: геоморфогенез, неотектогенез, морфоструктура, Українські Карпати. 
 
Українські Карпати у геоморфологічному та неогеодинамічному відношенні 

є надзвичайно цікавим об’єктом, відносно особливостей формування, будови та 
розвитку якого багато років точаться дискусії, співіснують різні точки зору, 
згідно з якими пропонуються різні інтерпретації геодинамічних механізмів 
утворення цієї орогенної споруди. 

З метою виявлення просторових особливостей та часових змін геодинаміки 
на території цього складного за геологічною, тектонічною, геоморфологічною 
будовою орогену застосовувались різні геологічні, геоморфологічні, геофізичні, 
геодезичні методи досліджень, внаслідок чого отримано хоча інколи й 
суперечливі висновки щодо його формування та розвитку. Дослідження з 
проблем геоморфогенезу і неотектогенезу Українських Карпат, починаючи з 
другої половини ХІХ ст. і до сьогодення проводилися багатьма дослідниками 
Г.П.Алфер’євим, М.Ф.Векличем, Є.М.Веліковською, О.С.Вяловим, 
В.В.Глушком, І.Д.Гофштейном, Я.С.Кравчуком, В.П.Палієнко, 
Т.Ю.Піотровською, І.Г.Раскатовим, І.Л.Соколовським, В.І.Сомовим та 
І.Ш.Рахімовою, П.М.Цисем та багатьма іншими (1-3, 5-7, 9-12, 14-21, 26 та ін.).  

Серед важливих проблем, що привертали увагу дослідників на різних етапах 
вивчення Українських Карпат, особлива увага приділялася виявленню 
просторово-часових співвідношень між рельєфом, геологічною будовою та 
структурно-тектонічними особливостями території, встановленню 
геоморфологічних і неотектонічних особливостей і закономірностей, оцінці 
активності неотектонічних і сучасних тектонічних рухів земної кори, 
розшифровці   механізмів  формування   структурно-тектонічного  каркасу  та  
____________________ 
© Палієнко В.П., 2016 
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рельєфу Карпатського орогену та його розвитку впродовж пізньокайнозойської 
історії. 

В контексті останньої проблеми особливу увагу привертають концепції 
геосинклінального або плит-тектонічного походження та розвитку Карпатської 
системи. Поруч із багатьма публікаціями, в яких висвітлено особливості 
формування Карпат з позиції геосинклінальної концепції, останнім часом 
з’являються наукові праці, що базуються на теоретичних засадах нової 
глобальної тектоніки. Слід, однак, підкреслити, що в обох випадках велика увага 
приділяється динаміці брилових (блокових) структур, з якими пов’язані на різних 
етапах розвитку орогену активізації вертикальних і горизонтальних рухів земної 
кори. За уявленнями послідовників концепції тектоніки плит Карпатська дуга 
являє собою акреційну призму, особливості тектонічної будови якої 
визначаються покривно-складчастими структурами, які насунуті на прилеглі 
структури Європейських герцинід, Східно-Європейської платформи, Добруджі 
Мізійської плити. У внутрішній частині цієї дуги розміщена Панонська система 
неогенових басейнів, які накладені на систему тектонічних покривів фундаменту 
Карпат, що є одним із заперечувальних аргументів щодо використання плит - 
тектонічних уявлень до пояснення механізмів утворення Карпатської дуги [6, 
22]. 

Більша частина Українських Карпат представлена системою покривів 
(структурно-фаціальних зон) у будові яких беруть участь крейдові, палеогенові 
та міоценові флішові, та міоценові моласові відклади. 

У рельєфі та морфоструктурних особливостях Українських Карпат достатньо 
виразно відображені особливості неотектонічних деформацій, які були 
сформовані у зонах прояву переривчасто-неперервних диференційованих 
вертикальних і горизонтальних тектонічних рухів, з якими пов’язані 
склепіннєво-брилові підняття, складчасто-брилові деформації, що відображають 
різну інтенсивність горизонтальних стискань та спряжених з ними вертикальних 
піднять; коливальних (знакозмінних) складчасто-брилових вертикальних 
тектонічних рухів, різної інтенсивності горизонтальних стискань: складчасто-
брилових тектонічних рухів в умовах більш активних вертикальних рухів земної 
кори та обмеженого прояву горизонтальних рухів, а також вулканічних процесів 
і спряжених з ними рухів земної кори. Внаслідок цих геодинамічних процесів 
були сформовані виражені у різновіковому рельєфі лінійні складчасті структури, 
що представлені покровами, асиметричними складками, монокліналями, а також 
брахіморфні та блокові (брилові) структури, розділені скидами, зсувами, 
розсувами, що проявляли активність на різних етапах пізнього кайнозою. 

Перелічені тектонічні зони та локальні структури визначають 
морфоструктурну диференціацію території. З врахуванням активності 
рельєфоутворювальних рухів земної кори в межах Українських Карпат 
виділяються зони: денудаційно-тектонічних морфоструктур, що сформувалися в 
умовах прояву успадкованих з доорогенного етапу дуже активних піднять і 
відносно менш активних горизонтальних рухів; денудаційно-тектонічних і 
структурно-денудаційних морфоструктур, що сформувалися протягом 
орогенного етапу в умовах прояву успадкованих дуже активних горизонтальних 
рухів і активних вертикальних піднять; вулканоорогенних морфоструктур, які 
сформувалися в зоні прояву диференційованих тектонічних рухів у зоні 
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розтягнення на межі орогену і прилеглого внутрішньогірського прогину; 
структурно-денудаційних, акумулятивно-денудаційних, акумулятивних 
морфоструктур, які сформувалися в умовах прояву висококонтрастних 
знакозмінних неотектонічних рухів земної кори в межах внутрішньогірського та 
передгірського прогинів. 

До зони дуже активних денудаційно-тектонічних морфоструктур Внутрішніх 
Карпат, які зазнали інверсії тектонічних рухів земної кори на передорогенному 
етапі та виокремилися в структурі Українських Карпат у процесі 
ранньоальпійської (кінець ранньої крейди) тектонічної активізації, відносяться 
морфоструктури, рельєф яких відповідає Мармароському кристалічному масиву 
та зоні Мармароських стрімчаків. Впродовж пізнього еоцену, пізнього олігоцену 
та раннього міоцену в межах цих морфоструктур проявилися тектонічні 
активізації, що змінювалися етапами уповільнення вертикальних рухів земної 
кори. 

Сумарні амплітуди неотектонічних піднять в межах Мармаросько-
Стрімчакової морфоструктури становлять 1600-2000 м, середні градієнти 
швидкостей неотектонічних рухів сягають більше 7•10-4 см/км/рік. 

У пізньому олігоцені та на межі олігоцену і міоцену в межах Мармароського 
кристалічного масиву сформувалася система крутопадаючих розломів, 
валоподібних піднять, складок, які обумовили розчленованість і деформованість 
передорогенного денудаційного рівня. 

Важливе місце у рельєфі цієї зони займають моноклінально-дрібнобрилові та 
дрібнобрилові низькогір’я. Неотектонічні особливості активності відображених у 
рельєфі розломно-блокових структур підтверджуються наявністю великої 
кількості ділянок з аномаліями у будові річкових долин, деформованістю 
поздовжніх профілів надзаплавних терас та русел долини р.Угольки, Тересви, 
Тереблі, Ріки) тощо. 

З північного сходу до зони склепіннєво-брилових і брилових денудаційно-
тектонічних морфоструктур Внутрішніх Карпат прилягає зона високоактивних та 
активних морфоструктур Флішевих Карпат, які зазнали брилових і складчасто-
брилових вертикальних і дуже активних горизонтальних рухів земної кори 
впродовж орогенного етапу розвитку. 

В межах цієї зони виділяються Внутрішньокарпатська, Центрально-
карпатська та Зовнішньокарпатська морфоструктури, яким відповідає генетично 
різний, різновіковий рельєф, сформований за різного співвідношення 
неотектонічних і денудаційних процесів у міоцені-антропогені. 

Внутрішньокарпатській морфоструктурі відповідають денудаційні 
середньогір’я, що сформувалися в межах Дуклянської, Чорногорської, 
Поркулецької, Рахівської та Магурської структурних одиниць. Сумарні 
амплітуди неотектонічних піднять становлять 1000-1600 м, середні градієнти 
швидкостей неотектонічних рухів місцями перевищують 7•10-4 см/км/рік. 
Встановлено дві поздовжні зони з підвищеними показниками середніх градієнтів 
швидкостей неотектонічних рухів (від 2•10-4 до 7•10-4 см/км/рік) розділених 
зоною відносно знижених показників середніх градієнтів швидкостей (до 6•10-5 - 
8•10-5 см/км/рік). З урахуванням геоморфологічних і неотектонічних 
неоднорідностей в межах Внутрішньокарпатської морфоструктури виділяються 
Дуклянсько-Чорногорська та Магурсько-Рахівсько-Поркулецька морфострук-
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тури більш низького рангу. Для Дуклянсько-Чорногорської морфоструктури 
характерною є висока денудованість первинно-тектонічного рельєфу та значне 
поширення Підполонинського денудаційного рівня, сформованого на крейдово-
палеогеновому фліші. Внаслідок більш активних піднять на перетині 
Гуцульського, Бориньського та Сколівського розломів, які проявляли активність 
впродовж всього неотектонічного етапу, оформився Чорногорський морфострук-
турний вузол [5 та ін.]. 

В межах Магурсько-Рахівсько-Поркулецької морфоструктури сформовані 
більш молоді денудаційні рівні (зокрема, Кичерський), які теж зрізають відклади 
верхньої крейди та палеогену. 

Центральнокарпатська морфоструктура відповідає Кросненській тектонічній 
зоні, що зазнала менш активних переривчастих піднять з амплітудами 700-1200 
м. Середні градієнти швидкостей неотектонічних рухів тут змінюються від 4•10-5 
см/км/рік до 6•10-5 см/км/рік. Ймовірно, у формуванні морфоструктури певна 
роль належить процесам тектонічного розтягування, що спряжені з підняттями 
на суміжних територіях. З цими процесами пов’язано оформлення в рельєфі 
низькогір’їв поздовжніх грабен-синклінальних долиноподібних знижень 
(Верхньосанського, Турківського, Бориньського), а також формування від’ємних 
морфоструктур у місцях перетину поздовжніх та поперечних розломів, яким у 
рельєфі відповідають Путильська, Воловецька, Синевірська, Ясинська, 
Жаб’ївська западини. 

Зовнішньокарпатська морфоструктура у складі Флішових Карпат 
сформувалася в умовах інтенсивного горизонтального стискання та активних 
піднять, внаслідок чого утворилися складчасто-покривні структури (Скибова 
зона), яким в рельєфі відповідають моноклінальні гірські хребти (Берегова, 
Сколівська, Орівська скиби). Сумарні амплітуди неотектонічних піднять у межах 
цієї морфоструктури 1000-1600 м. Відмічається чергування поздовжньо 
витягнутих ареалів з підвищеними (від 2•10-4 до 8•10-5 см/км/рік) та зниженими 
(від 8•10-5 до 4•10-5 см/км/рік) значеннями середніх градієнтів швидкостей 
неотектонічних рухів. В оформленні моноклінальних хребтів певна роль 
належить процесам тектонічної денудації, що відображена в зісковзуванні блоків 
порід у фронтальних частинах насувних структур у процесі горизонтального 
стиснення. 

Екзогенна денудація зумовила оформлення у рельєфі Бескидської (абс. вис. 
800-1000 м) та Підбескидської (700-750 м) поверхонь вирівнювання у пізньому 
бадені та пізньому панноні. 

Зона вулканоорогенних морфоструктур включає Вигорлат-Гутинську, 
Берегівську та Вишківську морфоструктури, які різною мірою відображають 
ступінь розтягнення в зоні Закарпатського розлому на межі Складчастих Карпат і 
Закарпатського прогину. Вулканоорогенні морфоструктури відображають 
активність сингенетичних піднять, які пов’язані з вулканічною діяльністю, а 
також постгенетичних низхідних рухів, які пов’язані з утворенням підземних 
вулканічних камер, деструкцією їх склепінь, утворенням кальдер і кільцевих 
розломів [6, 12]. Сумарні амплітуди пліоцен-антропогенових піднять в межах 
Вигорлат-Гутинського пасма змінюються від 100 до 600 м, сумарні амплітуди 
неотектонічних рухів земної кори у Західній частині Припанонської зони 
похованих вулканогенних морфоструктур становлять - 50 - -500 м (західніше 
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Латорицького поперечного розлому), в районі Берегівського горбогір’я +50 - 
+100 м., на північний захід від Виноградівського розлому - 0 - +50 м. 

На південний захід від Вигорлат-Гутинського пасма розташовується зона 
прояву висококонтрастних (переважно вертикальних) знакозмінних брилових 
неотектонічних рухів, які проявилися в межах Закарпатського прогину. 
Інтенсивні опускання, які відбулися тут повсюдно в міоцені, а в західній частині 
- у пліоцені та антропогені, змінилися диференційованими підняттями з 
сумарними амплітудами від декількох метрів до 250-300 м. У зоні 
Закарпатського розлому спостерігається підвищення показників градієнтів 
середніх швидкостей неотектонічних рухів до 7•10-4 см/км/рік. Водночас 
градієнти середніх швидкостей неотектонічних рухів в межах Закарпатського 
прогину зменшуються до 8•10-5 - 6•10-5 см/км/рік. У складі Закарпатської 
оберненої морфоструктури виділяються Мукачівська, Солотвинська та інші 
морфоструктури більш низьких рангів, які в рельєфі зафіксовані в особливостях 
будови денудаційного, структурно-денудаційного, денудаційно-акумулятивного 
рельєфу, в якому збереглися фрагменти Боронявського та Скридейського 
(Ділокського) перегірських рівнів. 

До типу обернених морфоструктур, які також зазнали висококонтрастних 
брилових знакозмінних рухів земної кори, належить Передкарпатська височина, 
що відповідає одноіменному прогину, новітній морфоструктурно-неотектонічний 
план якого визначається поєднанням поздовжніх тектонічних зон та поперечних 
брилових структур. 

В межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину сумарні 
амплітуди міоценових опускань становили 5-8 км, Самбірської - 1-4 км, Більче-
Волицької - 0,1-2,0 км. Більша частина території прогину зазнала 
післяінверсійних піднять починаючи з середнього сармату, а Бориславсько-
Покутська зона - після бадену. Найбільші значення середніх градієнтів 
швидкостей неотектонічних рухів спостерігаються в межах Бориславсько-
Покутської зони (7.10-4 см/км/рік), у двох інших зонах вони змінювалися від 6•10-5 
до 7•10-4 см/км/рік. 

Частина Бориславсько-Покутської зони, що розташована на північний захід 
від Покутсько-Буковинських Карпат, перекрита насувом алохтону Скибової 
зони, потужність якого у північно-західній частині зони складає 4-5 км, 
центральній - 1-3 км. Сумарна потужність денудації алохтону складає на 
північному заході 700-1000 м, у центральній частині 1200-1500 м, на південному 
сході - 1500 м. 

Особливості неоструктурного плану Самбірської та Більче-Волицької зон 
визначаються системою поперечно-брилових піднять та опускань, лінійних 
структур, ускладнених насувами, та брахіантиклінальних структур. 

Поперечно брилові тектонічні структури відіграють важливу роль у 
морфоструктурній диференціації та неогеодинамічній активності території. 
Підвищеним поперечним структурам, які зазнали максимальних плейстоценових 
піднять, відповідають межиріччя з денудаційним і акумулятивно-денудаційним 
рельєфом. Бриловим поперечним структурам, які відставали у плейстоценових 
підняттях, відповідають знижені акумулятивні рівнини. 

Особливе значення у формуванні та розвитку морфоструктур Українських 
Карпат має етапність новітніх ендодинамічних процесів [3, 5, 7, 10, 14-15, 18, 21 
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та ін.]. В межах досліджуваного регіону прослідковуються ознаки прояву 
глобально синхронних активізацій неотектонічних рухів, які відбулися у кінці 
еоцену – на початку олігоцену у кінці олігоцену - на початку міоцену, на початку 
середнього міоцену, у кінці пізнього міоцену - раннього пліоцену, у кінці 
середнього та на початку пізнього плейстоцену. Всі ці активізації знайшли 
відображення в особливостях геоморфогенезу впродовж пізньоеоцен-
олігоценового, пізньоолігоцен-ранньопліоценового та середньопліоцен-антропо-
генового підетапів. 

Пізньоеоцен-олігоценовий підетап (між пізньоеоцен-ранньоолігоценовою та 
пізньоолігоцен-ранньоміоценовою активізаціями) в Українських Карпатах 
зафіксований в інверсії тектонічних рухів у межах Мармароської і Пенінської 
морфоструктур, де проявилися малоамплітудні підняття та сформувався 
передорогенний денудаційний рівень. 

Пізньоолігоцен-ранньопліоценовий підетап (між пізньоолігоцен-ранньо-
міоценовою та ранньопліоценовою активізаціями) розпочався з регіональної 
інверсії вертикальних тектонічних рухів у межах теперішньої орогенної зони, 
характеризувався проявом активних горизонтальних рухів, оформленням 
неотектонічного каркасу орогену та прилеглих прогинів, формуванням брилово-
складчасто-покривних морфоструктур, проявом вулканічних процесів, 
чергуванням періодів активізації та уповільнення піднять, з чим пов’язано 
формування поверхонь врізання та серії поверхонь вирівнювання різного 
генезису (денудаційних, акумулятивно-денудаційних, акумулятивних) - 
Полонинської, Підполонинської, Кичерської, Бескидської, Підбескидської. 

Середньопліоцен-антропогеновий підетап також розпочинається з активізації 
вертикальних і горизонтальних рухів земної кори. Характеризується проявом 
деференційованих переривчастих, переважно брилових піднять, що зафіксовані у 
формуванні Кросненського, Лоєвського Скридейського, Великокопанського 
передгірських рівнів, активізації різноорієнтованих глибинних і корових 
розломів. 

Різноманіття неогеодинамічних і геоморфодинамічних обстановок в межах 
орогену Українських Карпат дозволяє припустити наступну послідовність у 
формуванні еволюційного ряду морфоструктур: структурно-денудаційне, 
складчасто-брилове низькогір’я передорогенного та ранньоорогенного підетапу - 
денудаційно-тектонічні, структурно-денудаційні та вулканічні середньогір’я та 
низькогір’я головного орогенного підетапу, структурно-денудаційні 
середньогір’я та низькогір’я  пізньоорогенного підетапу розвитку орогену. 

Висновки: 
- Формування та розвиток морфоструктур Українських Карпат відбувалося у 

складних неогеодинамічних режимах і обстановках при поєднанні різної 
інтенсивності вертикальних і горизонтальних рухів земної кори. 

- Серед прямих орогенних морфоструктур виділяються морфоструктури 
доорогенного (олігоценові) та орогенного (міоцен-антропогенові) підетапів; 
серед обернених морфоструктур внутрішнього та передгірського прогинів 
виділяються морфоструктури, які зазнали інверсій неотектонічних рухів у 
пізньому міоцені - ранньому пліоцені та пізньому пліоцені-ранньому антопогені. 

- Однією з особливостей морфоструктурного плану Українських Карпат є 
наявність зон і ділянок морфоструктурної інтерференції і відповідних їм 
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дискордантних позитивних і негативних морфоструктур, а також позитивних і 
негативних морфоструктурних вузлів з підвищеною неотектонічною активністю, 
що проявилася на різних етапах розвитку. 

- Диференційованість масштабів вертикальних рухів земної кори відображена 
у різновисотності полігенетичних поверхонь вирівнювання, що сформувалися 
впродовж різних етапів і стадій розвитку Українських Карпат. Різної 
інтенсивності горизонтальні неотектонічні рухи земної кори (насуви, зсуви, 
розсуви) відображені у рельєфі скупченнями та віргаціями гірських хребтів у 
вигляді поздовжніх покривно-насувних морфоструктур, наявності деформацій 
поверхонь вирівнювання, аномалій у будові річкових долин та алювіальних 
відкладів тощо. 

- Надзвичайне різноманіття ознак неогеодинамічно активних площових і 
лінійних морфоструктур Українських Карпат забезпечує широкий простір для 
удосконалення методичного апарату досліджень, деталізації уявлень щодо 
механізмів геоморфогенезу та неотектогенезу в регіоні, обґрунтування 
ефективних напрямів використання наукових результатів для вирішення 
практичних завдань. 
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THE PECULIARITIES OF GEOMORPHOGENESIS AND NEOTECTOGENESIS 
 OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS 

 
Valentina Palienko 

Institute of Geography of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 
 

The formation and the development of Ukrainian Carpathians’ morphostructures took place 
in the different neogeodynamic regimes and situations under the complex combination of the 
relief-forming vertical and horizontal Earth’s crust movements.The principal substages of the 
geomorphogenesis (Late Eocene – Oligocene, Late Oligocene – Early Pliocene and Middle 
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Pliocene – Anthropogenic) and neotectonic movements intensification (at the end of Eocene – 
at the beginning of Oligocene, at the end of Oligocene – at the beginning of Miocene, at the 
beginning of Middle Miocene, at the end of Late Miocene – at the beginning of Earth Pliocene, 
at the end of Middle and at the beginning of Late Pleistocene) have been characterized. They 
were reflected in the formation of the structure peculiarities of the direct and inverse 
morphostructures at the before-orogenic and orogenic stages of Ukrainian Carpathians’ 
development, and quantitative characteristics of the summary amplitudes and velocity gradients 
of the Earth’s crust neotectonic movements. 

Key words: geomorhogenesis, neotectogenesis, morphostructure, Ukrainian Carpathians. 
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СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ РЕЛЬЄФОУТВОРЕННЯ У БАСЕЙНІ РІЧКИ 

ОРЯВА (ЛІВИЙ ДОПЛИВ ОПОРУ) 
 

Ольга Пилипович, Андрій Михнович 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
На основі тривалих напівстаціонарних спостережень, аналізі картографічних 

матеріалів та даних гідрометеослужби проаналізовано поширення, масштаби та 
інтенсивність, а також природні та антропогенні чинники активізації сучасних процесів 
рельєфоутворення в межах басейну річки Орява (ліва притока річки Опір). Розраховано 
інтенсивність транзитної денудації в межах басейну, інтенсивність лінійної та площинної 
ерозії на ділянках, що зазнали суцільних рубань лісу.  

Ключові слова: басейнова система, чинники рельєфоутворення, небезпечні екзогенні 
процеси, денудація. 

 
Вступ. З огляду на значну небезпеку, яку становлять в гірських регіонах 

сучасні екзогенні процеси, в центрі досліджень геоморфологів вже тривалий час 
перебувають проблеми виявлення головних причин виникнення та активізації 
небезпечних процесів, оцінки їхньої ролі у формуванні рельєфу та еколого-
геоморфологічної ситуації у басейнах різних рангів, типізації геоморфологічних 
процесів, картування їхнього поширення, прогнозування спрямованості та 
інтенсивності розвитку, визначення ризику небезпечних наслідків. Всі ці 
напрямки роботи об’єднані важливою метою — створення єдиної інформаційної 
бази про стан, інтенсивність розвитку і небезпеку прояву екзогенних процесів та 
обґрунтування на її основі системи захисних заходів. Оскільки ця система 
повинна враховувати усі деталі і аспекти природних і господарських умов 
території і втілюватися на локальному рівні, то великомасштабні детальні 
дослідження режиму та масштабів розвитку екзогенних процесів є вкрай 
необхідними. Саме таким дослідженням в одному з річкових басейнів 
Сколівських Бескидів присвячена ця стаття.  

Наукові засади, формування мети та методика досліджень. Річкова 
басейнова геосистема є найоптимальнішим об’єктом для комплексного вивчення 
прояву сучасних екзогенних геоморфологічних процесів, що спровоковані як 
природними так і антропогенними чинниками. Аналіз басейнів як 
геоморфологічних систем представляє особливий напрямок динамічної 
геоморфології – флювіальну геоморфологію, яка сформувалась завдяки працям 
таких визначних вчених як Р. Хортон, А. Шоллей, А. Вірський, С. Соболєв, М. 
Волков, В. Філософов, О. Спиридонов, А. Страллер, М. Маккавеєв та ін. Великий 
внесок у справі вивчення сучасних геоморфологічних процесів зробили у своїх 
працях І. Черваньов, І. Ковальчук, Р. Чалов, А. Шайдеггер, В. Кружалін, Л. 
Коритний, О. Ободовський, Ю. Ющенко та багато інших вчених.  

Перші наукові дослідження річок у басейні Опору були пов’язані з 
будівництвом  залізниці  наприкінці XIX ст. [15]. Систематичні  експедиційні 
___________________ 
© Пилипович О., Михнович А., 2016 
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 гідрографічні та геоморфологічні дослідження здійснювали з середини XX ст. 
Дослідження річкових систем, заплавно-руслових комплексів та 
геоморфологічних процесів Українських Карпат розпочалися у 1960-х роках, 
базуючись на масштабних геоморфологічних і гідрологічних обстеженнях. 
Зокрема, у 50-х роках виконувалися комплексні дослідження річок з метою 
складання проекту енергетичного використання річок Стрий та Опір, а у 60-ті–
80-ті роки — з метою регулювання річок, у 80-х –90-х роках проводились 
спеціалізовані дослідження селевих басейнів в межах водозбору Опору, у 2000 
році досліджувалися горизонтальні руслові деформації річки Опір, а у 2005 — 
дослідження, пов’язані з капітальним ремонтом нафтопроводу ”Дружба” та 
берегоукріпленням річки Опір. Багато уваги вивченню екзогенних процесів 
приділили науковці Львівського, Чернівецького, Київського університетів, 
УкрНДІ Гідротехніки і меліорації та ін. [1 – 16]. 

В якості об’єкту, дослідження стосуються однієї з модельних річкових 
систем у сточищі Дністра – Оряви, яка є лівим допливом річки Опір, що протікає 
у Сколівських Бескидах. Предметом дослідження є масштаби поширення, 
спрямованість та інтенсивність розвитку небезпечних екзогенних процесів 
рельєфоутворення. Їх існування зумовлене наявністю інтегрованих матеріально-
енергетичних потоків, якими регулюється стан і функціонування різнорангових 
басейнових систем.    

Метою досліджень було вивчення особливостей поширення екзогенних 
процесів, інтенсивності і тенденцій розвитку, причин активізації, а також ризику 
їхнього виникнення і завдання шкоди господарству регіону. Для досягнення мети 
вирішувалися наступні завдання: встановлення спектру сучасних процесів у 
басейні річки Орява; аналіз стоку води і наносів та тенденцій його змін за 
багаторічний період; вивчення паводкового режиму; створення баз даних про 
поширення і параметри геоморфологічних процесів, розвитку горизонтальних і 
вертикальних руслових деформацій, а також про чинники їхнього розвитку з 
розробкою відповідної ГІС; оцінка ризику розвитку небезпечних процесів і 
їхньої загрози господарським об’єктам. 

У дослідженнях використовувалися методи напівстаціонарних і польових 
досліджень, статистичного, картометричного, геоінформаційного, історико-
геоморфологічного аналізу і синтезу, дешифрування космічних знімків тощо. 
Вихідними матеріалами для досліджень були великомасштабні топографічні і 
тематичні карти про чинники розвитку та активізації геоморфологічних процесів, 
дані про режим стоку води і наносів у річкових системах, інформація про 
поширення і розвиток сучасних геоморфологічних процесів, морфометричні дані 
про русла і річкові долини. Для аналізу тенденцій ерозійно-акумулятивних 
процесів використовувалися різночасові поперечні і поздовжні профілі, криві 
зв’язку витрат і рівнів води Q=f(H), топокарти, аерознімки. Оцінка спрямованості 
та інтенсивності вертикальних деформацій русел виконана за допомогою 
різночасових поперечних та поздовжніх профілів русел, суміщених різночасових 
кривих витрат, а також за результатами напівстаціонарних досліджень 

Розглядаючи річкові системи водночас як геосистеми і як об’єкти, або 
“полігони” для наукових досліджень, ми отримуємо значні методичні переваги, 
оскільки, до річкових басейнів приурочена основна господарська діяльність 
(промислові об’єкти, міста, сільське і лісове господарство тощо). Будь-який 
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вплив на природну структуру басейну, враховуючи мобільність і трансформацію 
мінерально-речовинних і водних потоків, швидко відіб’ється на інтегральних 
показниках його функціонування — об’ємах стоку води і наносів, гідрохімічних 
характеристиках, інтенсивності  екзогенних процесів тощо. Басейн головної 
річки, за структурою своєю, є великою системою зі специфічними 
властивостями, багатьма нелінійними зв’язками між підсистемами та чинниками 
впливу на них, що виливається у часто важко передбачувані наслідки реакцієї 
басейнової системи на антропогенний вплив. Водозбір є складною 
самоорганізованою системою, геоекологічний стан якої визначається станом усіх 
басейнів нижчих порядків та відображає взаємодію між самою системою та 
зовнішнім середовищем [5].  

Результати досліджень та їх обговорення. Басейн Оряви є одним з 
найцікавіших у Сколівських Бескидах. По-перше, в межах басейну ще з 1936 
року провадять моніторинг стоку води та наносів, що дозволяє об’єктивно 
вивчати вплив чинників рельєфоутворення на розвиток басейнової системи. По-
друге, басейнова системи Оряви зазнала мінімального антропогенного втручання 
за останні 60 років і може слугувати своєрідним еталоном у вивченні сучасних 
процесів рельєфоутворення. Частина басейну розташована на території 
Національного природного парку “Сколівські Бескиди”. 

Басейн Оряви розташований в межах так званої скибової або зовнішньої зони 
Карпатської складчастої дуги.  До скиб приурочені гребені гірських хребтів і 
вершини, а між ними простягаються поздовжні долини. Басейн річки Орява 
розташований в межах Орівської скиби та скиби Парашки [4, 8]. Витоки Оряви 
(вздовж села Орява) слугують частковою межею між Скибовою та Кросненсько 
зонами [4]. Площа басейну річки Орява становить 204 км2, довжина головної 
річки – 26 км, середній ухил басейну – 314 ‰. Характерними особливостями 
природних умов, що визначають специфіку та впливають на характер та 
інтенсивність геоморфологічних процесів в межах басейну Оряви є: 1) значні 
абсолютні висоти гірських хребтів, які зорієнтовані з північного заходу на 
південний схід (1000–1269 м) та амплітуда відносних висот (від 50–200 до 250–
550 м/км2); 2) значна глибина ерозійного врізання (260–400 м і більше) і густе 
горизонтальне розчленування (від 0,5–1,5 до 1,5–3,1км/км2), домінують у 
структурі річкових систем водотоки І–ІІІ рангів довжиною до 5–10 км (табл. 1); 
3) висока швидкість течії річок (від 1,0–1,5 м/с до 3,0–5,0 м/с у час паводків); 4) 
значна стрімкість схилів; 5) слабка стійкість карпатського флішу до денудації; 6) 
випадання значних сум опадів, особливо зливового характеру (добові суми 
опадів можуть сягати понад 100 мм (25.07.2008; 31.07.2004; 13.09.2007 рр.); 7) 
високий ступінь заліснення території (80% і більше); 8) низький ступінь 
господарського освоєння і зосередження господарських об’єктів у вузькій смузі 
долин річок Орява, Бутивля. Спектр процесів рельєфоутворення включає донну і 
бічну ерозію річок, потічків і ярів, зсувні, опливинні та селеві явища, фізичне 
вивітрювання. 

Основними видами антропогенного втручання у хід та інтенсивність 
екзогенних геоморфологічних процесів в межах басейну є: лісокористування 
(близько 85 % — це суцільні санітарні рубання, які впливають на розвиток та 
активізацію гідрогеоморфологічних процесів); забір руслового алювію, 
видобуток  будівельного каменю у кар’єрі в околицях с. Святослав, житлова і 
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Таблиця 1 
Структура річкової системи Оряви 

Порядок 
водотоку 

Кількість водотоків 
Довжина водотоків 
Загальна Середня  

І 
Л 111 

148
281,8 

340,1 2,3 
П 37 58,3 

ІІ 
Л 30 

40 
43,8 

57,8 1,45 
П 10 14,0 

ІІІ 
Л 3 

3 
38,1 

38,1 12,7 
П - - 

IV 
Л 2 

2 
25,5 

25,5 12,75 
П - - 

V  1 3,5 3,5 

 
господарська забудова, туризм та рекреація, форельне господарство, 
прокладання, експлуатація нафтопроводів, дорожньої інфраструктури тощо. 

Серед зазначених чинників чи не найсильніший вплив має режим 
атмосферних опадів. Аналіз довготривалих рядів даних свідчить про значну 
нерівномірність їх розподілу у часі. Зокрема, показники середньорічних сум 
опадів, варіюють від 781 мм за рік (1982 рік) до 1 352 мм (2008 рік), що 
пояснюється впливом Карпат. Максимальні суми опадів припадають на літні 
місяці, рідше на квітень, травень чи вересень (рис. 1). 

Для аналізу розвитку небезпечних геоморфологічних процесів, важливим 
показником режиму опадів є їхня добова сума та площа території, охоплена 
дощем. Небезпечними, вважаються опади, кількість яких за 12 годин перевищує 
15 мм, а стихійними — 50 мм [2]. У басейні Оряви добові суми опадів можуть 
сягати 100 і більше міліметрів (рис. 2) і тим самим активізувати екзогенні 
процеси. Власні спостереження за інтенсивністю розвитку геоморфологічних 
процесів дають підставу стверджувати, що в басейні гірського водотоку суми 
опадів 50 мм за добу можна характеризувати небезпечними. Так,  10.06.2005 
року, метеостанцією у басейні Оряви (с. Св’ятослав) була зафіксована добова 
сума опадів 56 мм. Ці опади спричинили сходження селевих потоків, 
підтоплення житлових дворів та угідь, чим завдали матеріальних збитків для 
присадибних господарств. Як видно з рисунку 2, опади з сумою понад 50 мм за 
добу траплялися в межах басейну 5 разів за 8 років, а отже, щонайменше, раз на 
два роки слід очікувати активізацію руйнівних процесів. Такий характер 
випадання дощів є головною передумовою виникнення паводків, які в умовах 
гірського рельєфу володіють значною руйнівною силою і становлять високу 
небезпеку. 

Крім того, господарська діяльність у гірських басейнах в останні десятиліття 
помітно підсилила вплив природних чинників, збільшила масштаби завданих 
руйнувань. На період повені і паводків, з березня по серпень, припадає 70–90% 
річного об’єму стоку.  

Аналіз даних гідрометеорологічних спостережень та літературних джерел 
свідчить, що влітку, зазвичай, спостерігається від 1 до 10 паводків. Висота їхня в  
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Рис. 1. Середньомісячні суми опадів у басейні Оряви у маловодний (1986) та 

багатоводний (2008) роки 

 
Рис. 2. Розподіл добових сум опадів у басейні р. Орява за 2004–2012 роки 

 
багатоводні роки становить 1,8–3,7 м, середня висота над передпаводковим 
рівнем — 0,6–1,4 м. Найбільш видатні дощові паводки спостерігалися у 
1906,1913, 1927, 1948 роках. Катастрофічний паводок висотою 3,7 м пройшов у 
ніч з 30 на 31 серпня 1927 р. Час добігання паводкової хвилі між гідропостами — 
декілька годин. Взимку, внаслідок відлиг, що супроводжуються сніготаненням і 
випаданням дощів, буває один – два паводки заввишки до 1,3–2 м над умовним 
рівнем [1, 5, 11]. 

  Крім паводків, які охоплюють значні регіони внаслідок затяжних 
циклонічних опадів, у Карпатах щорічно виникають паводки локального 
характеру, які спричинені зливовими дощами високої інтенсивності і володіють 
значною руйнівною силою. Саме опади з добовими сумами у понад 50 мм 
спричинюють проходження таких “залпових” паводків у басейні Орави і 
активізацію ними низки небезпечних геоморфологічних процесів. При 
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екстремальних дощах з інтенсивністю понад 100–200 мм/добу на гірських 
водозборах модуль стоку сягає 2500–3100 дм3/с води з 1 км2, що спричинює 
масштабні руйнування. Для Оряви найбільша частота підняття рівня води 
характерна з липня по вересень. В останні роки найбільша кількість паводків 
сформувалася у 2001 році – 6 паводків, у 2008 і 2010 – по 5 паводків. Найвище 
підняття рівня води зафіксовано у 2008 році – 420 см. 

Просторово-часові особливості розподілу стоку води і наносів визначають спектр 
та режим активізації екзогенних процесів, їхнє розповсюдження та потенціал 
розвитку, а нестабільність режиму стоку води, його зміни впливають на реалізацію 
цього потенціалу, активізацію і зміни інтенсивності прояву цих процесів. Таким 
чином трансформованість режиму стоку води і наносів річок є одним з 
найважливіших чинників зростання ризику активізації сучасних екзогенних процесів, 
зокрема, руслової ерозії, зсувів, селевих потоків тощо. Основні тенденції змін режиму 
стоку води відображені у табл. 2. 

 
Таблиця 2  

Багаторічні зміни стоку води у басейні Оряви (Святослав) 

Показник 

періоди спостережень (роки) 
1953 

– 
1962 

1963 
– 

1970 

1971 
– 

1975 

1976 
– 

1980 

1981 
– 

1985 

1986 
– 

1990 

1991 
– 

1995 

1996  
– 

2000 

2001 
– 
2010 

Шар 
стоку, мм 

562 587 583 583 493 482 485 642 558 

Модуль 
стоку, 
дм3/с·км2 

18,4 18,6 18,5 18,5 15,6 15,3 15,4 20,4 19,3 

Витрати 
води, м3/с 

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

 
Як видно з таблиці 2, до 1980 року переважала тенденція  поступового 

незначного збільшення стоку води. У період з 1981 по 1990 роки середній стік 
дещо зменшився, а починаючи з 1991 року по теперішній час він продовжує 
збільшуватися. Для річки Орява характерні також значні амплітуди коливань 
стоку води і наносів, що також свідчить про високий ерозійний потенціал річок і 
високий ризик активізації екзогенних процесів на їхніх водозборах, що загрожує 
руйнуванням інженерних споруд і комунікацій. Мінімальний стік за 
багаторічний період збільшився майже удвічі, а максимальний не зазнав 
помітних змін. Також встановлено, що найбільших змін зазнав стік в осінні місяці, 
для яких виявлена тенденція до збільшення водності (до 50–60%). У зимові місяці стік 
води в Оряві зменшився (на 30–50%). Для травня виявлена тенденція збільшення 
стоку води в середньому на 20–25%, а у березні і квітні — зменшення на 20–30%. У 
червні стік залишився стабільним, збільшився на 30–40% у липні і на стільки ж 
зменшився у серпні. 

Середня інтенсивність транзитної денудації за показником модуля стоку 
завислих наносів у басейні Оряви становить 56,5 т/км2 за рік. Максимальний 
показник денудації басейну (260 т/км2 за рік) спостерігався у 1980 році, одному з 
найбагатоводніших років за період спостережень, а мінімум відмічений у 1994 
році (13,9 т/км2 за рік) (рис. 4). Інтенсивність транзитної денудації значно 
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зменшилася після 1990 року. Причиною цього, ймовірно, є один з найвищих у 
Сколівських Бескидах показник лісистості (79,2%). Результати, порівняння 
середньомісячних модулів стоку наносів для басейнів річок Орява та Бистриця 
(без найбільшої притоки Тисьмениці) показали, що з 1990 року по 2007 рік 
інтенсивність денудації у басейні Бистриці (до с. Озимина) була вищою, ніж у 
басейні Оряви у 3,4 (1996 рік), 9,7, 10,6 (1997, 1999) разів. Обидва басейни мають 
майже однакову площу водозбору (Бистриця – 206 км2, Орява – 204 км2), 
середній ухил водозбору Бистриці (152 ‰)  є значно меншим, ніж Оряви (314 
‰). Припускаємо, що різниця в інтенсивності денудації є наслідком різного 
ступеня і характеру господарювання та лісистості (лісистість Бистриці — 27 % 
(2000 р.).  

 
Рис. 4. Середня інтенсивність транзитної денудації у басейні р. Орява 

 
Руйнівна дія екстремальних опадів та поверхневого стоку води підсилюється 

антропогенним впливом. Зокрема, показники лінійної та площинної ерозії у рази 
зростають на схилах, що зазнали рубань. Результати, отримані на чотирьох 
ділянках напівстаціонарних досліджень у басейні р. Орява, свідчать про значне 
посилення ерозійного процесу та виникнення нових ерозійних форм в перший 
рік після вирубки, тобто тоді, коли схил не вкритий рослинністю. Середні 
показники площинного змиву за перший рік становлять від 0,6 до 2,1 см. Середні 
показники лінійної ерозії у перший рік після вирубування — 5–6 см, при 
максимальних добових сумах опадів 90 мм. Інтенсивність схилової ерозії 
зменшується з початком вегетаційного періоду завдяки інтенсивному росту 
рослинності. Однак, інтенсивність лінійної ерозії залишається високою до 
формування дернини, або деревної рослинності.  

Басейнова система Оряви характеризується високим ризиком сходження 
селів. Тут переважають водно-кам’яні селі малої потужності (до 5 000 м2). За 
умовами формування селі характеризуються як схилові, руслові та селі ярково-
балкових мереж (табл. 3). Схилові селеві потоки виникають у верхніх ділянках 
схилів з пониженнями різного генезису (місця формування обвалів, зсувів, 
ерозійні улоговини тощо), а пухкі схилові відклади недостатньо закріплені 
рослинністю [1]. В межах басейну Оряви схилові селеві потоки поширені на 
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ділянках, що зазнали суцільних рубань лісу. Руслові селеві потоки формуються в 
руслах постійних або тимчасових потоків. Конуси виносу руслових селів 
здебільшого перегороджують русло, а прорив цієї тимчасової загати надає 
селевим потокам валоподібного руху, що значно збільшує їхню руйнівну 
здатність. Селеві потоки ярково-балкових систем формуються лише у разі 
зливових опадів з великою загальною сумою і великою інтенсивністю випадання. 
Головними джерелами твердого матеріалу є обвально-зсувні нагромадження та 
конуси винесення бокових ярів [1]. У межах басейну Оряви такі селі формуються 
у ярах на схилах зі стрімкістю близько 25 – 35о, особливий ризик становлять ті 
селі, що сходять на ділянках вздовж траси Київ-Чоп між селами Коростів та 
Козева. Місцеві жителі стверджують, що в минулому активізація селів у на цій 
ділянці мала місце один раз в 10 років. За останні 10 років конус виносу селю 
руйнував автодорожню інфраструктуру тричі (рис. 5). 

 
Таблиця 3 

 Морфометричні характеристики деяких селевих басейнів у межах річкової 
басейнової системи Орява 

Назва  
Переважаючі 

типи 
селеутворення 

Довжина, 
м 

Площа, 
км2 

Абсолютні 
висоти, м Падіння, 

м витік гирло 
р. Бутивля Схилові та 

руслові селі 
16 80 954 560 394 

Потік 
Красний 

Руслові селеві 
потоки 

3,3 36,3 1105 607,4 497,6 

Яри та 
потоки 
першого 
порядку  

Селі ярково-
балкових мереж 

0,45 0,15 710 532 178 

 
В межах басейну р. Орява активізуються зсуви та обвали (рис. 6), що 

зумовлено порушенням природної стійкості схилів зі значною стрімкістю, 
перезволоженням ґрунту, високою здатністю карпатського флішу до руйнування. 
Найбільші зсуви зафіксовані у селах: Орявчик, Орява, Коростів, Погар, Козева, а 
також в урочищі “Паназівка”, на схилах в околицях г. Парашка тощо. 

Основні деформаційні горизонти схилів, де утворюються зсуви, складені 
глиною, глинистим флішем, делювієм. За віком це породи еоценового, 
олігоценового і четвертинного періодів. За формою переважають фронтальні 
типи зсувів, рідше циркоподібні (наприклад, у селі Коростів, вздовж русла 
Оряви). Зазвичай, площі зсувів становлять 100 000 м2. Площа найбільшого зсуву 
становить понад 220 000 м2 (с. Орявчик) (рис. 6).  

Руслові деформацій відображаються у зміні форм поперечного перерізу, 
пониженні базису ерозії, переформуванні русла на річкових долинах, 
розгалуженні, звуженні чи розширенні русла та заплави тощо. Вони зумовлені 
різноманітними чинниками: інтенсивні опади, антропогенний вплив, 
надходження у русло зсувних, або селевих матеріалів тощо. Значний вплив на  
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Рис. 5. Днище яру з конусами виносу селів, які завдають руйнувань автотрасі 
Київ–Чоп (фото О. Пилипович) А) квітень 2014 р; Б) червень 2014 р. 

 
руслові деформації має господарська діяльність, особливо забір гравію та піску з 
русла і берегів. Суцільні вирубування лісу, що призводить до зменшення 
стійкості схилів і здатності ґрунтів утримувати вологу. Зазначимо, що у басейні 
річки Орява, за даними Львівського обласного управління водних ресурсів, немає 
офіційно дозволених місць для видобутку руслового гравію. Натомість, 
морфологія русла порушена стихійними несанкціонованими кар’єрами. Так, 
наприклад, гирлова частина річки Бутивля, зазнає інтенсивних вертикальних 
деформацій (до одного метра за десять років) з причини забору алювію з русла 
Оряви. 

Особливу небезпеку становлять екзогенні процеси в місцях проходження 
транспортних шляхів, туристичних баз і маршрутів, господарської і житлової 
забудови. Зокрема, до ділянок підвищеної небезпеки слід зачислити відтинки 
доріг і пішохідних шляхів, де спостерігаються інтенсивні врізання вершин ярів, 
підрізання річкових берегів, а також виявлені осередки зсувних і селевих 
процесів. Особливу увагу слід приділити тим ділянкам, де конуси виносу селевих 
потоків загрожують перекриттям річкових русел і підмостовим проходам у час 
паводків. Іншим джерелом небезпеки є інтенсивні ерозійні процеси на схилах, де 
проведені суцільні вирубування. В результаті стрімкого збільшення 
поверхневого стоку води і формування наносів дороги і шляхи на таких схилах 
піддаються руйнуванням і затопленням. 

Беручи до уваги те, що досліджуваний басейн Оряви використовується в 
туристичних і рекреаційних цілях, а отже потребує високого рівня безпеки усієї 
туристичної інфраструктури, то необхідними заходами є: укріплення доріг і 
туристичних шляхів, відмова від суцільних вирубувань із застосуванням важкої 
техніки, швидке відновлення рослинного покриву на схилах, закріплення  

річкових  берегів і русел, обмеження  забору  гравійно-галькового  матеріалу з 

Б А
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Рис. 6. Поширення екзогенних процесів у басейні р. Орява  

 
русел,  по якій проходить туристичний маршрут (у місцях розвитку яркової 
ерозії) тощо. 

Висновки. Характер випадання опадів, особливості геолого-
геоморфологічної будови, рельєф визначають види сучасних екзогенних 
процесів, характер їхнього поширення та потенціал розвитку, а динаміка режиму 
стоку води і наносів безпосередньо впливає на реалізацію цього потенціалу, 
активізацію та інтенсивність прояву цих процесів. Трансформованість стоку води 
і наносів річок є одним з провідних чинників зростання ризику активізації низки 
екзогенних процесів із загрозою руйнівних наслідків. Аналіз інтенсивності 
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розвитку та активізації екзогенних процесів свідчить про їхню кліматичну та 
антропогенну зумовленість. Серед кліматичних чинників визначальним є 
кількість і режим випадання опадів.  

Значні темпи і масштаби денудації, нагромадження пухкого матеріалу в 
досліджуваному басейні у поєднанні зі сприятливими метеорологічними 
умовами створюють передумови для формування селевих потоків.  

У досліджуваному басейні виявлений інтенсивний розвиток вертикальних і 
горизонтальних деформацій, інтенсивність яких коливається від декількох до 
десятків см на рік. Характер прояву деформацій та їхні масштаби корелюються з 
багаторічними змінами стоку води і наносів, а також експлуатацією руслових 
кар’єрів.  

Отримані результати становлять інформаційну базу для визначення 
потенційної небезпеки розвитку екзогенних процесів, кількісної оцінки ризику 
руйнувань, детального обґрунтування і впровадження системи 
процесорегулюючих та захисних заходів в межах окремих водозборів. 
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RECENT RELIEF-FORMING PROCESSES IN THE ORIAVA RIVER BASIN 

 
O. Pylypovych, A. Mykhnovych 

Ivan Franko National University of Lviv 
 

Based on the long-term semi-stationary observations, analysis of the cartographic and 
statistical hydro-meteorological data the recent exogenous processes distribution, scales and 
intensity have been analysed. Natural and man-made factors of exogenous processes 
development and activization in the Oriava catchment (left-bank tributary of the Opir River) 
were studied as well. The intensity of transit denudation and erosion processes within 
deforested mountain slopes have been calculated and ascertained.  

Key words: river basin system, relief-forming factors, exogenous processes, denudation, 
erosion. 
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НЕОТЕКТОНІЧНО АКТИВНІ РОЗЛОМНІ ПОРУШЕННЯ ЗОНИ 
ЗЧЛЕНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПЛАТФОРМНИХ РІВНИН 

 
Роман Спиця 

Інститут георафії НАН України, м. Київ 
 
За комплексом структурно-геоморфологічних і неотектонічних критеріїв досліджено 

неотектонічно активні розломи зони взаємодії Українських Карпат і плаформних рівнин, 
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Встановлено домінування системи розломів діагональних напрямків над  розломами 
ортогональної системи, які в багатьох випадках можуть розглядатися як тріщини відриву 
і сколювання. В зонах перетину неотектонічно активних розломів виявлено 
морфоструктурно-неотектонічні вузли з аномально високими значеннями показників 
неотектонічної активності. Укладено карту неотектонічно активних розломів Зони 
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Проблеми виявлення, діагностики, кінематики неотектонічно активних 

розломів та їх впливу на протікання процесів геоморфогенезу протягом 
неотектонічного етапу є  одними з пріоритетних при розшифруванні 
пізньокайнозойської динаміки парагенетично пов’язаних тектонічних і 
геоморфологічних систем. З зонами неотектонічно активних розломів пов’язані 
явища, що значною мірою впливають на безпеку життєдіяльності людини, 
зокрема сейсмічність, вулканізм, аномальні підвищення швидкостей сучасних 
повільних вертикальних і горизонтальних переміщень блоків земної кори,  що 
робить їх дослідження  важливими з точки зору оцінки ступеня 
неогеодинамічного, геоморфологічного, екологічного ризику тощо. 

Комплексне дослідження структурно-геоморфологічних та неотектонічних 
ознак активізацій тектонічних рухів по зонах розломів у різних геолого-
геоморфологічних умовах, дозволяє істотно доповнити геологічну, геофізичну, 
геохімічну інформацію щодо діагностики, ранжування неотектонічно активних 
розломів за кінематикою, періодичністю активізацій, ступенем тектонічної 
активності тощо. 

Особливу зацікавленість викликають дослідження неотектонічно активних 
розломів в зоні зчленування Карпатського орогену та платформних рівнин для 
якої характерною є взаємопов’язаність в часі та просторі неогеодинамічних 
подій, які визначають морфологічні та морфодинамічні особливості 
парагенетично пов’язаних комплексів форм гірського і рівнинно-платформного 
рельєфу [11, 14]. 

Неотектонічно активні розломи зони взаємодії Українських Карпат і 
платформних рівнин характеризуються різною глибиною закладання та 
протяжністю, нерівномірністю поширення, різноорієнтованістю у просторі, 
дискретністю  інтенсивності   неотектонічних  рухів  земної  кори  у  часі,  що  
___________________ 
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пояснюється відмінностями в розподілі тектонічних напружень при їх 
виникненні та активізаціях. 

В ієрархічному ряду розломів зони взаємодії Українських Карпат і 
платформних рівнин уявляється можливим виділити три класи розривних 
порушень: трансрегіональні, субрегіональні і локальні, що відрізняються за 
набором кількісних показників і якісних критеріїв, які свідчать про їх 
активізацію на неотектонічному етапі  (рис. 1).  

Трансрегіональні  розломи  (розломні зони) в багатьох випадках перетинають 
відмінні за походженням, віком та динамікою тектонічні структури,  мають 
мантійне закладення, виділяються за комплексом геолого-геофізичних даних, 
знаходять відображення як у полях неотектонічних показників, відділяючи блоки 

з істотно відмінними сумарними амплітудами та середніми градієнтами 
швидкостей неотектонічних рухів, так і за структурно-геоморфологічними 
показниками, що відбиваються в особливостях будови сучасного рельєфу та 
рельєфоутворювальних відкладів. Трансрегіональні розломи є елементами 
планетарної  діагональної і ортогональної систем розривів, що утворюють єдину 
динамічну систему [2,8,15].  

Субрегіональні розломи відрізняються меншою протяжністю та глибиною 
проникнення. Як правило, вони обмежують крупні тектонічні структури, або ж 
перетинають їх, поділяючи на блоки нижчого рангу, знаходять вираження у 
більшості геолого-геофізичних, неотектонічних та структурно-геоморфологічних 
показників. 

 Локальні розломи характеризуються протяжністю в перші десятки 
кілометрів і розмежовують локальні неотектонічні структури. Вони знаходять 
відображення у неотектонічних показниках (зміна сумарних амплітуд, аномально 
високі відносні значення середніх градієнтів швидкостей неотектонічних рухів), 
добре діагностуються за структурно-геоморфологічними даними (лінійна 
локалізація форм льодовикового, флювіального, еолового, карстового рельєфу), 
фіксуються на матеріалах дистанційного зондування. Окремі порушення 
знаходять підтвердження в будові неоген-четвертинних відкладів. В переважній 
більшості локальні розломи є тріщинами відриву й сколювання, що виникають у 
результаті зсувних переміщень вздовж трансрегіональних і субрегіональних 
розломів. Для окремих порушень за структурно-геоморфологічними даними 
прогнозується наявність зсувної компоненти [9,10]. 

Практично для всіх виявлених неотектонічно активних субрегіональних 
розломів зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин однією з 
головних ознак є наявність вираженої вертикальної складової неотектонічних 
рухів земної кори. Для багатьохсегментів субрегіональних розломів протягом 
неотектонічного періоду властива й горизонтальна складова переміщень.  

Найбільш виразними за амплітудами та обґрунтованими за  комплексом 
прямих ознак є горизонтальні переміщення крупних тектонічних покривів, що 
зафіксовані у південно-західній, гірський частині зони взаємодії Українських 
Карпат і платформних рівнин. 
Сумарні амплітуди горизонтальних переміщень Скибової зони Карпат, яка на 
значній частині простягання повністю перекриває Бориславсько-Покутський покрив 
Передкарпатського   прогину,  підтверджені  даними   буріння.  Доведено,  що  
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Рис.1. Типи неотектонічно активних розломів зони взаємодії Українських 

Карпат і платформних рівнин. 
 

Умовні позначення до рис.1. 
Неотектонічно активні розломи: 1 - трансрегіональні, субрегіональні, 2 - 

локальні, 3 - підтверджені геолого-геофізичними та  геоморфологічними даними, 
4 - передбачувані за комплексом структурно-геоморфологічних ознак. 
Кінематичні типи розломів: 5 - насув, 6 - скид, 7 - підкид, 8 - флексура, 9 –
тектонічний зсув;  10 - з нез’ясованим типом зміщення. 11 - напрям дії головних 
напруг стискання, 12 - напрям дії головних напруг розтягнення; 13 - Ознаки 
активності розломів: А - диференціація сумарних амплітуд неотектонічних 
рухів земної кори, Г - збільшення середніх  градієнтів швидкостей 
неотектонічних рухів земної кори, Лт - контроль розподілу потужностей, 
літофацій неоген-четвертинних відкладів, Р - зміни гіпсометрії реперних 
горизонтів, Пв - контроль меж поширення різновікових полігенних поверхонь 
вирівнювання, Д - контроль розміщення денудаційних уступів, Л - лінійна 
локалізація форм рельєфу різного генезису, К - аномальна зміна інтегрального 
коефіцієнта розчленування рельєфу, М - контроль морфоізогіпс, Ер - контроль 
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плану річково-ерозійної сітки, Пл - аномальне збільшення щільності 
мікролінеаментів, Дф - деформації повздовжніх профілів русел; 14 - час 
останньої активізації розломів 15 - номери розломів. Насуви (скиби), що 
зазнавали активізацій протягом ранньоміоцен-четвертинного часу: 1 - 
Рожанський, 2 - Зелем’янський, 3 - Парашки, 4 - Сколівський, 5 - Орівський, 6 - 
Береговий, 7 - Бориславо-Покутський, 8 - Стебницький; скиди,підкиди  та скидо-
зсуви, що зазнавали активізацій у середньому-пізньому пліоцені: 9 - 
Краковецький, 10 - Городоцький, 11 - Калуський, 12 - Рава-Руський, 13 - 
Чернівецький, 14 - Бердо-Нароль, 15 - Белз-Балучинський, 16 - 
Великомостівський, 17 - Теребовлянський, 18 - Товтровий, 19 - Подільський; 20 - 
Луцький, 21- Кременецько-Пержанський, 22 - Монастириський, 23 - 
Тетерівський, 24 - Троянівсько-Гуцульський; скиди та скидо-зсуви та підкидо-
зсуви, що зазнали активізації в пліоцен-четвертинний час: 25 - 
Червоноградський, 26 - Андрушівський, 27 - Дністерсько-Буковинський, 28 - 
Радехівсько-Рогатинський, 29 - Бережанський, 30 - Повчано-Устецький, 31 - 
Рівненський 

Неотектонічні підзони:  16 -  складно дислокованих покривно-складчасто-
брилових неоструктур, що сформувалися в умовах прояву дуже інтенсивних 
тангенціальних та відносно менш інтенсивних вертикальних рухів  земної кори, 
17 - покривно-складчасто-брилових неоструктур, що сформувалися в умовах 
прояву активних тангенціальних і дуже контрастних коливальних вертикальних 
рухів неотектонічних рухів земної кори, 18 -  брилових і складчасто-блокових 
неоструктур, що формувалися в умовах прояву контрастних коливальних 
вертикальних рухів земної кори, 19 - дрібноблокових (горстово-грабенових) 
неоструктур, що характеризуються підвищеною мобільністю впродовж всього 
неотектонічного етапу, 20 - брилових неоструктур, що формувалися в умовах 
прояву відносно слабо контрастних коливальних, переважно висхідних рухів 
земної кори. 

21 – межі зони взаємодії Українських Карпат і платформних рівнин 
  

величина горизонтальних переміщень Скибової зони становить близько  8 км в 
районі Старого Самбора, 14 км – в районі м. Борислав, а в долині Пруту – понад 18 
км [2,14]. Дані геофізичних досліджень свідчать про виклинювання платформного 
фундаменту лише у межах Кросненської зони, а отже, можна припустити, що  
амплітуда горизонтальних переміщень покривних структур у бік платформи сягає до 
40 км [3,13].  

У свою чергу, Бориславсько-Покутська зона внаслідок горизонтальних 
переміщень насунута на Самбірську зону Передкарпатського прогину. 
Максимальних амплітуд (понад 10 км) насув досягає в південно-східній частині, 
де Самбірська зона майже повністю перекривається відкладами Бориславсько-
Покутського покриву [3,5]. Виходячи з даних про ширину Самбірського покриву, 
амплітуди його горизонтальних переміщень змінюються від 24 км на  північному 
заході до 2 км на південному сході [6].  

Також встановлені численні прояви горизонтальних рухів земної кори по 
поперечних до простягання Карпатського орогену розломах нижчого рангу, які 
часто підтверджуються прямими геологічними ознаками, а також виявляються за 
комплексом структурно-геоморфологічних ознак. Так, амплітуди горизонтальних 
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переміщень вздовж Ужоцького розлому та Гуцульської зони розломів, за даними 
геолого-геофізичних досліджень, оцінюються в 15-25 км [3].  

Горизонтальні рухи земної кори по деяких регіональних розломах у 
платформній частині території були зафіксовані ще на донеотектонічному етапі 
розвитку. Найбільш активними в цьому відношенні були Кременецько-
Пержанська зона розломів, що входить до наскрізної планетарної системи, 
Товтрова, Теребовлянська зони розломів, а також Розтоцько-Опільська зона, що 
є фрагментом Добрузько-Північноморського лінеаменту [1]. Аналіз давніх 
горизонтальних тектонічних рухів земної кори по цих та інших розломних зонах 
діагонального та ортогонального планів свідчить про належність розломних зон 
до регіональної динамічної системи з єдиним полем тектонічного напруження. 
При цьому розломи північно-східного напряму трактуються як правосторонні 
тектонічні зсуви, а парагенетично пов’язані з ними широтні – як підкиди, що 
супроводжуються потужними зонами дроблення та брекчіювання. Слід 
зазначити, що амплітуди горизонтальних рухів земної кори більшості 
платформних розломівне завжди можна охарактеризувати кількісно. Тому поряд 
з порушеннями, де  амплітуда горизонтальних зміщень визначена кількісно за 
геологічними критеріями, виділяють розломи, по яких горизонтальні зміщення 
можна охарактеризувати лише якісно за геолого-геоморфологічними ознаками. 

З метою виявлення неотектонічної горизонтальної складової вздовж крупних 
регіональних і субрегіональних розломів у межах платформної частини території 
нами проведено аналіз планового малюнку різнонаправлених лінеаментів, 
особливостей малюнку морфоізогіпс сучасного рельєфу та закономірностей 
розташування вторинних тектонічних порушень [10]. 

Практично на всіх схемах щільності лінеаментів в аномальних підвищеннях 
показників    знаходять   відображення   Кременецько-Пержанська,   Тетерівська, 
Монастириська, Андрушівська, Дністерсько-Буковинська, Гуцульська, Рава-
Руська розломні зони. Особливу увагу привертає зона Тейссейра-Торнквіста, яка 
повсюдно супроводжується виразними аномаліями. 

Більшість виділених методом вторинних порушень ділянок з ознаками 
тектонічних зсувів знаходиться в зонах впливу трансрегіональних розломних зон 
та регіональних розломів. Так, діагональний Пинякський тектонічний зсув,   що 
проводиться  вздовж  південно-західного  денудаційно-тектонічного  уступу 
Вороняк, знаходиться в зоні динамічного впливу Кременецько-Пержанської,  
Андрушівської розломних зон та Теребовлянського розлому.  

З Троянівсько-Гуцульською розломною зоною пов’язані Уторопська, 
Заболотівська, Заліщицька та Костришівська ділянки, де виявлено ознаки 
тектонічних зсувів. Останні дві сформовані в межах Заліщицького 
морфоструктурного вузла, який характеризується накладанням різних 
структурних планів протягом неотектонічного етапу, що пояснює як 
різноспрямованість самих тектонічних зсувів, так і протилежний напрям дії полів 
напруг, які призвели до їх формування. 

Войнилівський правосторонній тектонічний зсув є ділянкою  Рава-Руського 
глибинного розлому. На всьому протязі він знаходиться в зоні підвищених 
значень сумарних амплітуд неотектонічних рухів. Він підкреслюється певною 
орієнтацією лінеаментів, яким відповідають перегини русел річок Бистриці 
Надвірнянської, Бистриці Солотвинської, Лукви, Лімниці, Чечви, Болохівки.  
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Ясинський тектонічний зсув розміщений у зоні з високою тектонічною 
подрібненістю на межі Передкарпатського прогину і складчастої зони 
Українських Карпат і генетично пов’язаний з Передкарпатським глибинним 
розломом.  

  Кілька тектонічних зсувів, виділених методом вторинних порушень, є 
ділянками відомих розломів різних рангів.   

Потребує пояснення той факт, що напрямки зміщень вздовж деяких 
трансрегіональних та локальних розломів, які встановлені шляхом аналізу поля 
лінеаментів, а також визначені методом вторинних порушень, не співпадають. 
Зокрема, це стосується діагональних Рава-Руського та Теребовлянського 
розломів, які в цілому, за даними лінеаментного аналізу, визначаються як 
лівосторонні зсуви, у той час як на деяких ділянках за даними аналізу вторинних 
порушень є правосторонніми зсувами. Пояснити це можна перебудовою 
регіональних полів напруг і тектонічного плану на початку четвертинного 
періоду внаслідок горизонтальних переміщень блоків у крайовій частині 
платформ. 

В кінематичному відношенні порушення представлені насувами, підкидами, 
скидами, скидо-зсувами і безамплітудними розломами [12]. 

Для розломів Північно-східної частини Карпатського орогену та 
Передкарпатського прогину домінуючою є насувна складова горизонтальних 
рухів. Зсувна компонента має підпорядковане значення. Існують певні 
парагенетичні зв’язки між насувними і зсувними порушеннями у названих 
підзонах. Поперечні зсувні деформації певною мірою впливають на  морфологію 
скиб і амплітуди їх переміщення по різні боки від поперечних порушень. 
Припускається, що поперечні розломи мають більш давнє закладення і лише 
оновлювалися протягом неотектонічного етапу, не компенсуючи зростаючі 
напруги стискання [4].  

Особливістю розломної тектоніки зони взаємодії Українських Карпат і 
платформних рівнин є переважання діагональних трансрегіональних і 
субрегіональних розломів. На допліоценовому етапі розвитку домінували 
переміщення вздовж діагональних розломів субкарпатського простягання, що 
підтверджується особливостями розміщення і фаціального складу неогенових 
морських відкладів, диференціацією сумарних амплітуд неотектонічних рухів, 
динамікою меж морських трансгресивних басейнів тощо. Після інверсії 
неотектонічних рухів, у пліоцен-четвертинному періоді, домінують переміщення 
по системі поперечнокарпатських порушень. Ортогональна система розривів у 
багатьох випадках є похідною від діагональної і фактично є системою 
гігантських тріщин відриву й сколювання. 

Диференційовані вертикальні неотектонічні рухи земної кори, зафіксовані в 
зонах активізації розломів, дозволяють виділити скиди та підкиди зі значною 
(більше 50 м), середньою (20-30 м), малою (менше 10 м) різницею показників 
сумарних амплітуд неотектонічних рухів земної кори на різних крилах розломів, 
а також безамплітудні (за вертикальною складовою) розломи, які визначили 
лінійний просторовий розподіл вторинних ознак неотектонічної активності. З 
урахуванням диференціації показників середніх градієнтів швидкостей 
неотектонічних рухів земної кори активізовані розломи поділяються на 
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аномально високоградієнтні (більше 5-10 см/км/тис. років), високоградієнтні 
(більше 1,0 см/км/тис. років) та слабо виражені у градієнтних показниках [8]. 

Аналіз просторового розподілу кількісних показників сумарних амплітуд 
неотектонічних рухів земної кори, особливо післяінверсійних піднять, середніх 
градієнтів швидкостей неотектонічних рухів, а також сумарної щільності 
лінеаментів у співставленні з планом неотектонічно активних розломів різних 
кінематичних типів, дозволяє зробити висновок про аномальне підвищення 
показників в зонах перетину розломів різних напрямків (морфоструктурних 
вузлах).Це, зокрема, стосується тектонічної зони Тейссейра-Торнквіста, де в 
місцях її перетину з Кременецько-Пержанським, Монастириським, 
Троянівським, Радехівсько-Рогатинським, Гуцульським, Тетерівським і 
Дністерсько-Буковинським розломами спостерігаються аномальні підвищення 
кількісних неотектонічних показників, а також щільності лінеаментів.  

Неотектонічно активні морфоструктурні вузли утворені також на перетинах 
Кременецько-Пержанського розлому з Рава-Руським, Перемишлянським, 
Андрушівським; Товтрового розлому – з Андрушівським, Монастириським, 
Тетерівським, Троянівським, Дністерсько-Буковинським; Гуцульського розлому 
– з Передкарпатським та ін. 

Висновок  
Неотектонічно активним розломним порушенням належить важлива роль у 

формуванні  морфоструктурного плану території зони взаємодії Українських 
Карпат і платформних рівнин. Для розломів цієї зони характерним є 
різноранговість, різноорієнтованість, нерівномірність поширення, дискретність у 
просторі та часі показників активності. 

За комплексом структурно-геоморфологічних і неотектонічних критеріїв в 
ієрархічному ряду розломів зони взаємодії Українських Карпат виділяються 
трансрегіональні, субрегіональні і локальні порушення, що відрізняються за 
кількісними показниками і якісними критеріями неотектонічної активності. 
Головними кінематичними типами неотектонічно активних розломів є: насуви, 
тектонічні зсуви, скидо-зсуви, скиди, підкиди, безамплітудні розломи та розломи 
з невстановленим типом переміщень. 

Для всіх досліджених трансрегіональних і субрегіональних неотектонічно 
активних розломів притаманна вертикальна складова неотектонічних рухів 
земної кори. Для багатьох субрегіональних розломів або їх сегментів властива й 
горизонтальна складова переміщень, яка особливо яскраво проявилася в межах 
Карпатського орогену та Передкарпатського прогину. Для розломних порушень 
платформної частини зони взаємодії вертикальна й горизонтальна складові 
неотектонічних рухів є менш виразними. 

Особливістю розломної тектоніки зони взаємодії Українських Карпат і 
платформних рівнин є домінування трансрегіональних і субрегіональних 
розломів діагональних напрямків. Ортогональна система розривів у багатьох 
випадках є похідною від діагональної і може розглядатися як система гігантських 
тріщин відриву й сколювання. 

В результаті проведення комплексу морфоструктурно-неотектонічних 
досліджень в зоні взаємодії українських Карпат і платформних рівнин виявлено 
високоактивні морфоструктурно-неотектонічні вузли, що характеризуються 
підвищеними швидкостями повільних неотектонічних рухів земної кори, 
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значеннями середніх градієнтів швидкостей неотектонічних, аномаліями 
щільності лінеаментів. 
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ACTIVE TECTONIC FAULTS OF ZONE INTERACTION  
UKRAINIAN CARPATHIANS AND PLAFORM PLAINS 

 
R. Spytsia  

Institute of Geography of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 
 

For complex structural and geomorphological and neotectonic criteria studied tectonic 
faults zones active interaction Ukrainian Carpathians and plaformnyh Plains, held their typing 
and ranking the degree of neotectonic activity. Established domination system faults diagonal 
directions orthogonal faults of the system, which in many cases can be seen as cracks and 
chipping job. In zones of tectonic intersection of active faults revealed morphostructural-
tectonic units with abnormally high values of indicators of neotectonic activity. Done tectonic 
map of active faults zones of interaction Ukrainian Carpathians and platform plains. 

Key words: active tectonic faults, morphostructural-tectonic units, zone of interaction 
Ukrainian Carpathians and platform plains. 
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ПРОБЛЕМИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ АНТРОПОГЕНУ УКРАЇНИ  
 

 Володимир Стецюк  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
Йдеться про низку принципових наукових проблем сучасного стану реконструкції 

природних умов антропогену, які тривалий час гальмують подальший розвиток 
палеогеографії антропогену, що логічно утруднює розуміння перебігу природних 
процесів, а звідси – реконструкції умов формування археологічних культур палеоліту, 
ускладнення стратиграфічного розчленування антропогену, розуміння принципів 
геологічного та геоморфологічного картографування четвертинних відкладів і подій, 
пов’язаних з їхнім формуванням. Дискутуються питання достовірності сучасних методів 
датування абсолютного віку четвертинних відкладів і причини сучасного застою у 
розвитку палеогеографії в Україні, палеогеографії у широкому розумінні важливості 
цього наукового напрямку для відображення об’єктивної картини історії розвитку 
рельєфу території України та сусідніх територій, ролі геоморфологічних процесів у 
зародженні і загибелі археологічних культур, у становленні різних видів господарської 
діяльності, виникненні екологічних проблем, пов’язаних зі станом природного 
середовища, складником якого є рельєф земної поверхні та геоморфологічні процеси 
недалекого минулого та сучасні. Пропонується повністю відмовитися від результатів ТЛ-
датування при проведенні досліджень подій антропогену в останні 100 – 150 тис. років; 
повернутися до стратиграфічних схем В. І. Громова та інших, які використовувалися до 
періоду повної довіри результатам ТЛ-датувань; визнати помилки, обумовлені тиском 
домінуючих наукових концепцій і авторитетів, бачити і враховувати у своїй науковій 
діяльності «невигідні факти», застерігатися від пошуку місця власних результатів в 
існуючих  пануючих концепціях. 

Ключові слова: об’єкт дослідження  палеогеографії, достовірність палеогеографічних 
реконструкцій, датування стратиграфічних підрозділів, термолюмінесцентний метод 
датування, катастрофічні наслідки льодовикових епох. 

 
Передмова. Останнім часом доводиться зустрічатися з відносно незнайомою 

науковою галуззю природознавства – палеогеографією антропогену1, оскільки з 
набуттям наукового і життєвого досвіду все більшу увагу викликає до життя 
низка запитань щодо історії розвитку рельєфу території України та сусідніх 
територій, його та геоморфологічних процесів ролі у зародженні і загибелі 
археологічних культур, у становленні різних видів господарської діяльності, 
виникненні екологічних проблем, пов’язаних зі станом природного середовища, 
складником якого є рельєф земної поверхні та геоморфологічні процеси 

                                                 
1 - не такою вже й незнайомою, оскільки автор слухав блискучі лекції професора І.М. 
Рослого, час від часу опинявся у середовищі дискусій «геологів-четвертинників», брав 
участь у наукових конференціях, врешті, у процесі власних геолого-геоморфологічних 
досліджень у численних експедиційних мандрах неодмінно опрацьовував необхідні, у 
тому числі – палеогеографічні відомості у наукових, науково-технічних, виробничих 
звітах, монографічних джерелах 
___________________ 
© Стецюк В., 2016 
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недалекого минулого та сучасні. Очевидно автор цих рядків не є одиноким у 
спробах осмислення згаданих проблемних питань, проблемних, незважаючи на 
захищені докторські й кандидатські дисертації, тривале існування авторитетних 
наукових шкіл, які здавалося б повинні були «узаконити» вирішені дискусійні 
питання палеогеографії антропогену. 

Чому виникли «роздуми»? Як виявляється, на сьогодні в українській 
геоморфології та палеогеографії існують виразні проблеми, пов’язані зі змістом 
поняття «розвиток природних умов у минулому». Так, дуже переконливо 
виглядають досягнення палеопедології, яка, маючи конкретний об’єкт 
дослідження – поховані ґрунти (а вони, як відомо є індикаторами кліматичних 
умов, складу рослинності минулих епох, механізмів ґрунтотвірного процесу), 
здійснила значний прорив до наукових уявлень про цей свій об’єкт [Веклич, 
1990].  

Значно менше, або менш достеменно відомо про характер інших природних 
процесів антропогену – особливостей механізмів поверхневого стоку 
(палеогідрології), стоку талих льодовикових вод, механізму руху гляціальних 
товщ і відповідної зміни морфологічних рис рельєфу земної поверхні 
(палеогляціодинаміки), розташування і обмін повітряними масами головних 
баричних центрів упродовж нетривалого часу та останніх декількох сотень тисяч 
років (палеометеорологія), надто схематичними і мало інформативними є 
палеокліматичні реконструкції згаданих часів.  

Поєднані під одним дахом результати згаданих вище напрямків досліджень 
мали б скласти єдину науку, яка дійсно має право називатися палеогеографією. 
Але, як свідчить аналіз публікацій, цю назву вже давно, випадково чи ні, чомусь 
узурпували палеопедологія разом із палінологією. До речі, питання про 
можливість транспортування вітром та водою пилку та спор на далекі відстані, 
наприклад, через декілька природних зон минулого взагалі не згадується. Але 
навіть, якщо пристати до думки, що спори і пилок є виключно автохтонами, то й 
тоді результати цих двох напрямків досліджень аж ніяк не мають права 
підмінити палеогеографію. 

Невже ця проблема проходить повз увагу фахівців з дослідження 
антропогену мимо їхньої волі? Адже в історії української палеогеографії є 
визначні свідчення системного підходу до оцінки природних умов минулого у 
контексті згаданої проблеми.  

Так, якщо звернутися до історії українського природознавства, то в 
ньому помітною була Олександра Трохимівна Артюшенко. Керуючись 
строгими принципами науковця, вона більше ніж півстоліття тому, 
дослідивши осади поліських озер, проаналізувавши дані польських та 
німецьких колег, які в той час вже проводили радіовуглецеве датування, 
абсолютно точно визначила час їх формування [1959]. Це була робота не 
ботаніка, а справжнього палеогеографа. На жаль, її результати багато років 
залишалися непоміченими ні українськими палегеографами, ні 
геоморфологами. Тому, аналогічні результати, наведені в останніх 
публікація по даній проблемі, слід вважати лише підтвердженням, а не 
відкриттям чогось нового [Ільїн, 2008].  

Можна сказати, що її дослідження за своїм комплексом формально не 
відповідають завданням палеогеографії в цілому. Не визначила ж вона 
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механізм утворення озерних улоговин! Ні, не визначила, але вона зробила 
свою роботу і встановила дуже важливий факт, який був використаний 
також не фахівцем-палеогеографом В. Пазиничем при створенні фізичної 
моделі виникнення озерних улоговин. Наведемо адресу де можна знайти 
цю публікацію: 
http://geografica.net.ua/publ/sattti/statti_ukrajinskikh_naukovciv/pazinich_v_po
khodzhennja_poliskikh_ozer_ta_parabolichnikh_djun/82-1-0-1095. 

Відзначивши цю роботу, де крім поліських озер згадувалися ще й 
параболічні дюни, не можна не помітити у визначенні їхнього віку ще 
одних «непрофесіоналів» - археологів. Виявляється, що європейські 
археологи ще століття тому встановили, що вік параболічних дюн («sand 
dune» у європейській термінології) становить усього 11-17 тис. років. І, що 
цікаво, що з цим погодився відомий радянський палеогеограф, який у той 
час був тільки розпочинав свою наукову кар’єру – К. Марков [Єфіменко, 
1938]. З досить високою точністю їх результат був підтверджений в останні 
кілька років [Дубіс, 2010]. Дивним на цьому фоні виглядає необізнаність з 
цими матеріалами, українських геоморфологів та палеогеографів. Не 
знаючи результатів археологів, тобто «непрофесіоналів», вони ще довгий 
час пов’язували їх виникнення з дніпровським періодом [Матошко, 1995]. І 
поки що не видно вказівок на те, що українські науковці від цього ніколи 
не відступляться. 

Але це не всі необізнаності українських палеогеографів у проблемі 
походження параболічних дюн. Чомусь вони не знають, що серед 
українських і білоруських природознавців у ключовому питанні про 
виникнення дюн, тільки один П.А. Тутковський вважав їх чисто еоловими 
утвореннями [Тутковський, 1909]. Решта ж вважали, що їх основа є 
алювіальною, причому у нижній частині часто з валунами та риняками, і 
тільки горішні шари відносяться до еолових [Лічков, 1928; Богуцький 1965; 
Zieliński, 2011; Маринич, 1963; Коржуєв, 1960; Лукашев, 1963]. 

Єдине, що вивчене порівняно добре і доступне реальним і достовірним 
спостереженням з усіма сучасними методиками дослідження – це геологічна 
будова четвертинних відкладів, відомості про яку ґрунтуються на відносно 
точних кількісних та якісних характеристиках об’єкта свого дослідження. Проте, 
і в цьому розділі знань про довкілля дуже мало заслуги геоморфологів, а 
особливо палеогеографів. Останні, здебільшого, обмежуються припущеннями і 
ймовірними, чи не ймовірними версіями [Герасименко, 2004: Матвіїшина, 2010]. 

Достовірність сучасних уявлень про палеогеографію антропогену. 
Точність і якість відомостей про четвертинні відклади була обумовлена 
розвитком уявлень про них завдяки зусиллям, насамперед, геологів, методика 
досліджень яких ґрунтується на суворому дотриманні методів і правил вивчення 
геологічного середовища у процесі геологічних зйомок. Результати геологічних 
здіймань, які в Україні систематично проводяться майже 150 років, зберігаються 
в державному геологічному фонді і хоч з певними труднощами все ж таки 
доступні дослідникам. І, хоча може найбільш відомий дослідник четвертинних 
відкладів – П.К. Заморій не був ані геологом, ані геоморфологом за освітою, його 
знання про четвертинний покрив України складалися на підставі участі 
випускника Херсонського сільськогосподарського інституту у професійних 
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геологічних партіях, експедиціях, спеціалізованих інженерно-геологічних 
вишукуваннях тощо. Тому й не дивно, що його монографія [1961], створена на 
матеріалах власних багаторічних досліджень, і зараз не втратила своєї 
актуальності і є одним із справжніх наукових доробків географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здатних 
конкурувати з палеогеографічними вишукуваннями українських академічних 
установ. 

Наразі майже ніхто з геоморфології та палеогеографії України не здійснив 
спроби оцінити результати своїх досліджень на їх відповідність фізичним 
законам, відомим всім зі шкільної лави. Адже поняття «фізична географія» 
найтіснішим чином спочатку було пов'язане з класичною фізикою. І, оскільки всі 
фізичні закони були виведені і сформульовані шляхом вивчення об'єктивних 
природних явищ, то земна поверхня, усіяна нині формалізованими категоріями 
на кшталт «ландшафтів» та їх більш дрібними ієрархічними таксонами, 
розглядалася як арена діяльності природних процесів. Багатозначність цього 
можна чудово простежити, ознайомившись з історією фізичної географії, так 
талановито сформульованої і представленої на Інтернет-сайті Московського 
державного університету. Багато відомих учених-фізиків 17-18 ст. були авторами 
підручників і з фізики, і з географії. Часто ці вишукування публікувалися в 
одному виданні. Однак, після поділу понять «фізика» і «фізична географія», 
зміст географічних досліджень звелася до «мелькают города и страны, 
параллели и меридианы», а проблеми фізичних аспектів природних явищ 
відсунулися на другий план. Після цього термін «фізична географія» набув свого 
абстрактного, формалізованого значення, що надало можливість вельми вільної 
інтерпретації природних (читай - «географічних») явищ. Навіть у даний час, коли 
географи все більшу увагу звертають на встановлення і розуміння механізмів 
природних процесів, імперативи «що?» і «де?» превалюють в географічній науці 
(звісна річ за винятком гідрометеорології та геодезії і картографії, які чомусь 
прийнято називати «інженерними»). 

Тому, не виглядають дивними тенденції до відходу від класичних уявлень 
про формування рельєфу земної поверхні упродовж антропогену та відбувається 
збагачення інформацією про справжній спектр палеогеографічних умов 
минулого (геологічну будову, рельєф, геоморфологічні процеси, особливо – 
кріогенні та флювіальні, поверхневі води, умови стоку талих льодовикових вод 
тощо). Відбувається також поступове зацікавлення механізмами низки 
природних процесів минулого на основі застосування відомих фізичних законів і 
закономірностей. Абстрактна інтерпретація поняття «закономірності» (себто, 
прояв фізичних законів, зафіксованих строгими кількісними показниками), 
наразі замінюється прихильністю до так званих «закономірностей якісного 
характеру» на кшталт: «Якщо відбудеться чи відбулася та чи інша подія у 
природному середовищі, то наслідками мусять бути ті чи інші результати». Якщо 
існувало покривне зледеніння, то мусять бути його сліди у вигляді таких-то 
морфологічних рис, якщо стікали талі води льодовика, то стік відбувався так, як 
зараз на рівнинах течуть ріки, якщо віяли вітри, то віяли вони із зон високого 
тиску до тиску низького і т. п. Однак, дуже рідко трапляються кількісні 
розрахунки в оцінках умов і механізмів перебігу процесів … 
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Часом тенденції відходу від класичних уявлень про формування рельєфу 
земної поверхні упродовж антропогену відбуваються настільки радикально, що 
це викликає, м’яко кажучи» – неадекватне сприйняття таких поглядів. Звичайно, 
історія оцінить новітні кроки таких дослідників у встановленні наукової істини, 
однак, робити вигляд, що все повинно бути по-старому, категорично неможливо. 

Так, в Україні прихильником радикальної зміни поглядів на численні 
закономірності формування рельєфу, пов’язаного з гляціальними та 
перигляціальними процесами, на зміст існуючих стратиграфічних схем 
антропогену, на перебіг здавалося б непорушних уявлень про механізми 
вияву і розвитку давніх та сучасних геоморфологічних процесів є 
київський науковець В. Пазинич, доробок якого у висвітленні згаданих 
проблем вельми значний [2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012]. 

Також, але дуже обережно, висловлювалися альтернативні думки 
(сформульовані на підставі отримання достовірного фактичного матеріалу) 
М. Є. Барщевським [Барщевський, Купраш, Швидкий, 1989]. 

Не пасуть задніх у переоцінці існуючих поглядів на проблеми 
палеогеографії антропогену і науковці Польщі, Білорусі, Росії, себто, 
територій, на аренах яких відбувалися ідентичні природні події в 
антропогені. 

Не уникнув певних сумнівів в сучасних оцінках існуючих 
стратиграфічних схем і, відповідно, важливих подій антропогену і автор 
цього повідомлення, Сумніви з'явилися на підставі особистого знайомства 
з деякими розрізами антропогену України під час ініціативних 
експедиційних досліджень та за даними аналізів абсолютного віку 
власноруч відібраних зразків певних літолого-стратиграфічних комплексів. 

Серед наукових публікацій останнього часу впадають в око спромоги дати 
пояснення існуючим проблемам палеогеографії антропогену вже згадуваними 
маловідомими широкому геолого-географічного загалу науковцями, такими, як 
М. Барщевський, В. Пазинич. Маловідомими у тому сенсі, що немає поруч з 
ними імен, які стали у свій час і досі вважаються постатями у науці, таким, як В. 
Різниченко, П. Тутковський, І. Підоплічко, В. Крокос, В.Чирвінський, В. 
Бондарчук, М. Веклич, П. Заморій, О. Маринич.  

На фоні цього, складається враження, що українське природознавство дещо 
відхилилося від загальної тенденції. Воно «працює», головним чином, на 
підтвердження стратиграфічних схем антропогену, потребуючих постійного 
удосконалення, а подекуди – замін.  

Причини неоднозначності палеогеографічних реконструкцій. Як 
видається сторонньому спостерігачеві2 (я вважаю себе таким), на сьогодні, 
вельми цікавою проблемою палеогеографії антропогену є події у природному 
середовищі України та суміжних держав, які пов’язані з виникненням, 
існуванням та деградацією льодовикових покривів та супроводжуючою 
діяльністю геоморфологічних, гідрологічних, кліматичних процесів й 
відповідною еволюцією первісної людини та зміною археологічних культур. 
Схеми суворої черговості часів похолодань та потеплінь, якими керується 
сьогодні геологічний, геоморфологічний, палеогеографічний, археологічний 

                                                 
2 - збоку - видніше 
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загал, останнім часом поволі модернізуються, на розсуд наукової громадськості 
надаються нові фактичні дані, які породжують нові гіпотези розвитку природи в 
антропогені. 

Про схеми стратиграфічного розчленування антропогену.  
Ще, слухаючи наприкінці 60-х років минулого століття лекції 

незабутнього І.М. Рослого з палеогеографії антропогену, довелося звернути 
особливу увагу на його акцентування щодо визначної ролі у 
стратиграфічному розчленуванні антропогену схеми В. І. Громова. Тоді 
студенти І.М. Рослого наче пісню виспівували назви фауністичних 
комплексів на кшталт Elephasmeridionalis, ElephasWyusti, 
Mammutustrogonterii, CamelusKnoblochi та інші. Проводилися серед 
студентів-геоморфологів навіть жартівливі змагання, хто більше запам’ятав 
і красиво назвав латиною назви великих ссавців в окремих стратиграфічних 
підрозділах … Очевидно, що тодішнє захоплення дуже обізнаного 
науковця І.М. Рослого вишукуваннями В. Громова ґрунтувалося на 
достовірних палеонтологічних та археологічних відомостях та визнаних 
схемах тодішньої стратиграфії антропогену. Професор І.М. Рослий не 
висловлював свого відношення до застосування різних методів визначення 
абсолютного віку певних стратиграфічних підрозділів антропогену у своїх 
навчальних посібниках «Палеогеографія антропогену» [1982] та «Природа 
СССР в антропогене» [1986], проте ще у своєму спецкурсі «Спецрозділи з 
геоморфології» [1970 рік], який мені пощастило слухати, лунали нотки 
преференції схемам В.І. Громова і методиці І.Г. Підоплічка. Більше і 
переконливіше сказати про це в опублікованих працях він не міг, оскільки 
на арену виходили інші методи стратиграфічного розчленування 
антропогену, а часи були складними щодо прямого висловлення своїх 
переконань, які не узгоджувалися з ідеологічними догмами у науці та 
суспільстві. 

Також і Г.І. Малявко, професор геологічного факультету, авторитетний 
на ті часи знавець пізнього кайнозою, під час викладання студентам-
геоморфологам курсу «Вчення про фації» у «ліричних відступах» ділився 
враженнями щодо своїх творчих контактів з І.Г. Підоплічком і висловлював 
свою схильність до важливої ролі схеми В.І. Громова у стратиграфічному 
розчленуванні антропогену. 

Але уперше про колагеновий метод визначення абсолютного віку 
довелося почути на лекціях з геології СРСР, які викладав геоморфологам 
професор геологічного факультету О. Д. Сергєєв. В одній із лекцій він 
щиро жалкував, що колагеновий метод майже не використовується для 
вирішення важливих проблем палеогеографії антропогену. Але тільки 
сьогодні можна здогадатися, що обережність підтримки І.Г. Підоплічка 
обумовлювалася тодішніми суспільно-політичними обставинами, коли усі 
новації, навіть наукові, погоджувалися з тоталітарною ідеологією. 

Дякувати Богу та істинним науковцям, останнім часом все впевненіше вони 
свідчать на користь великого значення колагенового методу для стратиграфії 
антропогену, зокрема у вельми свіжій праці Е.А. Вангенгейм та А.С. Тесакова 
(2008) йдеться про те, що комплекси ссавців квартеру, які виділені В.І. Громовим  
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(1948, 1961), продовжують залишатися інструментом високо роздільної 
біостратиграфії континентальних відкладів Східної Європи та Західної Азії. 

Також, однією із проблем на той час були також здогадки про пряме 
співвідношення осадових комплексів пізнього палеоліту з дніпровською 
мореною. У цьому зв’язку варто нагадати, що П.К Заморій не вбачав нічого 
дивного у співвідношенні верхнього палеоліту з дніпровською мореною, що 
видно з його опису археологічних знахідок у Подесенні (с. 282).  

З відомих дослідників, які працювали в Україні, щодо порушених тут 
запитань, слід також назвати Г.І. Горецького. Його погляди, підтверджені 
чітким фактичним матеріалом, простежуються наступною цитатою: «В 
целом же кости млекопитающих, находимые в котловане Каневской ГЭС, 
в том числе и залегающие в шевченковской свите, не древнее 
верхнепалеолитического комплекса В.И. Громова. Значит возраст 
шевченковской свиты не древнее днепровского оледенения с его стадиями и 
интерстадиалами» (с. 290). Та й взагалі у роботі Г.І. Горецького можна 
знайти дуже багато інформації щодо будови долини Дніпра, в також 
відомості про його співпрацю з І. Г. Підоплічком. Він широко 
використовував результати колагенового методу датувань і, як виглядає з 
тексту, вважав її достовірними. І це підтвердилося, наприклад, для стоянки 
Хотульово (20 км по Десні вище Брянська). На той час її дослідження 
тільки розпочалося і І. Г. Підплічко колагеновим методом визначив, що вік 
палеонтологічного матеріалу знаходиться в інтервалі від 25 до 50 тис. 
років3. Тобто, вік існування стоянки охоплював верхній та середній 
палеоліт. Сьогодні це добре відомий факт. А тоді це було лише пророцтвом 
І. Г. Підоплічка. 

На цій стоянці Г.І. Горецький, В.І. Громов та І. Г. Підоплічко 
виконували роботу спільно. Результати І. Г. Підоплічка ми вже згадали. В.І. 
Громов відібрав кістковий матеріал і визначив його належність до 
пізньопалеолітичного комплексу, а Г.І. Горецкий здійснив його 
стратиграфічну прив’язку, вказавши на його приналежність до 
дніпровського горизонту. Разом з тим Г.І. Горецкий навів і думку А.А. 
Величка. За ним комплекс відкладів стоянки відносився до Дніпровсько-
Валдайського (Микулинського) віку (с.192-195)4.  

Порівняно зовсім недавно вдалося відкрити для себе визначну потенційну 
роль українського науковця І.Г. Підоплічка у переробленні стратиграфічних схем 
в Росії. А в цілому це треба розцінювати як попередження українській 
палеогеографії (а їй невдовзі доведеться взятися за подібну роботу) до чого може 
призвести ігнорування результатів наших попередників, особливо тих, які багато 
                                                 
3 - в перерахунку за методикою В. Пазинича, яким коефіцієнт перерахунку був 
визначений в результаті порівняння результатів сучасних датувань радіовуглецевим 
методом, а також з урахуванням матеріалів сучасних російських палеонтологів, які й 
сьогодні успішно використовують колагеновий метод [Дмітрієв, 2005], не забуваючи при 
цьому відзначити внесок у його розробку видатного українського науковця І.Г. 
Підоплічка. 
4 - визначення А.А. Величко показує, що його тогочасні погляди були близькими до 
поглядів В.І. Громова, Г. І. Горецького та І .Г. Підоплічка. Після впровадження 
термолюмінесцентного методу вік Микулинських верств став дорівнювати 120 тис. років. 
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років, з невідомих причин, були в забутті через свої відкриття, що не 
узгоджувалися з прийнятими на той час схемами.  

Для цього наведемо цитату з роботи  С.М. Шика [2006], яка ілюструє його 
підхід до реконструкції стратиграфічної схеми у зв’язку переходом до 
загальноприйнятих у міжнародній практиці понять MIS та OIS5. З неї видно, з 
якою легкістю С.М. Шик справився з палеонтологічними, палінологічними, 
геологічними неузгодженостями і переставив дніпровську морену з однієї 
часової ніші в іншу, звільнивши її для окської морени6, на місце якої помістив 
донську морену7. Відповідно, дніпровський горизонт був перейменований у 
московський.  

Як писав С.М. Шик на с. 90-91 [2006], «Принадлежность верхней 
морены Чекалинского разреза к 8 ИКС (изотопно-кислородная стадия) 
обосновывается присутствием в подстилающих морену песках 
лемминговой фауны, более архаичной, чем известная из отложений 
московского возраста. Однако, вероятно, эти пески являются 
аллювиальными – а на аллювии может лежать морена любого возраста. 
Для Сатинского полигона возраст второй сверху морены обосновывается 
залеганием под ней лихвинских отложений; однако, палинологические 
данные по ним очень фрагментарны и не типичны для лихвинского 
межледниковья». Межледниковые отложения, встреченные на Сатинском 
полигоне между двумя моренами, несомненно, относятся к горкинскому 
межледниковью (7 ИКС); однако, эти отложения – аллювиальные, и 
потому не могут датировать подстилающую морену. Принадлежность к 
8 ИКС этих морен обосновывается также многочисленными ТЛ-
датировками, попадающими в интервал 316 ± 80 – 275 ± 60 тыс. лет; 
однако известно, что ТЛ-датировки с возрастом более 150 тыс. лет 
часто бывают сильно омоложены и не могут рассматриваться как 
достоверные. 

                                                 
5 - мarine isotope stages (MIS), oxygen isotope stages (OIS), are alternating warm and cool 
periods in the Earth's paleoclimate. 
6 - легкість, з якою кваліфікований практикуючий російський геолог і визнаний 
науковець С.М. Шик узгоджував неузгоджуване, у свій час викликала не тільки подив, 
але й ставала предметом жартів при неформальному спілкуванні колег. У цьому плані 
пригадується жартівливий вірш тодішнього завідувача кафедри геоморфології у 70-х 
роках минулого століття Ю.Л. Грубріна, який закінчувалася словами: « … а Сережа Шик 
всем показал донской язык». На жаль, виробничі звіти геологів колишнього СРСР були 
секретними, а там, де секрет, там і помилки, і недостатня достовірність, і фальсифікації. 
Недоречності ж у звітах просто ігноруються, дослідники роблять вигляд, що вони цього 
не читали. 
7 - модернізована стратиграфічна схема була реалізована ще в 90-х роках м.с. підчас 
складання  нової серії регіональних карт четвертинних утворень, редактором якої був С. 
М. Шик.  До речі, усі ці карти є у вільному доступі на сайті: 
http://www.geokniga.org/maps. І це не єдиний російський сайт де можна без перешкод 
брати подібну інформацію. Цим наші сусіди, причому з усіх боків, значно відрізняються 
від наших джерел природничої інформації, де не те що вільно, а взагалі її ні знайти, ні 
отримати неможливо. Фактично ж, таких сайтів у нас просто немає. На цьому тлі, 
можливо, єдиною світлою плямою є сайт http://maps.vlasenko.net 
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Вторая сверху морена Подмосковья не может сопоставляться с 
днепровской и относится к 8 ИКС, так как в остаточных западинах на ее 
поверхности лежат ранненеоплейстоценовые рославльские озерные 
отложения (Акулово, Балашиха и др.). В западинах на морене Днепровского 
языка лежат микулинские озерные отложения [Шик, 2004], а на ее 
поверхности развит мезинский педокомплекс, нижняя часть которого 
имеет микулинский возраст [Величко и др., 1984], что свидетельствует о 
принадлежности морены предшествовавшему оледенению (ИКС 6). Все 
вышеизложенное подтверждает справедливость представлений, 
отраженных в региональной стратиграфической схеме». 

Як видно з тексту, однією с причин переміщення дніпровського періоду с 
одного часового інтервалу в інший стали вади ТЛ-методу. Правда, автор 
помилився вказавши, що вони омолоджені. Бо тоді треба було не зменшувати 
вік, а навпаки збільшити. При цьому автор нове визначення віку зробив у 
довільний спосіб, заповнивши першу-ліпшу вільну нішу. А якщо б він 
скористався результатами П.Е. Нехорошева, в яких є, якщо і не остаточні, то 
принаймні попередні значення коефіцієнтів переходу, і поділив усереднений вік 
(приблизно 295 тис. років) на п’ять то отримав би значення 59 тис. років.  

Поки-що, будемо вважати це випадковістю, але це значення практично 
збігається з датуваннями В. Пазинича валунного суглинку (колишня дніпровська 
морена) в середній течії Дніпра від Вишгороду і до широти Черкас. За його 
результатами вік валунного суглинку становить 47-55 тис. років [ 2010, 2011]. 

Єдине чого не врахував С. М. Шик, так це того, що ще у 1952 році І. Г. 
Підоплічко зробив колагеновий аналіз кістки мамонта, відібраного з валунного 
суглинку (морени) з глибини 10 м у розрізі с. Ліхвина (батьківщини ліхвінського 
ґрунту). Вік зразку становив усього 24,5 тис. років [Підоплічко, 1952]. Тобто, 
С.М. Шик та його послідовники  вже наступили, але ще не усвідомило цього, на 
стратиграфічну «міну», закладену Г.І. Підоплічком багато років тому. 

Як будуть розвиватися події далі передбачити не важко. Варіант перший, 
міна пролежала 60 років і на неї так ніхто і не наступив. І так вона лежатиме й 
надалі (ймовірність – 50%)8. Варіант другий: наступлять, але, як прийнято у 
подібних випадках, коли у щось вступають, роблять вигляд, що нічого не 
сталося. Його ймовірність – 40%. Але все таки є шанс, що колись, але, очевидно, 
не скоро, під час нової модернізації стратиграфічної схеми, коли наприклад 
виявиться, що відданість ізотопним стадіям теж була помилкою, врахують і цей 
та йому подібні результати і нарешті створять нову, і більш реалістичну, схему. 
Але повторюю, на жаль, це буде не скоро. 

Не можна замовчувати набагато давніші і тим самим – стабільніші підходи 
українських археологів до періодизації свого об’єкта дослідження. Всі вони, як 
один сповідували, схему, близьку до схеми Громова. На наш погляд, це 
пояснюється тим, що досягнення вітчизняної палеогеографії і неоднозначність 
існуючих схем стратиграфічного розчленування антропогену не надали 
можливості археологам використати альтернативні схеми, а з іншого – археологи 

                                                 
8 - рейтинг ймовірності, ясна річ, продиктований «дилетантизмом» автора цього 
повідомлення, проте, уважний читач може внести свої корективи і наведені кількісні 
показники 
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у той час були відносно незалежними від ідеологічного тиску «братьев по 
разуму» – палеогеографів, у середовищі яких ідеологія використання схем 
періодизації антропогену обумовлювалася настановами К.К. Маркова та А.А. 
Велічка.  

Проте, на цьому тлі вирізняються роботи Ф.І. Левицького, стратиграфічні 
дослідження якого, за обсягом та значимості, мабуть перевершують археологічну 
частину звітів. Наприклад, на стоянці «Гінці» він «докопався» не тільки до 
морени, але й знайшов у ній артефакти, які відніс до оріньякського часу, а це 
становить не більше 30 тис. років. І що найцікавіше, за співвідношенням 
культурних шарів та товщі валунного суглинку Ф.І. Левицький зробив висновок, 
що поселення існувало ще в період наступу льодовика [1949, с.230-234]. Під 
мореною він теж «розкопав» археологічні знахідки, але щодо їх приналежності 
висновків не зробив.  

Вельми цікавим у спромогах українських дослідників (це робить їм неабияку 
честь!) впадає у вічі факт із порівняно недалекого минулого. На наше 
переконання у схемі реконструкцій історії української палеогеографії просто 
унікальне місце займає книга М.Є. Барщевського, Р.П. Купраша та Ю.М. 
Швидкого [1989].  

І ось чому9. 
Її унікальність щодо теми, порушеної у цьому повідомленні, полягає у 

тому, що була вона видана у 1989 році, тобто в часи повного домінування 
ТЛ-датування. При дослідженні морени в околицях Києва, вони зіткнулися 
з ситуацією, яка у дипломатичних колах формулюється так: «Як же це і 
правду сказати, і нікого не образити?». Відмінність була тільки в 
останньому слові. «Образити», треба змінити на: «розгнівати». Оскільки в 
морені були присутні палеонтологічні залишки, необхідно було вказати їх 
вік. І тут автори вдалися до невеликої хитрощі, повідомивши на 
результатах палеонтологічного аналізу, що майже усі знахідки відносяться 
до пізньопалеолітичного комплексу (мамонтового) В.І. Громова 
[Барщевський та ін., 1989, с. 111]. А якщо перекласти це на доступну для 
сучасних «фахівців» мову, то це означає, що цим знахідкам і дніпровській 
морені усього десь 35-40 тис. років. В роботі є ще одна крамола – вміст 
гумусу у морені. За даними авторів його вміст коливається в інтервалі 0,07 
- 0,69%, при середньому значенні 0,19%.  Але, якщо з розпорошеного стану 
перерахувати на його концентрацію в ґрунт звичайної грубості, то 
очевидно, що такими показниками вмісту гумусу можуть похвалитися 
далеко не всякі ґрунти [Барщевський та ін., 1989, с. 92]. Здійснити 
пояснення цього феномену автори також не схотіли, оскільки останні 
суперечили б тодішнім уявленням щодо стратиграфічного розчленування 
антропогену.  

Загадки «термолюму». Під час знайомства з останніми методичними 
роботами наших московських колег, зокрема з фундаментальною роботою 
колективу географічного факультету МГУ «Методы палеогеографических 
реконструкций» (видання 2010 року), увагу привернув розділ «Неядерные 
методы абсолютной геохронологии...» (автор Ніколаєв С.Д.). А привернув він 

                                                 
9 - прошу читача не забувати, що представлена робота є виключною думкою автора … 
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увагу надзвичайно важливим висновком автора, який стосувався можливостей 
використання термолюмінесцентного методу абсолютного датування (с. 344). На 
тлі більше ніж сорокарічної його історії висновок про його неспроможність 
вирішувати поставлені перед ним задачі виглядає надзвичайно серйозним. Цей 
метод настільки увійшов у практику геолого-геоморфологічних досліджень, що 
вся хронологія четвертинного періоду базується саме на результатах TL-
датування. Цікавим моментом у цьому розділі є те, що автор посилається на 
результати тестувань Комісією по вивченню четвертинного періоду, виконаних 
ще 1992 році. І тут автоматично постає питання, а наскільки далеко і у якому 
напрямку зайшла сучасна палеогеографічна спільнота пострадянських держав з 
цим методом. Те, що з TL-датуванням є проблеми, відчувалося давно, і це досить 
детально висвітлено в попередньому збірнику наукових статей «Топ-5» (автор В. 
Пазинич, науковий редактор В. Стецюк, 2012]. Але, щоб метод використовувався 
ще 20 років після того, як  він був визнаний непридатним, виглядає дивним. 

Оскільки під час роботи над першим випуском Топ-5 була зібрана велика 
кількість публікацій, які стосуються як теоретичних засад різних методів 
абсолютного датування так і отриманих результатів, то виникла потреба їх 
переглянути та проаналізувати сучасний стан проблеми. Як виявилося, фактично 
усі європейські країни (маються на увазі багатші) фактично 
термолюмінесцентний метод ніколи і не використовували. Вже з середини 80-х 
років м. с. там використовуються більш сучасні та надійніші розробки. Зокрема: 
OSL – оптична стимуляція люмінесценції, AMS прискорювач мас-спектрометрії, 
IRSL – інфрачервона стимуляція люмінесценції. І традиційно, же багато років 
перше місце по надійності займає радіовуглецевий метод. Головним його 
недоліком є часова обмеженість, усього 60 тисяч років. 

До сьогоднішнього дня він поширений фактично у двох країнах в Україні та 
Польщі. Однак, польські колеги також проводили тестування і встановили, що 
відхилення по одному зразку у різних лабораторіях може сягати 100%. Це 
описано у першому випуску «Топ-5». Причому, на відміну від російських 
тестувань 1992 року, якими було встановлено значне наростання розбіжностей 
після 125 тис. років, як засвідчили тестування польських колег, значні 
розбіжності є і для молодших дат, і, навіть, в інтервалі до 30 тис. років [Gębica 
et al, 2007]. Але, дивує, що і навіть після цього польські колеги використовують 
термолюмінесцентний метод.  

В Росії використання TL-методу фактично припинилося. Причина та ж сама – 
неефективність. Красномовним прикладом цього стали результати порівняння 
TL-датування з археологічним віком та радіовуглецевим методом. Останні два 
методи виявили непоганий збіг результатів. Цей епізод також є у першому 
випуску «Топ-5». Порівняння дат по 14 шарах з одного розкопу одразу показали, 
що розбіжності є в усіх часових інтервалах. Питання тільки у тому, наскільки 
вони великі. Виявилося, що віку 200 тис. років за  TL-датуванням відповідає вік 
усього 40 тис. років. Остання дата крім радіовуглецового та археологічного 
методу збіглася з палеомагнітними даними. 

Проблема датування стратиграфічних підрозділів. А тепер переходимо до 
головного питання. Воно стосується тих дат, які сьогодні прийняті у нас на 
Україні для різних стратиграфічних підрозділів. Зокрема, пошлемося на статтю 
[Пазинич, Стецюк, Манюк, 2011], присвячену результатам радіовуглецевого 
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датування кодацького ґрунту та валунного суглинку, який багато років, 
незважаючи на його молодість, вважався дніпровської мореною. 

Оскільки дискутувати проблеми української хроностратиграфії справа 
невдячна, бо рано чи пізно доведеться прийти (коли стане – пізно) до висновку 
про необхідність її докорінного перегляду, то варто одразу вивчати досвід наших 
сусідів.  

При знайомстві з роботами європейських археологів, а вони є головними 
споживачами доробку палеогеографії [Neruda et al, 2009; Nádor et al, 2011; Simon 
et al, 2008], звертає увагу на себе те, що вони, у своїй практиці використовують 
головним чином дані абсолютного датування та археологічні матеріали. 
Геологічні аспекти їх у більшості цікавлять в плані петрографії, а не 
стратиграфії. Останнє домінує лише у теоретичних узагальненнях, все тих же 
палеогеографів, де можна з певною мірою свободи поміркувати про стадіали, 
інтерстадіали, ізотопні стадії, магнітні екскурси і т.п. При цьому європейські 
палеогеографи не забувають посилатися на конкретні результати археологічних 
досліджень. До речі, на їхніх картах четвертинних відкладів нанесення 
археологічних матеріалів є обов’язковим. Але не як місцевих places of interest, а 
як узгоджувальний матеріал, адже має ж геологічна будова збігатися з 
археологією, або навпаки, а не як в Україні на стоянці «Міра», де розбіжність 
між археологічними та геологічними оцінками четвертинних відкладів становить 
півмільйона років. І, на жаль, приклад «Міри» не поодинокий. 

В тому, що європейські країни, включно з колишнім соцтабором, 
приєдналися до стрункої схеми чергувань льодовиків з теплими періодами, немає 
нічого дивного. Дещо дивним є те, що і Росія збилася зі «своего пути» і теж 
поступово сприйняла її «как руководство к действию». Це видно з численних 
робіт А. А. Величка та Н.C. Боліховської. Наприклад, у палеогеографічному 
атласі А. А. Величко вже микулинське міжльодовиків'я відніс на період 130-110 
тис. років тому [2010, с. 34]. А Н.С. Боліховська дніпровське зледеніння – на 
інтервал 140/145-200 тис. р. т. [2006].  

Продовжимо далі аналіз досвіду наших сусідів. Після реконструкції 
стратиграфічна схема Росії досягла міжнародного рівня і набула такого вигляду 
(таблиця). Принаймні прогалина 200-140/145 тис. років була успішно заповнена 
[2006]. 

На жаль, цього не скажеш про українську палеогеографію. Там у нас і досі 
зяє «чорна діра». І хоча польські палеогеографи люб’язно підвели до наших 
кордонів межі чотирьох зледенінь, ми зупинили вибір тільки на двох з них – 
Одри та Сану ІІ. Перше приблизно відповідає дніпровському зледенінню, але з 
інтервалом приблизно 220-310 тис. років. Друге – окському з інтервалом 
приблизно 430-505 тис. років. Десь на тому рівні його вік визначений і у сучасній 
російській схемі (таблиця). 

 Кинутими напризволяще виявилися два зледеніння: Нарви, вочевидь завдяки 
свій древності (близько 1 млн. років), та Варти. З останнім ситуація не зовсім 
зрозуміла. Якщо звернутися до історії, то його межу ще 1932 році академік С.А. 
Яковлєв проводив по долині Прип’яті. Хоча й незначно, але цей льодовик 
порушив державний кордон України. І цей інцидент потрібно б було розглянути. 
Але порушник так і зостався не покараним, хоча часи існування цього льодовика 
якраз і заповнили би вільну нішу. 
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Таблиця 
Вік і тривалість льодовикових та міжльодовикових ритмів плейстоцену [за 

Н.С. Боліховською, 2006] 
Етапи МІС Часовий 

інтервал, тис.р. 
Тривалість, 

тис. р. 
Голоцен 1 10-0 10 
Валдайське зледеніння 2-4 ~ 70-10 ~ 60 
Микулинське міжльодовиков’я 5 ~ 140/145-70 ~ 70/75 
Дніпровське зледеніння 6 ~200-140/145 ~ 55/60 
Черепетьське міжльодовиков’я 7 ~235-200 ~35 
Жиздрінське похолодання 8 ~280-235 ~45 
Чекалинське міжльодовиков’я 9 ~340-280 ~60 
Калузьке похолодання 10 ~360-340 ~ 20 
Лихвинське міжльодовиков’я 11 ~455-360 ~95 
Окське зледеніння 12-14 ~535-455 ~80 
Мучкапське міжльодовиков’я 15 ~610-535 ~75 
Донське зледеніння 16 659-610 ~50 
Семилуцьке міжльодовиков’я 17 712-659 53 
Девицьке (Сетуньське) 
зледеніння 

18 759-712 47 

Гремячівське міжльодовиков’я 19 787-759 28 
Покровське (Ликівське) 
зледеніння 

20 815-787 28 

Петропавлівське 
міжльодовиков’я 

21 860-815 45 

 
На цьому варто припинити перераховувати недоліки у розвитку української 

геоморфології та палеогеографії, бо як у нас прийнято, скажуть: «Зроби краще!». 
Проте, треба нагадати, що я не називаю себе палеогеографом і до проблем 
палеогеографії долучився зовсім недавно. І у цій статті торкнувся лише проблем, 
які лежать на поверхні, яких не побачити можна тільки при дуже великому 
бажанні. Складається враження, що таке бажання присутнє у більшості фахівців 
української палеогеографії. Тому, мої роздуми варто сприймати, як враження 
стороннього спостерігача. 

Хто винен, що робити? Висновками із матеріалу, викладеного вище, можуть 
стати побажання колегам-палеогеографам «дилетанта» від палеогеографії: по-
перше, повністю відмовитися від результатів ТЛ-датування при проведенні 
досліджень подій антропогену в останні 100 – 150 тис. років; по-друге, 
повернутися до стратиграфічних схем В. І. Громова та інших, які 
використовувалися до періоду повної довіри результатам ТЛ-датувань; по-
третє, знайти у собі мужність визнати помилки, обумовлені тиском домінуючих 
наукових концепцій і наукових авторитетів, бачити і враховувати у своїй 
науковій діяльності «невигідні факти», застерігатися від пошуку місця власних 
результатів в існуючих  пануючих концепціях. 

Для тих, хто візьметься за цю важку працю є таке побажання. Зверніть увагу, 
що крім еволюційної геоморфології, яка сьогодні вважається 
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загальноприйнятою, розвивалася і динамічна геоморфологія, зокрема 
формувалися принципи катастрофізму. Сьогодні прийнято вважати, що цей 
напрямок є прерогативою американських вчених. А для нас це щось на зразок 
буржуазної пропаганди, яку ми «решительно отметаем»10.   

Якщо згадати про пріоритет американців у вивченні післяльодовикових 
катастроф, то він тут є досить сумнівним. Врешті решт, не вони є авторами 
легенд про Біблейський потоп та Дарданський прорив. Пріоритет їх у тому, що 
вони майже сто років тому помітили і дослідили сліди велетенських повеней 
кінця останнього зледеніння [Keenan lee, 2009]. Але нам тут теж є що згадати. 
Вікентієм Хвойкою, який ще у 1901 році в своїй реконструкції 
палеогеографічних умов стоянки і долини Дніпра в цілому, володіючи лише 
ембріональними тогочасними знаннями з гляціології, матеріалами власних 
розкопок малесенького шматочка землі і керуючись здоровим глуздом, відтворив 
історію існування стоянки, в якій знайшли місце і післяльодовикові озера, і 
польодовикові повені. Як на мою думку палеореконструкція Вікентія Хвойки є 
більш якісною, ніж сучасні.  

Дуже схожу схему перебігу післяльодовикових подій знаходимо і роботі Г. 
Підоплічка, яка стосується Новгород-Сіверської стоянки. Виходячи з масштабів 
руйнувань, та знаходження артефактів і палеонтологічних решток, він 
відповідальність поклав на це на талі води льодовика [1949]. Серед сучасних 
природознавців Росії послідовно вивчають польодовикові катаклізми М. 
Гросвальд [1974, 1998]А. Чепалига [2004], А. Чубур [2005], А. Рудой [2009]. 
Заслугами останнього автора є те, що він відродив термін «дилювій», який багато 
десятиліть у словниках радянських часів коментувався як застарілий, а також 
ввів у доказову модель фізико-математичну базу визначення фізичних 
параметрів потоків11. 

На жаль, реакцією на такі роботи в середовищі палеогеографів, і це 
неодноразово доводилося спостерігати, є відмахування рукою. Мовляв, про що 
тут говорити! Невже таким відношенням прикривається власна безсилість 
протистояти очевидним фактам. Вочевидь, запитаю я читача, як ще, ніж проявом 
велетенської енергії потоків, можна пояснити феномени описані В.Г. Пазиничем 
[2012] в Комсомольському гранітному кар’єрі? Те ж саме можна сказати і про 

                                                 
10 - у зв’язку з цим слід пригадати недалеке минуле, коли ми «решительно отметали 
продажних девок империализма» генетику та кібернетику. Тепер ми справно на 
продуктах харчування ставимо штамб «без ГМО» не зовсім усвідомлюючи, що це 
означає. Бо як б усвідомлювали, то не ставили б його на пляшках с мінеральною водою. 
Тепер ми купуємо американські, японські, корейські, а головним чином китайські, 
комп’ютери, телефони, приймачі, телевізори и автомобілі, які і є дітьми однієї з 
«продажных девок». 
11 - дилю́вій (від лат. Diluvium — «потоп, повінь, паводок») — генетичний тип пухких 
континентальних відкладів, що виникає у процесі нагромадження осадів у каналах стоку 
катастрофічних гляціальних суперпаводків із прильодовикових озер після проривів 
льодовикових загат у недавньому геологічному минулому (кінець останньої 
льодовикової епохи, 11—15 тис. до н. e.). Теоретично не можна заперечувати, що такі 
потоки могли існувати і на ранніх стадіях зледенінь у схожих орокліматичних умовах. 
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Ярошівський кар’єр, де ми разом проводили дослідження і виклали їх у спільній 
статті [2011]. Неспроможність заперечити викладені факти та надати їм іншу 
інтерпретацію очевидна з того, що, незважаючи на неодноразові запрошення до 
дискусії, ми не почули ніякої відповіді. Користуючись нагодою знову запрошую 
колег-природознавців до відкритої дискусії. 

Ортодоксальність наукових поглядів у науці, яка не вибудована на строгих 
фізичних законах і математичних оцінках – річ дуже небезпечна. Добрим 
прикладом для доведення цієї тези стала у свій час радикальна зміна поглядів 
наполегливого і добросовісного українського дослідника М.Ф. Веклича на 
проблему походження лесів. Як позитивно стала розвиватися українська 
палеогеографія опісля цього, загальновідомо. Наразі, сучасний стан цієї важливої 
галузі знання про природу Землі в Україні гостро потребує свого «невгамовного 
Максима», як любовно називали його колеги.   

А наостанок, читаючи згадану роботу російських палеогеографів, яка 
підштовхнула мене до «невеселих роздумів», аналізуючи зміст роботи та склад 
авторів, мені стало сумно від порівняння з «досягненнями» української 
палеогеографії. І хоча знаю, що наукові дослідження в Росії фінансуються 
Російським фондом фундаментальних досліджень (РФФД), хоча і певен, що 
російський науковець і рядка не напише, в експедицію не виїде, на конференцію 
не попрямує і т. п. без гранта РФФД, а все ж питаю у колег рядками вірша 
Віктора Баранова:  

«Українці мої!  
То вкраїнці ми з вами, чи як? 
Чи в "моголах" і вмерти судила нам доля пихата? 
Чи в могили забрати судилось нам наш переляк, 
Що розцвів нам у думах смиренністю "меншого брата"?» 
Добре було б мати свого «Віктора Баранова» в українській «фізичній 

географії», яка вже давно відмахнулася від пояснення життя природного 
середовища законами фізики, та, зокрема, у «геоморфології та палеогеографії». 
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It is about a number of fundamental scientific problems of modern reconstruction of 

Quaternary environmental conditions, which have been slowing down further development of 
Quaternary palaeogeography that logically complicates understanding of the natural processes – 
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hence reconstruction conditions for the formation of archaeological cultures of Paleolithic, 
complications of Quaternary stratigraphic significance, understanding of the geological and 
geomorphologic mapping of Quaternary deposits and events associated with their formation. 
There are disputed questions of reliability of modern methods of absolute age dating of 
Quaternary sediments and causes of current stagnation in the development of palaeogeography 
in Ukraine, palaeogeography in the broadest sense of the importance of this scientific direction 
to show an objective picture of the history of relief development in Ukraine and neighboring 
areas, the role of geomorphologic processes in birth and death of archaeological cultures, in the 
development of various economic activities, the emergence of environmental problems 
associated with the state of the environment, of which the earth relief and geomorphologic 
processes of the recent past and modern. It is suggested fully to give up the results of 
thermoluminescent dating during realization of researches of events of Quaternary in last 100 - 
150 thousand years; to go back to the stratum charts of V.Gromov et al, that was used to the 
period of absolute trust to the results of thermoluminescent dating; to admit the errors 
conditioned  by pressure of dominant scientific conceptions and authorities, see and take into 
account "unprofitable facts" in the scientific activity, cautioned from the search of place of own 
results in existent  dominating conceptions. 

Key words: object of research of palaeogeography, authenticity of reconstructions of 
palaeogeography, dating of stratum subdivisions, thermoluminescent method of dating, 
catastrophic consequences of glacial epochs. 
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СТРУКТУРНІ ТА ЕНТРОПІЙНІ ПОКАЗНИКИ 
РІЧКОВИХ СИСТЕМ ЗАКАРПАТТЯ 

 
Ярослав Хомин 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Проаналізовані різні типии класифікаційних моделей річкових систем Закарпаття, а 
також виявлений взаємозв’язок між їх порядком і гідрологічними, гідрографічними 
показниками. Як індикаційний параметр на основі проведеного кореляційно-регресійного 
аналізу пропонується використовувати порядок річкових систем за моделлю Шайдеггера, 
а також їх структурно-інформаційні (ентропійні) показники. 

Ключові слова: річкові системи, класифікаційні моделі, гідроморфологічний 
коефіцієнт, структурно-інформаційні (ентропійні) показники, ізоморфізм 

 
При дослідженні річкових систем, їх функціонування, динаміки і 

історії розвитку використовують різні класифікаційні моделі. У їх вивченні 
виділяють два якісно різних етапи.Перший етап охоплює період з початку 30-х 
років по 1966 р. і пов'язаний з роботами Р. Е. Хортона [Хортон, 1948]. Ним була 
запропонована система порядкової класифікації(СПК) річок і встановлено ряд 
кількісних статистичних закономірностей їх будови, які пізніше з додаваннями, 
зробленими С. Шуммом [Shumm, 1956]), дістали назву "законів Хортона". 

В міру накопичення фактичного матеріалу по топології річкових систем 
порядкова класифікація у ряді випадків перестала відповідати вимогам 
практики. Слід зазначити, що Р. Е. Хортон сам розумів недосконалість своєї 
СПК і рекомендував її модифікувати, що і було зроблено А. Штралером 
[Strahlег, 1952]. 

Суть змін, внесених Штралером в СПК  Хортона, зводиться до наступного. 
За пропозицією Р. Е. Хортона найменший  (елементарний) потік, що не має 
притоків, називається потоком першого порядку. Ріка, утворена злиттям двох 
потоків першого порядку, вважається річкою другого порядку. Остання може 
приймати довільне число елементарних приток і міняє свій порядок на третій 
лише у разі злиття з іншою річкою другого порядку. Потік третього порядку 
відповідно може приймати довільне число приток першого і другого порядків і 
підвищує свій клас на одиницю лише після зустрічі з іншою річкою третього 
порядку. Іншими словами, потік порядку К  утворюється злиттям  не менше двох 
приток порядку (К= 1), але може приймати  необмежену кількість приток 
порядку К=1 (рис. 1,А). Тому класифікації  Хортона  властива деяка 
невизначеність відносно кількісної характеристики  гідромережі. В міру 
ускладнення мережі від витоку до гирла порядок річкової системи зростає 
стрибкоподібно таким чином, що він набуває цілих значень К= 1, 2, 3,... 

Штралер відмовився від представлення річкової мережі як системи головних 
річок,  тобто  від  надання  останнім   додаткових   ознак,  що  випливають  із 
___________________ 
© Хомин Я., 2016 
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Рис. 1. Класифікація річкових систем за моделями Хортона (А),  
Штралера (Б), Ржаніцина (В) і Шріва (Г). 

1 – притоки першого порядку; 2–5 – притоки відповідно другого, третього, 
четвертого і п’ятого порядків. 
 
властивостей новоутворень, а не із індивідуальних особливостей. Згідно 
класифікації Штралера, нерозгалуженим первинним потокам завжди  
присвоюється  порядковий номер 1. При злитті двох елементів утворюється 
потік з порядковим номером на одиницю вище. Відрізок русла цього порядку 
закінчується  в точці  його злиття з другим  відрізком того ж або більш високого 
порядку. Отже, у міру ускладнення річкової системи від витоків до гирла вона 
включає елементи  усе більш  високих порядків таким чином, що останні 
зростають стрибкоподібно і набувають тільки цілих значень К= 1,2,3,.(див. рис 
1,Б). 

Аналогічна модель розроблена і апробована В.П.Філософовим (1960) для 
пошуків і розробки тектонічних структур. 

Відмінність схем Хортона і Штралера  полягає в тому, що перший з них роз- 
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глядає річки різних порядків на усьому протязі від витоку до гирла, а другий 
виділяє відрізки русел, приурочені до тих же порядків. Порядок замикаючої 
ланки в класифікаційній схемі Штралера, так само як і у Хортона, поширюється 
фактично на всю систему (підсистему). 

Штралер, відмовившись від виділення головних річок систем, все ж не 
усунув інші недоліки  моделі Хортона. Так, припущення того, що річкова 
системаможе містити довільне  число підсистемпризводить до значної варіації 
різних характеристик систем одного порядку.  

В принципі СПК Хортона і Штралера мають багато спільного, і тому СПК 
Штралера часто називають системою Хортона-Штралера. 

Модель Н. А. Ржаніцина є перехідною між вказаними групами. 
Шрів відмовився  від поняття "порядок річкової системи",  а розглядає 

"потужність річкової системи". Потужність системи визначається кількістю 
елементарних потоків, що входять у систему. Так, якщо річкова система містить, 
наприклад, 32  нерозгалужених елементарних потоки, то її потужність 
визначається числом 32. Схема ранжирування річкових систем за Шрівом 
приведена на рис. 1,Г. Усі ланки річкової мережі він ділить на зовнішні і 
внутрішні. До зовнішніх ланок відносяться елементарні нерозгалужені потоки, а 
до внутрішніх – безприточні ділянки  русла, розташовані між сусідніми точками 
злиття. При довільній  послідовності включення в систему елементарних потоків 
вона буде містити(S— 1) внутрішніх елементів. 

Новий етап в дослідженні топології річкових систем пов'язаний з роботами 
А. Е. Шайдеггера  [Sheidegger, 1966, 1967а, б] і пов'язаний з використанням 
теорії графів.А. Е. Шайдеггер запропонував визначати порядок системи, 
виходячи з порядків її складових, за рівнянням 

 
Де: К— порядок системи нижче злиття двох підсистем порядків min. 
Таким чином, при злитті двох підсистем незалежно від співвідношення їх 

розмірів(порядків) порядок системи нижче злиття змінюється на певну величину, 
пропорційну розмірам цих приток. Із рівняння виходить, що величина порядку 
може набувати не лише цілих значень, але також і дробових. Порядкову систему, 
запропоновану Шайдеггером, можна привести до виду, зручному для 
обчислення  порядку по існуючих довідкових посібниках. 

 
Отже, для обчислення порядку системи необхідно визначити кількість 

елементів першого порядку, що входять до неї. При цьому необхідність у 
встановленні порядків окремих приток відпадає, якщо вони не представляють 
самостійного інтересу. 

Таким чином, основні класифікаційні схеми річкової мережі умовно можна 
поділити на дві групи, що мають принципові відмінності. 

1.  Моделі Хортона і Штралера, передбачають зростання порядку на одиницю 
лише при злитті двох однопорядкових елементів (підсистем), тобто поєднують в 
порядку і потужність  і малюнок  річкової  системи, причому провідним 
показником виступає малюнок мережі. 

2. Моделі Шайдеггера і Шріва розглядають окремо потужність річкової 
системи і порядок включення в неї елементів в мережі. Основним показником 
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розмірів річкової системи тут є її масивність, яка в моделі Шайдеггера 
виражається через порядок, який враховує загальну кількість елементарних 
потоків, що входять в систему, а в схемі Шріва — безпосередньо через загальну 
кількість елементів. 

Виявлення закономірностей будови річкових систем можливе в рамках такої 
класифікаційної моделі, яка має високу роздільну здатність і забезпечує 
найбільшу стійкість характеристик в межах кожного рангу (порядку). Критерієм 
для вибору тієї чи іншої моделі (групи моделей) в якості розрахункової повинна 
служити найбільша стійкість параметрів річкової системи, класифікованої по 
одному із існуючих способів. З метою встановлення цього критерію проведено 
паралельний аналіз характеристик річкових систем Закарпатської області різних 
порядків, визначених методами Хортона і Шайдеггера (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Порівняння оновних завдань класифікаційних моделей Хортона і 
Шайдеггера. 

 
 Аналіз показав, що для розрахунку як гідрологічних, так і гідрографічних 

і морфометричних характеристик краще підходить модель Шайдеггера, в якій у 
порівнянні із моделлю Хортона суттєво знижується мінливість параметрів 
однопорядкових елементів річкової системи і спрощується техніка визначення її 
порядку. Щоправда для характеристики насиченості річкової системи потоками 
різних порядків, а також їх зміни в часі більшою інформативністю володіє 
модель Хортона-Штралера. Перевагою моделі Шайдеггера є також велика 
стійкість відхилень різних параметрів, що характеризують системи суміжних 
порядків. 

Одним з важливих показників, що дозволяють отримати загальне кількісне 
уявлення про водність території, ступень її ерозійного розчленовування, є 
густота річкової сітки. При цьому слід зазначити, що найбільша індикативність 
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Рис. 3.  Зміна порядку (К) річкової системи басейну р.Ріка за моделями  
Хортона - Штраллера (1) і Шайдеггера (2). 

 
властива лише дренажній річковій мережі,  що представлена елементарними 
водотоками І порядку. Із збільшенням порядку водотоків їхня дренажна функція 
слабшає і відповідно зростає функція транзитного пропуску води. По моделі 
Хортона - Штраллера для досліджуваних басейнів розрахована їх насиченість 
водотоками різних порядків, а також визначена довжина річок кожного порядку 
(табл.1). 

 
Таблиця 1 

Насиченість річкових систем  Закарпаття водотоками різних порядків  
Річкова 
система 

Порядок водотоків 
I II III IV V VI 

Уж 
   

Латориця 
   

Боржава 
  

 

Ріка 
   

Теребля 
   

Тересва 
   

Шопурка 
  

 

Примітка. В чисельнику - % від загальної кількості, в знаменнику - % від 
загальної довжини. 
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В                                                               Г 
Рис. 3.  Зв’язок порядку річкових систем Закарпаття із: А) загальною 

протяжністю річкової сітки; Б) площею басейнів; В) середньою багаторічно 
витратою води; Г) середньою багаторічною витратою наносів 

 
 
Водотоки І порядку складають близько 75% загальної кількості річок в 

окремих річкових системах. Деяка закономірність простежується і в розподілі 
річок вищих порядків. Так, на водотоки II порядку в середньому припадає 
приблизно 17-18 %, III - 3-4 %, IV - 0,7-0,8 % загальної кількості водотоків в 
басейні. За загальною довжиною елементарних водотоків спостерігаються 
локальні відхилення від виявленої вище закономірності, які пояснюються 
історією розвитку рельєфу території. В результаті підпружування в пліоцені ряду 
річок Закарпаття Вигорлат-Гутинською вулканічною грядою в їх басейнах 
відбулась перебудова гідросітки. Починаючи з раннього плейстоцену, почергово 
проривають вулканічну гряду річки Уж, Латориця, Боржава і Ріка. В їх басейнах 
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знову відбувається перебудова гідросітки. Таким чином, древнішими і 
розвиненішими системами є басейни річок Тересвиі Шопурки, верхів'я  р.Тиси. У 
зв'язку із цим, тут і спостерігається густіша річкова мережа із збільшеною 
довжиною елементарних водотоків, які за віком є старші від водотоків  басейнів 
Ужа, Латориці, Боржави і Ріки.  

При порівнянні показників густоти розчленовування басейнів з водністю 
(модулем стоку) чіткої відповідності не спостерігається.  Коефіцієнт кореляції  
становить 0,43. З урахуванням розчленовування тільки водотоками І-ІІ   порядків 
його величина зростає до 0,71. Звідси можна зробити висновок, що елементарна 
річкова сітка несе закодовану інформацію про стан, історію розвитку річкових 
систем, що обумовлюються співвідношенням й взаємодією екзогенних і 
ендогенних чинників рельєфотворення. 

У ряді випадків навіть при однаковому зволоженні і схожих морфометричних 
особливостях рельєфу спостерігаються значні відмінності в просторовому 
розподілі показників стоку і густоти ерозійного розчленовування території, що 
пояснюється головним чином різними геолого-геоморфоло-гічними умовами і 
неоднаковою історією розвитку рельєфу. Для характеристики впливу геолого-
геоморфологічного чинника на розвиток і функціонування  гідрографічної 
мережі певний інтерес представляє гідроморфологічний коефіцієнт (ГМК), 
запропонований І.Н. Гарцманом (1971), який характеризує довжину річкової 
сітки, що необхідна для формування середньої багаторічної витрати води в 1 
м3/сек. Значення ГМК для досліджуваних річкових систем змінюються в досить 
широких межах (від 32,4 до 84,1 км×сек/м3). 

Для побудови картосхеми просторового розподілу ГМК по території 
Закарпатської області окрім даних Держкомгідромету УРСР для точнішої і 
надійнішої його інтерполяції використані також результати наших багаторічних 
стаціонарних і гідрологічних спостережень в замикаючих гідро створах 
різнопорядкових водотоків в басейнах річок Боржави і Тиси. 

Значення ГМК (рис. 4) в основному збільшуються з північного сходу на 
південний захід, що відповідає зменшенню в цьому ж напрямі ерозійного врізу 
основних річок цього регіону. Переформовування річкової сітки в басейнах 
річок, що прорвали Вулканічний хребет (Уж, Латориця, Боржава, Ріка), призвело 
до інтенсивного ерозійного розчленовування території. Проте, незначна глибина 
врізу водотоків разом з гідрогеологічними і літолого-стратиграфічними 
особливостями зумовили тут відносно підвищені значення ГМК (70-80 км×сек/м3 
) в порівнянні з районами з більш древньою гідрографічною мережею. В цілому 
ж, аналіз розподілу ГМК в басейнах річок південно-західного макросхилу 
Українських Карпат підтверджують припущення І.Н.Гарцмана (1971), 
М.С.Карасьова і Г.І.Худякова (1984) про геолого-геоморфологічну і літолого-
стратиграфічну обумовленість його кількісної характеристики. Це дає 
можливість отримувати розрахункові залежності між показниками гідрографії 
річкової сітки і її гідрологічними показниками (витрати води і наносів) на досить 
високому рівні достовірності для регіонів з однаковими значеннями ГМК. 

В якості індикаційного параметра може використовуватися також порядок 
річкової системи за моделлю Шайдеггера, який враховує усі без виключення 
водотоки I порядку, що входять до неї, незалежно від послідовності їх включення 
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в річкову систему і відображає ступінь наростання її потужності. Порядок будь-
якої системи визначається за формулою, запропонованою Шайдеггером (1975): 

 
де:  – загальна кількість водотоків першого порядку, що входять у 

систему.  
Для окремих річкових систем був проведений кореляційно-регресійний 

аналіз зв'язків   між їх порядком (за Шайдеггером), площею, загальною 
протяжністю гідрографічної сітки і   середньорічними витратами води. Як 
показали розрахунки, між досліджуваними параметрами існує тісний 
кореляційний зв'язок, що практично наближається до функціонального і 
виражається напівлогарифмічною залежністю виду: 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Розподіл гідроморфологічного коефіцієнту на території Закарпатської 
області. 

Значення ГМК (км×сек/м3): 1) 30 – 40; 2) 41 – 50; 3) 51 – 60; 4) 61 – 70; 5) 71 – 80. 
 
де: k – порядок системи, y– розрахункова величина: площа системи (F, км2), 

протяжність річкової мережі в системі (L, км)  або витрата води (Q м3/сек),aіb - 
коефіцієнти рівняння напівлогарифмічної  регресії (таблиця 2). 

Коефіцієнти кореляції у всіх випадках достатньо високі (0,81 – 0,99), що 
дозволяє використовувати отримані залежності для розрахунку гідрологічних і 



242 
 

гідрографічних показників річкових систем на досліджуваній території з 
достатньо високою точністю. Розбіжності між розрахунковими показниками і 
результатами натурних спостережень, проведених в різних ланках гідрографічної 
сітки досліджуваних систем, складають 3-18 %, причому вони зменшуються в 
міру збільшення порядку ріки. 

Окрім високих індикаційних властивостей узагальненого показника порядку 
річкової системи, відмічений також тісний зв'язок з водністю території для 
районів з різними значеннями ГМК (рис. 5). Це підтверджується також 
розрахованим для всіх досліджуваних річкових систем множинним коефіцієнтом 
кореляції між їх порядком, показником твердого стоку і ГМК, величина якого 
досягає 0,98 і виражається залежністю виду: 

01,809,063,0  zxy  
де:  у – твердий стік (кг/сек);  х – порядок річкових систем; z – ГМК 

(км×сек/м3). 
 

Таблиця 2 
Зв'язок порядку річкових систем з їх площею (F), протяжністю річкової 

мережі (L) і  витратою води (Q) 
 

Річкова 
система 

 F, (км2) L, (км)   Q, (м3/сек), 

Коефіц. 
кореляц. 

Коефіц. 
регресії Коефіц. 

кореляц. 

Коефіц. 
регресії Коефіц. 

кореляц. 

Коефіц. 
регресії 

a b a b a b 
Уж 0,96 0,30 0,10 0,99 0,31 0,14 0,98 0,25 1,08 

Латориця 0,85 0,27 0,22 0,81 0,25 0,32 0,97 0,27 1,51 

Боржава 0,91 0,25 0,28 0,95 0,27 0,28 0,98 0,20 0,81 

Ріка 0,89 0,24 0,25 0,95 0,25 0,30 0,87 0,24 1,49 

Тересва 0,95 0,23 0,12 0,99 0,28 0,01 0,97 0,27 1,50 

 
Приведені результати свідчать про існування регіональних закономірностей у 

функціонуванні річкових систем і дозволяє використовувати їх в цілях 
підвищення точності розрахунку стоку води і наносів. Із збільшенням ГМК 
витрата води в однопорядковнх системах зростає, причому відмічена 
закономірність найбільш чітко проявляється в басейнах річок V і вище порядків. 

Новим етапом у дослідженні структур річкових систем стало введення 
Б.А.Казанським (1976) ентропійної характеристики. Дослідження показали, що 
гідрологічні характеристики річкових систем визначаються не лише (і не стільки) 
числом їх елементів (ланок) і їх порядком, але, очевидно, більшою мірою 
взаємною супідрядністю цих елементів, тобто структурою річкової мережі . Так 
наприклад, річкові системи із структурою, топологічно ізоморфною графам б-с 
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(рис. 6), маючи однакове число ланок і один і той же порядок, за інших рівних 
умов відрізнятимуться як за дренажними, так і за транзитними і ерозійними 
параметрами. Однак, для характеристики їх структурних відмінностей до 
сьогодні не запропоновано жодних кількісних показників. Методики ж якісної 
(описової) характеристики структур, запропоновані, наприклад Вернером [10] чи 
Моком [6], непридатні практично із-за надзвичайно великого числа теоретично 
можливих різних структур вже для систем 3-4 порядку, що мають 20 і більше 
первинних ланок (витоків). 

Як видно із таблиці. 3, вже при sд = 20 теоретичне число топологічно різних 
річкових структур перевищує 1 мільярд, що в багато разів більше числа усіх 
річкових систем подібної потужності на Землі і що виключає, будь-яку 
можливість однозначної індентифікації кожної структури. Якщо ж 
характеризувати структури з точністю до ізоморфізму (на мал. 6, наприклад, 
ізоморфними є графи в і к), то кількість теоретично можливих неізоморфних 
річкових систем буде значно меншою.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Зв’язок середніх багаторічних витрат води (Q) із порядком ріки (К) 

для різних значень гідроморфологічного коефіцієнту (ГМК) 
Значення ГМК (км×сек/м3): 1) 0 – 10; 2) 11 -20; 3) 21 -30; 4) 31 – 50; 5) 51 -60;     

6) >60 
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Таблиця 3 
Кількість топологічно різних N(sд) і неізоморфних річкових структур M(sд) 

для потужності sд≤20 і їх відношення 
sд N(sд) M(sд) M(sд) : N(sд)  
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 

1 
2 
5 
14 

4862 
2674440 

1767264233 

1 
1 
2 
3 

98 
4850 

293547 

1 
0,5 
0,4 

0,2142 
0,0201 
0,0018 

0,000166 

 
Будь-яка реальна структура річкової сітки є унікальною в силу своєї 

неповторності. Тому в кількісному відношенні вона може бути 
охарактеризованою лише шляхом ентропійної (інформаційної) оцінки ступеня її 
різноманітності чи впорядкованості. Структурно-інформаційна оцінка (ентропія) 
річкових систем враховує число елементів в річковій системі і найголовніше їх 
супідрядністю. Для практичного використання найбільш зручно 
використовувати в якості такої міри потужності річкової сітки модель Шріви, 
згідно якої потужність будь-якої ланки річкової сітки рівна кількості первинних 
водотоків (за Хортоном їм присвоюється потужність, яка рівна 1). 

 У випадку злиття двох підсистем міра різноманітності в точці злиття 
оцінюється за формулою: 

 

 
 

де:  – відносна вага потужностей річкових систем при злитті. 

Причому: 
 

;           ; 

 

де: ,  ,  - відповідно потужності першої, другої і спільної річкової 

системи. 
Структурна ентропія однозначно, як про це згадувалось раніше, характеризує 

структури потужністю Sі<8 (де Sі – число елементів першого порядку). При Sі>1 
можливими є випадки співпадіння значення ентропії у не ізоморфних структур, 
які можуть бути рівноцінними при проведенні впорядкованості системи (мал.7). 
Тому для порівняння і подальших розрахунків краще користуватись відносним 
показником,який визначається за формулою  

; 
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а                           б                    в                        г                         д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,237                       5,507                       5,675                     5,783                     5,857       
е                               ж                          з                        і                           к 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,913                       6,054                      6,129                 6,183                 5,675 
   л                                м                              н                                о             
 
 
 
 
 
 
 
 
   5,972                       6,177                        6,324                           6,447  
 п                               р                                      с                              т 
 
 
 
 
 
 
      
 
 6,595                          6,730                         6,762                          7,000      
 

Рис. 6. Приклади різних за топологією річкових структур  при Sд= 8 
Цифрами вказані значення структурної ентропії Н 
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1, оскільки знаменник теоретично може бути рівним верхній межі 

структурної  ентропії. Відмітимо лише, що коли , то у 

такому випадку . Тому для річкових систем максимальна величина 

ентропії дорівнюватиме: 

Si -1; 

 
Розроблено комп’ютерну програму для розрахунку ентропійних показників 

річкових систем Закарпатської області, а також їх зв’язок із іншими 
гідрологічними показниками.  

За результатами цих досліджень можна стверджувати, що для досліджуваної 
території виявлено наступні закономірності: 

 

;      ;   ; 

Таким чином із сказаного можна зробити висновок, що структурні показники 
річкових систем виступають як ефективний показник оцінки їх гідрографічних, 
гідрометричних і гідрологічних показників. При цьому слід зазначити, що що вся 
інформація про структуру річкової мережі із існуючих і доступних (на сьогодні) 
топографічних карт є недостатньою. Усе це є можливим лише при умові 
використання топографічних карт хоча би масштабу 1:100 000. 
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STRUCTURAL AND  ENTROPY INDICATORS  
OF  TRANSCARPATHIA RIVER SYSTEMS 
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Ivan Franko National University of Lviv 
 

Different types of Transcarpathia river systems classification models have been analyzed 
and the correlation between their order and hydrological, hydrographic indicators have been 
found. According to the correlation and regression analysis, Shaydehher's models and their 
structural and informational(entropy)indexes are proposed to be used as an indicator parameter. 

Key words: river systems, classification models, hydromorphological coefficient (GMC), 
structural and informational (entropy) indexes, isomorphism. 
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УДК 551.435.16 
 

ZASTOSOWANIE METOD SATELITARNYCH W OCENIE EROZJI 
POWIERZCHNIOWEJ – GÓRY IZERSKIE  

 
Andrzej Strużyński, Edward Pierzgalski, Magdalena Janek 

Uniwerrsytet Rolniczy w Krakowie 
 

Wstęp 
W latach 80-tych zeszłego stulecia w Karkonoszach i Górach Izerskich uszkodzone 

zostały znaczne obszary lasów, co spowodowało poważne zmiany w funkcjonowaniu 
ekosystemu. Wpłynęło to na zmniejszenie efektywności gospodarki leśnej, a także 
spowodowało zwiększenie erozji wodnej liniowej i powierzchniowej na tym obszarze.  
W latach 1996/7 wykonano pomiary terenowe przez zespół badawczy w skład którego 
weszły ośrodki: Instytut Badawczy Leśnictwa /o w Krakowie, Katedra Inżynierii 
Wodnej AR w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Ocena składu 
chemicznego podłoża, intensywności erozji i powierzchni dotkniętych klęską 
ekologiczną, wykonana została na podstawie pomiarów terenowych i interpretacji 
zdjęć satelitarnych z lat 1986 i 1992. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki 
interpretacji obrazu satelitarnego z roku 2005 wykonanego w 4 pasmach spektralnych, 
a także Numerycznego Modelu Terenu. Kalibrację obrazów przeprowadzono w 
oparciu o wizję lokalną i pomiary terenowe wykonane w maju 2008.   

          
 

1. Obszar badań 
 
Obszar badań obejmuje fragmenty Karkonoszy i Gór Izerskich (Sudety 

Zachodnie). Całkowita powierzchnia poddana interpretacji zdjęć satelitarnych wynosi 
108 km2 i obejmuje obszary obrębów: Szklarska Poręba, Piechowice, Świeradów i 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Obszar ten od zachodu ograniczony jest Brama 
Żytawską, a od wschodu, na wysokości Przełęczy Szklarskiej, Karkonoszami i Kotliną 
Jeleniogórską. Północna część Gór Izerskich utworzona jest z tzw. metamorfiku 
izerskiego, masywu utworzonego ze starych skał przeobrażonych i poprzecinanych 
żyłami kwarcowymi. Ze względu na powstałe w latach 80-tych XX wieku wylesienia, 
szczególną uwagę poświęcono w opracowaniu rejonowi Wysokiej Kopy (1126 m 
n.p.m.). Karkonosze zbudowane są głównie z granitów wieku karbońskiego. Chociaż 
góry te nie należą do gór wysokich, klimat w nich panujący jest dość surowy. Średnia 
roczna temperatura na Śnieżce wynosi 0,4°C, na Szrenicy 1,9°C. W Karpaczu i 
Szklarskiej Porębie, temperatura osiąga 6,0°C. Roczna suma opadów na Śnieżce 
przekracza 1200 mm, na Szrenicy i Wielkim Szyszaku osiąga 1400 mm. Dodatkowo 
występują tu silne wiatry i huragany, zjawiska fenowe, a także gwałtowne zmiany 
pogody. W niniejszym opracowaniu interpretacji zdjęć satelitarnych poddany został 
niewielki obszar Karkonoszy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Gór Izerskich 
(Ryc.1). 
___________________ 
© Strużyński А., Pierzgalski E., Janek M., 2016 
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Ryc. 1. Ortofotomapa przedstawiająca badany obszar (barwy naturalne) 
 
 

2. Charakterystyka morfologiczna obszaru, opis procesu degradacji i celu 
pracy 

 
2.1. określenie rodzaju gleb i rodzajów erozji potencjalnej występujących w 

Górach Izerskich 
Gleby należą w większości do działu gleb autogenicznych, rzędu 

brunatnoziemnych, typów brunatnych kwaśnych i właściwych, oraz do podtypów: 
bielicowanych i wyługowanych. W miejscach załamania spadków pojawiają się także 
gleby należące do działu gleb napływowych, rzędu i typu deluwialnych. Pod względem 
własności fizycznych i fizykowodnych należą one do gleb średnich i lekkich. 
Przeważają gliny lekkie pylaste i lekkie. Zawartość materii organicznej jest duża w 
poziomach organicznych do 40,1 %, a w poziomach próchnicznych od 1,2 do 5,6 % . 
Poziom próchniczny w badanych glebach jest na ogół dobrze wykształcony [Bartnik i 
inni 1998].  

Badany rejon należy do typu A strefy morfodynamicznej. Jest to strefa o 
przewadze procesów degradacji. Należą do nich najbardziej erozyjne tereny, w których 
większość wyerodowanego materiału jest unoszona poza obręb zlewni. Skutkiem takiej 
erozji może być zniszczenie profilu gleby, niekiedy jego podłoża, oraz częściowe lub 
całkowite rozczłonkowanie reliefu. Na intensyfikację procesów erozji wpływa 
działalność człowieka.  Antropopresja przejawiająca się zanieczyszczeniem atmosfery 
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gleby często powoduje osłabienie i wymieranie drzewostanów. Erozja 
powierzchniowa, polega na równoważnym, powolnym i ciągłym zmywaniu cząstek 
gleby przez wodę. Powoduje ona zmiany w profilu glebowym na zboczu stoku i u jego 
podnóża i zwiększa miąższość gleb namytych. Erozja liniowa powstaje przy 
skoncentrowanym spływie wody w aluwiach, a jej efektem są wyżłobienia. Główną 
przyczyną tworzenia się żłobin jest spadek stoku, a ich rozmiary zależą od podatności 
podłoża na rozmywanie [Bartnik i inni 1998]. Dla badanego obszaru zagrożenie erozją 
opracowano wg sześciostopniowej skali opracowanej przez Siutę [Korelewski 1983] 
dla obszarów zalesionych [Bartnik i inni 1998] (Tabela 1). 

 
Tabela 1 

Zagrożenie erozją wodną poszczególnych grup gleb wg Siuty [Korelewski 1983] 
 

 Nachylenie terenu w stopniach 
Grupy 
gleb 

do 3° 
do 5.2% 

3-6° 
5.2-10.5 % 

6-10° 
10.5-17.6 %

10-15° 
17.6-26.8 % 

powyżej 15° 
powyżej 26.8 

% 
 Stopnie zagrożenia  erozją (erozja potencjalna) 

1 0-1 2 (+) 3 + 4 + 5 + 
2 0-1 1-2 2-3 (+) 3-4 + 5 + 
3 0 0-1 2 3 + 4-5 + 
4 0 0-1 1-2 2-3 (+) 3-5 (+) 

Erozje liniową zaznaczono krzyżykiem: 
(+) - przemiana żłobin w większe formy wklęsłe jest raczej mało spodziewana, 
 +  - sygnalizuje łatwość pogłębiania się żłobin i rozczłonkowanie się reliefu 

(doliny suche). 
Uwzględnienie sum rocznych opadów: 
- w rejonach o opadach poniżej 600 mm przyjmujemy stopień niższy, a powyżej 

600 mm - wyższy (dotyczy stopni podanych alternatywnie) 
- przy opadach: poniżej 600 mm - stopień 3, 600-800 mm stopień 4, powyżej 800 

mm - stopień 5 (dotyczy przypadku określenia erozji w granicach 3-5 stopni). 
 
Z powodów gospodarczych przeprowadzonych w XX wieku na terenach leśnych 

zmieniona została naturalna paleta gatunkowa. Najbardziej cenione gatunki jak jodła, 
świerk i buk zostały objęte gospodarką leśną. Obszary lasu zostały podzielone na 
powierzchnie o ściśle określonej gospodarce leśnej: bór górski, bór wysokogórski, bór 
mieszany górski, las mieszany górski i las górski [Mapa przeglądowa siedlisk 1999a, 
Mapa przeglądowa siedlisk 1999b]. Spowodowało to obniżenie pierwotnej 
różnorodności gatunkowej. Poza tym wylesienia gospodarcze i rolnicze zmniejszały 
powierzchnię lasów, doprowadzając do obniżenia ich granicy nawet do 200 m. Poza 
tym udział świerka bardzo zwiększył się w porównaniu z innymi gatunkami drzew. 
Należy tu wspomnieć, że gatunek ten jest bardzo wrażliwy na skażenie środowiska. W 
latach 80-tych drzewostan świerka pospolitego stanowił do 90% udziału w 
drzewostanie [Przybylski 1994]. Wylesienia dotyczyły dużych powierzchni lasów. 
Procesy erozyjne, związane między innymi ze zmniejszaniem się zasobności gleby w 
składniki pokarmowe, zachodziły szczególnie intensywnie w okresie nagłego 
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obumierania drzewostanów na skutek odsłonięcia stoków pokrytych w niewielkim 
stopniu roślinnością runa, charakterystyczną dla zwartych drzewostanów. Po 
powstaniu nowych zbiorowisk roślinnych z Calamagrostis sp. i Deschampsia sp. 
niebezpieczeństwo erozji zmniejszyło się, a obumierające części nadziemne roślin w 
procesie rozkładu wzbogacają glebę w składniki pokarmowe dostępne dla drzew, które 
zdołały przetrwać. Pomimo że roślinność runa tworzy zwartą pokrywę niekorzystną z 
punktu widzenia odnowień naturalnych i sztucznych, to z punktu widzenia procesów 
erozyjnych pełni ona niezwykle istotne w tych warunkach funkcje glebochronne 
[Bartnik i inni 1998]. Należy zauważyć, że pojawiające się zagrożenie i powstała 
katastrofa ekologiczna sprowokowała liczne prace w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. 
W 1999 roku ukazało się wyczerpujące opracowanie będące odzwierciedleniem 
wieloletniego monitoringu przeprowadzonego w obrębach Szklarska Poręba i 
Piechowice [Mapa przeglądowa zagrożenia środowiska leśnego i ochrony lasu 1999c i 
1999d]. W opracowaniu zamieszczone są lokalizacje stałych partii kontrolnych 
poszukiwań brudnicy mniszki i zasnui, a także położenie punktów monitoringu 
technicznego i biologicznego. Zidentyfikowano również obszary zagrożone przez 
zwierzynę łowną, szkodniki wtórne, granice obszarów zagrożonych przez szkodniki 
pierwotne i granice stref uszkodzeń przez przemysł. Przedstawione zostały również 
powierzchnie drzewostanów istniejących na gruntach porolnych. Z opracowania 
wynika, że wiele powierzchni leżących w granicach obu obrębów zagrożonych jest 
przez szkodniki wtórne.  

 
2.2. Stan obecny 
Odnowienia lasów są procesem długotrwałym, jednakże prace wykonane przez 

leśników prowadzą do odnowień powierzchni leśnych. Wizja lokalna wykonana w 
czerwcu 2008, pozwoliła na scharakteryzowanie obszarów leśnych do potrzeb 
interpretacji przeglądu satelitarnego. W wyniku wyjazdu w teren zaobserwowano 
młode lasy rosnące w rejonie Wysokiej Kopy, obszaru najbardziej dotkniętego 
katastrofą ekologiczną z lat 80-tych XX wieku. Zniszczone drzewostany zostały w 
znacznej części usunięte, a na ich miejscu prowadzone są systematyczne odnowienia. 
Na wylesionych obszarach odnaleziono kilkunastoletnie drzewa, które zostały 
odnowione tuż po zaistniałej katastrofie (Ryc. 2). Na niższych partiach stoków tego 
regionu nie zaobserwowano widocznych znaków uszkodzeń drzewostanu, również na 
dolnych partiach północnych stoków najwyższych szczytów Gór Izerskich stan lasów 
można określić jako dobry. 

 
2.3. Cel pracy 
Celem artykułu jest określenie zmian procesów erozyjnych poprzez 

charakterystykę zmian zalesienia badanego obszaru w latach 1997 - 2005. Na 
podstawie przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych w niniejszej ocenie 
sklasyfikowano stanowiska obszarów leśnych, polan śródleśnych i łąk na wybranych 
obszarach Gór izerskich i Karkonoszy.  

 
3. Metodyka interpretacyjna i pomiarowa 

 
3.1. Źródła danych 
 Podstawowymi źródłami danych zastosowanych w opracowaniu są: 
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 zdjęcie sateltane [Techmex 2005], 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 2. Odnowienia leśne na Wysokiej Kopie. Rejon największych wylesień 
 
numeryczny model terenu [CODGiK 2004], 
 mapa powierzchniowego zasięgu obrębów leśnych, 
 
Wielospektralne zdjęcie satelitarne wykonane przez amerykańskiego satelitę 

Iconos w dniu 5 października 2005r obejmuje obszar sfery o powierzchni 170km2, 
która wypełniona jest zamówionymi danymi rastrowymi na powierzchni 108 km2. 
Obraz charakteryzuje się rozdzielczością 0,8 m i wykonany jest w spektrach 
widzialnych (RGB – czerwony, zielony, niebieski) i w bliskiej podczerwieni (NI). Ze 
względu na porę roku pomimo, że wykonane zostało w godzinach południowych, 
znajdują się na nim cienie dolin i drzew, co utrudniło nieznacznie klasyfikację 
metodami komputerowymi. Zobrazowanie skorygowane zostało do układu PUWG 
1992. Dane przesłane zostały w formie dwóch plików GeoTIFF charakteryzujących się 
dokładnością planimetryczną odpowiednią dla skali 1:5000 (CE90– 4m, RMSE– 2m). 

  Udział podczerwieni w widmie (dla obrazów w widmach NRG) zmienia się z 
zależności od ekspozycji stoku, co powoduje, że wysoko położone strome stoki 
północne mają odcień niebiesko-zielony w porównaniu ze stokami o ekspozycji 
południowej. Odcień ten można również zauważyć na terenach słabo pokrytych (lub 
nie pokrytych) roślinnością, a także rzekach i zbiornikach wodnych. Jest to związane z 
silnym pochłanianiem promieni „cieplnych” przez te obiekty (powodujące w 
konsekwencji ich nagrzewanie).  

Numeryczny Model Terenu (NMT) znajduje się na piętnastu arkuszach  
zapisanych w formatach: ESRI TIN, INTERGRAPH TTN i ASCII. Zakupione 
opracowanie zostało wykonane w układzie współrzędnych PUWG 1992 z poziomem 
odniesienia Kronsztadt 86 w oparciu o stereoskopowe zdjęcia uzyskane z nalotów 
lotniczych wykonanych w roku kwietniu 2004. „Do opracowania ortofotomapy 
wykorzystano czarno-białe, zdjęcia lotnicze wykonane w skali 1:26 0000. Zdjęcia 
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zostały zeskanowane dokładnością 14 mikrometrów i zapisane formacie TIF z 
kompresją jpeg. Model numeryczny terenu został wykonany na bazie automatycznie 
wygenerowanej siatki punktów wysokościowych o rozmiarach piksela 25m [CODGiK 
2004]. Model terenu przesłany został w 135 plikach, które zostały scalone w jeden i 
poddane dalszej obróbce. Przykład wizualizacji wykonanej w programie Surfer z 
rozdzielczością 20 wykonaną w technice „3D surface” przedstawiono na rycinie 3. Ze 
zobrazowania usunięto obszary interpolacji pustych danych terenu, będących poza 
granicami Polski. Numeryczny model terenu posłużył do wykonania modelu spadków, 
który stał źródłem danych do określenia stopni zagrożenia erozją wg Siuty [Korelewski 
1983].     

a)                                                              b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kolory oznaczają: niebieski – Szklarska Poręba, czerwony – Piechowice, zielony 

– KPN, żółty – Świeradów, fioletowy – obszary miejskie, jasnoniebieski – obszar 
Czech 

Ryc. 3. Numeryczny Model Terenu wykonany za pomocą oprogramowania Surfer 
(a), oraz mapa obrębów leśnych (b), klasy zagrożenia erozją (c) 

 
3.2. Metodyka prac interpretacyjnych wykonanych w celu określenia 

powierzchni zajmowanej przez odpowiednie rodzaje użytków leśnych i łąk 
Prace interpretacyjne rozpoczęto od obróbki danych w pełnej rozdzielczości 

(rozmiar piksela – 0.8m) lecz ze względów obliczeniowych poprzez uśrednianie barwy 
ograniczono wielkość piksela do 25 metrów, co odpowiada obszarowi zajmowanemu 
przez niewielką grupę drzew, a następnie wyszczególniono 7 klas określających 
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roślinność, obszary nieporośnięte, a także obszary puste (brak sceny). W tym celu 
stworzone zostały sygnatury poszczególnych obszarów (program Idrisi). W celu 
osiągnięcia największej poprawności kwalifikacji obszarów dokonano szeregu operacji 
na obrazach satelitarnych (integracja informacji dostępnych w poszczególnych 
widmach spektralnych). Następnie przeprowadzono procedury klasyfikacyjne („piped, 
mindist i maxlike”). Metoda „piped” jest najszybsza i najmniej dokładna, a procedura 
„maxlike” jest opisywana jako najdokładniejsza. W wyniku przeprowadzonych prac 
najlepsze wyniki osiągnięto przy pomocy procedury „mindist” dla wszystkich 4 
posiadanych pasm widma, a także procedury „maxlike” wykonanej przy zastosowaniu 
obrazów wykonanych w widmach: bliskiej podczerwieni, czerwieni i zieleni. Obie w/w 
procedury należą do grupy tzw. „hard classifiers”, które w odróżnieniu od grupy metod 
typu „soft classifiers” do interpretacji wymagają wcześniejszego zdefiniowania 
sygnatur obszarów, które mają być wyszukiwane na obrazach. Na odcień 
obserwowanych powierzchni ma wpływ nie tylko ich stan, lecz również ekspozycja i 
nachylenie. W związku z tym podobne użytki znajdujące się na stokach północnych i 
południowych mogą zostać zakwalifikowane przez program do różnych klas. Z tego 
powodu obszary opisane jako należące do klas 5 i 6 mogą określać bardzo podobne 
siedliska. Skłoniło to autora do zgrupowania klas 2 i 3, a także 4, 5 i 6. Obiekty 
znajdujące się w grupach 2 i 3 można dla oceny stanu lasów interpretować jako jedną 
grupę i interpretować jako obiekty porastające młodym lasem, natomiast 4, 5 i 6 
traktować jako obszary leśne. W dalszej części opracowania interpretowane zostaną 
klasy połączone 2/3 oraz 4/5/6 (Tab 2).    

Tabela 2 
Zestawienie klas użytkowania lasów  

znajdujących się na obszarze Sudetów i Karkonoszy 
 

Nr klasy klasy pierwotne Klasy uproszczone 
1 drogi, skały i obszary odkryte lub ubogie 

nieużytki 
obszary nie porośnięte 
lasem

2 nieużytki na obszarach wylesionych i 
kilkunastoletnie odnowienia 

lasy młode

3 młode lasy odnawiające się na obszarach 
wylesionych 

4 lasy młode lasy

5 lasy wieloletnie 
6 lasy przerzedzone wieloletnie

7 obszar nie wypełniony danymi satelitarnymi brak danych satelitarnych 
   

4. Przedstawienie wyników 
 
4.1. Klasyfikacja obszarów na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych 
Klasyfikacja poszczególnych grup powierzchni leśnych i obszarów 

nieporośniętych, pozwoliła na ujęcie ilościowe zmian zagospodarowania badanego 
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terenu (tab. 3). Przedstawione powierzchnie zostały wybrane na podstawie wizji 
lokalnej wykonanej w czerwcu 2008 (patrz: pkt 2.2). Ich rozmieszczenie w przestrzeni 
całej sceny zobrazowane zostało na rycinie 11. Lasy porastające obszary na których 
występowały drzewostany uszkodzone i zniszczone (klasy 2 i 3) znajdują się głównie 
w zachodniej części Gór Izerskich. Są to obszary na których leżą szczyty (od północy): 
Tkacka Góra (897 m n.p.m.), Dział Izerski (904 m n.p.m.), Cicha Równina (1002 m 
n.p.m.), Wysoka Kopa(około 1100 m n.p.m.), Sine Skałki (1122 m n.p.m.) (patrz: 
załącznik 1). Na tym obszarze występuje ciągle największe zróżnicowanie wiekowe 
drzewostanów. Obszar odnawiającego się lasu w rejonie góry Wysokiej Kopy, Sinych 
Skałek i Przedniej Kopy zajmuje powierzchnię 254 ha, natomiast las porastający 
południowo-wschodni stok Wysokiej Kopy i Złotych Jam zajmuje 285 ha. 
Powierzchnia odkryta w rejonie g. Czerwone Skałki zajmuje pow. 54 ha. Powierzchnia 
lasu dość nieregularnie porastającego obszar w rejonie Torfowiska Izerskiego i Mokrej 
przełęczy (w granicach obszaru zakupionego do interpretacji) wynosi 279 ha.  

 
Tabela 3 

Powierzchnie zajęte przez poszczególne klasy 
lasów i innych użytków  

Klasa 
 

ilość 
pikseli 

Powierzchnia 
km2 

 

1 31158 12.44
2/3 100650 40.22

4/5/6 137491 54.94
7 156135 62.38 

  
Pasmo gór ciągnące się od góry Babiniec (998 m n.p.m.) poprzez Skalną Bramę, 

Owcze Skały do góry Przedział dzieli las na porastający stok południowy (przewaga 
koloru zielonego) i północny (przewaga koloru fioletowego). Powierzchnia lasu od g. 
Babiniec do Szrenickiego Potoku wynosi ponad 1081 ha. Obszary leżące na wschód od 
Szklarskiej Poręby (prawa północna część sceny wypełnionej danymi) zostały 
zakwalifikowane mozaikowo do klas 2, 3, 4 i 5. Na obszarach tych prowadzona jest 
gospodarka leśna (wycinki, zadrzewienia, szkółki leśne) co powoduje, że drzewostany 
są bardzo zróżnicowane wiekowo. W latach 80-tych, również na tych obszarach 
zaobserwowano uszkodzenia drzewostanu. Powierzchnia lasów rosnących od 
Szrenickiego Potoku do granicy zakupionej sceny znajdująca się w klasach 3, 4, 5 i 6 
zajmuje powierzchnię około 1695 ha. Obszar powyżej Jakuszyc (od g. Kocierz 928 m 
n.p.m. do granicy Polski) charakteryzuje się obszarami słabo porośniętymi (pow. 263 
ha) i rozdzielonymi lasem o powierzchni 41 hektarów (obszar o przewadze koloru 
czerwonego). Dalej na wschód, powyżej granicy Karkonoskiego Parku Narodowego 
zaobserwować można duże zróżnicowanie roślinności porastającej północne stoki gór. 
Obszar wokół Mumlawskiego Wierchu (pow 114 ha – kolor niebieski) jest prawie 
odkryty, porośnięty mało wymagającymi gatunkami traw. Nieporośnięte lasami 
obszary (kl. 1) znajdujące się w rejonie południowym i południowo-wschodnim to 
rejon wysokich szczytów Kamiennika (1236m n.p.m.), Szrenicy (1361m n.p.m.), 
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Sokolnika (1348m n.p.m.) i Łabskiego Szczytu (1472m n.p.m.) naturalnie porośniętego
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 4. Wyniki interpretacji obrazu satelitarnego wykonanego za pomocą metody  

     „mindist” 
 
Wyniki obu metod interpretacyjnych są obarczone błędami. W obrazie będącym 

wynikiem uruchomienia procedury „mindist”, w rejonie wysokogórskim (prawy dolny 
róg obrazów) zaobserwowano obszary zakwalifikowane do niewłaściwych klas. Obraz 
wybrany jako jeden z lepszych, ze względu na warunki oświetlenia i zachmurzenia, 
sfotografowany został przy słońcu świecącym dość nisko nad horyzontem (5 
października, godziny przedpołudniowe). Z tego powodu północne stoki są znacznie 
mniej oświetlone od południowych. W w/w obszarze zaobserwowano m.in 
powierzchnie leżące w całkowitym zacienieniu, niepoprawnie zakwalifikowane jako 
tło. Obszary te o powierzchni 22 ha, powinny zostać zakwalifikowane do klasy 1.
  

4.2. Określenie erozji potencjalnej w Górach Izerskich 
Numeryczny Model Terenu posłużył do stworzenia mapy spadków. Największą 

powierzchnię badanej sceny (ponad 10km2) zajmują zbocza o nachyleniu od 6 do 7 %, 
a 80% interpretowanej całości stanowią obszary o nachyleniu do 10 %. W zależności 
od nachylenia terenu, poszczególne grupy gleb zakwalifikowane zostały do jednego z 
sześciu stopni zagrożenia erozją (potencjalną) (patrz: tab. 1, ryc. 3c).   

W tabeli 4 zestawiono powierzchnie klas użytkowania na obszarach 
wyróżniających się różnym stopniem zagrożenia erozją wodną. Największe 
powierzchnie leśne znajdują się w obszarach o średnim zagrożeniu erozyjnym 2(+) 
(klasa 3 - 13.26 km2, klasa 4 – 13.01 km2). Obszary zaklasyfikowane jako 3 i 4 zajmują 
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największe powierzchnie również na łagodnych stokach (stopień 1) i 
zakwalifikowanych do stopnia 3+ erozji potencjalnej. W tym przypadku pojawiają się 
w dużej ilości powierzchnie zakwalifikowane do klasy 5. Lasy przerzedzone 
wieloletnie (klasa 6) porastają zbliżone powierzchnie na obszarach o różnych stopniach 
zagrożenia, lecz procentowy udział tych powierzchni jest bardzo zróżnicowany. 

 
Tabela 4 

Zestawienie poszczególnych powierzchni leśnych Gór Izerskich sklasyfikowanych 
na podstawie interpretacji obrazów satelitarnych porastających gleby 

znajdujące się w poszczególnych stopniach zagrożenia erozją  
Klasa 
użytkowania 
powierzchni 

Powierzchnia zagrożenia erozją  
stopień: 

 1 2(+) '3+ '4+ '5+ 
 [km2] [km2] [km2] [km2] [km2] 

1 4.88 5.28 1.83 0.46 0.22 
2 4.36 6.86 1.79 0.12 0 
3 7.59 13.26 5.57 0.65 0.01 
4 8.5 13.01 7.53 1.05 0.01 
5 3.18 5.52 6.82 0.98 0.03 
6 1.21 2.32 3.34 1.42 0.02 

 
Największą powierzchnię zajmują gleby określone 2(+) stopniem zagrożenia erozją 

(tab. 4) - pow. 46.26 km2. Porośnięte są one w podobnym stopniu przez lasy młode 
(klasa 2 i 3 - 43.5%), jak i dojrzałe (klasa 4, 5  i 6 - 45.1%). Obszary nieporośnięte 
stanowią 11,4% powierzchni. W podobnym stopniu wykształcona jest gospodarka 
leśna na obszarach słabo zagrożonych erozją spływową (stopień zagrożenia 1 – 
powierzchnia ca. 29.73 km2). Klasy 2 i 3 stanowią 40.22%, a 4, 5 i 6 – 43.36%. 
Obszary o 3+ stopniu erozji potencjalnej porośnięte są lasami w 65% (klasy 4, 5 i 6). 
Młode lub rzadkie lasy (klasa 2 i 3) stanowią 27.4% powierzchni, a obszary 
nieporośnięte lub pokryte ubogimi trawami (klasa 1) stanowią jedynie 6.8%. Stopień 
4+ występuje na niewielkiej powierzchni 4.7 km2. Są one głównie porośnięte lasem 
dojrzałym (73.7%). Niewielkie powierzchnie o największych spadkach znajdujące się 
w rejonie Śnieżnych Kotłów są to głównie tereny odkryte (blisko 75% tych 
powierzchni).  
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5. Podsumowanie i dyskusja 
 
W wyniku wykonanych interpretacji zdjęć satelitarnych, możliwe stało się 

zakwalifikowanie obszarów do poszczególnych klas użytkowania Gór Izerskich i 
fragmentu zachodniej części Karkonoszy. Klasyfikacja poszczególnych 6 grup 
powierzchni leśnych i innych obszarów, pozwoliła na ujęcie ilościowe zmian 
zagospodarowania badanego terenu (tab. 3).   

Powierzchnia nie pokryta roślinnością (klasa 1) w roku 2005 zajmowała w scenie 
12,4 km2, co stanowiło 7,3% interpretowanej powierzchni. Powierzchnia młodych 
lasów porastających obszary ubogie i wylesione (klasy 2 i 3), w stanowiła 24% 
powierzchni, czyli 40,2 km2, a obszary leśne (klasy 4, 5 i 6) – 54,9 km2, co stanowiło 
32% badanej powierzchni Gór Izerskich.  

Największe spadki terenu występują w północno-wschodniej części Gór Izerskich 
(na wschód od Szrenicy). Również stoki szczytów Babiniec i Przedział charakteryzują 
się dużymi nachyleniami (10-20%). Rejon Wysokiej Kopy jest to obszar o 
względnie małych spadkach (od 0 do 10%). Obszary o określonych spadkach zostały 
podzielone na grupy zagrożenia erozją wg metody Korelewskiego [1983]. 

Gleby występujące w Górach Izerskich odznaczają się dużą erozyjnością. Są to 
gleby w których erozja powierzchniowa łatwo przekształcać się może w erozję 
liniową. Już przy stopniu zagrożenia 3+, pojawiać się będzie ta forma erozji, co przy 
słabo wykształconych glebach leśnych stanowi dużą stratę substancji odżywczych dla 
roślin. Nieco poniżej 30% powierzchni poddanej ocenie jest silnie zagrożona erozją 
liniową, a na blisko 43% występować może proces erozji powierzchniowej.  

Lasy porastające obszary na których występowały drzewostany uszkodzone i 
zniszczone (klasy 2 i 3) znajdują się głównie w zachodniej części Gór Izerskich, co 
powoduje, że największe straty poniesione zostały w obrębie Szklarska Poręba. Jest to 
zastanawiające z uwagi na fakt, że jest to niższa część Gór Izerskich. Wyniki 
klasyfikacji stanu lasów wskazują, że znacznie bardziej zagrożone są siedliska 
znajdujące się na stokach południowych w porównaniu ze stokami północnymi. 
Możliwe jest, że wyjątkowo surowy klimat Gór Izerskich, w porównaniu z ich 
wysokością jest powodem występowania częstych zjawisk pogody powodujących 
osłabienie drzewostanów. Silne wiatry południowe przewalające się przez graniczną 
część Gór Izerskich i Karkonoszy mogą, lub mogły w latach 80-tych XX wieku, 
powodować nanoszenie zanieczyszczeń lub ułatwić propagację szkodnika z 
południowej części Europy.  

Wyniki interpretacji wskazują, że lepiej zachowane są drzewostany występujące na 
większych spadkach. Autor nie podejmuje dyskusji na ten temat. Możliwe, że chemizm 
gleb (szczególnie niskie pH) przy dużym udziale szkieletu kwarcowego ma silniejszy 
wpływ na jakość siedlisk leśnych niż ich erozyjność. Dodatkową ochronę przed erozją 
zapewniają łąki porastające tereny pozostałe po katastrofie ekologicznej z lat 80-tych. 
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THE USE OF SATELLITE METHODS IN THE ASSESSMENT OF SURFACE 
EROSION - GURY IZERSKIE 

 
Andzhej Struzhynski, Edward Piezhgalski, Magdalena Janek 
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The article deals with analysis of erosion activity through afforestation characteristic 

changes in the Gury Izerskie and Karkonoshy area (West Poland) per  1997 - 2005 years. On 
the basis of research were classified next positions: forest areas, shrubs and meadows in 
selected areas. The main data sources used in the study are: image sateltane [Techmex 2005]; 
digital terrain model [CODGiK 2004]; map surface forest coverage. 

Key words: linear water erosion, surface water erosion, afforestation, forest areas, shrubs, 
meadows, satellite methods. 
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ТИПИ РУСЛА РІЧКИ БИСТРИЦЯ НАДВІРНЯНСЬКА   
 

Лідія Дубіс 1, 2, Наталія Кузьо1 
1Львівський національний університет імені Івана Франка 

2Люблінський Католицький Університет Івана Павла ІІ 
 

На  підставі  проведених польових, картографічних і дистанційних досліджень 
виокремлено та охарактеризовано  головні типи русел  річки Бистриця Надвірнянська від 
витоків (потік Гропинець) до с. Пасічна (Надвірнянський район Івано-Франківської 
області). За морфологічними особливостями русла, наявністю ерозійних і акумулятивних 
форм, проявів руслових процесів   виділено 18 відтинків русла Бистриці Надвірнянської.  
Виокремлені  відтинки зачислено до трьох головних типи русла: порогово-водоспадне, з 
розвиненими акумулятивними формами та з нерозвиненими акумулятивними формами.  
Наведено морфометричні параметри  руслових форм головних типів русла,  вказані 
причини їхнього утворення.  

Ключові слова: типи русел, руслові процеси, ерозійні та акумулятивні руслові форми, 
річка Бистриця Надвірнянська 

 
Дослідження гірських русел є важливим питанням сьогодення. По-перше,  

тип русел – це результат історичного розвитку басейну та дії низки  регіональних 
і локальних руслоутворюючих  природних та антропогенних чинників, що є 
«ключем» для їхнього вивчення. По-друге, тип русла, його динамічні стани, 
перебіг та особливості руслоутворюючих процесів відображають актуальний 
стан і функціонування басейнової системи загалом. По-третє,  дослідження 
гірських русел  важливе  з позиції  вивчення перебігу та прогнозування розвитку 
і формування найнебезпечніших флювіальних явищ – катастрофічних повеней та 
паводків. Від морфологічних особливостей і морфометричних параметрів  русел 
значно  залежить висота підняття рівня води під час повеней та паводків; вони 
впливають на швидкість проходження паводкових хвиль, самі є наслідком та 
водночас створюють передумови розвитку горизонтальних і вертикальних  
руслових деформацій. З урахуванням морфодинамічного типу русла 
прогнозують  підняття рівня води, оцінюють морфологічні зміни русла та 
можливість їхнього впливу на господарські об’єкти, розташовані вздовж чи 
поблизу русла.  

Об’єкт дослідження – русло річки Бистриця – Надвірнянська  на відтинку від 
витоків (потік Гропинець) до с. Пасічна (Надвірнянського району Івано-
Франківської області). 

Предмет дослідження – типи русла Бистриці Надвірнянської, їхнє 
поширення й морфологічні особливості.  

Метою статті є виокремлення головних типів русла Бистриці 
Надвірнянської, виявлення особливостей їхньої морфології,  поширення та  
причин формування на проміжку між  витоком  і с. Пасічна.  

Головними завданнями є:  
___________________ 
© Дубіс Л., Кузьо Н., 2016 
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 вибір  науково-методичних засад та методики досліджень  русла 
р. Бистриця Надвірнянська; 
 виокремлення головних відтинків і визначення типів русел 

досліджуваної річки на підставі аналізу дешифрування космічних  знімків 
та аналізу  топографічних карт масштабу 1:25 000 – 1:50 000; 
 уточнення та верифікація даних щодо  відтинків і типів русел, 

отриманих на підставі картографічних досліджень, методами натурних 
спостережень; 
 польове вивчення морфології та морфометрії  руслових форм і 

прояву горизонтальних  руслових деформацій досліджуваного відтинку 
русла; 
 встановлення особливостей поширення та змін типів русла 

р. Бистриця Надвірнянська. 
Щодо руслових процесів, різних типів русел річок Українських Карпат 

зазначимо, що вагомий доробок у їхньому вивченні належить передусім   
науковцям Київського національного університету імені Тараса Шевченка [1; 6;  
9–11 та ін.], а також  Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича [2; 7; 14; 17 та ін.]. Значний вклад у дослідження гірських річок 
Український Карпат як цілісних природних систем  внесли також І. Ковальчук 
[3–5; 19],  О. Пилипович [12],   А. Михнович та інші дослідники. 
Наукові методи дослідження. Для виконання поставленої мети та завдань 
застосовано низку загальнонаукових і спеціальних методів дослідження.  
Зокрема, серед спеціальних  методів зазначимо методи  дешифрування 
аерокосмічних знімків високої роздільної здатності із застосуванням ГІС-
технологій, польового картування гірських русел за методикою польського 
дослідника К. Кшеменя [18, 20]. Згідно методики К. Кшеменя [18, 20], 
картування русел гірських річок здійснюють на підставі визначення низки 
параметрів і характеристик  окреслених відтинків русел.  Ці параметри оцінюють 
за  допомогою відповідної інструкції, робочих та кінцевих щоденників. 
Інструкція з картування річкових русел, призначена для комплексної 
характеристики русла [20],  містить низку кількісних і якісних показників, що 
необхідно визначити у точках польових спостережень, характерних для типового 
відтинку русла чи місць його зміни. Збір даних у польових умовах є швидким і 
легким. Такий підхід передбачає не тільки складання порівняльної 
характеристики різних відтинків русла, є підставою для їхньої типології, й дає 
змогу виокремити закономірності їхньої просторової диференціації. Отож 
головними джерелами інформації нашого опрацювання є польові дослідження, 
доповнені аналізом карт і космознімків. Типізацію русел здійснено за  
класифікацією Р. Чалова [15; 16]. 

Викладення основного матеріалу.  Досліджуване русло  Бистриці 
Надвірнянської  лежить у межах Вододільно-Верховинських  та  Скибових 
Карпат [8; 13].   Витоками річки вважають два потоки, які беруть початок на 
висоті 1 700 м  на  північних схилах г. Чорна Клева (Привододільні Горгани)  [8].  
На північно-східній околиці с. Бистриця долина із району Привододільних 
Горган  Вододільно - Верховинських Карпат переходить  у Скибові Карпати, які 
приурочені головно до Скибового покриву – однієї з найбільших зон Карпатської 
покривно - складчастої  споруди. У складі  покриву вирізняють шість великих  
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скиб [8], проте досліджуване  русло  Бистриці Надірнянської під прямим кутом, 
із південного заходу на північний схід,  перетинає лише чотири із них: скиби 
Парашки, Сколівську, Орівську та Берегову.  

Загальна довжина досліджуваного русла – Бистриці Надвірнянської –
становить понад 37 км. Головне русло ріки формується у межах Бистрицької 
улоговини ерозійно-тектонічного походження, поблизу с. Бистриця унаслідок 
злиття потоків Річка, Довжинець, Гропинець, Рафайлівець і Салатрук [8]. 
Дослідженнями охоплено потік Гропинець, який є одним з двох витоків Бистриці 
Надвірнянської, та головне русло річки до  с. Пасічна. 

На підставі аналізу топографічних карт масштабу 1:25 000 – 1:50 000, 
дешифрування космознімків досліджуване русло за особливостями морфології, 
ширини долини  розділено на 18 відтинків (рис. 1).  За наявності знімків високої 
роздільної здатності для виокремлених відтинків закартовано також 
акумулятивні руслові форми та визначено їхні морфометричні параметри 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Космознімок відтинка 8 (5.1 – номер акумулятивної форми при 

дешифруванні; ресурс Google Earth) 
 
Верифікацію результатів,  отриманих на підставі вивчення топографічних 

карт та дешифрування знімків, виконано у польових умовах у меженний період 
за однакових станів води у руслі (2013–2015 рр.). Додатково на цих відтинках 
закартовано й описано форми в руслі річки, утворені внаслідок ерозійної 
діяльності водного потоку (зокрема, пороги, котли, урвисті береги), які є 
складними до ідентифікації на космознімках. Проте для значної частини русла  
застосування методу дешифрування космознімків виявилось неможливим 
унаслідок відсутності знімків високої роздільної здатності досліджуваної 
території. Відповідно,  усі виміри виконано безпосередньо під час  польових 
досліджень. 
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Таблиця 1 
Зведені дані польових досліджень для різних типів  

русла Бистриці Надвірнянської 
 

Типи русел 
Порогово - 
водоспадний 

З нерозвиненими акумулятивними 
формами

№ відтинків на 
карті 

1 2 3 7 9 10 

Довжина, км 0,3 0,8 1,6 2,7 2,3 3,1 
Переважаюча 

ширина русла, м 
2,6 2,2 2,8 12 25 30 

Кількість порогів 50 103 16 - 17 6 

Щільність порогів, 
к-сть/1 км 

166 129 10 - 7 2 

Висота  пересічна, 
см 

25–35 20–35 40–50 - 20–35 10–20 

Висота 
максимальна, см 

70 70 65 - 45 30 

Будова порогів1 д*/а** д/а а - ск*** ск 

Кількість котлів 13 9 6 - - - 
Щільність котлів, к-

сть/1 км 
43 11 4 - - - 

Глибина пересічна, 
см 

25–35 30–40 20–30 - - - 

Урвисті береги - - 2 6 9 2 

Довжина пересічна, 
м 

- - 3 і  4,5 
190–
200 

120–130 65 і  115 

Довжина 
максимальна, м 

- - 4,5 270 215 115 

Висота пересічна, м - - 6 5–6 5–6 2 
Висота 

максимальна, м 
-  6 12 8 3 

Загальна кількість 
боковиків 

- 3 - 8 11 4 

Щільність 
боковиків, к-сть/ 1 

км 
- 4 - 3 5 1 

Довжина пересічна, 
м 

- 3 - 20–30 65–80 145–160 

Довжина 
максимальна, м 

 3 - 65 260 185 

Кількість 
осередків 

- 2 - 4 2 1 

Довжина 
пересічна, м 

- 1 і  3 - 70 80 і 260 140 
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Продовження таблиці 1 
Типи 
русел 

З розвиненими акумулятивними формами 

№ 
відтинків 
на карті 

4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 

Довжина 
відтинку, 

км 

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

Переважа
юча 

ширина 
русла, м 

5,1 4,2 13 28 25 33 43 77 44 53 50 83 

Кількість 
порогів  

18 12 2 2 - 2 - 3 3 4 2 1 

Щільність 
порогів, 

 к-сть/1 км 

8 5,00 1,00 1 - 0,5 - 2 2 2 1 1 

Висота 
пересічна, 

см 

25–
35 

15–
25 

20 і 
35 

40–
45 

- 15 і 
30 

- 20–
30 

20 30 35 25 

Висота 
максималь
на, см 

70 60 35 45 - 30 - 30 28 30 70 25 

Будова 
порогів 

д/а ск/д ск ск - ск - ск ск ск ск ск 

Кількість 
котлів 

5 6 1 2 - - - - - - 1 - 

Щільність 
котлів, 
 к-сть/1 
км  

2 3 0,5 1 - - - - - - 1 - 

Глибина 
пересічна, 

см 

50 - 
60 

45–
55 

100 60 - - - - - - 30 - 

Урвисті 
береги 

17 31 7 8 - 3 1 1 1 1 2 - 

Довжина 
пересічна, 

м  

20-
30 

20–
30 

130–
140 

80–
90 

- 100
–

120 

450 10 15 150 80 - 

Довжина 
максималь

на, м 

80 200 185 240 - 220 450 10 15 150 80 - 

Висота 
пересічна, 

м 

1-2 1-2 1,5–
2,5 

0,5–
1,5 

- 4 1 3,5 2,5 1,5 2 - 

Висота 
максималь

на, м 
 

2,5 5 2,5 16 - 6 2 3,5 2,5 1,5 4 - 
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Закінчення таблиці 1
Типи 
русел 

З розвинутими акумулятивними формами 

№ 
відтинків 
на карті 

4 5 6 8 11 12 13 14 
15 

16 17 18 

Акумуля- 
тивні 
форми 

(загальна 
кількість) 

81 48 20 12 8 27 12 10 9 8 10 

Щільність 
акумуляти

вних 
форм,  

к-сть/ 1 км 

34 21 11 5 3 7 4 7 4 5 8 

Довжина 
пересічна, 

м  

15–
30 

20–
30 

50–
60 

45–
55 

60–
80 

40–
70 

50–
80 

100
–

150 
5–
85 

290
–

350 

50–
70 

130 –
180 

Довжина 
максима-
льна, м 

90 70 190 240 380 750 435 280 
10 

380 230 320 

Кількість 
боковиків

,  

68 40 15 9 7 13 2 6 7 6 5 

Кількість 
осередків 

13 8 5 2 1 13 10 4 2 2 4 

Довжина 
пересічна, 

м 

20–
30 

15–
25 

15–
25 

45 і 
55 

365 50–
80 

40–
60 

100 290 
і 60 

145 і 
60 

90 

Довжина 
максималь

на, м 

40 70 140 70 365 340 435 280 290 145 140 

Кількість 
островів 

- - - 1 - 1 - - - - 1 

Примітка : пороги складені:  д* – деревина,  а** – алювіальні відклади;  с*** – 
виходи корінних  (скельних) порід; д/а – відповідно їхнє поєднання.  

 
Аналіз та систематизація  отриманих даних дали змогу класифікувати  

виокремлені відтинки русла Бистриці Надвірнянської та зачислити їх, згідно з 
класифікацією  Р. Чалова [15], до трьох головних типів гірських русел, зокрема:  
порогово-водоспадних, з розвиненими акумулятивними формами та з 
нерозвиненими акумулятивними формами (див. рис. 1).  Кожен з відтинків, 
зачислений до зазначених типів, має певні морфологічні та морфометричні 
особливості, що визначаються різною величиною впливу та співвідношенням 
руслоутворюючих чинників, особливостями розвитку рельєфу басейну й русла 
Бистриці Надвірнянської.  

Порогово–водоспадне русло поширене на відтинках 1 та 2 у верхів’ї потоку 
Гропинець. Цей тип русла  знаходиться у межах Привододільних Горган і має 
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загальну довжину 1,1 км. Значний похил русла, незначне надходження матеріалу 
зі схилів зумовлюють домінування на цих відтинках глибинної ерозії, що 
фіксується у руслі порогами та ерозійними котлами.  

На  відтинку 1 (довжина 0,3 км) налічується близько 50 порогів, здебільшого 
утворених внаслідок перегородження русла деревиною (надалі деревні пороги) 
та накопичення алювіального матеріалу.  Щільність порогів на першому 
відтинку є найвищою у межах досліджуваного русла Бистриці Надвірнянської.  
На другому проміжку (довжина 0,8 км) зафіксовано 103 пороги, утворені головно 
грубоуламковим необкатаним матеріалом; зрідка трапляються деревні пороги. 
Згідно з дослідженнями, щільність порогів для першого відтинку становить 166 
порогів на 1 км, а для другого – 129. 

Незважаючи на різний генезис та будову, морфометричні параметри порогів 
на зазначених відтинках майже не відрізняються. Пересічна висота порогів на 
першому відтинку коливається в межах 25–35 см, на другому 20–35 см; 
максимальна висота на обох відтинках сягає 70 см.  Ерозійні котли мають менше 
поширення на цих відтинках (див. табл. 1). Простежується тенденція незначного 
зростання  глибини ерозійного котла зі збільшенням висоти  порога.  

Акумулятивні форми непритаманні для порогово-водоспадного типу русла, 
проте три акумулятивні форми зафіксовано й описано нами на другому відтинку  
русла, зокрема, два осередки та один боковик. Це – форми «вимушеної» 
акумуляції алювіального матеріалу внаслідок штучного підпору та зміни 
швидкості водного потоку дорогою, яка пересікає русло.  Акумулятивні форми 
невеликих розмірів (довжина до 3 м) складені грубоуламковим матеріалом та 
знаходяться вище за течією від дороги. Отож порогово-водоспадний тип русла 
поширений на досліджуваній частині русла Бистриці Надвірнянської лише у 
верхів’ї потоку Гропинець у межах Привододільних Горган. 

Русло з нерозвиненими акумулятивними формами поширене на відтинках 3, 7, 
9 та 10 досліджуваної частини русла  Бистриці Надвірнянської (див. рис. 1).  У 
цьому типі русла домінує транспортування алювіального матеріалу. 

Виокремлений   відтинок 3 русла  (довжина до 1,6 км) є також частиною  
русла потоку  Гропинець.  Він характеризується високими крутими берегами, 
вузьким (близько 3 м), зі значним похилом руслом і, відповідно, бурхливим 
водним  потоком. На цьому відтинку відсутні алювіальні акумулятивні форми, 
проте трапляються пороги та ерозійні котли. Пороги тут високі, пересічно –  40–
50 см, утворені, головно, нагромадженням зсувного матеріалу (валуни, 
деревина), який надходить із крутих схилів. Зазначений відтинок русла за 
характером дещо наближений до порогово-водоспадного. Проте кількість 
порогів є незначною,  порівняно з відтинками 1 і 2 (див. табл. 1). Дно русла 
складене алювіальним матеріалом.  Прируслова відмілина навіть у меженний 
період взагалі відсутня або є невеличкою,  пересічна ширина  – 0,2–0,3 м. 

Відтинки 9 і 10 досліджуваного русла знаходяться у межах морфоструктури 
Парашки (Скибові Карпати) і розмежовують дві морфоструктури нижчих рангів 
Короткана–Максимця та Довбушанки– Поленської.  Літологічною основою 
морфоструктури Довбушанки– Поленської є південна смуга ямненських 
пісковиків скиби Парашки [8]. Зазначені відтинки русла перетинають одну з 
найвищих орографічних частин (осей) Скибових Карпат –  г. Довбушанка – 
г. Сивуля.   



269 
 

Сумарна протяжність  відтинків  9 і 10 становить  5,4 км.  Дно русла складене 
корінними породами, які інколи перекриває алювіальний матеріал (рис. 3). 
Характерною особливістю  цих русел є  майже перпендикулярне розміщення 
порогів щодо русла. Пороги складені стійкими ямненськими пісковиками.  У 
межах цих відтинків у руслі  відсутні  ерозійні котли.  Ширина русла – 25–30 м. 
Отже, для  цього відтинку характерними є урвисті береги, присутність водночас 
акумулятивних форм (боковиків) та порогів. Зокрема,  на відтинку 9 пересічна 
довжина  урвистих берегів  120–130 м, максимальна  їхня довжина сягає до 215 м 
(див. табл. 1). На цьому відтинку  закартовано  також 11 боковиків з пересічною 
довжиною 60–80 м і 17 порогів, утворених, як зазначено вище,  виходами стійких 
пісковиків у руслі. Щільність  форм  акумулятивного  та  ерозійного генезису є 
невеликою.  Ці ж форми притаманні  відтинку 10 русла, однак їхня кількість і 
морфометричні  параметри є дещо іншими. Значно зменшується  кількість 
порогів та акумулятивних форм (див. табл. 1). Підставою зачислення цих 
відтинків до типу русел з нерозвинутими акумулятивними формами є незначна 
ширина алювіальних форм, їхнє локальне поширення й відсутність грядового 
руху наносів у руслі.  Їх  можна зачислити до окремого підтипу як перехідні до 
русел з розвинутими акумулятивними формами. 

 

 
Рис. 3. Виходи корінних порід у руслі  Бистриці Надвірнянської на відтинку 10. 

 
Дещо відмінним є відтинок 7 русла Бистриці Надвірнянської.  Його довжина 

– 2,7 км (див. рис. 1).  На цьому відтинку річка перетинає хребет,  що фіксується 
вершинами г. Талпич – г. Плоска.  Його характерною рисою є відсутність порогів 
та ерозійних котлів, присутність значних за довжиною і висотою урвистих 
берегів (див. табл. 1). На цьому відтинку трапляються також й  акумулятивні 
форми, проте їхня кількість і довжина є невеликою та значно меншою, порівняно 
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з відтинками  4–5, що зачислено нами до русел з розвинутими акумулятивними 
формами (див. табл.1).  

Русло з розвиненими акумулятивними формами є найпоширенішим і 
характерним для 12-ти відтинків досліджуваної частини  русла р. Бистриця 
Надвірнянська (див. рис. 1). Їхня сумарна довжина становить  26,4 км.  Головна 
ознака цього типу русла – присутність акумулятивних форм. Зокрема, 
найпоширеніші тут  боковики, осередки,  острови та алювіальні гряди. Вони 
відрізняються за розміщенням у руслі, за морфологічними особливостями й 
морфометричними параметрами. 

У верхів’ї річки зазначений акумулятивний тип русла поширений у нижній 
частині потоку Гропинець (відтинки  4 і 5) у межах Привододільних Горган. Ці 
відтинки майже співмірні за довжиною – 2,4 та 2,3 км. Домінантними формами 
на обох відтинках є боковики. Зокрема, їхня сумарна кількість для відтинку  4 
становить 68, а для відтинку 5 – 40 форм (див. табл.1).   Довжина боковиків   4-го 
відтинку змінюється від 5 до 90 м  (пересічно – 15–30 м),  ширина форми  – від 
2–3 м до 20 м.  На цьому відтинку закартовано 13 осередків від 7 до 47 м, 
пересічна довжина –  близько 20–30 м. Їхня щільність є найбільшою на 
досліджуваній частині русла та становить 5,4 форми  на 1 км.  На  відтинку 5 
пересічна довжина боковиків є дещо меншою (15–25 м). Почергове зміщення 
динамічної осі водного потоку акумулятивними формами зумовлює розвиток 
горизонтальних руслових деформацій, наслідком яких є формування урвистих 
берегів висотою 1–5м. На обох відтинках трапляються пороги, утворені 
виходами у руслі пісковиків.   

Унаслідок злиття річок Гропинець і Річка розмір русла та кількість 
транспортованого матеріалу значно збільшуються, що є однією з головних  
причин  утворення більших акумулятивних форм  (рис. 4), розміри яких 
пересічно змінюються  у межах  від 50 до 60 м та максимально сягають 190 м. У 
межах  відтинку 6 суттєво зменшується кількість акумулятивних форм та, 
відповідно, їхня щільність.  Русло річки звивисте, а боковики розміщені  в 
«шахматному» порядку; окрім того закартовано 8 витягнутих вниз за течією  
осередків із пересічною довжиною 15–25 м та максимальною довжиною близько 
140 м.  Порівняно з  відтинками 4 і 5,  довжина підмитих берегів збільшується та 
пересічно становить 130–140м, а максимальна висота  сягає 2,5 м. Підмитий 
головно правий берег річки. На цьому відтинку добре виражені  плеса і перекати, 
зокрема, зафіксовано 12 плес і 14 перекатів.  На   відтинку 6 є тільки 2 пороги 
висотою 35 та 20 см, утворені  вони виходами в руслі стійких пісковиків.   

Значний вплив на  функціонування головного русла  та, відповідно, його тип 
мають великі притоки Бистриці Надвірнянської – потоки  Довжинець та 
Салатрук. Ці притоки  приурочені до ділянки давньої поздовжньої долини [8] і є 
якби просторовим продовженням один одного. Значна  кількість алювіального 
матеріалу, що надходять із цих допливів до головного русла Бистриці 
Надвірнянської акумулюється вниз за течією від місця їхнього впадіння 
(відтинок 8 русла).  На цьому відтинку домінантними акумулятивними формами 
є боковики, поширені також осередки, є один острів (див. табл. 1). Загальна 
довжина відтинку становить 2,3 км, а максимальна довжина акумулятивної 
форми  сягає 240 м. 
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Рис. 4. Осередок на  відтинку 6 русла  Бистриці Надвірнянської 

 
Поблизу с. Максимець долина р. Бистриця Надвірнянська розширюється та  

перетинає Сколівську морфоструктуру, розділяючи менші морфоструктури 
Станимир та Козі–Товста. На лівобережжі  морфоструктуру Станимир 
обмежовують притоки  Бистриці Надвірнянської – Максимець і Хрипелів.   За 
дослідженнями Я. Кравчука [8], в долині річки між гирлами цих потоків є 
терасовий комплекс із шести терас.  На цій частині  русла річки виокремлено  
відтинки 11 та 12.  На   відтинку 11 відсутні пороги та домінує грядовий рух 
наносів, у руслі добре виражені  плеса і перекати. Їхня кількість суттєво 
збільшується на 12 відтинку.  На  11 відтинку домінуючими акумулятивними 
формами є боковики з пересічною довжиною 60–80 м,  а максимальні розміри 
акумулятивної форми сягають близько 365 м  довжини. Це єдиний осередок, що 
знаходиться у межах зазначеного відтинку. Дещо відмінними  морфологічними 
формами характеризується відтинок12, де домінують боковики й осередки 
(див. табл. 1), а в руслі  зафіксовано 22  алювіальні гряди значних розмірів.  У 
межах цього відтинку закартовано найбільшу акумулятивну форму – острів, 
довжина якого сягає близько 750 м. 

Вниз за течією від впадіння потоків Хрепелів та Зелениця  русло Бистриці 
Надвірнянської перетинає Орівську та  частково Берегову морфоструктури. 
Вище с. Пасічне  та вниз за течією долина річки розширюється, ширина русла 
значно зростає.  Збільшуються розміри акумулятивних форм у руслі (див. 
табл. 1). Найбільші  за розмірами акумулятивні форми (пересічно 290 – 350 м) 
поширені у межах  відтинку 16. Русло Бистриці Надвірнянської  часто 
розгалужується на рукави (рис. 5), що,  передусім, зумовлено зміною похилу 
річки, зменшенням її транспортуючої здатності.   
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Рис. 5.  Розгалуження русла  Бистриці Надвірнянської на рукави  (відтинок 13) 

 
Горизонтальні руслові деформації найхарактерніші для частини русла 

Бистриці Надвірнянської  з розвинутими  акумулятивними формами. Вони 
спричинені зміщенням водного потоку до одного з берегів та зумовлюють його 
підрізання. Урвисті береги поширені вздовж усієї довжини  типу русла з 
розвинутими акумулятивними формами.  Простежено певна тенденція до 
збільшення довжини підрізаного урвистого берега зі зростанням величини 
акумулятивних форм, що є закономірним  наслідком динаміки та розвитку русла. 

Висновки.  За особливостями  морфології русла, шириною долини, проявом і 
розвитком руслових процесів русло річки Бистриця Надвірнянська  на відтинку 
від витоків (потік Гропинець) до с. Пасічна (Надвірнянський район Івано-
Франківської області) розділено на  18 відтинків, які зачислено до трьох 
головних типів русла: порогово-водоспадного, з розвиненими акумулятивними 
формами та з нерозвиненими акумулятивними формами.  Простежується чітка 
тенденція до залежності типу русла від структурно-літологічних особливостей 
території.  

Порогово-водоспадний  тип русла та русло з нерозвинутими акумулятивними 
формами поширені у верхів’ї  і становлять незначний (29%) відсоток 
досліджуваної частини р. Бистриця Надвірнянська. Вони поширені головно у 
межах Привододільних Горган.  Ці типи русел утворюються внаслідок 
домінування, відповідно, глибинної ерозії та транспортування алювіальних 
відкладів.  

Найпоширенішим типом русла р. Бистриці Надвірнянської є русло з 
розвинутими акумулятивними формами. Його сумарна довжина  26,4 км, що 
становить близько  71 % від довжини досліджуваного русла.  Простежується 
певна тенденція  до збільшення розмірів акумулятивних форм вниз за течією 
річки. У верхів’ї пересічна довжина акумулятивних форм (зокрема, боковиків) 
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становить 20–30 м. Після злиття  р. Гропинець із р. Річка розміри акумулятивних 
форм зростають і  пересічно змінюються в межах 50–60 м. Найбільші 
акумулятивні  форми поширені у нижній частині досліджуваного русла (відтинки 
13–18), в районі впадіння  великих приток потоків Максимець, Зелениця та 
Хрипелів. Унаслідок приєднання цих потоків вниз за течією утворюються 
осередки та острови, значних розмірів, що  іноді сягають 400–700 м.  Головними 
причинами збільшення акумуляції  алювіального матеріалу є зменшення кута 
падіння русла та, відповідно, транспортуючої здатності водного потоку.   
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TYPES OF THE BYSTRYCYA NADVIRNIANSKA RIVERBED 

Lidiya  Dubis 1,2,  Nataliya Kuzio 2 
 

1Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine  
2 The John Paul II  Catholic University of Lublin, Poland 

 
 Based on the field, mapping and remote studies, the main types of the Bystrycya 

Nadvirnianska riverbeds from the sources (the Hropynets stream) to the village of Pasichna 
(Nadvirna district, Ivano-Frankivsk region) were revealed and described. Eighteen segments of 
the Bystrycya Nadvirnianska riverbed were singled out according to the morphological features 
of the bed, the presence of erosion and accumulation forms, and manifestations of the processes 
in the bed. The revealed segments represent three major types of the bed: rapid and waterfall, 
with accumulative forms developed and with undeveloped accumulative forms. The 
morphometric parameters of the bed forms of the major types of the bed are presented, and the 
reasons for their formation are specified. 

Key words: riverbed types, riverbed processes, erosional and accumulative forms, 
Bystrycya Nadvirnyanska river 
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ВЕРХНЬОГО І СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТЕР’Я 
 

Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Катерина Москалюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
У статті представлено головні засади аналізу та оцінки геолого-геоморфологічної 

складової георізноманітності. Представлена робота у методологічному плані 
ґрунтувалась на підходах концепції георізноманітності, а в методичному – на 
комплексній оцінці характеристик різноманітності геологічного субстрату і рельєфу. Цей 
методолого-методичний апарат дослідження вперше в Україні апробовано на прикладі 
унікального природного регіону – Верхнього і Середнього Придністер’я. Складовими 
методики комплексної оцінки георізноманітності стали методи: інвентаризаційно-
картографічні, оціночні та конструктивні. У просторовому аспекті дослідження 
опирались на різнорангові територіальні утворення ареального (геоморфологічні 
райони), лінійного (тераси, русла) і точкового (геологічні відслонення) типу. Базовими 
об’єктами дослідження стали геосайти (геологічні відслонення) та геоморфосайти 
(форми і комплекси форм рельєфу). Для досліджуваної території розглянуто питання 
геолого-геоморфологічної структури різнорангових одиниць (районів, підрайонів) 
Придністер’я, проведено порівняльну оцінку георізноманітності територій та унікальних 
форм рельєфу. Запропоновано «Стратегію збереження і використання регіонів України з 
визначною геоспадщиною», яку буде апробовано у регіоні Верхнього і Середнього 
Придністер’я. 

Ключові слова: георізноманітність, геоспадщина, геосайти, геоморфосайти, 
геоморфологічний район, Верхнє і Середнє Придністер’я. 

 
Постановка проблеми. Проблематика збереження об’єктів геоспадщини 

активно розглядається у науково-освітній сфері та природоохоронній практиці. 
Для вирішення науково-методичних та планувально-охоронних питань у 
збереженні та сталому використанні геоспадщини України важливим є 
впровадження методолого-методичних засад концепції георізноманітності та її 
конструктивних аплікацій. У теоретико-методологічному плані дослідження 
опирається на концепцію георізноманітності. На даний час здійснено 
узагальнення щодо головних складових концепції георізноманітності [30, 31] та 
прикладних аспектів її використання. Георізноманітність трактують як 
різноманіття геологічних порід, форм Землі, ґрунтових характеристик, а також 
угруповань, систем і процесів. Поняття георізноманітності розширило дослідний 
апарат в галузі охорони та збереження абіотичних об’єктів на регіональному 
рівні. В Україні розробка науково-методичних засад регіональних досліджень в 
рамках концепції георізноманітності знаходяться на початковому етапі. Основна 
увага приділяється геоконсерваційному напряму концепції георізноманітності, 
тоді як дослідження з проблематики геотуризму, геореставрації та менеджменту 
геоспадщини висвітлені ще досить слабо. Необхідним є переосмислення у 
рамках нової парадигми про георізноманітнсть здобутків вітчизняних науковців 
щодо інвентаризації об’єктів геоспадщини для регіонів України. У методичному 
___________________ 
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 плані при вивченні таких регіонів вітчизняними дослідниками не забезпечено 
комплексність геоконсерваційних, геотуристичних та геореставраційних 
підходів. У конструктивному плані проблема полягає у тому, що в українській 
природоохоронній практиці не застосовують інноваційні форми охорони 
геоспадщини та ландшафтного різноманіття регіонів. 

Аналіз останніх публікацій. Поняття георізноманітності ввійшло в 
природоохоронну практику Європи у зв’язку з розробленням методичних засад 
програм збереження біо- та ландшафтної різноманітності. Термін 
георізноманітність стосується різноманітності елементів неживої природи: 
геологічної будови, рельєфу, ґрунтів, поверхневих і підземних вод [30]. 
Важливість збереження георізноманіття пов’язана також зі щораз більшим 
антропогенним впливом, що веде до ліквідації різноманітності літосфери і 
гідросфери в геологічному, морфологічному та гідрологічному аспектах [17, 18, 
28, 30, 31, 32]. У фундаментальній праці М. Грея (2004) «Георізноманітність: 
оцінювання і збереження неживої природи» [30] визначено, що 
"Георізноманітність – це природний діапазон (різноманітність) геологічних 
(порід, мінералів, скам'янілостей), геоморфологічних (форм рельєфу, фізичні 
процесів) і грунтових особливостей. Вона охоплює їх комплекси, взаємовідносини 
між ними, їхні властивості, інтерпретації та системи" [30]. Автор подав 
близько 30 значеннь (цінностей) геоспадщини, які об’єднав у шість типів: 
внутрішні або екзистенційні, культурні, естетичні, економічні, функціональні і 
наукові. 

Вітчизняними науковцями накопичений значний досвід з вивчення 
геоспадщини різних регіонів України, у тім Верхнього і Середнього 
Придністер’я [5, 6, 7, 8, 15, 16, 23, 24, 25]. Результати їхніх досліджень є досить 
різноплановими, часто присвячені якомусь одному чи кільком компонентам 
георізноманітності регіону. 

Предметом дослідження стали структурно-просторові характеристики, моделі та 
показники різноманітності корінних і покривних порід та ерозійно-денудаційних 
форм Верхнього і Середнього Придністер’я – унікальної у європейському 
масштабі території за спектром і науково-освітнім значенням об’єктів 
геоспадщини. 

Мета роботи – проаналізувати і оцінити різноманітність геоморфологічних 
районів Верхнього і Середнього Придністер’я для потреб збереження і сталого 
використання геоспадщини.  

У роботі застосовано такі методи досліджень: картографічний, 
дистанційний, стратиграфічний, морфогенетичний, геосайтний, 
геоморфосайтний, конструктивно-географічний. 

Придністер’я, розглянуте у геолого-геоморфологічному аспекті, можна 
схарактеризувати як область безпосереднього рельєфотвірного впливу Дністра. 
Фактично це витягнутий уздовж річки простір, який охоплює сучасну долину 
Дністра, а також ту територію, в межах якої збереглись “сліди” його давньої 
долини, проявлені у нині існуючому рельєфі та товщі приповерхневих порід 
головно у вигляді найвищих і найдавніших дністерських терас та давніх річкових 
відкладів, принесених Дністром.  

У геологічній та геоморфологічній літературі Придністер’я (Придністров’я, 
Подністров’я, Наддністер’я)  прийнято поділяти на Верхнє, Середнє та Нижнє. 
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Цей поділ може мати певну геоструктурну прив’язку: Верхнім Придністер’ям 
можна вважати район  безпосереднього рельєфотвірного впливу Дністра, 
розміщений у межах Зовнішніх (Флішових) Карпат і Передкарпатського 
прогину, Середнє Придністер’я приурочувати до Волино-Подільської плити – 
прикрайової частини Українського кристалічного масиву – північної частини 
Молдовської плити, Нижнє – до Причорноморської западини (Півден-
ноукраїнської монокліналі).  

Кожний зазначений регіон має властиві лише йому риси геолого-
геоморфологічної будови. Наприклад, у Середньому Придністер’ї сучасна 
долина Дністра вироблена головно у товщі порівняно стійких щодо розмиву 
порід венд-палеозойського, мезозойського та неогенового віку і має зазвичай 
каньйоноподібний характер; це й визначає геолого-геоморфологічну специфіку 
цього регіону. Втім, за основними характеристиками мезорельєфу та його 
геологічного субстрату це досить-таки неоднорідний район. Суттєво різними є 
геологічна будова та рельєф різних ділянок Верхнього Придністер’я. Тому ці 
регіони пропонуємо поділяти на підрайони нижчого рангу, іменуючи їм за 
назвою міст, розміщених на берегах Дністра (рис. 3.1).  

Деякі із цих найменувань, зокрема Могилівське Придністер’я, Галицьке 
Придністер’я, уже використовували у наукових публікаціях (121–123) без 
визначення статусу відповідних їм областей та належного обґрунтування меж 
самих регіонів.  

У складі Верхнього Придністер’я за особливостями рельєфу та будовою 
земних надр доцільно виокремити три геолого-геоморфологічні підрайони – 
Старосамбірський, Самбірський і Журавненський (див. рис.1). 

Старосамбірський підрайон, розміщений у межах низькогірного рельєфу 
Скибових і Вододільно-Верховинських Карпат, сформованому на складчасто-
насувному субстраті, має порівняно незначну ширину, визначену шириною 
сучасної долини Дністра, і є найменшим за площею підрайоном усього 
Придністер’я. Верхня ділянка долини р. Дністер (до північно-східної околиці с. 
Дністрик) приналежна до прикрайової частини Сянсько-Стрийського геомор-
фологічного району Вододільно-Верховинських Карпат і є виразно неодно-
рідною у геолого-геоморфологічному аспекті. Це дає змогу поділити її на три 
відрізки – верхній, приурочений до однієї з поздовжніх долин Сянсько-
Стрийської Верховини, що відома як Турківська давня поздовжня долина [26], 
середній, розміщений в межах моноклінального Розлуцького хребта, і нижній, 
розташований у підніжжі цього хребта з північно-східного боку – перед 
прикрайовим уступом Верхньодністерських Бескидів. Зазначимо, що Розлуцький 
(Магуро-Лімнянський) хребет у разі морфоструктурного поділу прийнято 
відносити [19] до Скибових Карпат. На перетині Розлуцького хребта Дністер 
утворив епігенетичну долину прориву – форму, типову для поперечних відрізків 
багатьох річкових долин північно-східного макросхилу Українських Карпат. 

Нижче за течією, в околицях с. Дністрик, в улоговиноподібному розширенні 
долини Дністра добре розвинуті чотири надзаплавні тераси, висоти яких 
коливаються біля 6, 18, 35 і 55 м [20]. Подібні улоговиноподібні розширення 
долини ріки утворилися також біля сіл Лопушанка, Тершів і в інших місцях, де 
гірський Дністер приймає свої головні притоки. Вище впадіння р. Ясениця 
сформувалась виразна, найбільша в Бескидах, меандра Дністра (дуга довжиною  



278 

 

Р
ис

. 1
. Г
ео
м
ор
ф
ол
ог
іч
ні

 р
ай
он
и 
В
ер
хн
ьо
го

 і 
С
ер
ед
нь
ог
о 
П
ри
дн
іс
те
р’
я 

(з
а 
Г
на
тю

ко
м

 Р
. М

., 
20

15
):

 
 

 
ге
ом
ор
ф
ол
ог
іч
ні

 п
ід
ра
йо
ни

 В
ер
хн
ьо
го

 П
ри
дн
іс
т
ер

’я
: 

1.
1 

– 
С
т
ар
ос
ам
бі
рс
ьк
е 
П
ри
дн
іс
т
ер

’я
, 1

.2
 –

 С
ам
бі
рс
ьк
е 

П
ри
дн
іс
т
ер

’я
, 1

.3
 –

 Ж
ур
ав
не
нс
ьк
е 
П
ри
дн
іс
т
ер

’я
; 

 
ге
ом
ор
ф
ол
ог
іч
ні

 п
ід
ра
йо
ни

 С
ер
ед
нь
ог
о 
П
ри
дн
іс
т
ер

’я
: 

2.
1 

– 
Г
ал
иц
ьк
е 
П
ри
дн
іс
т
ер

’я
, 

2.
2 

– 
За
лі
щ
иц
ьк
е 
П
ри
дн
іс
т
ер

’я
, 

2.
3 

– 
Х
от
ин
сь
ке

 П
ри
дн
іс
т
ер

’я
, 2

.4
 –

 М
ог
ил
ів
сь
ке

  
П
ри
дн
іс
т
ер

’я
. 



279 

 

 
понад 3 км). Нижче гирла цієї ріки ширина долини Дністра повсюдно перевищує 
1,5 км, а після с. Верхній Лужок закономірно зростає, досягаючи при виході з гір 
4–5 км. 

Самбірське Придністер’я – регіон, повністю розташований у межах 
Передкарпатського неогенового прогину. Більшу частину цього підрайону 
Верхнього Придністер’я займає терасована передгірна височина, складена із 
долинних понижень (сучасних долин Дністра, Стривігору, Бистриці Підбузької, 
Тисьмениці)  і міждолинних піднять, нахилених до північного сходу та сходу. 
Іншій частині підрайону відповідає Верхньодністерська улоговина (рівнина), 
утворена внаслідок рельєфотвірної діяльності Дністра та його допливів.  

Головними елементами рельєфу місцевої передгірної височини є різновікові 
плейстоценові тераси Дністра та його карпатських приток, відносні висоти яких 
не перевищують 100 м. Порівняно значне розповсюдження мають високі тераси, 
інтенсивно розчленовані долинами постійних і тимчасових водотоків; біля краю 
гір їх заміщують педименти [19]. Домінуюча складова рельєфу 
Верхньодністерської рівнини – переважно заболочена (до меліорації) заплава, 
яка піднімається на 3–5 м над меженним рівнем води у Дністрі і має ширину до 
7–8 км. Другорядне значення мають низькі тераси пізньоплейстоценового віку, 
місцями суттєво перероблені еоловими процесами. Характерно, що заплава 
Верхньодністерської рівнини найширша у її західній частині, де давнє 
(природне) русло Дністра було облямоване виразними прирусловими валами. На 
цій же ділянці рівнини плейстоценові тераси Дністра мають найменшу відносну 
висоту у межах усього Верхнього та Середнього Придністер’я, а наймолодша 
пізньоплейстоценова тераса ріки похована під відкладами заплави.   

У Журавненському Придністер’ї сучасна долина Дністра виразно 
асиметрична, з переважно високим і крутим лівим схилом, уздовж підошви якого 
можна проводити межу між Опіллям (геоморфологічний регіон Волино-
Подільської  геоморфологічної області) та Прибескидським Передкарпаттям. На 
правобережжі Дністра переважаючі площі займають низькі надзаплавні тераси – 
складові розлогої Стрийсько-Жидачівської улоговини. Заплава ріки, що є 
перехідною ланкою між Передкарпатською і Волино-Подільською височинами, 
має тут нормальну (відповідну до водності ріки та ширини поясу меандрування) 
ширину. Загальний напрям простягання заплави добре узгоджений з простя-
ганням Українських Карпат, а її розміщення місцями (біля м. Миколаїв і смт. 
Журавно) визначене дислокаціями, які обмежують Передкарпатський неогено-
вий прогин, відділяючи його від платформи. Більша частина регіону знаходиться 
в межах пригірського прогину. 

На рисунку 1 північна межа Журавненського Придністер’я в загальних рисах 
визначена розповсюдженням давніх дністерських терас, які східніше м. Новий 
Розділ уже повністю знищені денудацією. Східна межа підрайону відповідає 
межі Верхнього та Середнього Придністер’я. 

Визначальна ознака рельєфу Середнього Придністер’я – каньйоноподібний 
характер долини Дністра. З огляду на це західна межа регіону проведена там, де 
розпочинається виразне звуження сучасної долини Дністра, відоме як 
Журавненська долина прориву. Тут же сучасна долина ріки залишає Перед-
карпатський неогеновий прогин і входить в область платформи. Східний 
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(південно-східний) край Середнього Придністер’я знаходиться поблизу впадіння 
р. Реут, де долина Дністра, входячи в область Причорноморської западини, 
помітно розширюється й остаточно втрачає ознаки каньйону. Протяжність 
Середнього Придністер’я в зазначених вище межах близька до 420-ти км.    

 Беручи до уваги ширину й інші морфологічні показники сучасної долини 
Дністра, а також особливості геолого-геоморфологічної будови окремих відтин-
ків Середнього Придністер’я, у його межах можна виокремити шість близьких за 
протяжністю підрайонів. Із заходу на схід, тобто, за течією ріки, це: Галицьке, 
Заліщицьке, Хотинське, Могилівське, Ямпільське і Рибницьке (Рибніцке) 
Придністер’я (рис. 2). Зазначимо деякі характерні ознаки перших чотирьох 
регіонів. 

 
Рис. 2. Поділ Середнього Придністер’я на основні та допоміжні підрайони 

 
Галицьке Придністер’я вирізняється передусім значною шириною сучасної 

долини Дністра, порівняно доброю збереженістю комплексу плейстоценових 
терас та цілковитою відсутністю врізаних меандр, властивих для усіх інших 
підрайонів Середнього Придністер’я. Територія регіону охоплює фрагменти 
Волино-Подільської і Передкарпатської височин, рельєф яких суттєво різний у 
морфологічному та генетичному аспектах і загалом дещо нагадує рельєф 
опільської та передкарпатської частин Журавненського Придністер’я. Долини 
подільських приток Дністра тут зазвичай не мають вигляд каньйонів. Тому за 
комплексом геолого-геоморфологічних ознак це якби перехідний регіон від 
Верхнього до Середнього Придністер’я. 

Три інші підрайони Середнього Придністер’я – Заліщицький, Хотинський і 
Могилівський – мають низку спільних ознак, які одночасно є характерними 
ознаками усього Середнього Придністер’я: каньйоноподібний вигляд річкових 
долин, розлогість хвилястих і плоско-хвилястих вершинних поверхонь, наявність 
врізаних меандр, характерних не лише для долини Дністра, а й для 
каньйоноподібних відрізків долин його подільських допливів.  

Каньйоноподібний характер долини Дністра найліпше проявлений у 
центральній частині Заліщицького Придністер’я (у районі смт. Чернелиця) та на 
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заході Могилівського Придністер’я (західніше м. Новодністровськ), яке 
виділяється також найгіршою збереженістю плейстоценових терас [11]. У Хотин-
ському Придністер’ї крутосхилова долина Дністра вирізняється передусім 
порівняно незначною глибиною. Тут особливо типовими та виразними є 
петлеподібні звивини долини ріки з крутими та урвистими уступами (стінками), 
що приурочені до ввігнутих схилів врізаних меандр.  

У Заліщицько-Могилівському Придністер’ї прийнято розрізняти внутрішньо-
долинні (долинні або каньйонні) та наддолинні (надканьйонні) тераси Дністра та 
його подільських допливів. Останні збережені зазвичай у вигляді невеликих за 
площею вирівняних ділянок, що розміщені головно на найвищих вершинних 
поверхнях лівобережжя Дністра, бо русло ріки впродовж утворення цих терас 
мало тенденцію до зміщення вправо – в напрямку до Передкарпатської рівнини. 
Відносні висоти наддолинних терас середнього Дністра закономірно зростають 
за течією ріки. У районі м. Новодністровськ найвища з них досягає висоти 245–
250 м.  

Поза межами річкових долин у зазначених підрайонах Придністер’я 
переважає денудаційний рельєф, представлений вирівняними поверхнями різної 
висоти та розміщеними поміж них уступами, а також пологосхиловими 
останцями. Серед наддолинних вирівняних поверхонь різної ґенези та висоти 
головну роль відіграють структурно-денудаційні рівні, вироблені від покрівлі 
шарів стійких міоценових порід (вапняків і гіпсів) і галечникових горизонтів 
наддолинних терас пізньопліоценового та еоплейстоценового віку [12]. 
Характерно, що брівки каньйонів теж виявляють приуроченість до горизонтів 
стійких порід, які відслонені зазвичай безпосередньо під ними. 

Для усіх геоморфологічних районів досліджуваної території Верхнього і 
Середнього Придністер’я важливим є вивчення елементів рельєфу, 
безпосередньо пов’язаних з діяльністю Дністра, таких як річкові тераси, русло на 
різних відтинках тощо. Комплекс річкових терас Верхнього та Середнього 
Придністер’я – цікавий і важливий об’єкт для геоморфологічних, геологічних 
(стратиграфічних), палеогеографічних і нео(морфо)тектонічних досліджень 
передусім через значну кількість пліоценових і плейстоценових терас і 
сприятливі природні передумови для їх вивчення. Разом з тим, вони поки-що 
недостатньо добре вивчені. Немає усталених поглядів щодо кількості 
плейстоценових і пліоценових терас, особливостей їхньої будови, їх геологічного 
віку. Втім, у багатьох публікаціях українських геологів та геоморфологів [13, 14, 
19, 27], зокрема, утверджувалась думка про те, що терасовий комплекс верхнього 
Дністра та його карпатських приток складений з семи надзаплавних терас – 
однієї голоценової, п’яти плейстоценових (чотири неоплейстоценових і одна 
еоплейстоценові тераса) та однієї пліоценової. Втім, окремі дослідники 
нараховували тут більше річкових терас [2, 21] або ж передбачали їх значно 
більшу кількість [1].  

Комплекс плейстоценових терас середнього Дністра найліпше збережений 
(найповніший) у межах Галицького та Ямпільського Придністер’я, де сучасна 
долина Дністра має найбільшу ширину. Найгіршою збереженістю плей-
стоценових терас вирізняється Могилівське Придністер’я, яке одночасно є й 
наймеш сприятливим підрайоном для їхнього вивчення. 
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Важливим результатом представленого дослідження є типізація русел 
основних районів Верхнього і Середнього Придністер’я. У межах верхнього 
відтинку Верхнього Придністер’я – у зовнішній частині Скибових Карпат і на 
прилеглій до гір ділянці Передкарпатської височини – у зв’язку зі швидкими 
змінами геолого-геоморфологічних умов, важливих для розвитку руслових 
процесів (наявність і ширина заплави, її похил уздовж русла ріки, потужність і 
гранулометричний склад алювіальних відкладів заплави, стійкість корінних 
порід щодо розмиву), спостерігається значна різноманітність морфологічних 
типів заплави та русла Дністра, які закономірно змінюються вниз за течією ріки.  

Для характеристики та презентації різноманітності типів русла Дністра на 
цьому відтинку вибрано низку типових ділянок, розміщених уздовж ріки від с. 
Стрілки до с. Корналовичі (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Ділянки Верхнього Придністер’я, вибрані для ілюстрації різних типів 
русла Дністра, виділених з урахуванням геоморфологічних умов розвитку 
руслових процесів (згідно типізації К. Фраєрс і Г. Браєрлі (2013) [29]) 

Ділянки долини та відповідні їм типи русла: 1 – обмежена долина із 
фрагментами заплави, 2 – частково обмежена долина із переривчастою заплавою, 
3 – необмежена долина із суцільною (широкою) заплавою, 4 – необмежена 
долина із вільно меандруючим руслом. 

 
Типи русла Дністра виділено згідно класифікації К. Фраєрс і Г. Браєрлі (2013) 

[29] з урахуванням геоморфологічних умов розвитку руслових процесів. За 
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методикою цих дослідників при визначенні основних типів русел рік враховують 
особливості річкової долини, що обмежують розвиток руслових деформацій 
(долина обмежена, частково обмежена, необмежена), наявність і ширину річкової 
заплави (відсутня, переривчаста чи суцільна), форму русла річки у плані 
(звивисті, розгалужені, багаторукавні (анастомозуючі) та відносно прямолінійні 
нерозгалужені русла), характер меандрування річки (обмежене, вільне та 
незавершене), а також наявність річкових островів. Такий підхід враховує 
механізм формування річкової долини та особливості її геоморфологічної 
будови. 

Долина Дністра у районі сіл Стрілки – Верхній Лужок розташована у гірській 
місцевості, дно її відносно вузьке, тому щодо умов розвитку руслових 
деформацій її можна схарактеризувати як обмежену, з фрагментами заплави. Для 
такого типу долини верхнього Дністра характерний слабко звивистий і відносно 
прямолінійний нерозгалужений малюнок русла у плані. На зазначеному відрізку 
русло Дністра порівняно неглибоке й вузьке, без виразних меандр та островів. 

У районі села Завадка визначаємо інший тип русла Дністра. На цьому 
відрізку Дністер знаходиться у прикрайовій частині гір, долина річки тут 
частково обмежена з переривчастою та суцільною заплавою. Форма русла у 
плані змінюється – малюнок річки менш прямолінійний, з’являються острови. 
Зазначимо, що описані вище ділянки долини Дністра розташовані у одному 
геоморфологічному підрайоні Верхнього Придністер’я – Старосамбірському. 

Передгірний відтинок Верхнього Придністер’я у районі сіл Страшевичі – 
Бережниця ілюструє особливості необмеженої долини. Для долини Дністра на 
даному відтинку характерна суцільна заплава. Ширина русла помітно збіль-
шується, річка раніше розгалужувалася, утворюючи протоки, осередки та  
острови, але протягом останніх десятиліть починає меандрувати, проте 
виразність (крутість) меандр ще досить незначна. 

Для необмеженої долини верхнього Дністра поблизу села Кружики властиві 
суцільна заплава та вільно меандруюче русло. Сучасний малюнок русла річки, у 
порівнянні із її зображенням на карті Галичини і Буковини (1861-1864 рр.), у 
плані значно змінений, особливо у верхній за течією частині, де раніше було 
розгалужене русло, з численними протоками й осередками. 

Для цього відрізку долини Дністра характерна значна звивистість сучасного 
русла, наявність крутих петлеподібних меандр, стариць та різновисоких рівнів 
заплави сегментного типу. Обидва розглянуті вище відрізки долини Дністра 
розміщені на різних ділянках пригірської частини Самбірського 
геоморфологічного підрайону Верхнього Придністер’я. 

Для виділених семи геоморфологічних районів Верхнього і Середнього 
Придністер’я була проведена оцінка георізноманітності на основі методики Б. 
Радванек-Бенк B. Radwanek-Bak, 2012 [33]. В якості основних компонентів для 
дослідження георізноманітності базових територіальних виділів Придністер’я 
було обрано: геологічну будову, рельєф та існуючі і проектовані геологічні 
пам’ятки. В якості інформаційної бази використані: геологічна карта (масштабу 
1:500 000), об’ємна карта рельєфу (1:100 000) та геологічних пам’яток України 
(масштаб 1:200 000). Бальна оцінка георізноманітності районів передбачала 
використання певних кількісних критеріїв для кожного з трьох обраних 
характеристик георізноманітності. Для оцінки геологічної будови районів було 
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обрано згідно методики [33] два критерії – кількість виділів літостратиграфічних 
та кількість різних типів виділів. Для оцінки геоморфологічної будови районів 
було обрано один критерій – максимальна відносна висота. Для 
природоохоронного компоненту застосовано критерій кількості існуючих і 
планованих геологічних пам’яток, що рекомендується у методиці оцінки 
георізноманітності. Для кожного з чотирьох обраних критеріїв були розроблені 
градації показників (кількість контурів, об’єктів), що відповідали бальним 
оцінкам (1 – 4 бали) (табл. 1). 

  
Таблиця 1  

Критерії оцінки георізноманітності основних районів Верхнього і Середнього 
Придністер’я 

Основні 
компоненти 

Кількісні критерії Показники в межах 
геоморфологічних 
районів 

Бальні оцінки 

Геологічна будова 1. Кількість виділів 
літостратигра-
фічних утворень 

0 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 – 40 

1 
2 
3 
4 

2. Кількість різних 
типів виділів 

0 – 3 
4 – 7 
8 – 11 
12 – 14 

1 
2 
3 
4 

Рельєф Максимальні 
відносні висоти 

0 – 80 
81 – 160 
161 – 240 
241 – 320 

1 
2 
3 
4 

Заповідні 
геологічні об’єкти 

Кількість існуючих 
та проектованих* 
заповідних об’єктів 

0 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 – 40 

1 
2 
3 
4 

* - Враховано проектовані до заповідання геолого-геоморфологічні об’єкти за 
результатами проведених авторами досліджень    

 
Проведені обрахунки кількісних критеріїв георізноманітності для районів 

Верхнього і Середнього Придністер’я з використанням вищезгаданих підходів 
дозволила отримати узагальнені бальні показники (табл. 2). Вони свідчать, що 
Верхнє і Середнє Придністер’я вирізняють усередненими бальними 
показниками. 

Для районів Верхнього Придністер’я загальна кількість балів за геолого-
геоморфологічними та заповідними критеріями складає 6 – 7 балів. Тоді як для 
районів Середнього Придністер’я кількість балів коливається у межах 10 – 12. 
Вищі показники георізноманітності Середнього Придністер’я пов’язані зі 
складною геологічною структурою та більш високим ступенем заповідного 
потенціалу – існуючі і проектовані геологічні пам’ятки. 
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Таблиця 2  
Бальна оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Придністер’я 

 
 

Регіони 
Придністер’я 

(геоморфологічні 
підрайони) 

геологічна будова рельєф заповідні 
об’єкти 

За
га
ль
на

  
кі
ль
кі
ст
ь 
ба
лі
в 

кі
ль
кі
ст
ь 

ко
нт
ур
ів

 

ба
ли

 

кі
ль
кі
ст
ь 

ти
пі
в 
ко
нт
ур
ів

 

ба
ли

 

м
ак
си
м
ал
ьн
і 

по
ка
зн
ик
и 

ві
дн
ос
но
ї в
ис
от
и 

ба
ли

 

кі
ль
кі
ст
ь 

об
’є
кт
ів

 

ба
ли

 

В
ер
хн
є 

П
ри
дн
іс
те
р’
я Старосам-

бірське 
10 1 3 1 240 4 5 1 7 

Самбірське 10 1 7 2 120 2 6 1 6 

Журавнин-
ське 

16 2 5 2 120 2 6 1 7 

С
ер
ед
нє

 
П
ри
дн
іс
те
р’
я Галицьке 26 3 7 3 160 3 17 2 11 

Заліицьке 16 2 4 2 200 3 37 4 11 

Хотинське 20 3 6 2 120 2 27 3 10 

Могилівське 32 4 10 4 80 1 27 3 12 

 
 Вивчення існуючих і проектованих геологічних пам’яток природи 

Верхнього і Середнього Придністер’я засвідчило, що ці утворення здебільшого 
представлені геологічними відслоненнями порід, окремими відтинками річкових 
долин, скелями, печерами, водоспадами, джерелами та ін. (табл. 3). Для трьох 
районів Придністер’я – Самбірського, Галицького і Заліщицького – здійснено 
інвентаризацію цінних об’єктів геоспадщини. 

У Самбірському Придністер’ї головну увагу зосереджено на маловідомих 
широкому загалу об’єктах геоспадщини – низці розрізів, які є опорними і можуть 
використовуватися у геотуристиці. Це розрізи Торгановичі 1, Торгановичі 2, 
Дубрівка, Слохині, Кружики та ін. Їхня детальна характеристика наведена у 
численних публікаціях [3, 9, 10, 22]. 

Галицьке Придністер’я має свій набір характерних ознак – головною цінністю 
тут є долина Дністра, низка карстових форм, скельних утворень, геологічних 
відслонень. Найцікавішим є фрагмент мальовничої ділянки коритоподібної 
долини Дністра між м. Галич та селами Маріямпіль і Довге з плоскорівнинним 
днищем, яке ускладнене старичними озерами і старицями на різній стадії їхнього 
заростання. Борти долини тут Дністра представлені крутими, місцями урвистими 
схилами-стінками з численними виходами порід різного геологічного віку 
(верхньої крейди, міоцену, пліоцену, плейстоцен-голоцену) [4]. Цінними у 
Галицькому  Придністер’ї є виходи  на  денну  поверхню  гіпсів і  гіпсоангідритів,  
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Таблиця 3 

Геологічні пам’ятки природи Верхнього та Середнього Придністер’я 
 
 
 
 

Регіони 
Придністер’я 

(геоморфологічні 
підрайони) 

 
 
 

 
 

Геологічні пам’ятки природи 

За
га
л
ом

  

Існуючі Проектовані 

С
тр
ат
иг
ра
ф
іч
ні

 т
а 

ге
ох
ро
но
ло
гі
чн
і 

П
ал
ео
нт
ол
ог
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2  1  3  1   2 3 6 
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П
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1  3  4 5 1  6  12 16 

Заліщицьке 
 

6 2 1 5 8 22 5 2 1 4 1 13 35 

Хотинське 
 

5 1 9  15 9 1 1 1 1 13 28 

Могилівське 
 

9  2  11 13 1 1 3 18 29 

 
рідше вапняків (урочища “Касова Гора” біля с. Бовшів,“Камінь” біля с. 
Межигірці, “Скала” біля с. Поділля, “Бручева” біля с. Дитятин), характерні для 
межиріч численні карстові явища у відкладах гіпсоангідритової товщі середнього 
бадену (неоген) в урочищах “Пом’ярки” і “Вербівці” біля с. Тимерівці та в 
околицях сіл Медині, Сокіл, Тумир, Озерни, Ганусівка (зокрема, лійки і колодязі 
(глибиною до 20–30 м), печери і гроти, арки, “сліпі долини”, карстові озера і 
озера-вікнини, високодебітні джерела), скельні утворення (г. Борсуча і останець 
“Одинокий” в ур. “Пом’ярки”, “Божий видок” в ур. “Камінь”, “Стовпи” в ур. 
“Скала”, “Голова” біля с. Озеряни, “Гора Дівоча” біля с. Кремидів, скелі біля с. 
Сокіл і г. Лисої біля с. Ганусівка та в ур. “Малиновище” вздовж правого борту р. 
Бистриця тощо), старичні озера біля сіл Водники, Маріямпіль [4]. Більшість цих 
об’єктів перебуває під охороною у межах Галицького НПП.  

Заліщицьке Придністер’я має значну кількість цінних геолого-
геоморфологічних об’єктів (геологічні відслонення, печери, скелі, водоспади 
останці та ін.), сконцентрованих на порівняно невеликій площі. Тут налічується 
щонайменше 47 об’єктів, серед яких 5 геологічних відслонень, каньйоноподібні 
відтинки річкових долин (річок Дністер, Тупа, Серет), 30 печер і гротів 
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(найвідоміші – Джуринська і Печера Легенд), більшість з яких закладена у 
вапнякових відкладах, кілька перчер у травертинах (розташовані головно у 
безпосередній близькості від долини Дністра) і невелика кількість – у 
гіпсоангідритових відкладах верхнього баденію, карстові лійки (Язвінь і 
Мархонівка), скелі та скельні комплекси, водоспад (Червоногородський). У 
каньйоноподібній долині Дністра відслонюються девонські (у Заліщиках, Іване-
Золотому, Устечку), а вище – неогенові відклади. Нині досліджено ще далеко не 
усі цінні об’єкти геоспадщини цього геоморфологічного району.  

На основі результатів проведених досліджень георізноманітності та 
геоспадщини Верхнього і Середнього Придністер’я була розроблена «Стратегія 
збереження і використання регіонів України з визначною геоспадщиною», яка 
охопила першочергові заходи для забезпечення збереження і раціонального 
використання георізноманітності. З метою активізації діяльності у галузі 
геоконсервації серед інших заходів запропоновано ввести в українське 
природоохоронне законодавство деякі нові категорії збереження і популяризації 
геоспадщини, такі як документаційні осередки, природно-ландшафті комплекси, 
геопарки і екомузеї. Вперше цю стратегію буде апробовано на території 
національного природного парку «Дністровський каньйон» та поширено сусідні 
геоморфологічні райони вздовж долини Дністра.  

Висновки. У результаті досліджень структурно-просторових особливостей 
геолого-геоморфологічної будови і георізноманітності на території Верхнього і 
Середнього Придністер’я виділено 7 геоморфологічних районів, у тому числі три 
райони – Старосамбірський, Самбірський і Журавненський у Верхньому 
Придністер’ї та чотири райони – Галицький, Заліщицький, Хотинський, 
Могилівський у Середньому Придністер’ї. Здійснено детальний аналіз об’єктів 
геоспадщини основних районів – існуючих і проектованих геологічних пам’яток 
природи. На кількісному рівні було оцінено георізноманітність базових районів 
Придністер’я з врахуванням їх геологічної будови, морфології рельєфу та 
заповідних геолого-геоморфологічних об’єктів. Здійснена бальна оцінка 
георізноманітності районів ґрунтувалась на головних характеристиках 
георізноманітності (кількості літолого-стратиграфічних відкладів, максимальних 
відносних висотах та кількості існуючих і проектованих геологічних пам’яток) і 
стала основою для розробки планістичних заходів з геооохорони для виділених 
базових геоморфологічних районів – мережа пропонованих геологічних пам’яток 
та осередків документації, розроблені організаційні схеми двох геопарків 
(“Галицьке Придністер’я” і “Каньйон Дністра”), одного національного 
природного парку (“Дністровський”) та Верхньодністровського екологічного 
коридору. Розроблена «Стратегія збереження і використання регіонів України з 
визначною геоспадщиною», апробована на території Верхнього і Середнього 
Придністер’я, та нові категорії збереження і популяризації геоспадщини можуть 
бути впроваджені в інших регіонах і стане основою для їх сталого розвитку.    
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ASSESSMENT OF THE GEODIVERSITY OF GEOMORPHOLOGICAL 
AREAS IN UPPER AND MIDDLE TRANSDNIESTRIA 

 
Yaroslav Kravchuk, Yuriy Zinko, Roman Hnatiuk, Kateryna Moskaliuk 

Ivan Franko National University of Lviv 
 

The article presents the main principles of analysis and assessment of the geological and 
geomorphological components of geodiversity. In terms of methodology, the research was 
based on the concept of geodiversity, and in terms of the methods used – on the integrated 
assessment of diversity characteristics of the geological substrate and relief. This 
methodological and methodical research design was tested for the first time in Ukraine by the 
example of the unique natural region – Transdniestria. The components of the integrated 
assessment of geodiversity include inventory-mapping, evaluative and constructive 
methods.Spatially, the study was based on different territorial formations of areal 
(geomorphological areas), linear (terraces, beds) and dotted (geological outcrops) types. The 
basic objects of the study were geosites (geological outcrops) and geomorphosites (forms and 
complexes of relief forms). For the study area, the questions of geological and 
geomorphological structure of different units (areas, sub-areas) of Transdniestria were 
considered, and a comparative assessment of geodiversity of territories and unique landforms 
was conducted. The “Strategy of conservation and use of the Ukrainian regions with an 
outstanding geoheritage” has been offered, which will be tested in the region of Upper and 
Middle Transdniestria.  

Key words: geodiversity, geoheritage, geosites, geomorphosites, geomorphological area, 
Upper and Middle Transdniestria. 
 



291 

 

УДК. 911.2 : 551.4 
 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ 
СПАДЩИНИ ПРИДНІСТЕРСЬКОГО ПОДІЛЛЯ ДЛЯ ПОТРЕБ 

ГЕООХОРОНИ І ГЕОТУРИЗМУ 
 

Юрій Зінько, Мирослав Іваник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Розглянута проблематика збереження і туристичного використання геоморфологічної 

спадщини Придністерського Поділля – району з широким спектром геолого-
геоморфологічної різноманітності. В якості об’єктів дослідження обрано унікальні 
геоморфологічні феномени регіону – травертинові скелі та каньйоноподібні відрізки 
річкових долин приток Дністра. На основі використання стандартизованих паспортів та 
описів здійснено інвентаризацію скель та каньйоноподібних відрізків долин як об’єктів 
геоохорони. Особливу увагу було приділено використанню методик кількісної оцінки 
скельних і каньйонних для потреб визначення їх геоохоронного і геотуристичного 
потенціалу.  

За методиками Geosite Assessment Model (2011) і А. Цендеро (1999, 2009), що 
базуються на кількісній (бальній) оцінці характеристик науково-освітнього, естетичного, 
функціонального (у т.ч. рекреаційного) та захисного (охоронного) плану було проведено 
ранжування модельних травертинових скель за величиною геотуристичного потенціалу, 
а каньйоноподібних відрізків придністерських долин Серету, Стрипи і Збруча – на 
предмет їх геоохоронної цінності і геотуристичного потенціалу. Отримані оцінки для 
даних об’єктів геоморфологічної спадщини можуть бути використані для обгрунтування 
пріоритетів в охороні скельних травертинових утворень та каньйоноподібних відрізків 
долин, а також їх туристично-рекреаційного використання. Подальші дослідження 
пов’язані з інвентаризацією і оцінкою об’єктів геоморфологічної спадщини 
Придністерського Поділля повинні бути сконцентровані на інших категоріях цінних 
об’єктів – печерних і терасових утвореннях. Важливою при інвентаризаціно-оціночних 
дослідженнях геоморфологічної спадщини регіону повинна залишитися просторово-
планувальна складова: від окремих геоморфосайтів до різновеликих (комплекси 
геоморфосайтів, ландшафти геоморфосайтів). 

Ключові слова: інвентаризація, геоохорона, геотуризм, травертинові скелі, каньйонні 
утворення, Придністерське Поділля. 

 
Постановка проблеми. У зв’язку зі зростанням інтересу до об’єктів 

геоспадщини і усе активнішим їх використанням у туризмі виникла необхідність 
детальної інвентаризації та оцінювання для потреб геоохорони і геотуризму. 
Інвентаризація об’єктів геоспадщини будь-якого регіону полягає у тому, щоб 
дослідити кожен з них, детально описати (скласти паспорти) і сформувати базу 
даних. Результати інвентаризації і бази даних таких об’єктів широко 
застосовуються з метою планування природоохоронних заходів, можливості 
раціонального використання. Перед плануванням з метою збереження чи 
використання здійснюють оцінювання окремих об’єктів чи регіону загалом. 
Розроблено кілька різних методик оцінювання (залежно від потреб), багато з них 
апробовані на окремих регіонах [3, 8, 9, 10, 11, 12, 13].  
___________________ 
© Зінько Ю., Іваник М., 2016  
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Питання інвентаризації і цільової оцінки геолого-геоморфологічних об’єктів 
особливо актуальні для регіонів з визначною геоспадщиною. Регіон 
Приднстерського Поділля характеризується значною різноманітністю унікальних 
геологічних (стратиграфічні розрізи палеозойських порід, покривні лесово-
алювіальні комплекси плейстоцену) та геоморфологічних (скелі, печери, 
каньйони) утворень. Особливої уваги для цього регіону з точки зору 
пріоритетності охорони та туристичного використання заслуговують 
травертинові скелі і каньйоноподібні відрізки приток Дністра. 

Об’єктом дослідження є об’єкти геоморфологічної спадщини 
Придністерського Поділля, а предметом – характеристики, що відображають 
цінність скельних і каньйонних утворень регіону для потреб охорони і 
геотуризму.  

Метою представленого дослідження було здійснення інвентаризації об’єктів 
геоморфологічної спадщини (скель і каньйонних утворень) у регіоні 
Придністерського Поділля і оцінювання за стандартними методиками на 
кількісній основі їх геоохоронного і геотуристичного потенціалу. 

Аналіз останніх публікацій. Поняття інвентаризації об’єктів геоспадщини у 
більшості вітчизняних і зарубіжних публікацій стосується представлення у різній 
формі стандартних характеристик (генетичних, морфологічних, еволюційних) та 
оцінок наукової і дидактичної цінностей. При цьому найчастіше формою 
резентації інвентаризованих об’єктів геоспадщини виступають стандартизовані 
паспорти та комп’ютеризовані бази даних [1, 8, 9, 12, 13]. Зокрема, 
стандартизовані паспорти використані у базовому вітчизняному виданні 
«Геологічні пам’ятки України» [1]. Методика оцінювання об’єктів неживої 
природи представлена поки що у небагатьох публікаціях європейських авторів, 
присвячених оцінці певних видів геологічних, геоморфологічних або 
гідрологічних об’єктів (скель, водоспадів тощо) окремих фізико-географічних чи 
адміністративних районів. При оцінці об’єктів геоспадщини враховують на 
якісній і кількісній обснові наукову, освітню, екологічну, естетичну та 
рекреаційну їх вартість. 

На початку 90-х років співробітниками Державного Геологічного Інституту 
(Варшава) здійснено спробу оцінювання неживої природи усіх категорій природ-
но-заповідного фонду Польщі [13]; оцінці піддано усі пам’ятки неживої природи, 
вибрані резервати природи (заказники, заповідні урочища) та усі великоплощинні 
природоохоронні об’єкти – національні і ландшафтні парки та території 
охоронного ландшафту. При оцінці усіх цих об’єктів враховувалась їх сутнісна 
(фактично, науково-пізнавальна) цінність – головний критерій встановлення 
їхньої вартості. При оцінюванні елементів неживої природи резерватів та пам’я-
ток природи враховувалась, окрім того, і їхня доступність для оглядання, а також 
їх освітня (дидактична) цінність [3, 13]. 

В останні роки у зарубіжних публікаціях знана увага приділяється 
використанню кількісного підходу (бального, відсоткового) в оцінці базових і 
додаткових цінностей об’єктів геоспадщини. Вони використовуються з метою 
визначення пріоритетів щодо геоохорони та визначення геотуристичного 
потенціалу. Прикладом таких методик можуть слугувати методика Geosite 
Assessment Model [12] і методика В. М. Бручі та А. Цендреро [8, 9]. 
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Методику Geosite Assessment Model (модельної оцінки геосайтів, далі – GAM) 
розробила група сербських та англійських вчених [12] у 2011 році. Вперше її 
апробовано у Фруських горах (Сербія). Методика GAM була створена відповідно 
до кількох існуючих методів оцінки і більшість із запропонованих критеріїв 
взято з існуючих літературних джерел. Усі критерії даної методики поділяються 
на дві групи: основної (наукова, естетична та захисна) та додаткової 
(функціональна, туристична) цінностей, субіндикатори кожної з котрих 
оцінюються від 0 до 1  [12].  

Для оцінювання геотуристичного потенціалу застосовують методику, 
розроблену іспанськими геоморфологами В. М. Бручі та А. Цендреро [8, 9]. 
Вперше її застосували на території Північної Іспанії і вона виявилася однією з 
найоб’єктивніших і всеохоплюючих, оскільки окрім стандартної процедури 
оцінки геотуристичного потенціалу у ній представлено ще процедуру перевірки 
результатів. Його детальніша характеристика буде представлена при оцінці 
скельних утворень. 

Виклад основного матеріалу. Для району Придністерського Поділля 
характерними і впізнаваними є травертини, які трапляються тут дуже часто у 
вигляді травертинових скель, часто з невеликими печерами і водоспадами, а 
також молоді утворення спостерігаємо у зонах дії джерел. За походженням це 
карбонатні біохемогенні континентальні відклади, які найчастіше утворюються 
біля виходів на поверхню підземних вод, збагачених бікарбонатом кальцію [6]. У 
невеликій кількості вони відомі у різних частинах світу (наприклад, всесвітньо 
відоме Памуккале у Туреччині), а в Україні трапляються лише у Криму (кілька 
місцезнаходжень) і у Подільському Придністер’ї, де налічується понад 50 
місцезнаходжень. За даними Й.Свинко і О. Волік [6], тут вони здебільшого 
формують стрімкі скелі на схилах річкових долин і балок висотою до 10-15 м, а 
довжиною 100-200 м. Найвідомішими є їх місцезнаходження у нижній частині 
басейну Стрипи, у каньйоні Дністра, між гирлами Коропця і Серету, у басейні 
Нічлави (Тернопільська область) та у долинах річок Ушиці, Студениці і 
Данилівки у Хмельницькій області [5, 6, 7].  

Питання інвентаризації та оцінювання геоохоронного і геотуристичного 
потенціалу скельних травертинових утворень було розглянуто для чотирьох 
відомих об’єктів Придністерського Поділля. 

Для інвентаризації і оцінювання геотуристичного потенціалу нами було 
обрано найбільші травертинові скелі, розташовані на схилах каньйону Дністра 
від гирла р. Коропець до гирла р. Збруч, а саме: “Стигла”, “Стінка”, скелі біля с. 
Космирина (Космиринська), а також у долині Джуринського потоку біля с. 
Устечко.   

Травертинова скеля “Стигла” (с. Стигла Монастирського району) 
розташована на лівому березі Дністра на висоті приблизно 100 м над рівнем 
води. Це невелике (довжиною 10 м, висотою 3-4 м) травертинове утворення, у 
якому є отвори діаметром до 3–4 см від стебел рогози та гілок дерев. Біля 
південного краю скелі протікає струмочок, а за 10 м від бровки б’є джерело [6]. 
Скеля вкрита мохом, її поверхнею стікають дрібні струмені води, 
травертиноутворення триває досі.  

Травертинова скеля “Стінка” (с. Стінка Бучацького району) розташована у 
нихній частині лісвого схилу каньйоноподібної долини Дністра на рівні ІІІ 
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тераси, на висоті 15–20 м над рівнем води. Довжина її становить до 20 м, висота 
– до 10 м, є невеликий водоспад і храм у невеликій печері [6]. Північний край 
скелі порослий мохом, вертикальною стінкою стікає потічок. 
Травертиноутворення триває досі.  

Космиринська травертинова скеля (с. Космирин Бучацького району) 
завдовжки близько 200 м та заввишки до 10–12 м розташована у лісі на правому 
схилі потічка, що стікає по лівому схилу в Дністер [6]. Скеля має невелику 
печеру і мальовничий водоспад, під яким сформувалися вкриті водоростями 
травертинові куполи. Травертиноутворення тут триває досі. 

Травертинова скеля у верхній частині правого схилу долини р. Джурин (с. 
Устечко Заліщицького району) в урочищі Пустельня має довжину близько 40 м і 
висоту у середній частині  8–10 м (до країв вони знижуються). Зі скелі стікають 
дрібні струмки («дівочі сльози»). Тут у давнину видовбали невеликий грот 
(довжина 5 м, ширина 4 м, висота 2,5 м). Східна та центральна частини скелі 
густо вкриті мохом, на якому відбувається відкладання травертину; західна – 
суха. Майданчик скелі рівний, вкритий лісом, за 40–50 м від брівки на поверхню 
виходить джерело [6]. Травертиноутворення тут триває досі. 

Інвентаризація скельних утворень базується на складанні стандартних 
паспортів [1, 2, 3], які вимагають характеристику географічного положення, 
комплексного опису (морфологія, геологічна будова, мікрорельєф, антропогенне 
перетворення), а також якісної оцінки цінності скель (науково-пізнавальна, 
естетична, культурно-історична, рекреаційна, екологічна). 

Для прикладу подаємо паспорт відомих травертинових скель біля с. 
Космирин, які одночасно є цінним об’єктом геоспадщини і популярним 
туристичним об’єктом (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Паспорт скельного утворення  
«Травертинова скеля з водоспадом і печерою біля с. Космирин» 

 
А. Вихідні дані 

1. Інвентаризаційний номер 001 
2. Назва (індекс)  Космиринська  
3. Адміністративне положення Тернопільська область, Бучацький 

район, біля с. Космирин 
4. Фізико-географічне положення Придністерське Поділля 
5. Топографічні координати 48°52'57.2"N 25°14'00.3"E 

Б. Розташування і походження 
1. Геоморфологічне положення в середній частині схилу над Дністром 

на висоті приблизно 50 м 
2. Особливості розташування осібне 
3. Походження денудаційне (літоморфне) 

В. Опис скелі (скель) 
1. Морфологічний тип скельна стіна 
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2. Фотографія загального плану 

 
3. Морфометрія  висота – у середній частині 10-12 

м 
 ширина – верхня бровка 5 м 
 довжина – майже 200 м 
 площа – невідомо 
 об’єм – невідомо 

4. Характеристика скельних порід Травертини – карбонатні біохемогенні 
континентальні відклади, утворюються 
біля виходів на поверхню підземних 
вод, збагачених бікарбонатом кальцію 

5. Характер скельної поверхні, її 
мікрорельєф 

Наявні мікроніші і сліди рейнування 
породи корінням рослин. Скеля заросла 
мохом та вошерією. 

6. Антропогенне перетворення 
об’єкту та його близького 
довкілля 

Біля скелі пролягає туристична стежка, 
зазнає значного туристичного 
навантаження 

7. Інші відомості У скеля є низка гротів. Приблизно за 50-
60 м від південного краю скелі – 
водоспад заввишки майже 10 м. У ній є 
печера, що починається  гротом 
завширшки близько 2 м, висотою 1,8 м. 
На його стінах є натічні утворення, на 
дні – кілька виступів до 1 м заввишки. 
На північний схід розташований зал 
довжиною понад 3 м, шириною 2 м, 
висотою 3 м; стінки вкриті 
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мальовничими натічними формами 
(«кам’яними водоспадами»), 
невеликими сталактитами. На 
південний схід від гроту – хід 
завдовжки близько 12 м, шириною 
близько 1 м, висотою до 0,5 м, який 
виводить у зал довжиною 8 м, 
завширшки біля 2 м, висотою 0,6-0,9 м. 
Зал має три ніші та двома ходами 
виходить наховні: ширина одного 0,3 м, 
іншого – 0,8 м. На північ від залу є хід 
(ширина 0,5 м, довжина 2 м, через який 
потрапляєш у зал шириною 4 м, 
довжиною 4,5 м, висотою 0,7 м. Від 
нього на північ та північний схзід 
ведуть два ходи висотою 0,3 м, 
ймовірно у глиб скелі. 

Г. Цінність скелі, її використання та охорона 
1. Цінність: 

 науково-пізнавальна 
 естетична 

 
 культурно-історична 
 дидактична 

 
 

 спортивна 
 рекреаційна 
 екологічна 

 
 геоморфологічна, геологічна 
 мальовничий елемент ландшафту, 

добрий оглядовий пункт 
 предмет переказів, легенд  
 демонстраційний об’єкт у галузі 

наук про Землю  
 
 немає 
 відомий туристичний об’єкт 
 місце зростання рослин (мохів та 

вошерії), що потребують особливих 
умов проростання; печера є місцем 
зимівлі рукокрилих 

2. Підстави представлення до 
охорони  

Райнується внаслідок природних 
процесів, перебуває під охороною на 
місцевому рівні 

3. Сучасне використання об’єкту та 
рекомендації щодо його 
використання та охорони 

Природоохоронний і туристичний 
об’єкт, один із пунктів туристичних 
маршрутів Придністер’ям  

4. Площа заповідної території (га) 0,1 га 
5. Режим утримання Комплексна пам’ятка природи 

місцевого значення  
6. Тип діяльності Золото-Потіцьке лісництво кв. 29 вид. 

18, 19, лісове урочище «Локичка». 
Д. Вивченість об’єкту 

1. Історія досліджень Дуже мало відомостей. Частково 
описана у наукових публікаціях та низці 
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електронних ресурсів. Дані про розміри 
у багатьох джерелах різьняться.  

2. Ступінь вивченості скелі незадовільна 
3. Бібліографічні дані Свинко Й. М. Травертинові скелі 

Середнього Придністров’я: Посібник-
путівник / Й. М. Свинко, О. В. Волік. – 
Тернопіль: Навчальна книга, 2004. –  
142 с. 

 
Для оцінювання геотуристичного потенціалу досліджуваних травертинових 

скель було застосовано методику В. М. Бручі та А. Цендреро [8, 9]. Усі критерії 
цієї методики отримано за допомогою синтезу з уже наявних методик 
оцінювання геотуристичного потенціалу і можуть бути згруповані в 3 основні 
категорії [9]:  а) внутрішня якість сайту (наукова цінність): рідкість, ступінь 
наукового значення, користь як модель для демонстрації процесів, 
різноманітність елементів, вік, тип місцевості, поєднання з історичною, 
археологічною, художньою спадщиною, асоціація з іншими елементами 
природи, стан збереження; б) потенціал для використання: види можливої 
діяльності, умови спостереження, доступність, ступінь використання, 
наближеність до сервісних центрів, соціально-економічний стан області; в) 
потенційні загрози і необхідність в захисті: жителі в околицях, існуючі і 
потенційні загрози, можливість збору предметів, відношення до сучасного 
планування. Критерії наведені в таблицях оцінюються за п’ятибальною шкалою 
(0-4). Таким чином, показники, які початково були виражені з допомогою 
різноманітних гетерогенних одиниць перетворюються в однорідні підрозділи [8]. 
Представлена модель і критерії, що застосовуються у ній, дають змогу виразити 
нематеріальні якості через числові значення, використовуючи прозорі моделі, що 
демонструють чіткі результати.  

Для обраних травертинових скель за зазначеною методикою було визначено 
геотуристичний потенціал (табл. 2) на основі врахування науково-освітніх 
цінностей (Qi), потенціалу для використання (Рi) та потенційних загроз і 
можливих шляхів захисту (Сi) [8, 9]. Бальна оцінка показників науково-освітньої 
“внутрішньої цінності” свідчить, що досліджувані скелі мають високий 
дослідницько-дидактичний потенціал, особливо скеля в Джурині та 
Космиринська. Завдяки різним видам діяльності, місцеположенню, доступності 
ці скелі також мають високий потенціал для використання. У свою чергу менш 
доступні скелі (Стінка, Стигла) характеризуються меншими потенційними 
загрозами та ступенем захищеності. 

Значення геотуристиного потенціалу для обраних травертинових скель згідно 
формули А. Цендреро [9] розглядається як загальна середньозважена сума трьох 
компонентів: внутрішньої цінності, потенціалу використання і потенційної 
загрози. Результуючі показники геотуристиного потенціалу (Vsgi) найвищі у двох 
скель – в долині Джурину та Космиринська скеля. Середній і низький 
геотуристиний потенціал відповідно у скелі біля с. Стінка та скелі біля с. Стигла. 
Отримані цільові модифіковані показники георізноманітності травертинових 
скель в якості бальних оцінок геотуристичного потенціалу дозволяють вибрати 
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Таблиця 2 
Оцінка геотуристиного потенціалу травертинових скель в каньйоні Дністра 

№ 
з/п 

Травертинові 
скелі в 
каньйоні 
Дністра 

Внутрішня 
цінність 

(Qi) 

Потенціал 
для 

використання 
(Рi) 

Потенційні 
загрози 

(Сi) 

Геотурис-
тичний 
потенціал 

(Vsgi) 
1 Скелі в долині 

Джуринського 
потоку 

22 11 5 12,67 

2 Космиринські 
скелі 

23 8 4 11,67 

3 Стінка 20 8 2 10 
4 Стигла 16 5 3 8 
 

пріоритетність їх розвитку як геотуристиних об’єктів, в тому числі геоосвітніх. 
Одночасно територія Придністерського Поділля відома своїми 

каньйоноподібними відтинками долин правих приток Дністра – рік Стрипи, 
Серету, Збруча, Нічлави та ін., які є цінними як для збереження 
георізноманітності регіону, так і для розвитку тут геотуризму. Для потреб 
геоохорони і геотуризму важливим є проведення інвентаризаційного опису та 
оцінка їх цінності для планування природоохоронних і рекреаційно-туристиних 
заходів.        

Нижче наведено інвентаризаційний опис 3-ох каньйоноподібних відрізків 
приток Дністра у Придністерському Поділлі: нижньої і середньої частини річок 
Стрипа, Серет і Збруч. У цих описах головна увага акцентована на особливості їх 
геолого-геоморфологічної будови та поширення об’єктів геоспадщини 
геологічного і геоморфологічного типу. 

Каньйоноподібний відтинок долини р. Стрипи починається на південь від м. 
Бучач і простягається аж до гирла. Безпосередньо у каньйоноподібному відтинку 
долини річки Стрипа знаходяться такі відомі пам’ятки неживої природи як 
печера Жолоби і Рівна скеля біля с. Скоморохи, Монастирська скеля біля с. 
Сокілець, скелі Семи Джерел біля с. Скоморохи, Рукомишські скелі біля с. 
Рукомиш, Переволоцькі травертинові скелі і комплекс джерел з водоспадами 
біля с. Переволоки, Сокілецькі водоспади в урочищі Язловець, Русилівські 
водоспади поблизу с. Русилів та інші. Загалом для каньйоноподібного відтнику 
Стрипи, на відміну від інших приток Дністра, дуже характерні водоспади, 
травертинові скелі з нішами та печерами і численні джерела.  

Каньйоноподібний відтинок долини р. Серет. У межах нижнього, 
меандрового фрагменту долини Серету, характерного також і для інших 
подільських приток Дністра, виділяються порівняно короткі відтинки, на яких 
ширина долини суттєво (у 2-3 рази у порівнянні з сусідніми ділянками долини) 
звужується й на більшому протязі ріка протікає типовим каньйоном, 
позбавленим надзаплавних терас [5, 6, 7]. Найцікавішою і найвиразнішою тут є 
долина Серету між селами Угринь – Касперівці,  що знаходиться вище впадіння 
в Дністер. Для долини Серету характерні також високі і круті ввігнуті схили 
підмиву (“стінки”), утворені при формуванні заплави низьких 
(пізньоплейстоценових) надзаплавних терас. Їх спостерігаємо біля с. Горішня 
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Вигнанка (Чортків, лівий берег), південніше с. Угринь (лівий берег), вище с. 
Сосулівка (лівий берег), між Шершенівкою й Олексинцями (лівий берег), біля сіл 
Млинки і Монастирок (лівий і правий береги), біля сіл Голігради й Лисичники 
(обидва береги), навпроти с. Касперівці (лівий берег). Безпосередньо у долині 
Серету розташовані такі природоохоронні об’єкти як відслонення 
нижньокрейдових відкладів і печера Вертеба у с. Більче-Золоте, печера 
Язичницька біля с. Міжгір’я, відслонення нижньокрейдових вапняків з решток 
моховаток і голкошкірих біля с. Касперівців у верхній частині схилу р. Тупа, 
скелі Сеноманські Богатирі і  останець Касперівський Сфінкс біля с. Лисичники, 
а також Касперівський ландшафтний заказник (818 га) на основі Касперівського 
водосховища. 

Каньйоноподібна ділянка долини р. Збруч протежується у пониззі на відтинку 
Турильче – Гермаківка – Кривче – Сапогів – Іване-Пусте – Збручанське – 
Чорнокозинці – Кудринці – Завалля – Окопи. Схили долини Збруча тут круті, 
розчленовані ярами і балками, а заплава звужується до 80-100 м і менше. 
Найглибші «каньйони» спостерігаємо між селами Жабинці і Кудринці. Серед 
об’єктів геоспадщини, які знаходяться безпосередньо у каньйоноподібній долині 
Збруча, слід відзначити відслонення силуру в Скалі-Подільській, Окопах, 
Кудринцях, відомі карстові печери Атлантида і Мала Киянка та багато інших. 
Придністерський відтинок долини Збруча також відомий своїми оборонними 
сорудами у Чорнокозинцях, Кудринцях, Скалі-Подільській, Окопах та ін. Донині 
збереглися лише руїни деяких фортець. 

Бальна оцінка геоохоронного і геотуристичного потенціалу 
георізноманітності була проведена для трьох згаданих каньйоноподібних 
відрізків приток Дністра: Стрипи (від с. Русилів до гирла), Серету (від с. Більче 
Золоте до гирла) та Збруча (від с. Ніверки до гирла). Ці відрізки каньйонів 
приток Дністра характеризуються доброю вивченістю, привабливістю для 
відвідувачів, значною заповідністю, різним ступенем туристичного освоєння. 
Для кожного з цих відрізків було визначено бальну оцінку для наступних 
критеріїв цінності за методикою GAM [12]: наукові, естетичні, захисні, 
функціональні, туристичні (табл. 3). 

Чисельні значення субіндикаторів визначають методику GAM наступним 
виразом: 

GAM = головні цінності (VSE+VSA+VPR) + додаткові цінності (VFN+VTR) 
Перша група – основна цінність, складається з трьох показників: наукова, 

естетична та захисна цінність: наукова цінність (VSE) – рідкість, 
репрезентативність, дослідження геофізичних питань, рівень інтерпретації; 
естетична цінність (VSA) – оглядовість, місце розташування, навколишній 
пейзаж і природа, екологічне місце; оцінка захисту (VPR) – поточний стан, 
ступінь захисту, уразливість, число відвідувачів [12]. Друга група показників – це 
показники оцінки додаткової цінності: оцінка функціонування (VFN), яка охопила 
доступність, додаткову природну і антропогенну цінність, наявність емісійних 
центрів, близькість дорожної мережі тощо;  туристична (VTR) – рівень 
популяризації, організація відвідування, характеристика околиць, інформаційні 
таблиці, кількість відвідувачів, туристична інфраструктура тощо [12]. При 
визначенні цінності використовувалась бальна оцінка для базових показників 
(субіндикаторів) від 0 до 1 (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Оцінка георізноманітності (геоохоронного і геотуристичного потенціалу) 

каньйонів приток Дністра за методикою GAM 
№ 
з/п 

 
Каньйони 
приток 
Дністра 

Н
ау
ко
ва

 (
V

S
E

) 

Е
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 (
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S
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За
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ці
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іс
ть

 

1 Каньйон 
Стрипи 

1,75 2,25 2 2,5 2,75 6 5,25 11,25 

2 Каньйон 
Серета 

2,25 2,75 2,25 4 3,25 7,25 7,25 14,5 

3 Каньйон 
Збруча 

1,75 2 1,75 3,25 2,5 5,5 5,75 11,25 

 
Найвищі бальні оцінки за вказаними критеріями отримані для каньйону 

Серету (див. табл. 3). Його вирізняють високі показники основних (наукова, 
естетична, захисна) та додаткових (функціональна та туристина) цінностей. Для 
каньйонів Стрипи і Збруча характерні середні показники.  

Отримані оцінки геоохоронного і геотуристичного потенціалу можуть бути 
використані для обгрунтування пріоритетності у плануванні великопросторових 
заповідних територій, обгрунтуванні напрямів функціонально-туристичного 
розвитку. Зокрема, нижня частина р. Серет як високорейтингова за бальною 
оцінкою георізноманітності пропонується для створення регіонального 
ландшафтного паку та є перспективною територією для туристично-
рекреаційних занять.  

Висновки. Проведені дослідження дозволили здійснити паспортизацію і 
зробити паспортизовані описи для обраних об’єктів геоморфологічної спадщини 
Придністерського Поділля – травертинових скель і каньйоноподібних відрізків 
приток Дністра. За методиками GАM [12] і Цендеро [8, 9], що базуються на 
кількісній (бальній) оцінці характеристик науково-освітнього, естетичного, 
функціонального (у т.ч. рекреаційного) та захисного (охоронного) плану було 
проведено ранжування модельних травертинових скель за величиною 
геотуристичного потенціалу, а каньйоноподібних відрізків придністерських 
долин Серету, Стрипи і Збруча для визначення геоохоронної цінності і 
геотуристичного потенціалу. Отримані оцінки для даних об’єктів 
геоморфологічної спадщиниможуть бути використані для обгрунтування 
пріоритетів в охороні скельних травертинових утворень та каньйоноподібних 
відрізків долин, а також їх туристично-рекреаційного використання. Подальші 
дослідження пов’язані з інвентаризацією і оцінкою об’єктів геоморфологічної 
спадщини Придністерського Поділля повинні бути сконцентровані на інших 
категоріях цінних об’єктів – печерних і терасових утвореннях. Важливою при 
інвентаризаціно-оціночних дослідженнях геоморфологічної спадщини регіону 
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повинна залишитися просторово-планувальна складова: від окремих 
(геоморфосайтів) до різновеликих (геоморфологічні комплекси, ландшафти 
геоморфосайтів). 
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